
غیرهدفمند تر شدن یارانه ها!

دردیدار مالبرادر با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان عنوان شد

جریانی را که با جنگ در افغانستان 
حاکم شود به رسمیت نمی شناسیم

 اقتصاد  کمیسیون تلفیق مجلس در آخرین 
تصمیم هــای بودجــه ای خــود، مصــوب کــرده 
اســت کــه دالر  4هزارو200تومانــی کاالهــای 
اساســی را حذف و منابع حاصل از حذف آن 

را بیــن ۷۸میلیون نفــر یارانه بگیر از نیازمند تا 
پردرآمد تقسیم کند، ارزی که تاکنون به گفته 
عمده کارشناسان یک رانت ارزی بوده است. 
براساس طرح پیشنهادی مجلس که هنوز در 

صحن علنی مصوب نشــده و بنا بر اظهارات 
برخــی نماینــدگان یارانه نقدی 4۵هــزار و ۵00 
تومانی از سال آینده برای همه اقشار دو برابر 
شــده و بــه  حســاب سرپرســتان خانــوار واریز 

می شــود. در مجموع برحسب گمانه زنی ها و 
بین اقشــار مختلف بین 91هزار تومان تا 26۷ 
هــزار تومــان یارانه نقــدی توزیع خواهد شــد. 

قدس در گفت وگو با...

3 ماه از اعالم عمومی 
وزارت بهداشت 

گذشت

داروهای
 گیاهیِ کرونا 

در انزوا

به مناسبت روز تکریم 
مقام مادران و همسران شهدا 

صورت گرفت

دیدار تولیت آستان 
قدس رضوی با 

خانواده معظم شهدا

کارشناسان می گویند پیشنهاد مجلس برای 
بازتوزیع یکسان رانت ارزی منجر به عدالت نمی شود

 ............ صفحه 4 قدس خراسان ............ صفحه 3

 ............ صفحه 6

 

  

یک ماه پیاده روی در ارتفاع 4هزارمتری
 مردم   6 کوهنورد نیشابوری 29روز درگیر پیمایش زمستانه خط الرأس علم کوه تا 6 کوهنورد نیشابوری باپیمایش زمستانه خط الرأس علم کوه تا دماوند کاری کارستان کردند

دماونــد بودنــد کــه آن را تقدیــم کرده اند به محمد نوری از کوهنوردان بنام کشــورمان. 
برنامه  فوق العاده سخت و سنگین این 6 کوهنورد دست و پنجه نرم کردن با کوه، برف، 

 ............ صفحه 4باد شدید، سرمای زیر 30 درجه و کوله هایی سنگین بود...

11 5 7
حسن یزدانی: خوشرنگ ترین مدال المپیک تنها هدفم است تأملی در رابطه حقیقت و اعتبار در رسانه ایده آل اسالمی معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

:aپیامبر اعظم
... اگر علم خواهی، 

خود را وقف آن 
کن، زیرا علم از 
آِن کسی است 

که خود را 
وقف آن سازد. 

بحار- ج 1 ص 227

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه  9 بهمن 1399 14 جمادی الثانی 1442 28 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9454  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    1000 تومان 

اسیر کری های مجازی 
نمی شوم

 از رسانه اعتباری 
تا رسانه حقیقی

ایران صاحب بزرگ ترین 
استارت آپ های منطقه است

یـــادداشــت  روز
سعید سیدحسین زاده

هدف از این نوشــتار نقد شــیوه تحلیل و چارچوب سیاســت گذاری یارانه انرژی در 
ایران اســت. مقصود از سیاســت گذاری، فرایندی اســت که در آن شخص در یک 
موقعیت تصمیم گیری ابتدا به شناسایی بدیل های مختلف از موضوع می پردازد و 

بعد به انتخاب بهترین گزینه مبادرت می ورزد...

 5 خطای راهبردی در سیاست گذاری 
بهبود یارانه انرژی در ایران

 ............ صفحه 6
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آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه گران 2099091701000091- مناقصه عمومی دو مرحله ای   
H2S SCAVENGER: شماره : 99016- موضوع مناقصه

شماره تقاضای خرید: ZRS-9931029   )نوبت اول( شماره مجوز1399.6426

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر 
دارد مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل H2S SCAVENGER )کاهنده س��ولفید 
هیدروژن( مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان خود را از شرکت های تولیدکننده 
واجد ش��رایط تأمین نماید از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت می شود با 
مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکیی دولت) ستاد( پس از مطالعه دقیق 
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز) در پایین 
همین آگهی ( ، در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند ، نسبت به تکمیل 
و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند .
1-شرح مش��خصات فنی کاال: شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین 

آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد .
H2S SCAVENGER 450000 لیتر

2-کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و تحویل اس��ناد ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل ، صرفًا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی��ی دولت)س��تاد( ب��ه آدرس http://www.setadIran.ir میس��ر 
خواه��د بود . ضمن��ا مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه 
مذکور، الزم اس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت ف��وق و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکیی را جهت ش��رکت در مناقصه به انجام رس��انند، تلفن پش��تیبانی 

سامانه:021-41934
 3-مهلت تحویل : آخرین مهلت ارس��ال فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی 
ت��ا پای��ان وقت اداری روز99/11/28 می باش��د و الزم به ذکر اس��ت که مهلت 
بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 14 روز پس از مهلت دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه می باشد .
4-ارسال اسناد مناقصه:

1-4( پ��س از انجام ارزیابی کیفی ، ش��رکت های تایید ش��ده مل��زم به ارائه 
پ��اکات ضمانت نامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار معتبر بانکی ش��ش ماهه یا 
س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد ش��ماره حس��اب جهت واریز 
وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد به مبلغ4.500.000.000 ریال به 
نام ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیش��نهاد فنی و پیشنهاد 

مالی از طریق س��امانه ستاد می باش��د در غیر این صورت امکان ادامه حضور 
در روند مناقصه وجود نخواهد داشت .

5-کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین 
کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL(باشند .

6-در صورت حضور س��ازنده و تامین کننده در مناقصه ، اولویت با سازنده و 
در هر صورت اولویت خرید با کاالی ایرانی می باشد.

7- تایید ماده شیمیایی منوط به تایید آن در تست میدانی می باشد .
8-نظارت اداره مهندسی فرآورش در مرحله تولید و تایید کاال قبل از ارسال 

به منطقه عملیاتی پارسیان الزامی می باشد.
 9- اقالم مربوط به درخواست خرید ZRS-9931029  باید به صورت پیشکرایه 
به آدرس: استان فارس - شهرستان المرد- بلوار دانشجو- فلکه دانشجو - 

مجتمع اداری منطقه عملیاتی پارسیان - انبار تدارکات کاال ارسال گردد.
 10-در صورتی که ش��رکتی در پیش��نهاد مالی خود هم فرمت اس��تعالم بهای 
ش��رکت زاگرس جنوب��ی و هم فرمت مالی در س��ربرگ خ��ود را ارائه نموده و 
این دو با هم دارای اختالف باش��ند. مالک و معیار فرم اس��تعالم بهای شرکت 

زاگرس جنوبی می باشد .
11-در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست .
12-برن��ده مناقصه م��ی تواند با ارائه ضمان��ت نامه بانکی معتب��ر حداکثر به 

میزان 25 درصد کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
13- قیمت تراز ش��ده با توجه به امتیازات فنی ارائه ش��ده توسط کمیته فنی 

بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد بود.
 توجه: هر گونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
 در ص��ورت ض��رورت با ش��ماره تلف��ن 32138402و32138436 -071تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد یک فق�ره مناقصه عمومی دو 
مرحله ای با موضوع : طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، س�اخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات 
مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیس�ات 
و ساختمانهای جنبی وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهر ش�هر قوچان به ش�ماره فراخوان2099001446000148 را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت برگزار نماید. کلیه مراح�ل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقص�ه عمومی، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکیی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه99/11/08 
می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنام�ه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق س�امانه س�تاد به    

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ1399/11/16

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/12/02
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آب�اد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

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

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))قطره قطره آب،قطره قطره زندگی((
» فراخوان تجدیدارزیابی کیفی«) نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد چهار فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای 
بجستان و تربت جام ، گلبهار و خلیل آباد طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکیی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/11/07 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000144شرب و خدمات مشترکین شهر ستان بجستان
14.417.463.073ریال چهارده  میلیاردو چهار صد و هفده 
523.000.000 ریال )پانصد و بیست و سه  میلیون ریال(میلیون و چهارصد و شصت و سه  هزار و هفتاد و سه  ریال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000145شرب و خدمات مشترکین شهر ستان تربت جام
27.641.480.878 ریال بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و 
920.000.000 ریال )نهصد و بیست میلیون ریال(یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار و هشتصدو هفتاد و هشت ریال

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000146آب شرب شهر ستان گلبهار
5.133.390.056 ریال پنج میلیاردو یکصد وسی و سه میلیون و 

245.000.000 ریال)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(سیصد و نود هزار و پنجاه و شش ریال

4
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000147شرب و خدمات مشترکین شهر ستان خلیل آباد
13.806.910.989 ریال سیزده میلیارد و هشتصد و شش میلیون 

و نهصد و ده هزار و نهصد و هشتاد و نه ریال
504.207.330  ریال  ) پانصد و چهار میلیون و دویست 

و هفت هزار و سیصدوسی ریال(

زمان، مهلت و دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/15    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  26 /1399/11             هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی - سایت اینترنتی
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))زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است ((
»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت دوم(
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آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه گران 2099091701000091- مناقصه عمومی دو مرحله ای   
H2S SCAVENGER: شماره : 99016- موضوع مناقصه

شماره تقاضای خرید: ZRS-9931029   )نوبت اول( شماره مجوز1399.6426

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر 
دارد مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل H2S SCAVENGER )کاهنده س��ولفید 
هیدروژن( مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان خود را از شرکت های تولیدکننده 
واجد ش��رایط تأمین نماید از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت می شود با 
مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکیی دولت) ستاد( پس از مطالعه دقیق 
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز) در پایین 
همین آگهی ( ، در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند ، نسبت به تکمیل 
و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند .
1-شرح مش��خصات فنی کاال: شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین 

آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد .
H2S SCAVENGER 450000 لیتر

2-کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و تحویل اس��ناد ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل ، صرفًا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی��ی دولت)س��تاد( ب��ه آدرس http://www.setadIran.ir میس��ر 
خواه��د بود . ضمن��ا مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه 
مذکور، الزم اس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت ف��وق و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکیی را جهت ش��رکت در مناقصه به انجام رس��انند، تلفن پش��تیبانی 

سامانه:021-41934
 3-مهلت تحویل : آخرین مهلت ارس��ال فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی 
ت��ا پای��ان وقت اداری روز99/11/28 می باش��د و الزم به ذکر اس��ت که مهلت 
بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 14 روز پس از مهلت دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه می باشد .
4-ارسال اسناد مناقصه:

1-4( پ��س از انجام ارزیابی کیفی ، ش��رکت های تایید ش��ده مل��زم به ارائه 
پ��اکات ضمانت نامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار معتبر بانکی ش��ش ماهه یا 
س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد ش��ماره حس��اب جهت واریز 
وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد به مبلغ4.500.000.000 ریال به 
نام ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیش��نهاد فنی و پیشنهاد 

مالی از طریق س��امانه ستاد می باش��د در غیر این صورت امکان ادامه حضور 
در روند مناقصه وجود نخواهد داشت .

5-کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین 
کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL(باشند .

6-در صورت حضور س��ازنده و تامین کننده در مناقصه ، اولویت با سازنده و 
در هر صورت اولویت خرید با کاالی ایرانی می باشد.

7- تایید ماده شیمیایی منوط به تایید آن در تست میدانی می باشد .
8-نظارت اداره مهندسی فرآورش در مرحله تولید و تایید کاال قبل از ارسال 

به منطقه عملیاتی پارسیان الزامی می باشد.
 9- اقالم مربوط به درخواست خرید ZRS-9931029  باید به صورت پیشکرایه 
به آدرس: استان فارس - شهرستان المرد- بلوار دانشجو- فلکه دانشجو - 

مجتمع اداری منطقه عملیاتی پارسیان - انبار تدارکات کاال ارسال گردد.
 10-در صورتی که ش��رکتی در پیش��نهاد مالی خود هم فرمت اس��تعالم بهای 
ش��رکت زاگرس جنوب��ی و هم فرمت مالی در س��ربرگ خ��ود را ارائه نموده و 
این دو با هم دارای اختالف باش��ند. مالک و معیار فرم اس��تعالم بهای شرکت 

زاگرس جنوبی می باشد .
11-در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست .
12-برن��ده مناقصه م��ی تواند با ارائه ضمان��ت نامه بانکی معتب��ر حداکثر به 

میزان 25 درصد کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
13- قیمت تراز ش��ده با توجه به امتیازات فنی ارائه ش��ده توسط کمیته فنی 

بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد بود.
 توجه: هر گونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
 در ص��ورت ض��رورت با ش��ماره تلف��ن 32138402و32138436 -071تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد یک فق�ره مناقصه عمومی دو 
مرحله ای با موضوع : طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، س�اخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات 
مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیس�ات 
و ساختمانهای جنبی وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهر ش�هر قوچان به ش�ماره فراخوان2099001446000148 را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت برگزار نماید. کلیه مراح�ل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقص�ه عمومی، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکیی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه99/11/08 
می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنام�ه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق س�امانه س�تاد به    

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ1399/11/16

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/12/02
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آب�اد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
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))قطره قطره آب،قطره قطره زندگی((
» فراخوان تجدیدارزیابی کیفی«) نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد چهار فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای 
بجستان و تربت جام ، گلبهار و خلیل آباد طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکیی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/11/07 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000144شرب و خدمات مشترکین شهر ستان بجستان
14.417.463.073ریال چهارده  میلیاردو چهار صد و هفده 
523.000.000 ریال )پانصد و بیست و سه  میلیون ریال(میلیون و چهارصد و شصت و سه  هزار و هفتاد و سه  ریال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000145شرب و خدمات مشترکین شهر ستان تربت جام
27.641.480.878 ریال بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و 
920.000.000 ریال )نهصد و بیست میلیون ریال(یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار و هشتصدو هفتاد و هشت ریال

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000146آب شرب شهر ستان گلبهار
5.133.390.056 ریال پنج میلیاردو یکصد وسی و سه میلیون و 

245.000.000 ریال)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(سیصد و نود هزار و پنجاه و شش ریال

4
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000147شرب و خدمات مشترکین شهر ستان خلیل آباد
13.806.910.989 ریال سیزده میلیارد و هشتصد و شش میلیون 

و نهصد و ده هزار و نهصد و هشتاد و نه ریال
504.207.330  ریال  ) پانصد و چهار میلیون و دویست 

و هفت هزار و سیصدوسی ریال(

زمان، مهلت و دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/15    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  26 /1399/11             هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
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))زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است ((
»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت دوم(
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آگهی  ارزیابی کیفی مناقصه گران 2099091701000091- مناقصه عمومی دو مرحله ای   
H2S SCAVENGER: شماره : 99016- موضوع مناقصه

شماره تقاضای خرید: ZRS-9931029   )نوبت اول( شماره مجوز1399.6426

ش�رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی مستقر در شیراز در نظر 
دارد مطابق ش��رایط و مش��خصات ذیل H2S SCAVENGER )کاهنده س��ولفید 
هیدروژن( مورد نیاز منطقه عملیاتی پارسیان خود را از شرکت های تولیدکننده 
واجد ش��رایط تأمین نماید از متقاضیان ش��رکت در مناقصه دعوت می شود با 
مراجعه به س��امانه تدارکات الکترونیکیی دولت) ستاد( پس از مطالعه دقیق 
شرایط عمومی و اختصاصی مناقصه و مشخصات فنی کاالی مورد نیاز) در پایین 
همین آگهی ( ، در صورتیکه توانایی تهیه کاال را داشته باشند ، نسبت به تکمیل 
و ارسال فرم ارزیابی کیفی مناقصه گران واقع در سایت فوق اقدام نمایند .
1-شرح مش��خصات فنی کاال: شرح کامل مشخصات فنی کاالها به همراه همین 

آگهی در سایت فوق الذکر موجود می باشد .
H2S SCAVENGER 450000 لیتر

2-کلیه مراحل برگزاری فرآیند مناقصه، از دریافت و تحویل اس��ناد ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه جهت سایر مراحل ، صرفًا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی��ی دولت)س��تاد( ب��ه آدرس http://www.setadIran.ir میس��ر 
خواه��د بود . ضمن��ا مناقصه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه 
مذکور، الزم اس��ت مراحل ثبت نام در س��ایت ف��وق و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکیی را جهت ش��رکت در مناقصه به انجام رس��انند، تلفن پش��تیبانی 

سامانه:021-41934
 3-مهلت تحویل : آخرین مهلت ارس��ال فرمهای تکمیل ش��ده ارزیابی کیفی 
ت��ا پای��ان وقت اداری روز99/11/28 می باش��د و الزم به ذکر اس��ت که مهلت 
بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی در سامانه ستاد 14 روز پس از مهلت دریافت 

اسناد ارزیابی کیفی و مناقصه می باشد .
4-ارسال اسناد مناقصه:

1-4( پ��س از انجام ارزیابی کیفی ، ش��رکت های تایید ش��ده مل��زم به ارائه 
پ��اکات ضمانت نامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار معتبر بانکی ش��ش ماهه یا 
س��ه ماهه قابل تمدید و یا رس��ید واریز وجه نقد ش��ماره حس��اب جهت واریز 
وجه با هماهنگی امور مالی مشخص می گردد به مبلغ4.500.000.000 ریال به 
نام ش��رکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی، پیش��نهاد فنی و پیشنهاد 

مالی از طریق س��امانه ستاد می باش��د در غیر این صورت امکان ادامه حضور 
در روند مناقصه وجود نخواهد داشت .

5-کلیه ش��رکت کنندگان در مناقصه الزم است در فهرست بلند منابع تامین 
کاالی دستگاه مرکزی وزارت نفت )AVL(باشند .

6-در صورت حضور س��ازنده و تامین کننده در مناقصه ، اولویت با سازنده و 
در هر صورت اولویت خرید با کاالی ایرانی می باشد.

7- تایید ماده شیمیایی منوط به تایید آن در تست میدانی می باشد .
8-نظارت اداره مهندسی فرآورش در مرحله تولید و تایید کاال قبل از ارسال 

به منطقه عملیاتی پارسیان الزامی می باشد.
 9- اقالم مربوط به درخواست خرید ZRS-9931029  باید به صورت پیشکرایه 
به آدرس: استان فارس - شهرستان المرد- بلوار دانشجو- فلکه دانشجو - 

مجتمع اداری منطقه عملیاتی پارسیان - انبار تدارکات کاال ارسال گردد.
 10-در صورتی که ش��رکتی در پیش��نهاد مالی خود هم فرمت اس��تعالم بهای 
ش��رکت زاگرس جنوب��ی و هم فرمت مالی در س��ربرگ خ��ود را ارائه نموده و 
این دو با هم دارای اختالف باش��ند. مالک و معیار فرم اس��تعالم بهای شرکت 

زاگرس جنوبی می باشد .
11-در صورت برنده شدن ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات به میزان 10 درصد 

مبلغ معامله الزامیست .
12-برن��ده مناقصه م��ی تواند با ارائه ضمان��ت نامه بانکی معتب��ر حداکثر به 

میزان 25 درصد کل مبلغ معامله پیش پرداخت دریافت نماید.
13- قیمت تراز ش��ده با توجه به امتیازات فنی ارائه ش��ده توسط کمیته فنی 

بازرگانی و ضریب تاثیر 40 درصد محاسبه و مالک تعیین برنده خواهد بود.
 توجه: هر گونه تغییر در شرایط و زمان مناقصه به اطالع کلیه شرکت کنندگان 

در مناقصه خواهد رسید.
 در ص��ورت ض��رورت با ش��ماره تلف��ن 32138402و32138436 -071تماس 

بگیرید و مکاتبات خود را به شماره 32314447-071 ارسال نمایید.
 روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد یک فق�ره مناقصه عمومی دو 
مرحله ای با موضوع : طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، س�اخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات 
مکانیکی، برقی، کنترل و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیس�ات 
و ساختمانهای جنبی وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن 
مهر ش�هر قوچان به ش�ماره فراخوان2099001446000148 را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت برگزار نماید. کلیه مراح�ل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی مناقص�ه عمومی، از طریق درگاه 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکیی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ار فراخوان در س�امانه99/11/08 
می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنام�ه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق س�امانه س�تاد به    

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ1399/11/16

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/12/02
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آب�اد –ابتدای خیابان 

صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
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))قطره قطره آب،قطره قطره زندگی((
» فراخوان تجدیدارزیابی کیفی«) نوبت دوم(

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد چهار فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای 
بجستان و تربت جام ، گلبهار و خلیل آباد طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی امضای الکترونیکیی را جهت 
شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/11/07 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000144شرب و خدمات مشترکین شهر ستان بجستان
14.417.463.073ریال چهارده  میلیاردو چهار صد و هفده 
523.000.000 ریال )پانصد و بیست و سه  میلیون ریال(میلیون و چهارصد و شصت و سه  هزار و هفتاد و سه  ریال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000145شرب و خدمات مشترکین شهر ستان تربت جام
27.641.480.878 ریال بیست و هفت میلیارد و ششصد و چهل و 
920.000.000 ریال )نهصد و بیست میلیون ریال(یک میلیون و چهارصد و هشتاد هزار و هشتصدو هفتاد و هشت ریال

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000146آب شرب شهر ستان گلبهار
5.133.390.056 ریال پنج میلیاردو یکصد وسی و سه میلیون و 

245.000.000 ریال)دویست و چهل و پنج میلیون ریال(سیصد و نود هزار و پنجاه و شش ریال

4
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 

2099001446000147شرب و خدمات مشترکین شهر ستان خلیل آباد
13.806.910.989 ریال سیزده میلیارد و هشتصد و شش میلیون 

و نهصد و ده هزار و نهصد و هشتاد و نه ریال
504.207.330  ریال  ) پانصد و چهار میلیون و دویست 

و هفت هزار و سیصدوسی ریال(

زمان، مهلت و دریافت اسناد مناقصه:      الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1399/11/15    ب– مهلت تحویل پیشنهادها:  26 /1399/11             هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.
www.abfakhorasan : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی - سایت اینترنتی
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))زندگی آب در دست ما و زندگی ما در دست آب است ((
»آگهی مناقصه عمومی« )نوبت دوم(
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سودای سیمرغ 
در آخرین سال قرن

 ............ صفحه 12

 ............ صفحه 8

نقد کارشناسان به اظهارات غیرمتخصصانه سلبریتی ها

محبوبیت امانتی از سوی 
مردم است

قرعه کشی لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد

استقالل درگروه مرگ
پرسپولیس درگروه زندگی

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 7

نگاهی به فیلم های نامزد شده بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره فجر

جناب آقای دکتر حسین انتظامی
رئیس محترم سازمان سینمایی وزارت ارشاد

درگذشــت پدر گرانقدرتان، مرحوم حاج محمد انتظامی خادم کشــیک هشتم بارگاه 
منور رضوی موجب تألم و تأثر فراوان گردید،  از باری تعالی )جل جالله( برای آن مرحوم، 
غفران و مغفرت الهی و برای مصیبت دیدگان، صبر و اجر جزیل مسئلت می نماییم.

مؤسسه فرهنگی قدس
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روزنامـه صبـح ایـران 2

رئیس قوه قضائیه: »منافع ملی« روابط بین ملت و دولت را رقم می زند  حجت االسالم والمسلمین رئیسی در دوازدهمین گردهمایی مجازی نمایندگان ولی فقیه و ائمه جمعه کشور، گفت: رابطه دولت 
با ملت رابطه تعریف شده است و آنچه روابط بین ملت و دولت را رقم می زند، منافع ملی است. به گزارش فارس، رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: امام )ره(، منافع ملی و مصالح انسان را با هم پیوند و ترکیبی بین 

ملیت و اسالمیت رقم زد، نگاه امام این بود که تقابلی بین اسالمیت و ملیت نیست، بلکه پیوند این دو می تواند نجات بخش جامعه باشد و حفظ دفاع از وطن را در جامعه افزایش دهد.

 امید ادیب  50 روز دیگر دهه 90 شمسی به 
پایان می رسد؛ دهه ای که تحوالت قضایی آن 
از سال 91 با آغاز فرایند دادگاه مهدی هاشمی 
فرزند مرحوم هاشمی رفسنجانی خبرساز شد 
و در روزهای اخیر به حکم محکومیت مهدی 
جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور 
رسید. هر چند کارنامه قوه قضائیه در برخورد 
با دانه درشت ها به ویژه در 10 سال اخیر به 
اندازه کافی پر و پیمان و مملو از مصادیق 
برخورد با چهره های نزدیک به مقامات دولتی 
و غیردولتی بوده، اما از مرداد 97 که رئیس 
سابق قوه قضائیه در استجازه ای از رهبری 
دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی 
را ایجاد کرد، کیفیت و سرعت برخورد با 

دانه درشت ها شدت گرفت. 
با روی کار آمدن حجت االسالم والمسلمین 
رئیسی روند برخورد با جرایم اقتصادی چهره 
هــای مطرح تسریع و حتی شامل برخی 
مقامات عالی رتبه قوه قضائیه نیز شد. این 
راهبرد قوه قضائیه تنها در زمینه اقدام های 
سلبی و کیفری نبوده است. به عنوان نمونه 
می توان به وصول بیش از 10 هزار میلیارد 
تومان از معوقات بانکی افراد دانه درشت و 
حدود 30 هزار میلیارد تومان مالیات معوقه 
این افراد از ابتدای امسال اشاره کرد که با 
جمع همین دو اقدام قوه قضائیه می توان 
گفت دستگاه قضا از ابتدای امسال تاکنون 
معادل فروش حدود 35 میلیون بشکه نفت 
به دولت کمک کرده است. اما قوه قضائیه 
در 10 سال اخیر در مبارزه با دانه درشت ها 

چه کرده است؟ 
سال 96 در خالل سومین مناظره انتخاباتی، 
یکی از نامزدهای انتخاباتی خطاب به اسحاق 
جهانگیری، از تخلفات برادر او سخن گفت. 
چند ماه بعد فرایند قضایی تخلفات مهدی 
جهانگیری به شکل جدی تری دنبال شد تا 

اینکه در نهایت دو روز پیش سخنگوی قوه 
قضائیه از قطعی شدن محکومیت مهدی 
جهانگیری به دو سال حبس و رد مال و جزای 
نقدی به علت قاچاق حرفه ای ارز خبر داد. 
پیشتر حسین فریدون برادر رئیس جمهور 
نیز به دلیل دریافت رشوه به پنج سال حبس 
محکوم شده بود. دربــاره مدرک تحصیلی 
حسین فریدون نیز شبهاتی مطرح می شود 
که البته حکمی دراین باره صادر نشده است. 
برخورد با مقامات دولتی، محدود به مقامات 
دولت فعلی نبوده و چهره های نزدیک به 
را  عــدالــت  طعم  نیز  سابق  رئیس جمهور 
چشیده اند. حمیدرضا بقایی، معاون اجرایی 
محمود احمدی نژاد در دولت دهم، به دلیل 
اختالس، خرید سکه و تصرف غیر قانونی 
در امــوال دولتی به حبس، جــزای نقدی، 
انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و 
اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود 
اقتصادی  به دلیل جرایم  نیز  احمدی نژاد 

و غیراقتصادی به پنج سال حبس محکوم 
شده اند. 

سابق  مقامات  چــهــره هــای  دیگر  بین  در 
کشورمان نیز می توان به محکومیت مهدی 
هاشمی فرزند آیت هللا هاشمی رفسنجانی 
به 10 سال حبس، رد مال و جزای نقدی، 
وزیر  دختر  نعمت زاده  شبنم  محکومیت 
اسبق صنعت و محکومیت سید محمدهادی 
وزیر  دامــاد محمد شریعتمداری  رضــوی، 
ــرد. امــا شاید نقطه  تــعــاون و کــار اشـــاره ک
عطف برخوردهای قاطعانه قوه قضائیه با 
دانه درشت ها محکومیت اکبر طبری معاون 
اجرایی سابق قوه قضائیه باشد که نشان داد 
دستگاه قضایی برای برخورد با مجرمان خط 
قرمزی نمی شناسد. نکته جالب در پرونده 
اکبر طبری سرعت در رسیدگی به اتهامات 
دادرســـی  بخش  مجموع  در  کــه  ــود  ب وی 
آن، تقریباً سه ماه بیشتر طول نکشید و 
درنهایت وی به علت »سردستگی« شبکه 

رشوه گیری و »اخذ رشوه های متعدد« به 31 
سال حبس تعزیری محکوم شد. در روزهای 
اخیر شنیده های غیررسمی و تأییدنشده از 
صدور 20 سال حبس برای عیسی شریفی 
قائم مقام سابق شهرداری تهران نیز به گوش 
می رسد که البته تاکنون تأیید نشده و به 
علت نظامی بودن نامبرده و رسیدگی دادگاه 
نظامی و درنتیجه غیرعلنی بودن پرونده، 
اطالعات زیادی از آن منتشر نشده است. 
محکومیت های  مــی تــوان  فــوق  لیست  به 
کرباسچی شهردار اسبق تهران، محمدعلی 
ابطحی رئیس دفتر محمد خاتمی، سعید 
برخی  تــهــران،  اسبق  دادســتــان  مرتضوی 
مفسدان اقتصادی دیگر مانند بابک زنجانی 
و شهرام جزایری را اضافه کرد که همگی 
برخورد  در  قضائیه  قــوه  دهــد  مــی  نشان 
قاطعانه با مفسدان و مجرمان اوالً هیچ خط 
قرمزی ندارد و ثانیاً درگیر مفاسد یک جناح 

و جریان نیست. 

خبرسازترین محکومان اقتصادی 10 سال اخیر چه کسانی هستند؟

دههبرخوردقضاییبا»دانهدرشتها«

کشوری س بازنشستگان  بــرای  تکمیلی  بیمه  را  دکتر  ویزیت  مبلغ  چرا 
پرداخت می کند، ولی به بازنشستگان تأمین اجتماعی تعلق نمی گیرد؟ 
چرا این قدر تبعیض؟ هم در حقوق و هم در خدمات دیگر. 9150000864

آن ها که  انبارها را پر از کاال کرده اند و تنبل زاده هایشان  چند ماشین  میلیاردی س
 دارنــد، در مقابل ارزانــی مقاومت  می کنند. سقوط  بورس  فقط یک بهانه  برای 
 جنگ  زرگــری  است  تا ارزش  سرمایه شان  کم  نشود وگرنه  بــرای  حفظ  بورس، 

بازارگردانی   شرکت های  دولتی  کافی  است. 9150000986
بعضی ازطرح های به ظاهرخیرخواهانه، در اصل ایجاد دردسر است؛ مثالً یک س

نانوایی در یک نقطه شهر سهمیه محله را در ساعات اضافی برای مثالً کمک به 
مردم فقیر می پزد و در عوض دو روز درهفته تعطیل می کند و درد سر و شایعات 

ساخته می شود. 9150000278
رئیس دستگاه عدلیه حاج آقای رئیسى! به فریاد چند میلیون بازنشسته س

ومستمرى بگیر تأمین اجتماعی برسید. دراین به اصطالح قانون هماهنگ سازی 
تأمین اجتماعی!  و  واقــع شده بین کشوری ها  حقوق ها! تبعیض ظالمانه اى 

9370000044
حل نشدن مشکالت اقتصادی عواقب بدی درجامعه داشته، مسئله ازدواج س

هم در جامعه با مشکل مواجه شده که اگرجدی گرفته نشود با مشکالت 
پیچیده ای روبــه رو خواهیم شد )کما اینکه هستیم( و در امنیت مــردم خلل 
ایجادخواهدشد. دولت و صداوسیما و شهرداری ها و... برنامه و فکر اساسی 
بکنند که این قضیه از ویروس کرونا کمتر نیست. انسان های خیّر کمک های 

زیادی تا به حال داشته اند. 9350000571 
متأسفانه صداوسیما به جاى فرهنگ سازى مبارزه با کرونا به نوعى مروج و س

عادی سازى کرونا شده است! و در برنامه های مختلف سیما میهمانان و مجریان 
برنامه بافاصله کم از هم ماسک را برمی دارند یا ماسک ندارند و می گویند 
فاصله گذارى رعایت شده است! ازجمله برنامه های زنده شبکه خبر با میهمانان، 
برنامه فرمول یک، میدون، عصرجدید، دورهمى، سیم آخر، کتاب باز و... در 
دستورالعمل های مبارزه با کرونا قید شده است با داشتن ماسک، تازه باید 
فاصله گذارى یک متر رعایت شود. در همه آگهی های بازرگانی هم به دروغ ذکر 
می شه که این فیلم آرشیوی است یا قبل از کرونا ضبط شده است! بابا یک سال 

از کرونا می گذره کی شما ضبط کرده بودید؟!  9190000590
مسئوالن محترم به فکر معیشت و مسکن مــردم و درآمــد خانواده های س

بی سرپرست باشید. همین طور پیش بره باید بریم تو کشورهای فقیر آفریقایی تو 
صف جیره غذایی برای سیر شدن شکممون. 9380000552

بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی هستم. خواستار اصالح و اجرای س
دقیق ماده 96و 69   همسان سازی حقوق و سنوات سختی کار مثل بازنشسته 
لشکری و کشوری هستم. علت تبعیض  بین بازنشسته  تأمین اجتماعی با  
بازنشسته کشوری و لشکری چیست؟ تازه ما درصد بیمه بیشتری پرداخت 
کرده ایم. انصاف نیست در سال های پیری و ناتوانی و بیماری، از لحاظ مالی این قدر 

در مضیقه باشیم. به داد بازنشستگان تأمین اجتماعی برسید. 9120000176

مزایای سه سویه ارتباط تهران و طالبان
سفر هیئت بلندپایه طالبان به ایران به ریاست »مالعبدالغنی برادر« را 
می  توان از دو بعد متفاوت قابل بررسی و حائز اهمیت دانست؛ نخست 
ماهیت و نفس حضور طالبان در تهران، به ویژه با درنظرگرفتن این نکته مهم 
که این سفر با دعوت رسمی وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران انجام 
گرفته است. در این زمینه شاهد بازتاب های متفاوتی بوده ایم، چنان که برخی 
شبکه های خارجی مانند بی بی سی فارسی با نگاهی خاص، آن را به تالش 
تهران برای مشروعیت بخشی به طالبان مرتبط ساخته و از اختالف نظر میان 
تهران و کابل نسبت به برقراری چنین ارتباطی صحبت به میان آورده اند. 
در این باره چند نکته مهم قابل یاد آوری است. در وهله نخست باید گفت 
ارتباط طالبان با جهان خارج محدود به تهران نیست و در سال های اخیر 
تقریباً تمامی کشورهای دخیل در بحران افغانستان بنابر دالیل و شرایط 
متفاوت، با این گروه در تماس بوده و حتی از آن ها برای حضور در کشورشان 
به روسیه و  بلندپایه طالبان  آورده انـــد. سفر هیئت های  دعوت به عمل 
ازبکستان و مالقات مقامات سیاسی عالی رتبه کشورهای مختلف با سران 
طالبان در دوحه، بخشی از همین ارتباطات بوده است. البته این روابط  جدا 
از بحث مذاکره و روابط طالبان و ایاالت متحده است که به قول آقای ظریف 
به شکلی دو سویه و بدون مشارکت دولت و مردم، برای آینده سیاسی 

افغانستان تصمیم گیری کرده و توافق امضا کردند.   
نکته دوم اینکه مالقات و رایزنی با طرف های متخاصم در یک بحران داخلی 
و یا بین  المللی از سوی کشورهای ذی نفع و یا درگیر یک مسئله امری کامالً 
پذیرفته شده در عرف بین الملل است و به عنوان بخشی از راه حل بحران 
در نظر گرفته می شود، این همان موضوعی است که در بیانیه اخیر وزارت 
خارجه افغانستان به مناسبت سفر طالبان به تهران، تلویحاً مورد یادآوری 
قرار گرفته و براطالع کامل دولت کابل از این رایزنی ها اذعان شده است. 

اما نکته سوم و مهم تر این است که صرف انجام این دعوت و مالقات را 
نمی توان نشانه ای برای تغییر مواضع جمهوری اسالمی در قبال طالبان و یا 
تالش برای مشروعیت بخشی به آنان تلقی کرد. چندی پیش آقای ظریف 
در مصاحبه با یک شبکه خبری داخلی افغانستان این نکته را روشن 
ساخت که ایران به طالبان به عنوان یک واقعیت موجود و بخشی از راه 
حل افغانستان و نه تمام راه حل، نگاه می کند. فراموش نشود که اظهارات 
وزیر خارجه  درباره معیارهای جمهوری اسالمی برای تروریستی دانستن یا 
ندانستن طالبان درهمین مصاحبه، واکنش های تند طالبان را در پی داشت. 
اما سفر هیئت طالبان به تهران را می توان از بعد منافع آن برای طرف های 
درگیر و ذی نفع در افغانستان به شمول جمهوری اسالمی ایران، دولت 
افغانستان و طالبان، نیز مورد بررسی قرار داد. شاید مهم ترین وجه این 
فرایند صلح  موضوع دخیل ساختن و جذب هر چه بیشتر طالبان در 
بین االفغانی و نزدیک ساختن دیدگاه های دو طرف اصلی مذاکرات یعنی 
دولت کابل و طالبان است. پیش از این برخی مقامات جمهوری اسالمی 
از نقش واسط ایران در انتقال پیام ها و ارتباطات غیر رسمی دوطرف خبر 
داده بودند. عالوه بر این جمهوری اسالمی قابلیت این را دارد که نقش 
واسطه ارتباطی میان طالبان و کشورهای دیگر را ایفا کند چنان  که روز قبل  
از سفر طالبان به تهران، شاهد رایزنی آقای طاهریان، نماینده ویژه ایران در 
امور افغانستان با نمایندگان ویژه روسیه و آلمان بوده ایم. بدین ترتیب سفر 
هیئت طالبان به تهران از یک سو می تواند نقش مهم ایران در فرایند صلح 
افغانستان را یاد آوری و از سوی دیگر زمینه برقراری ارتباطات غیر رسمی 
میان طالبان و دولت کابل را فراهم کند و در نهایت به طالبان در تغییر وجهه 

جهانی و بین المللی شان کمک کند. 
امکان خارج ساختن مذاکرات از انحصار کشورهای محدود و خاص را شاید 
بتوان دومین وجه و مزیت این سفر به حساب آورد؛ همان نکته ای که سفیر 
ایران در کابل هم بدان اشاره داشته است. به نظر می رسد که این موضوع 
مورد رضایت دولت افغانستان و طالبان هم باشد؛ چرا که چندجانبه شدن 
و  واشنگتن  فشار مضاعف  به  نسبت  کابل  نگرانی  از یک سو  مذاکرات 
توافقات پنهان آمریکا و طالبان را تا حدی رفع می کند و از سوی دیگر برای 
طالبان هم زمینه خروج از زیر سلطه و نظارت پاکستان را فراهم می سازد. 
سرانجام باید گفت که برخی مزایای ارتباط میان تهران و طالبان از هم 
اکنون رونمایی شده است. افتتاح راه آهن خواف -هرات به طور قطع حاصل 
همکاری، مشارکت و همراهی  سه جانبه ایران، دولت کابل و طالبان است؛ 
مدلی از یک توافق صلح کوچک و محدود میان دولت و طالبان که منافع 
آن متوجه کل افغانستان به انضمام دولت و طالبان و در کنار آن جمهوری 

اسالمی ایران شده است.

 حسن روحانی، رئیس جمهور در توییتی س
که برگرفته از اظهارات وی در جلسه دیروز 
هیئت دولت است، نوشت: »آمــوزش در 
فضای مجازی، کسب وکارهای الکترونیکی، 
دسترسی آزاد به اطالعات و مبارزه با فساد، 
نیازمند پهنای باند کافی است که باید از 
اقدام های آذری جهرمی در این راستا تشکر 
کنیم. این افزایش با دستور رئیس جمهور 
یا  احضار  را  اگر می خواهید کسی  بــوده؛ 
محاکمه کنید، آن فرد من هستم نه وزیر 

جوان«.
 مجتبی رضاخواه، نماینده مردم تهران س

در مجلس در واکنش به این توییت رئیس 
جمهور نوشت: جناب روحانی! در راستای 
دسترسی آزاد به اطالعات و مبارزه با فساد، 
میلیارد دالر  دریافت کنندگان 5۸  لیست 
جهانگیری و نحوه توزیع آن را منتشر کنید 
تا خاطیان محاکمه شوند. با وجود پهنای 
باند کافی، چرا سامانه گمرک به سامانه 
تجارت متصل نیست که مشخص شود 

چه افرادی رانتخواری و فساد می کنند؟!
ــاون اول س ــعــ ــری مــ ــگــی ــاق جــهــان  اســــحــ

که  این ســؤال  به  پاسخ  در  رئیس جمهور 
برخی خبرها حکایت از این دارد که شما 
گزینه اصلی اصالح طلبان در انتخابات سال 
1۴00 هستید، گفت: »عجله نکنید، آن قدر 

صحبت می کنم که خسته شوید«.
 عیسی کالنتری، معاون رئیس جمهور س

به روزنامه همدلی گفت: اگر مدیریت آقای 
روحانی نبود ما نمی توانستیم از این دوره 
در  روحانی، یک مدیر مظلوم  کنیم.  گذر 
جمهوری اسالمی است. اگرچه نمی توان 
انکار کرد که ممکن است تصمیم گیری های 
داشته  وجــود  او  دولــت  در  اشتباهی هم 
باشد، اما جمع آن 5 درصد هم نبوده است. 

 حسن رسولی، سخنگوی ستاد عارف با س
تأکید بر اینکه محبوبیت روحانی به کمتر 
از 7 درصد رسیده، در واکنش به اظهارات 
اخیر محمود واعظی گفت: آقای واعظی 
اما  در سیاست خارجی تخصص دارنــد، 
در عرصه سیاست داخلی خالی از پیشینه 

عمیق، اطالعات و دانش کافی هستند.
ــزارش رویـــتـــرز شــرکــت س ــ ــ ــاس گ ــ ــر اسـ  بـ

در  مستقر  ایــنــتــرنــشــنــال«  ــی  ــ ــ »اس وی ب
واشنگتن تخمین زده صادرات نفت خام 
ایران از ۴90 هزار بشکه در روز در ماه اکتبر 
به 710 هزار بشکه در روز در ماه دسامبر 
رسیده و اینکه صادرات و تولید تاکنون در 

ماه ژانویه در حال افزایش بوده است.
 عباس عراقچی، معاون سیاسی وزارت س

خارجه کشورمان پس از سفر به کویت و 
دیدار با وزیر خارجه این کشور گفت: در این 
دیدار تأکید کردم ایران در هیچ موضوعی 
کشورهای  با  برجام  اجــرای  نحوه  از  غیر 
عضو برجام صحبت نخواهد کرد و در مورد 
امنیت منطقه خلیج فارس آماده است تنها 
با کشورهای منطقه و بدون هیچ دخالت 

خارجی گفت وگو کند. 
 حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس س

جمهور درباره اینکه آیا ممکن است دولت 
الیحه بودجه را پس بگیرد، خاطرنشان کرد: 
ممکن است دولت در شرایطی الیحه ای را 
مسترد کند، اما الیحه بودجه پس گرفتنی 
نیست و کشور بدون قانون بودجه اساساً 

اداره نمی شود.
نهاد س رئــیــس  رستمی  حــجــت االســالم   

 31 اینکه  بیان  با  دانشگاه ها  در  رهبری 
تأییدیه اضطراری در مورد واکسن  کشور 
فایزر داده انــد، گفت: اما جالب است که 
آمریکا هنوز تأییدیه ملی به واکسن فایزر 
نداده است. همچنین عمالً امکان تهیه آن 
برای واکسیناسیون گسترده در ایران وجود 
ندارد؛ زیرا شرکت فایزر ظرفیت تولید این 

حجم از تولید واکسن را ندارد.

کوتاهازرسانهها»
 روزنــامــه دنــیــای اقــتــصــاد در گــزارشــی س

نوشت: مجموع درآمد 600 اینفلونسر برتر 
اینستاگرام فارسی در یک  سال چیزی در 
حــدود درآمـــدی اســت که ســازمــان صداو 

سیما از تبلیغات بدست می آورد. 
با س نــورنــیــوز در مطلبی  پــایــگــاه خــبــری   

عنوان ضدانقالب پروژه »افکاری 2« را کلید 
مهدی  قصاص  حکم  اجـــرای  از  پس  زد، 
اندیمشکی  سنگدل  قاتل  حسینی  علی 
نوشت: پس از انتشار این خبر بسیاری از 
را  رسانه های ضدانقالب هجمه های خود 
با مطرح کردن »کشتی گیر« بودن وی آغاز 
کردند و حتی وزارت خارجه آمریکا نیز به 
هرچند  داد.  نشان  واکنش  موضوع  ایــن 
رئیس هیئت کشتی اندیمشک کشتی گیر 
بودن این فرد را تکذیب کرد، اما بر فرض 
صحت، این موضوع هیچ خللی نمی تواند 
در اجرای حکم قاتلی که سال 9۴ در جریان 
سرقت مسلح یک جوان را مقابل دیدگان 

مادرش کشته، داشته باشد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 مهدی خالدی  تنها دو روز پس از تماس تلفنی جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
و رایزنی آن ها درباره مسائل مختلف از قبیل ایران، کاخ الیزه 
درباره بازگشت واشنگتن به توافق هسته ای برجام شرط و 
شروط گذاشت. پاریس که در تمام سال های پس از خروج 
دولت ترامپ از توافق نامه هسته ای کوچک ترین تحرکی در 
جهت تأمین منافع جمهوری اسالمی نداشت، حاال در نقش 
دایه مهربان تر از مادر ظاهر و مدعی شد: »شرط بازگشت 
آمریکا به برجام، پایبندی کامل ایران به این توافق است«! 
به گفته این مقام که نامش فاش نشده حتی در این صورت 
هم برای برگشتن آمریکا به برجام به مذاکراتی جامع تر نیاز 
است. در واکنش به این اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر 
خارجه ایران در توییتر پاسخ داد: »توافق را اول آمریکا بدون 
دلیل زیر پا گذاشت و اکنون باید خطایش را جبران کند. بعد 

ایران پاسخ خواهد داد«. 
موضع گیری دفتر ریاست جمهوری فرانسه در حالی مطرح 
شده که در روزهــای اخیر مقام های پاریس بارها دربــاره 

برنامه هسته ای ایران لفاظی کرده اند. »ژان ایو لودریان« 
وزیر خارجه این کشور نیز شامگاه پنجشنبه دوم بهمن از 
تهران خواسته بود »به سرعت« به تعهدات خود در این 
توافق پایبند شود. درباره چرایی این رویکرد دولت پاریس، 
باید دو نکته را درنظر داشت. نخستین دلیل بیان این گونه 
اظهارات که بعضاً از سوی مقامات آلمانی هم تکرار شده 
را باید در تالش دو سوی آتالنتیک برای هماهنگی بیشتر 
در رویارویی با جمهوری اسالمی تعبیر کرد. موضع گیری 
پاریس علیه ایران پس از تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه 
با همتای آمریکایی اش گواه این مدعاست. حقیقت این 
است که حضور ترامپ در کاخ سفید به افزایش تنش میان 
آمریکا و اروپا در حوزه های مختلف منجر شد، اما با روی کار 
آمدن بایدن، غرب در صدد است مواضع خود علیه ایران 
را یکدست کند که همین مسئله ضرورت هوشیاری بیشتر 
به پیش دستی  را می طلبد. نکته دوم  تصمیم سازان ما 
فرانسه برای امتیازگیری از ایران باز می گردد. پاریس همواره 
در طول مذاکرات هسته ای 1+5 با ایران نقش پلیس بد را 

بازی می کرد. کاخ الیزه دنباله رو سیاست های آمریکا بوده و 
امروز نیز در جهت منافع رژیم صهیونیستی و همپیمانان 
عربی خود حرکت می کند. مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
بارها با همراهی آمریکا اقدام هایی علیه ایران انجام داده 
است و بعید نیست بخواهد این بار نیز دست به چنین 
با  تــالش اســت  فرانسه در  ایــن بــاره  بزند. در  اقدام هایی 
بازگشت به نقش گذشته خود و اتهام زنی دوباره به ایران 
شرایط را به گونه ای بچیند تا کشورمان را تحت فشار مجبور 
به بازگشت به برجام کند و در مرحله بعد در هماهنگی 
با آمریکا تحمیل برجام های منطقه ای و موشکی را دنبال 
کند. نباید از یاد برد اروپا در قامت یک طلبکار، در حالی در 
ماه های اخیر با انتشار بیانیه های متوالی از ایران خواسته  
به تعهدات هسته ای خود ذیل برجام پایبند باشد که خود 
تاکنون کوچک ترین تالشی برای انجام تعهداتش صورت 
نداده  و وعده های اروپایی ها از جمله راه اندازی یک سازوکار 
مالی برای تسهیل تجارت با ایران عملی نشده و یا صرفاً در 

حد اقدام های نمایشی باقی مانده است.
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یادداشت

 میراحمدرضا مشرف تحلیلگر مسائل افغانستان 

وزیر امور خارجه که در ادامه 
برنامه سفرش به ارمنستان 
رفــتــه اســـت در دیــــدار  با 
نیکول پاشینیان، نخست 
ــن کــشــور گــفــت:  ــ ــر ای ــ وزیـ
جمهوری  معظم  رهــبــری 
اسالمی همواره بر ضرورت 

زندگی شرافتمندانه و همراه با امنیت همه 
ارمنی ها در این منطقه تأکید داشتند. به 
گــزارش مهر، محمدجواد ظریف افزود: 
ارمنستان یک همسایه خوب برای ایران 
است و روابط ما با ارمنستان نیز، روابطی 

و صمیمی  نزدیک  بسیار 
اســـت. وی بــا بــیــان اینکه 
برای شخص شما در ایران 
به عنوان فردی که شجاعت 
صــلــح را داشــــت، احــتــرام 
ویــژه ای قائل ایم، گفت: ما 
با شما نگرانی های مشترک 
منطقه ای داریم و از زمان درگیری ها نیز با 
شما و سایر کشورهای منطقه در تماس 
بودیم و دوست داریم این تماس ها را برای 
منطقه  در  و صلح  آینده همکاری  یک 

دنبال کنیم.

رهبرایرانبرزندگیشرافتمندانه
همهارمنیهادرمنطقهتأکیددارند

ظریف در دیدار با نخست وزیر ارمنستان:

امارات متحده عربی و بحرین 
خواستار تالشی هماهنگ 
شده با رژیم صهیونیستی 
برای فشار به دولت جدید 
آمریکا دربــاره ایــران شدند. 
ــزارش قـــدس آنــالیــن،  ــ ــه گ ب
عبداللطیف بن راشد الزیانی، 

وزیر امور خارجه بحرین که در کنفرانس 
ویــدئــویــی بــا حــضــور »گــابــی اشکنازی« 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی صحبت 
می کرد، دربــاره برنامه هسته ای ایــران در 
خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. الزیانی افزود: 

»موضع مشترک منطقه ای 
درباره این موضوعات تأثیر 
بیشتری بر آمریکا خواهد 
گـــذاشـــت«. انـــور قــرقــاش، 
وزیر مشاور در امور خارجه 
امارات نیز در این کنفرانس 
مدعی شد یکی از عیب های 
برجام،  حضور نداشتن کشورهای منطقه 
در ایــن توافق بــوده اســت. چهاردهمین 
کنفرانس ساالنه مؤسسه مطالعات امنیت 
ملی امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به 

صورت مجازی برگزار شد.

شیخنشینهاپهلوبهپهلویصهیونیستها
درتوطئهعلیهایران

زیاده گویی های وزیر امور خارجه بحرین

خبر

محمود واعظی گفت: مقدمات قرارداد خرید 
واکسن روسی فراهم شده است و امیدواریم 
امروز و فردا این قرارداد امضا شود و نخستین 
محموله آن پیش از 22 بهمن به تهران برسد. 
ــه گــــزارش خــبــرگــزاری هــا مــســئــول دفتر  ب
رئیس جمهور دیــروز در حاشیه نشست 
هیئت دولت افزود: ما نباید فضای مجازی 
را تنها از یک بُعد ببینیم و اگر فسادی در 

این فضا انجام می شود که من نمی گویم 
نمی شود، باید برای مشکالت و مبارزه با آن 
راه حل پیدا کنیم. موضع دولت این است 
که ما با فساد فضای مجازی مخالفیم و در 
این زمینه با قوه قضائیه همکاری می کنیم.

وی ادامه داد: آقای آذری جهرمی خودش 
کانال هایی که کار خالف انجام می دهند را 
احصا کرده و برای مراکز قضایی و انتظامی 

فرستاده تا با آن ها برخورد شود. ما حاضریم 
در این زمینه همکاری کنیم.

واعظی همچنین گفت: در برنامه زاویه یک 
روحانی را دعوت کرده بودند که با یک لحن 
بسیار بد به رئیس جمهور توهین می کند. 
این مسئله برای وزرای دولت قابل قبول 
این شرایط  نباید در  و سیما  نبود. صدا 
مسئله  ایــن  نتیجه  کند.  عمل  این گونه 

مقداری  این موضوعات  باید  که  آن شد 
ساماندهی شود. حاال نمی دانم رئیس صدا 
و سیما به جلسه امروز هیئت دولت دعوت 
شدند یا نه اما در آن سالنی که ما بودیم 

تشریف نداشتند.

نخستین محموله واکسن روسی به زودی به تهران می رسد
مسئول دفتر رئیس جمهور:
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پویش تکریم مادران شهدا در روز مادر   مسئول دبیرخانه کانون خدمت رضوی خوزستان از اجرای پویش تکریم مادران شهدا در شهرستان دزفول به مناسبت میالد حضرت زهرا)س( خبر داد.به گزارش خبرنگار 
آستان نیوز از خوزستان؛ حجت االسالم والمسلمین دانیال اریکه در این رابطه گفت: خادمیاران رضوی شهرستان دزفول در نظر دارند روز مادر به نیابت از شهیدان واالمقام از مادران صبور و زحمتکش آنان تجلیل کنند.وی 
افزود: در این برنامه قرار است خادمیاران به درب منازل شهدای معرفی شده حضور یابند و به نیابت از فرزند شهیدشان با هدیه ای متبرک از آستان مقدس علی بن موسی الرضا)ع( دل این مادران ارجمند را شاد کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دیدار تولیت آستان قدس رضوی 
با خانواده معظم شهدا

همزمان با شب رحلت حضرت ام البنین )س( و در آستانه روز تکریم مقام 
مادران و همسران شهدا، تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهید 
و خانواده  از ســرداران شهید خراسانی دوران دفاع مقدس  علیمردانی 
»تیپ فاطمیون«  حرم  مدافع  شهدای  از  محمدی  و  خسروی  شهیدان 
دیدار کرد. به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
شامگاه سه شنبه 7 بهمن ماه با حضور در منزل شهید حسن علیمردانی 
با همسر و فرزندان این فرمانده محور تیپ 21 امام رضا)ع( در تنگه چذابه 
در دوران دفــاع مقدس دیــدار و گفت وگو کــرد.وی در این دیــدار ضمن 
قدردانی از ایثار، صبر و استقامت خانواده های شهدا، مادران و همسران 
شهدا را اسوه های فداکاری، صبر و استقامت خواند و ابراز کرد: امنیت، 
رشادت های  و  ایثارگری ها  مدیون  را  و حریت کشور خود  عزت  اقتدار، 
شهدا هستیم. تولیت آستان قدس رضوی تشخیص صحیح و عمل به 
هنگام را از ویژگی های شهدای گرانقدر انقالب اسالمی معرفی و ابراز کرد: 
دوران دفاع مقدس و دوران دفاع از حرم اهل بیت)ع( عرصه امتحانی 
این عرصه ها خوش درخشیدند و سربلند  بود که شهدای ما در  الهی 
بیرون آمدند.وی با بیان اینکه شهدا در اوج معنویت، عرفان و معرفت 
بودند، ابراز کرد: وظیفه امروز ما در برابر شهدا، حفظ و ترویج فرهنگ 
شهدا و حرکت در مسیر آرمان های شهیدان است تا در قیامت شرمنده 
آنان نشویم.تولیت آستان قدس رضوی در ادامه به دیدار خانواده شهدای 
مسعود  و  مرتضی  منزل شهیدان  در  با حضور  و  رفت  فاطمیون  تیپ 
محمدی و همچنین منزل شهید محمد خسروی ضمن دیدار با خانواده 
این شهیدان گرانقدر صبر جمیل، صالبت و شکیبایی پدران و مادران 
شهدا که فرزندان خویش را در راه اسالم و رضای پروردگار نثار کردند، 

ستود و بر ضرورت توجه و تکریم خانواده معظم شهدا تأکید کرد.

احیای 100 حلقه چاه آب در سیستان و 
بلوچستان به همت بنیاد کرامت رضوی

مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی از احیای 100 حلقه چاه آب در سیستان 
بلوچستان به همت این بنیاد خبر داد و گفت: این چاه ها که بر اثر سیل 
از بین رفته بود احیا شده و در اختیار مردم قرار گرفته است و عالوه بر آن، 
سیستم آب شرب 12 روستای شهرستان ایرانشهر نیز تامین شده است.
به گزارش آستان نیوز، محمد حسین استادآقا در گفت وگوی زنده با رادیو 
انقالب که به مناسبت دهه فجر انجام شد، به دیگر طرح های انجام شده 
در منطقه سیستان و بلوچستان در راستای محرومیت زدایی هم اشاره 
کرد و افزود: در دهه فجر امسال یک مرکز بهداشت که با 600 میلیون 

تومان سرمایه گذاری احداث شده نیز به بهره برداری خواهد رسید.

احداث و بازسازی دو مرکز درمانی در هویزه»
مدیر عامل بنیاد کرامت رضوی با اشاره به اقدامات انجام شده در شهر هویزه 
نیز گفت: آستان قدس رضوی پس از جنگ ایران وعراق در سال 60 توانست 
شهر هویزه را بازسازی کند و در همین راستا خدمت ماندگاری به مردم این شهر 
ارائه دهد؛ در همین راستا امسال نیز به برکت چهل و دومین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی، دو مرکز درمانی در این شهر احداث و بازسازی می شود.

حمایت از فرزندآوری در طرح »شکوه مادری«»
وی به اقدامات بنیاد کرامت رضوی در حوزه بانوان و خانواده نیز اشاره کرد 
و گفت: این مرکز در حوزه بانوان و خانواده بسیار فعال است و برنامه ای 
با عنوان »شکوه مــادری« را همزمان با میالد با سعادت دخت نبی مکرم 
اسالم)ص( و روز گرامیداشت زن و ایام هللا دهه فجر برگزار خواهیم کرد. 
در این طرح از مادرانی که سه فرزند و بیشتر دارنــد و سن آنان کمتر از 
40 سال است به منظور ترویج فرزند آوری تجلیل به عمل می آید. به گفته 
استادآقا تاکنون 7400 مادر در این طرح ثبت نام کرده اند.وی افزود: یکی 
دیگر از اقدامات بنیاد کرامت رضوی، ارائه مشاوره و آموزش های معرفتی 
به زوج های جوان در سه سال اول زندگی است تا زندگی خود را با معارف 
رضوی گره بزنند و پیوندشان را در بارگاه نورانی ثامن الحجج)ع( آغاز  کنند.

ــرآن و  ــ ــروج کــاشــانــی ق ــ مــحــمــدحــســیــن م
عترت، عصاره نبوت و تداوم بخش رسالت 
قیامت  ــا  ت را  بــشــر  هــدایــت  کــه  هستند 
گوهر  دو  ایــن  نــبــود  و  می کنند  تضمین 
گسستن  مایه  انسانی،  جامعه  در  متحد 
ــمــی نــبــودن  رشــتــه نــبــوت و مــســتــلــزم دائ
رسالت اســت؛ زیــرا در این صــورت، ثمره 
رســالــت رســول اکـــرم)ص( مرتفع شــده و 
این در حالی است که پیامبر دیگری هم 
به  توجه  اهمیت  خاطر  به  آمــد.  نخواهد 
فرمایشات  در  آن  احکام  به  و عمل  قرآن 
حضرات معصومین)ع( است که می توان 
ــازی قـــرآن و  ــاری سـ ادعـــا کـــرد نهضت جـ
مهم ترین  از  مــردم  زندگی  در  آن  احکام 
اهداف عالیه مورد توجه در آستان قدس 

رضوی به شمار می رود.
این جمالت را حجت االسالم والمسلمین 
قرآن  مرکز  مدیر  میریان«،  مسعود  »سید 
می کند.  بیان  رضــوی  قدس  آستان  کریم 
وی معتقد است، باید در کنار آموزش های 
قرآن  به  عمل  و  یادگیری  مورد  در  سنتی 
و  جدید  آموزشی  و  تربیتی  روش هــای  از 
)کودکان  آینده  نسل های  برای  ثمربخش 
رضــا)ع(  امــام  مطهر  در حرم  نوجوانان(  و 

استفاده کرد.

فعالیت های قرآنی در آستان قدس »
رضوی در چه جایگاهی قرار دارد؟

قرآنی  فعالیت های  رضوی  مطهر  حرم  در 
انــجــام  تــاکــنــون  از ســال هــای دور  ــادی  ــ زی
ــت. ســـال هـــای طـــوالنـــی در  مـــی شـــده اســ
امام  منور  حــرم  یعنی  مقدس  مکان  ایــن 
هــشــتــم)ع( اداره حــفــاظ وجـــود داشــتــه و 
برگزاری مراسم صفه)قرائت و تالوت قرآن 
توسط  معصوم)ع(   14 منقبت  و  مــدح  و 
خدمه حرم مطهر( و اقدام و اجرای نیت 
واقفان قرآنی و پخش صوت و تالوت قرآن 
جامع  مسجد  و  رضـــوی  مطهر  حــرم  در 
گوهرشاد در جای جای این اماکن متبرکه 
ادوار  و  اعــصــار  در  و  متناوب  صــورت  بــه 

گوناگون رواج داشته است. 
پــیــش از انــقــالب هــم مــطــابــق بــرخــی از 
ــدام هــای قــرآنــی با  گــزارش هــا و اســنــاد، اق
در حــرم مطهر  فــضــای معنوی  بــه  تــوجــه 
وجود داشته است اما به صورت محدود 
و موردی. پس از پیروزی انقالب اسالمی 
مرحوم  فقید،  تولیت  مدیریت  دوره  در  و 
ویــژه ای  توجه  طبسی)ره(  واعــظ  آیــت هللا 
یک  کم کم  و  شد  قرآنی  فعالیت های  به 
از  و پس  پیدا کرد  نظامی  و  و نسق  نظم 
اداره ای  تأسیس  به  فعالیت ها،  گسترش 
برای مدیریت فعالیت های قرآنی احساس 

نیاز شد. 
بــه صــورت  اداره  ایــن   70 دهــه  اوایـــل  از 
با  آن  از  پـــس  و  شـــد  تــأســیــس  رســمــی 
اختصاص مدرسه دو درب در حرم مطهر 

رضوی به عنوان دارالقرآن، 
و  قرآن  آموزشی  کارگاه های 
محافل قرآنی در این آستان 
و  یافت  گسترش  ملکوتی 
ــا)ع(  رضـ ــام  امـ حـــرم مطهر 
رشد  اصلی  عوامل  از  یکی 
در  قرآنی  فضای  چشمگیر 
شهر مقدس مشهد شد و 
مشهد اکنون در رشته های 

قــرائــت، حــفــظ، تفسیر،  قــرآنــی در حـــوزه 
تدبر و... در سطح کشور جزو پرچمداران 
مهم ترین  که حتماً  است  قرآنی  شهرهای 
مقدس  حــرم  وجــود  موفقیت،  ایــن  دلیل 
رضوی و اقدام ها و فعالیت های قرآنی ذیل 

نام مبارک حضرت رضا)ع( است.
علوم  اداره  همکاران  گذشته،  سالیان  در 
قرآنی تالش های وافری برای ارائه خدمات 
ـــران و مــجــاوران  قــرآنــی بــه مــخــاطــبــان، زائـ
بارگاه منور امــام رضــا)ع( در حرم مطهر و 
نقاط مختلف کشور که موقوفات حضرت 
رضا)ع( در آنجا وجود دارد به عمل آورده اند 
و در برخی از دوره هـــا، شاهد اوج گــیــری و 
گاهی هم شاهد کاهش فعالیت ها بوده ایم. 
از تأسیس مرکز قرآن کریم در زمان  پس 
مــدیــریــت حـــجـــت االســـالم والــمــســلــمــیــن 
و  مقدس  نهاد  این  سابق  تولیت  رئیسی، 
و  داخل  قرآنی  فعالیت های  بین  مرزبندی 
خارج از حرم مطهر و واگذاری فعالیت های 
گستره  مــرکــز،  ایــن  بــه  بین المللی  و  ملی 
جغرافیایی فعالیت های قرآنی آستان قدس 
رضوی و دامنه اثرگذاری به دورترین نقاط 
کشور و 31 استان با طرح ها و برنامه های 

مختلف گسترش یافت. 
باید  می شود  احساس  که  نکاتی  از  یکی 
امام  این است که  قــرار گیرد  توجه  مــورد 
مرکز  قــدس  آستان  اصــالً  فرمودند  راحــل 
ــه ایــن  ــا بــایــد بــدانــیــم ک ــران اســـت و م ــ ای

الگوی  یک  یعنی  مرکزیت 
فعالیت های  در  تأثیرگذار 
فرهنگی  و  دینی  مذهبی، 
بــایــد در شــرایــط فعلی  کــه 
ــژه و اثــرگــذارتــری  نــقــش ویـ

ایفا کند.

این اثرگذاری چطور »
می تواند در آستان 

قدس رضوی اتفاق بیفتد؟
همان طوری که بارها اشاره شده است اگر 
جامعه  ما یک جامعه قرآنی شود و مردم 
می توانند  کــه  گیرند  فــرا  را  مــوضــوع  ایــن 
قــرآن  بــا  را  زنــدگــی خــود  تــمــام مشکالت 
کریم و اهل بیت)ع( حل کنند و تمسک 
به ثقلین داشته باشند، آن گاه در تمامی 
امام  ظهور حضرت  زمینه   زندگی،  احــوال 
زمان مهدی موعود)عج( را فراهم کرده ایم، 
یعنی ایجاد جامعه قرآنی همراه با تمسک 
ــه معنای  ــه دســـتـــورات اهـــل بــیــت)ع( ب ب
واقعی کلمه، این همان ویژگی های جامعه 
حضرت  ظهور  از  پس  دوران  در  انسانی 

امام زمان)عج( است.
آستان قدس رضوی مطابق فرمایش امام 
راحـــل کــه فــرمــودنــد آســتــان قــدس مرکز 
ایران است و مطابق فرمایش مقام معظم 
رهبری که تأکید کردند این نهاد مقدس 
فرهنگی  الـــگـــوی  یـــک  عـــنـــوان  بـــه  ــد  ــای ب
تأثیرگذار در سطح جامعه و امت اسالمی 
فعالیت کند، بنابراین آستان قدس هرگز 
قــرآن  فــراگــیــری  اهـــداف  و  قــرآن  از  نباید 
در عصر  مــی رســد  نظر  بــه  غــافــل شـــود. 
حاضر یکی از وظایف مسئوالن این نهاد 
فــراگــیــری و  ــدازی نهضت  ــ مــقــدس، راه انـ
پیاده سازی قرآن در جریان زندگی عموم 

مردم باشد.
ــالم  ــت االسـ ــجـ ــه ایـــنـــکـــه حـ ــ ــا تـــوجـــه ب ــ ب

آستان  معزز  تولیت  مــروی،  والمسلمین 
زیــادی  قرآنی  دغدغه های  رضــوی  قــدس 
مسائل  و  ــت هــا  ــوی اول از  یــکــی  و  ــد  دارنــ
مـــورد تــذکــر و تــوجــه ایــشــان اهــتــمــام به 
حاضر  حــال  در  و  اســت  قــرآنــی  فعالیت 
اختیار  در  هم  بیشتری  زیرساخت های 
است  قــدس  آســتــان  قــرآنــی  فعالیت های 
یعنی مرکز قرآن کریم و اداره علوم قرآن 
)در صحن جمهوری اسالمی( که هر یک از 
این دو بخش دارای واحدهای تابعه خود 
برای فعالیت های قرآنی هستند، بنابراین 
مسئوالن  بــرای  بــهــانــه ای  و  توجیه  هیچ 
باقی  این دو بخش  مربوط و کارشناسان 
ــرژی  ان و  تـــوان  همه  از  بــایــد  و  نمی ماند 
ببرند. بهره  هدف  این  به  دستیابی  برای 

شما در مرکز قرآن کریم آستان »
قدس رضوی چه تدابیری برای 

رسیدن به این مهم اندیشیده اید؟  
اینجانب در کنار مسئولیت  اینکه  از  پس 
مرکز قرآن کریم آستان قدس به مسئولیت 
دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی منصوب 
شـــدم بـــا تــشــکــیــل گـــروه هـــای مــشــورتــی، 
از  بهره گیری  و  استفاده  بــا  و  انــدیــشــه ورز 
قرآنی آستان  فعالیت های  راهبردی  الگوی 
قدس، نقشه جامعی برای پیاده سازی این 
الگو و دستیابی به اهداف بیان شده، ترسیم 
جامع  نقشه  ــن  ای شد.مطابق  طــراحــی  و 
فعالیت های قرآنی، برنامه ها و اقدام هایی به 
صورت کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت 
آستان قدس  قرآنی  دو مجموعه  برای هر 
دارالقرآن  و  کریم  قرآن  مرکز  یعنی  رضوی 
که  می شود  عملیاتی  و  پیش بینی  کریم  
امکانات و شرایط  بودن  فراهم  در صورت 
الزم و تصویب و تأیید مدیران ارشد آستان 
قدس رضــوی نسبت به اجــرای روش هــا و 

برنامه های مربوط، اقدام خواهد شد.

گفت وگوی قدس بامدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی

سبد کاالی رضوی به مشهد الرضا j  پرچمدار شهرهای قرآنی
نیازمندان تهران رسید

خادمیاران کانون خدمت رضوی منطقه 
پوشش  ــر  زی نیازمندان  بــه  تــهــران،   12
ایــن کــانــون در محله آبــشــار و وحــدت 
و محمد)ع(  یحیی  امامزاده  و  اسالمی 
ــدا کــردنــد.بــه  ــوی اهــ ــاالی رضــ ــ ســبــد ک
تهران،  از  آستان نیوز  خبرنگار  گــزارش 
ــاالی رضــــوی شــامــل یک  ایـــن ســبــد کــ
مایع،  روغــن  کیلویی،  سه  برنج  کیسه 
نــخــود، رب گــوجــه  فــرنــگــی، مــاکــارونــی، 
گوشت  کیلویی  یک  بسته  یک  میوه، 
ــود. ب مــاســک  یــک بسته  و  گــوســفــنــد 
کانون های  مسئوالن  جلسه  همچنین 
درباره   12 منطقه  رضوی  قدس  آستان 
حــضــرت  والدت  ایــــده هــــای  ــی  ــررسـ بـ
زهـــرا)س( و دهــه فجر انقالب اسالمی 
شرایط  جلسه،  ــن  ای ــد.در  شـ تشکیل 
برگزاری  محدودیت  و  کشور  کرونایی 
جشن ها و گردهمایی ها با نفرات زیاد، 
و مسئوالن  قــرار گرفت  بــررســی  مــورد 
کانون های خدمت رضوی، نقطه نظرات 

و پیشنهادهای خود را ارائه کردند.

خادمیار سیرجانی دو تابلو 
حرم شناسی خود را به 

آستان قدس تقدیم کرد 
خادمیار سیرجانی دو تابلو آموزشی خود 
را که ویژه حرم شناسی طراحی و ساخته 
بــود، به آستان قدس رضــوی و ساحت 
علی بن مــوســی الــرضــا)ع( اهـــدا کــرد.بــه 
معصومه  کرمان،  از  آستان نیوز  گــزارش 
با  ایــران نــژاد، خادمیار خــالق سیرجانی 
طراحی و ساخت دو تابلو آموزشی ویژه 
حرم شناسی در ابعاد 100×12۵ و اهدا به 
آستان مقدس رضوی خدمت ارزنده ای 
برای  آموزشی  روند  تسهیل  راستای  در 
خادمیاران رضوی انجام داد.وی هدف از 
اجرای این طرح آموزشی را خدمت رسانی 
به خادمان علی بن موسی الرضا )ع( بیان 
کرد و این اقــدام ارزشمند را از عشق و 
ارادت ویــژه ای که به اهل بیت عصمت 
و طــهــارت)ع( در وجــود او نهفته است، 
از  بیش  که  ایران نژاد  دانست.تابلوهای 
یک سال بــرای طراحی و ساخت آن ها 
صحن ها  شامل  اســت،  گذاشته  وقــت 
و رواق هــای حرم مطهر رضوی به همراه 
و  نــقــاط  همه  معرفی  و  راهنما  جـــدول 
رنگی    LED مانند المپ های تجهیزاتی 
اســت کــه آمـــوزش را بـــرای خــادمــیــاران 
سهل و آسان کرده است.قرار است این 
تابلوهای آموزشی برای نصب و استفاده 
خــادمــیــاران رضـــوی بــه مشهد مقدس 
خادمیاران  آمـــوزش  محل  در  و  ارســـال 
شود.این  نصب  ــاالن دوز(  ــ پ پیر  )مقبره 
نیم سال  و  دو  از  بیش  خادمیار  بانوی 
است توفیق خدمت به امام رضــا)ع( را 

کسب کرده  است.

سرزمین آفتاب 
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از عوامل اصلی 
رشد چشمگیر فضای 

قرآنی در شهر مقدس 
مشهد است
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عبداله نیازی شهردارایور

ش�هرداری ایور ازتوابع اس�تان خراس�ان ش�مالی درنظ�ر دارد براس�اس 
موافقتنامه مبادله ش�ده بین س�ازمان ش�هرداریهای كشور وس�ازمان مدیریت 
وبرنامه ریزی كش�ور قیرمورد نیازخودراجهت آسفالت معابراز محل بند »ه « 
تبصره یك قانون بودجه سال 1399از طریق فراخوان عمومی تهیه نماید لذا 
متقاضیان می توانند بادرنظر گرفتن ش�رایط ومش�خصات ذیل نسبت به اعالم 

قیمت خود اقدام نمایند:
1- دستگاه مناقصه گزار شهرداری ایور به نشانی استان خراسان شمالی ،شهرستان 

گرمه شهر ایور جنب بلوار امام رضا)ع( ،كد پستی  9431177548پالك 290
2- موضوع مناقصه:

1-2- خرید قیر60*70
2-2-مبلغ قرارداد5730 میلیون ریال اسناد خزانه اسالمی بانماد اخزا 911به 

تاریخ سررسید1402/09/06
3-2-محل تحویل قیر: خراسان شمالی شهرستان جاجرم - جاده جاجرم به 

سمت سنخواست بعداز كارخانه آلومینیا كارگاه شركت ساختمانی رهگان 
4-2- مدت زمان تحویل كاال : 10روز 

5-2- مدت زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : 1399/12/28می باشد.
3-نوع وتضمین شركت درمناقصه:286/500/000ریال ضمانتنامه بانكی معتبر

4-چنانچه برندگان اول تا س�وم مناقصه حاضربه انعق�اد قراردادوتحویل كاال 
نگردندسپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهدشد.

5-مهلت دریافت اس�ناد از تاریخ نش�ر آگهی درروزنام�ه 1399/11/8لغایت 
1399/11/18به مدت 10روز می باشد.

6-هزینه انتشار آگهی درروزنامه برعهده برنده مناقصه می باشد.
7- متقاضی�ان م�ی توانندبادرنظ�ر گرفتن ش�رایط ف�وق پیش�نهادات خودرا 
حداكث�ر10روز پ�س از انتش�ارآگهی نوب�ت دوم وتاپای�ان وق�ت اداری روز 
پنجشنبه مورخه 1399/11/30درس�ه پاكت الك ومهر شده شامل: پاكت الف 
)تضمین( وب )پیش�نهادفنی بازرگانی( وج )پیشنهاد قیمت( به نشانی دبیرخانه 
شهرداری ایور موضوع بند 1این مناقصه ارسال ورسیددریافت نمایند. بدیهی 
است پیش�نهاددهنده باید 9%)نه درصد(مالیات برارزش افزوده و15%)پانزده 

درصد(حفظ قدرت خرید ساالنه رابه قیمت پیشنهادی خود اضافه نماید.
8- پاكات پیش�نهاد قیمت درروز ش�نبه مورخه 1399/12/02س�اعت 12ظهر 
درمح�ل دفترشهرداربازگش�ایی ك�ه حض�ور مناقصه گ�ران ویا نماین�ده آنان 

درجلسه بالمانع می باشد.
9- كلی�ه مراح�ل برگزاری مناقص�ه از دریافت اس�ناد تا ارایه پیش�نهاد قیمت 
وگشایش پاكتها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت به آدرس: 

www.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد.
10- مناقصه گران می توانندجهت دریافت اطالعات بیشتر به سامانه تداركات 
دول�ت یا ش�ماره تم�اس 05832433802وی�ا هم�راه 09127342903تماس 

حاصل فرمایند.

کارت بازرگان���ی ش���رکت آرد ق���دس رض���وی 
مدیرعامل���ی  ب���ه   10380285048 بش���ماره 
محم���د صفائی دلوئ���ی مفقود گردی���ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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 GLXI  برگ س���بز س���واری سیس���تم پراید تیپ صب���ا
مدل 1386 به رنگ س���فید به ش���ماره موتور 1910990 
و ش���ماره شاس���ی  S1412286072997 ب���ه ش���ماره 
پ���اک 695 ج 14 ایران 64 مفق���ود گردیده واز درجه 

اعتبارساقط می گردد. 
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برگ سبز،س���ند محض���ری و کارت خودروی پژو آردی 
مدل 1385 رنگ س���فید صدفی به ش���ماره انتظامی 
348ص71 ایران 36  ش���ماره موتور 11785000765 
و شماره شاس���ی 13494554 به مالکیت محمدرضا 
سروقد طوسی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد. 
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اینجانب موس���ی عالمی مالک خودروی س���واری پژو 
207 به شماره شاس���ی NAAR03FE4JJ622911 و 
ش���ماره موتور 179B0015275 به علت فقدان اسناد 
ف���روش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور را 
نموده اس���ت لذا چنانچه هر ک���س ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذک���ور دارد ظ���رف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت ایران خودرو واقع 
در پی���کان ش���هر س���اختمان س���مند مراجع���ه نماید 
بدیهی اس���ت پ���س از انقض���ای مهلت مزب���ور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

اص���ل برگ س���بز، بیم���ه نام���ه و کارت خ���ودرو وانت 
پیکان مدل84  بش���ماره انتظامی : 32 ایران 597 د 
24 ، ش���ماره موتور: 11284049697  شماره شاسی: 
12124307 متعل���ق ب���ه جن���اب آقای علیرض���ا افتاده 

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

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز، س���ند و کلیه مدارک خودرو سواری 
FAW  B30 مدل 97 بشماره انتظامی: 52 ایران 719 
ج 75 ، ش���ماره موتور CA4GB16275637:  شماره 
شاس���ی : NAGS8CE25JA464860  متعل���ق ب���ه 
جناب آقای حس���ین فلکی مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99
11
35
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گه
آ
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برگ سبز سند مالکیت و سند کمپانی خودرو سواری 
MVM315 مدل 1395 رنگ س���فید روغنی به شماره 
موتور MVM477FJAF042378 و ش���ماره شاس���ی 
NTFBAKD5F1010754 ب���ه ش���ماره انتظامی 291 ل 
48 ایران 36 به مالکیت س���مانه بوژمهرانی مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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99
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 125CC روان س���یکلت ب���رگ س���بز موتورس���یکلت 
موت���ور  ش���ماره  ب���ه  مش���کی  رن���گ   1390 م���دل 
شاس���ی  ش���ماره  و   NEK125A51020033
انتظام���ی 67786  ش���ماره  ب���ه   NEK125A9002194
ایران 764 به مالکیت مهدی رس���ولی بلقور مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه  عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی برای پروژه ذیل را از 
طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت طبق شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.  

آگهی تجدید فراخوان عمومی احداث باند دوم خلیل آباد - بردسکن
حدفاصل کیلومتر 600+21 الی 23+825

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع مناقصهشماره مناقصه

احداث باند دوم خلیل آباد - بردسكن حدفاصل کیلومتر 99-10
600+21 الی 23+825 
 همراه با ارزیابی کیفی(

133,556,000,0002099003374000038

دانش�گاه یزد در نظر دارد تكمیل فاز2 سالن آمفی تئاتر دانشگاه را به استناد مجوز شماره 59/م/59مورخ 99/11/1 از طریق  
سامانه تدارکات الكترونیكی دولت setadiran.ir   به شرکتهای واجد شرایط صالحیت واگذار نماید.

1- زمان و نحوه دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/11/9 لغایت99/11/18می باشد 
2- زمان تحویل اس��ناد از س��اعت 8 صبح روز شنبه مورخ 99/11/25 تا ساعت 14  روز چهارشنبه مورخ 99/11/29دبیرخانه محرمانه حراست 

دانشگاه واقع در پردیس اصلی )ساختمان آمفی تئاتر ( می باشد.
3- تاریخ بازگشایی اسناد مناقصه ساعت 10:00روز شنبه  مورخ 99/12/2 با حضور اعضای کمیسیون معامالت انجام خواهد شد. 

4- متقاضیان عالوه براینكه فرآیند مناقصه را در س��امانه س��تاد تكمیل می نمایند بایس��تی مدارک درخواس��تی مندرج در شرایط عمومی 
مناقصه را به آدرس یزد- چهارراه پژوهش – پردیس اصلی – دبیرخانه محرمانه دانشگاه تحویل و رسید دریافت نمایند . 

5- میزان سپرده شرکت  مناقصه مبلغ 5.122.000.000 می باشد .
6- تمامی اطالعات مربوط به موضوع مناقصه و شرایط آن در برد اعالم عمومی سامانه مناقصه به آدرس setadiran.ir قابل مشاهده است.

7- متقاضیان عالقه مند به ش��رکت در مناقصه میبایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الكترونیكی )توکن( با ش��ماره های ذیل تماس 
حاصل نمایند . 

مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه 021-41934
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام دراستانها در سایت سامانه setadiran    موجود است.

8- درصورت اطالعات بیش��تر از موضوع مناقصه با شماره تلفن های 31233516-035 –03531234072اداره امور حقوقی و قراردادهای 
دانشگاه یزد تماس حاصل فرمایید . 

امور حقوقی و قراردادهای دانشگاه یزد 

,ع
99
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

م الف: 1456
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I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  پنجشنبه  9 بهمن 1399 14 جمادی الثانی 1442 28 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9454 

محمد نوری کوهنوردی صاحب سبک برای اجرای برنامه های طوالنی مدت    االن همه روی برنامه های سرعتی کار می کنند و به دنبال این هستند که مثالً در کمترین تایم قله را صعود یا یک مسیر را پیمایش کنند، اما مسیری که ما برای پیمایش انتخاب کرده بودیم اصالً سرعت بردار نبود و 
شادروان غدیر یزدانی و محمد نوری در این مسیر کار کرده بودند، اگر فرد دیگری هم کار کرده بود خیلی محدود بوده است. همان طور که گفتیم برنامه آقای نوری در دو مرحله اجرا شده، اما برنامه ما در یک مرحله و به صورت فشرده بدون استراحت. قصد ما این بود که برنامه آقای نوری را ارتقا دهیم و آن 

را به صورت یک تکه پیمایش کنیم.

6 کوهنورد نیشابوری با پیمایش زمستانه خط الرأس علم کوه تا دماوند  کاری کارستان کردند

یک ماه پیاده روی در ارتفاع 4هزارمتری
 عــبــاســعــلــی ســپــاهــی یــونــســی:

پیمایش  نیشابوری 29روز درگیر   6 کوهنورد 
زمستانه خط الرأس علم کوه تا دماوند بودند که آن را 

بنام کشورمان.  از کوهنوردان  نوری  به محمد  تقدیم کرده اند 
پنجه  و  این 6 کوهنورد دست  و سنگین  فوق العاده سخت  برنامه  

کوله هایی  و  زیر 30 درجه  باد شدید، سرمای  برف،  کوه،  با  نرم کردن 
سنگین بود که باید 260 کیلومتر، آن هم در ارتفاع باالی 4 هزار متر به 
دوش می کشیدند. این دست و پنجه نرم کردن جان می دهد برای ساخت 
یک مستند جذاب و پربیننده و حیف که همت 6 کوهنورد نیشابوری به 
وسیله یک تیم مستندساز به تصویر کشیده نشد تا نشان دهنده اراده 
و همت کوهنوردان ایرانی باشد. صفحه امروز »مردم« تصاویری است 

ماه  آن ها ۷ دی  این 6 کوهنورد.  و چالش برانگیز  بزرگ  برنامه  از 
و 5 بهمن در  از علم کوه زدنــد  را  برنامه خودشان  استارت 

منطقه پلور دماوند برنامه با موفقیت به پایان رسید و 
صفحه درخشانی شد در کوهنوردی ایران 

که تا پیش از این نبود. 

همه چیز از آن صعود شروع شد
محمد مهرداد: سال ۸۴ بود که نخستین صعود را به قله علم کوه انجام دادم. 
در آن برنامه سرپرستی گروه با آقای فتحی بود که در حال حاضر رئیس انجمن 
آشنا  با گروهی  قله رسیدیم  به  وقتی  یادم هست  نیشابور است.  کوهنوردی 
آن گروه  با بچه های  باال، مقداری  آن  در  و  روز  آن  بودند.  دانشجو  شدیم که 
همکالم شدیم و جرقه پیمایش خط الرأس علم کوه به قله دماوند همان جا در 
من شکل گرفت. البته چیزی که در نظرم بود پیمایش خط  الرأس در فصل 
تابستان بود که به کلی با پیمایش خط الرأس در زمستان فرق می کند؛ اما 
شد این برنامه سخت و طاقت فرسا. پیش از این، برنامه پیمایش را در تابستان 
۱۳۹۲ اجرا کردیم. همزمان من گزارش های پیمایش محمد نوری و تالش های 

ایشان را برای پیمایش این خط الرأس در زمستان خواندم. این سبب 
در  نقطه  دو  ایــن  پیمایش  فکر  به  شد 
زمستان باشم، برای همین موضوع را با 
دوست کوهنوردم حمید رضا میربلوک 
مــطــرح کـــــردم؛ هـــر چــنــد در تــالش 
نخست متأسفانه نتوانستیم آن را به 

سرانجام برسانیم.

مشکل کفش بد و باد 120 کیلومتری
بنده  توسط  پیش  برنامه سال  این  بود  قرار  میربلوک:  حمیدرضا 

ــادهــای ۱۲۰  و محمد مــهــرداد اجـــرا شــود کــه نــشــد؛ چــون بــا ب
کوهنورد  دوستان  از  گذشته  ســال  شدیم.  ــه رو  روب کیلومتری 
چند نفری با ما استارت کار را زدند اما از روز سوم من و آقای 
اذیت کرد  بدی  به شکل  را  پایم  تنها شدیم. کفشم،  مهرداد 

دیگر  تاول بسیار بزرگی زد و عمالً  و وقتی به کندوان رسیدیم، 
نمی شد برنامه را ادامه بدهیم. برای همین آقای مهرداد به خاطر بنده 

برای  اما  آمدیم.  پایین  کندوان  از  ما  و  نرساند  سرانجام  به  را  برنامه  آن 
از طریق یکی  برای همین  بــودم،  به دنبال کفش مناسبی  برنامه امسال 
از دوستان کفشی را از انگلستان سفارش دادیــم، با تخفیفی که خورده 
اسپانسری  برنامه  این  بــرای  آن شد.  خرید  هزینه  تومان  میلیون   ۱۰ بود 
نداشتیم همین سبب می شد هزینه های ما بسیار باال باشد. هر چند سال 
اما امسال چیزی در  انجام برنامه کرد  گذشته شرکت سایبان کمکی به 
حدود ۲۰ میلیون تومان هزینه های جاری این برنامه شد. در این برنامه 
آقای  وقتی سال گذشته  ــم.  دادی کپسول  هزینه  تومان  میلیون  حــدود 7 
مهرداد پیشنهاد پیمایش خط الرأس را در زمستان دادند، تصمیم گرفتم 
را پیگیری کنم، چون معتقد هستم چهار چشم  از نزدیک ماجرا  خودم 
بهتر از دو چشم می تواند ماجرا را رصد کند. معتقدم اگر خواسته باشم 
از  باید پیش  اجرا کنم، حتماً  را  این سطح  آن هم در  برنامه ای زمستانه 
شروع، بارش ها در منطقه را ببینم؛ قسمت های فنی مسیر و قسمت های 
چالش برانگیز آن را ببینم و خالصه بدون حضور سرما و برف، منطقه را 
پیمایش کنم تا در برنامه زمستانی به مشکلی برنخوریم. این البته به این 
معنا نیست که من به همنورد خودم اعتمادی ندارم اما ما به عنوان کوهنورد 
اعتقاد داریم دو فکر بهتر از یک فکر می تواند مشکلی را مدیریت کند.

260 کیلومتر پیاده روی در ارتفاع و برف
برنامه ۲۹ روزه ما با شرایط جوی بسیار سخت و ناپایدار همراه بود، ما 
هر روز با بادی ۸۰ کیلومتری روبه رو بودیم و باید با این باد دست 
و پنجه نرم می کردیم. اگر لبه تیغه در حال حرکت بودیم باید 
مواظب می بودیم باد ما را به پایین پرت نکند. در آن روزها هم 
دما زیرمنفی ۳۰ درجه بود و شرایط فوق العاده سختی را تجربه 

می کردیم. 
شاید دماوند می خواست ما را امتحان کند تا ببیند لیاقت انجام این کار 
بزرگ را داریم یا نه. برای همین وقتی از نقطه شروع استارت کار را زدیم، 
باید با چالش برف دست و پنجه نرم می کردیم. برف و بوران زیادی را تجربه 
کردیم، چون امسال در منطقه برف بیشتری باریده بود. برنامه ما یک برنامه 
فرسایشی بود، هر روز که می گذشت انرژی ما کمتر می شد. در برنامه هایی 

از این دست، دیروزِ کوهنورد از امروزش بهتر است.
احساس  خــودمــان  در  بیشتری  افــت  می گذشت  کــه  برنامه  از  روز  هــر   
می کردیم. به همان دلیلی که گفتیم بدن نمی تواند خود را ریکاوری کند 
برای همین حرکات کوهنورد هم کندتر می شود. به طور میانگین تقریباً تا 

زانویمان برف بود.
 اگر خواسته باشم به کیلومتر بگویم بیش از۲۶۰ کیلومتر را در این برنامه 
و  نبود  هموار  و  زمین صاف  روی  ما  کیلومتر   ۲۶۰ البته  کردیم؛  پیمایش 
مسیری که برای پیمایش انتخاب کرده بودیم یکی از پرچالش ترین خط 
الرأس ها بود. مجبور بودیم برای دور ماندن از خطر بهمن از قله ها عبور 

کنیم. من تا به حال چنین خط الرأسی را ندیده بودم.
نقطه شروع ما که همان علم کوه بود ۴هــزار و ۸5۰ متر ارتفاع داشت و 
در ادامه قله هایی باالی ۴ هزار و ۱۰۰ متر داشتیم و قله ای زیر ۴ هزار متر 

نداشتیم تا به دماوند رسیدیم.

ذخیره سازی غذا و تجهیزات برای 30 روز
ــرای  ــکــی از مــســائــل مــهــم بـ مــصــطــفــی یــــــزدی: ی

فوق  بــرنــامــه ای  کــه  سطح  ایــن  در  پیمایش هایی 
به صورت  کشورمان  در  تاکنون  و  است  سنگین 
بارگذاری هایی است که در  یک تکه اجرا نشده، 

نقاط مختلفی باید انجام شود. نقاطی را که بارگذاری 
کردیم با قطب نما و جی پی اس مختصات آن را ثبت 

کردیم. غیر از این دو مورد از نشانه های محیطی هم برای پیدا 
کردن نقاط بارگذاری کمک گرفتیم، یعنی فکر کردیم اگر برای 
وسایلی که با آن نقطه بارگذاری را پیدا می کنیم مشکلی پیش 
بیاید، بتوانیم با چشم نشانه ای را پیدا کنیم . سوخت، مواد 
غذایی و لوازم فنی مورد نیاز برای پیمایش را بارگذاری کردیم. 
برای پخت و پز و گرمایش، گاز بوتان پروپان که می تواند در 
هوای سرد هم کار کند و یخ نزند استفاده شد. لوازم فنی ما 
هم شامل کاله، هارنس، طناب کرامپون و چیزهایی از این 
دست بود. مواد غذایی ما بیشتر شامل خشکبار، برنج های 
آماده، سوپ، کشک و... بود، البته در هر نقطه ای که بارگذاری 
انجام می شد حتماً آمار آن را یادداشت می کردیم تا بدانیم در 
هر نقطه چقدر غذا داریم و یا چند کپسول. ما در بارگذاری ها 
به این نکته هم توجه می کردیم که چند روز بعد به بارگذاری 
بعدی می رسیم ، برای اطمینان بیشتر اگر مثالً نیاز بود برای 

زمان رسیدن به نقطه بارگذاری بعدی پنج کپسول همراه 
داشته باشیم دو کپسول بیشتر در نظر می گرفتیم. 
در موقعیت زمستان ممکن است پنج روز شما 
تبدیل به ۶ روز شــود، ممکن است بــارش برف 
سنگین داشته باشیم و زمینگیر شویم یا ممکن 
است هوا خوب باشد و پنج روز را بتوانیم در چهار 
این نکات هم توجه  به  باید  پیمایش کنیم، پس  روز 
اول مسیر  در قسمت  ما  منطقه چالش برانگیز  می کردیم. 
نقطه دوم   . بود  کوه  بخش سیاه سنگ ها در منطقه علم 
چالش برانگیز و فنی خرسانه و ویران کوه و خرسان جنوبی 
بود؛ از این بخش ها در زمستان یک نفر عبور کرده است که 
همان استاد محمد نوری است. از این نقاط هم به خیر و 
خوشی با طناب و با همدیگر صعود و عبور کردیم. قسمت 
سرخاب ها هم از آن نقاطی بود که کسی غیر از آقای نوری 
و غدیر یزدانی صعود نکرده بود؛ این نقطه از نقاط سخت 
پیش روی ما بود که با موفقیت طی کردیم. کمانکوه هم یکی 
دیگر از نقاط چالش برانگیز پیش روی ما بود. در این نقطه 
هم مجبور بودیم طناب ها را ثابت کنیم تا بتوانیم از آن صعود 
کنیم. برای من و البته با چیزی که از دوستان شنیدم برای 
ایشان هم همان منطقه سرخاب ها سخت ترین نقطه صعود 

و برنامه پیمایش ما بود. 

کیسه   های خواب های 13 میلیون تومانی
علی بکائیان: االن هزینه وسایل کوهنوردی با توجه به باال 
رفتن قیمت دالر بسیار گران است و وسایل خوب در بازار 
بسیار کم شده است. شرکت هایی هم که این وسایل را 
وارد می کنند، سراغ برندهایی می روند که برای آن ها سود 
بیشتری داشته باشد. تا یکی دو سال پیش همه برندهای 
سال  از  امــا  می شد  پیدا  ــران  ای در  کفش کوهنوردی  مهم 
گذشته این مشکل را هم داریم که بتوانیم برند خوب پیدا 
کنیم و پیدا نمی شود، برای همین از طریق یکی از دوستان 
آن  ماجرا شدیم،  پیگیر  می کند  زندگی  انگلستان  در  که 
هم با هزینه باالی پست. برای خریدن یک کیسه خواب 

خوب ۱۳ میلیون تومان پرداخت کــردم. ما 
وسایل  کــه  داریـــم  برندهایی  ایـــران  در 

لباس  بخش  در  می کنند  تولید  کــوه 
اتکا  برند ها  این  به  تا حدی  می شود 
کنیم، اما مثالً برای کوله پشتی چیزی 

برای  که من می خواستم پیدا نکردم، 
 همین ســـراغ بــرنــدهــای خــارجــی رفــتــم. 

از این منظر اگر خواسته باشیم به موضوع بپردازیم وسایل 
شخصی یک نفر کفش ۱۰ میلیون تومان، لباس درلباس 
اول میانگین 5۰۰ هزار تومان، یک دست لباس پالر بین 
5۰۰ تا یک میلیون تومان، لباس گرتکس بین 5۰۰ تا یک 
 میلیون تومان، یک کاپشن پر خوب را شما چیزی حدود 
یــا یــک جفت  ــول بدهید.  پ بــایــد  تــومــان  یــا 7 میلیون   ۶
دستکش آن هم استوک ۳5۰ هزار تومان. در بین برندهای 
تولید  که کیسه خواب هایی  داریــم  را  گایا  برند  ما  ایرانی 
می کند که تا ۲۰ درجه زیر صفر را جواب می دهد، اما ما به 
کیسه خواب هایی نیاز داشتیم که منفی ۴۰ تا 5۰ درجه را 
جواب بدهد، برای همین مجبور شدم کیسه خواب خارجی 
بخرم که ۱۳ میلیون تومان قیمت آن بود. لوازم فنی مورد 
نیاز ما هم همه خارجی هستند و از برندهای معروفی که 
برای  باید  قیمت آن ها بسیار گران است. طناب هایی که 
بخش های فنی استفاده می کردیم هم بسیار گران است. 
باید چیزی حدود  دو تخته چــادر  بــرای  بکنید  را  فکرش 

۱۶ میلیون تومان پول می دادیم.

شب بیداری به خاطر باد شدید
رضا فرهمند: من و آقای شادابی از کندوان به گروه پیوستیم ولی در همان 
مدت بعضی شب ها با همه خستگی که داشتیم، به خاطر باد بسیار شدید 
نمی شد بخوابیم. صبح ها هم باید ۴ یا 5 صبح بیدار می شدیم و این، کار 
را بسیار مشکل می کرد. گاهی ذهن آدم درگیر این موضوع می شود که 
چرا خودم را وسط این چالش انداخته ام و چرا باز هم باید به مسیر خودم 
ادامه بدهم؟ از این جهت گاهی در برنامه های سنگینی از این دست، آدم 
از کاری که کرده پشیمان می شود اما با این همه ادامه می دهد تا به پیروزی 
برسد. گروه پشتیبانی و حمایت این برنامه از آن چیزهایی است که نباید 
از آن فراموش کنیم، اول باید از خانواده های خودمان تشکر کنیم که اگر 
همراهی آن ها نبود، شاید نمی توانستیم به این برنامه برویم. پشت سر 
ما یک تیم پشتیبانی بسیار قوی حضور داشتند. فدراسیون کوهنوردی 
کشورمان، هیئت کوهنوردی خراسان رضوی و هیئت کوهنوردی نیشابور 
و همه آن هایی که پشت سر ما بودند تا این کار انجام شود. در زمستان 
و آن هم در ارتفاعات درگیر با برف و باد و سرمای بسیار شدید، شما هر 
چقدر تالش کنید خیلی زود نمی توانید حرکت کنید. برای همین گروه در 
۲۹ روز غیر از دو سه روز که می دانست هوا خراب است، 
دیرتر از 5 صبح بیدار نمی شدند. حتی چند مورد بود 
که چون می دانستیم روز پرچالشی پیش رو داریم و 
از فالن نقطه باید عبور کنیم تا خودمان را به نقطه 
بــارگــذاری برسانیم ۴ صبح از خــواب بیدار شدیم با 
این همه حتی وقتی هم ۴ یا 5 صبح بیدار می شدیم، باز 
هم نمی توانستیم زودتر از ۸ صبح حرکت کنیم؛ چراکه وقتی 
هوای بیرون منفی ۳۰ درجه است همان تنفس ما داخل چادر موجب 
درست شدن برفک و خیس شدن کیسه خواب ها می شد، برای همین ما 
هر روز چالش خشک کردن کیسه خواب هایمان را داشتیم. زیپ چادر را 
باز می کردیم سرشعله را وسط می گذاشتیم، دو نفری کمک می کردیم تا 
کیسه ها روی همان گرمای تولید شده از سرشعله خشک شود. فراموش 
نکنید کیسه خواب ها پارچه ای فوق العاده حساس دارند و باید مواظب 

می بودیم اتفاقی برای کیسه ها نیفتد. پس از ماجرای خشک کردن 
کیسه ها که در هر روز یک ساعت وقت ما را می گرفت نوبت 

به درســت کــردن چای و خــوردن صبحانه می رسید در 
این بخش مشکل اصلی این بود که باید از برف، 

آب درست می کردیم و می دانید گاهی حجم 
بسیار زیادی از برف را که گرما می دهیم 

آب اندکی به دست می آید.

دمای منفی 40 درجه
علیرضا شادابی: یکی از مشکالت گــروه در ۲۹ روز، 
درست کردن آب بود؛ ماجرایی که هر روز زمان زیادی 
از گروه می گرفت و مقداری از سوخت هم مصرف 
می شد. یکی دیگر از مشکالتی که هر صبح با آن 

دیگر  و  کفش ها  دستکش ها،  ســردی  بودیم  ــه رو  روبـ
وسایل بود. نیاز بود در کنار دستکش ها به کفش هایمان 

که کفش های سه پوش بود برسیم، چون یکی از خطرات ماندن 
در ارتفاع با آن سرمای زیاد خطر یخ زدگی دست و پاست. همه 
این مسائل سبب می شد زمان زیادی از ما در هر صبح گرفته 
شود تا چادرها و وسایل را جمع و حرکت کنیم. همه این مواردی 
که در هر روز صبح با آن روبه رو بودیم موجب می شد در هر روز 
سه ساعت را صرف این موارد کنیم. ما دو نوع دما داریم، یکی 
دمای محیطی که در آن هستیم که مثالً می شود صفر درجه و 
مشخص است؛ اما در طبیعت دمای معادل داریم یعنی دمایی 
که همراه با باد است. به زبان ساده تر اگر شما در طبیعت هستید 
و دمای طبیعت ۱۰ درجه زیر صفر است وقتی این دما با بادی 

۲۰ کیلومتری همراه می شود، دمایی که شما حس می کنید 
و به آن همین دمای حسی می گویند برای شما منفی 

۲۰ درجه می شود. یادم هست روز آخر و در دماوند 
در پلکان آخر طبق چیزی که پشتیبانی به ما اعالم 

کــردنــد، هــوا روی قله دمــاونــد منفی ۴۰ درجــه 
بــود. این را می توانید با »کــی۲« که کوه کوه ها 
نام دارد مقایسه کنید، همین یکی دو هفته 
پیش که آن را صعود کرده بودند ۴۲ درجه 
زیر صفر بود و دماوند ۴۰ درجه زیر صفر. 

به کمک دوستانشان  مهرداد  آقــای  سال گذشته 
بارگذاری منطقه را از علم کوه تا دماوند انجام 
داده بودند. این را هم باید بگویم که برای این 
بارگذاری به ۱۰ روز زمان نیاز دارید، اما ما برای 
اینکه زمان کمتری صرف بارگذاری شود مسیر 
را تقسیم کرده بودیم. با این همه در کل مسیر 
بارگذاری باید یک نفر از تیم اصلی حضور می داشت 
تا عالوه بر ثبت مختصات منطقه و اینکه گرای آن را با قطب 
نما گرفته و نقطه آن را با جی پی اس مشخص می کنیم، باید 
به این فکر کنیم که در طول برنامه جی پی اس ما به هر دلیلی 
از کار بیفتد، پس باید منطقه را با چشم خودمان هم دیده و 

نشانه ای در ذهن نگه داشته باشیم تا در موقع نیاز 
از آن تصویر ذهنی که خودمان  بتوانیم 

کنیم. استفاده  بودیم  گرفته 

علی بکائیان
متولد ۱۳۶7، شروع 

کوهنوردی ۱۳۹۰

حمیدرضا میربلوک
سرپرست گروه، متولد ۱۳۴۸، 

شروع کوهنوردی ۱۳7۲، مربی 

درجه ۳ سنگ نوردی، مربی 

درجه ۳ یخ و برف

محمد مهرداد
متولد ۱۳5۳، شروع 

کوهنوردی از سال 

۱۳77، مربی درجه ۳ 

کوهپیمایی

مصطفی یزدی
متولد ۱۳57، مربی درجه ۳ 

کوهپیمایی، مربی درجه ۳ 

سنگ نوردی، شروع کوهنوردی 

سال ۱۳۸۰، کوهنوردی 

فنی ۱۳۸5 

علیرضا شادابی
متولد ۱۳57، مربی درجه 

۳ کوهپیمایی، شروع 

کوهنوردی از سال ۱۳75

رضا فرهمند
متولد ۱۳۶۲، شروع 

 کوهنوردی 

از سال ۱۳۸5

کم کردن وزن تا 9 کیلو
برنامه دزدیــده شدن  بد  اتفاقات  از  یکی  محمد مهرداد: 
بارگذاری در آخرین نقطه پای دماوند بود. آن بارگذاری هم 
برای چند روز آخر و از حساسیت خاصی برخوردار بود. 
با اینکه به نظر خودمان خیلی خوب آن را مخفی کرده 
بودیم، اما شاید چون نقطه پرترددی بود، وقتی به نقطه 
بارگذاری آخر رسیدیم، دیدیم وسایل ما نیافتیم. به سرعت 
با گروه پشتیبانی در نیشابور تماس گرفتیم و خوشبختانه 
دوستان دو ساعت پس از دریافت پیام ما راه افتادند 
فــردا به ما رسیدند. ما حــدود ۴۰ ساعت مواد  و 
عدد  یک  از  غیر  نداشتیم  را  نیاز  مــورد  غذایی 
البته  سوپ که آن را درست کردیم و خوردیم، 
ــواد غــذایــی کــه بسیار  ســوخــت داشــتــیــم امــا مـ
مهم و حیاتی بود نه. وقتی برنامه سنگینی مثل 
این برنامه را در زمستان انجام می دهید، نیاز است 
ریکاوری هم کنید تا بدن بتواند به وضعیت نرمال خود 
برگردد، اما ما در ۲۹ روز، تا ۱۱ ساعت راهپیمایی داشتیم؛ 
یعنی به طورمیانگین هر روز ۹ ساعت راهپیمایی می کردیم. 
این سبب می شد بدن کالری بسیار زیادی مصرف کند در 
این ۲۹ روز به علت سنگینی باالی کار، نفرات بین ۶ تا ۹ 
کیلو وزن کم کردند.   در این ۲۹ روز می توان گفت هر روز 
به طور میانگین ما باید یک کوله ۲۳ کیلویی را با خودمان 

حمل می کردیم .
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در نشست رونمایی کتاب »مدیریت مالی شخصی« مطرح شد

سواد مالی، دانشی به اهمیت سواد رسانه ای
مراسم رونمایی از کتاب »مدیریت 
مالی شخصی« با حضور جمعی 
از پــژوهــشــگــران دانــشــگــاه امــام 
حسین)ع( در خبرگزاری تسنیم 
برگزار شد.محمدرضا سیمیاری، 
مالی  مدیریت  کتاب  نویسنده 
شخصی درباره این کتاب گفت: 
در دنیای امروزی به غیر از سواد 
خــوانــدن و نــوشــتــن، ســوادهــای 
الزم  که  دارد  وجــود  هم  دیگری 

مالی،  ســواد  کنونی شامل  دنیای  بگیریم. سوادهای  فرا  را  آن هــا  است 
سواد رسانه ای، سواد عاطفی، سواد اجتماعی و... است. در سواد مالی 
شخصی به دنبال این هستیم که چگونه امور مالی خود و خانواده مان را 
مدیریت کنیم. وی با اشاره به اندیشه های مقام معظم رهبری در حوزه 
مدیریت مالی شخصی گفت: در سطح علوم متعارف دنیا مدیریت مالی 
را در دسته بندی های زیر تقسیم می کنند؛ کار و درآمد، خرج و پس انداز، 
در  و  بیمه  و  بدهی، مدیریت ریسک  و  اعتبار  سرمایه گذاری، مدیریت 
پایان تصمیم گیری های مالی در کل زندگی. در این کتاب سعی کردیم 
مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری اصول و چارچوب کلی برای 
درباره  پژوهشگر  و  نویسنده  این  بیاوریم.  بدست  مالی شخصی  سواد 
فرایند شکل گیری این کتاب گفت: در دوران دانشجویی در دانشگاه امام 
صادق)ع( گروه هایی تحت عنوان حدیث والیت داشتیم و بیانات ایشان 
را به صورت گروهی می  خواندیم و دسته بندی می کردیم. در همین گروه 
همه بیانات ایشان از سال 1368 تا 1392 را خواندیم و این اثر حاصل 
هفت سال کار مستمر است که توسط جمعی از پژوهشگران انجام شده 
است. در این کتاب به روش تحلیل مضمون بیانات رهبری را خواندیم 
و به یک چارچوب رسیدیم و براساس جست وجوی کلیدواژه ای بیانات 

پیش از سال 1368 ایشان را هم بررسی کردیم.

نگاه ما راه اندازی رشته ای با نام اندیشه والیت است»
مهدی سیاوشی دیگر سخنران این جلسه بود. او با اشاره به گام دوم 
انقالب اسالمی گفت: نظام لیبرال دموکراسی در آستانه فروپاشی است 
و بسیاری از نظریه پردازان غربی اذعان دارند که نشانه های این افول بارز 
شده است و به یاری خداوند نظامی الگو جایگزین خواهد شد. بر همین 
اساس، توجه به گام دوم انقالب چه در عرصه داخلی و چه در عرصه 

بین الملل باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: دانشگاه جامع امام حسین)ع( به عنوان دانشگاه سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی، نهادی که در عرصه پاسداری از انقالب اسالمی 
در تمام مقاطع حضور داشته است، این مأموریت را برای خود در نظر گرفته 
است که در عرصه تولید محتوای علمی دینی قدم به قدم پیش بیاید. در 
گام دوم انقالب اسالمی تمرکز بر اندیشه مقام معظم رهبری است. از این  
رو در عرصه جامعه پردازی و دولت سازی هم خط فکری و منطق حاکم بر 
فضای ایشان به شدت باید مورد توجه قرار گیرد. سیاوشی درباره تولید 
محتوای علمی مبتنی بر اندیشه های رهبر معظم انقالب گفت: مرکز حدیث 
والیت فعالیت های زیادی را برگرفته از اندیشه مقام معظم رهبری دنبال 
کرده است، اما گام جدیدی که امروز برداشته خواهد شد، ورود به فضای 
کتاب های درسی است. کتاب مدیریت مالی، مصداق قابل توجه برای این 
موضوع است. نویسنده جوان و نخبه در کنار استادی توانمند قرار گرفته و 

به تولیدی منطبق بر فضای ذهنی حضرت آقا رسیدند. 

خـــبر

»سهم ایران در علوم قرون وسطی« منتشر شد  کتاب »سهم ایران در علوم قرون وسطی« نوشته و ترجمه شهرام تقی زاده انصاری کتابی است که بنیاد ایران شناسی به  تازگی چاپ کرده است. 
این کتاب با فرازهایی از گفتار مشاهیر و همچنین تحقیقات مؤلف در مورد توجه به علم در اسالم آغاز شده و در ادامه مقاالتی ارزشمند از دانشمندان و مورخان غربی ترجمه و ارائه شده است. بنیاد ایران شناسی 

به تازگی ۶ کتاب را در حوزه باستان شناسی، ایران و فرهنگ منتشر کرده که کتاب »سهم ایران در علوم قرون وسطی« یکی از آن هاست.

ابــراهــیــم خــانــی، عضو هیئت علمی  دکــتــر   
دانشگاه امام صــادق)ع(  یکی از دوگانه های 
تقریباً  کــه  اجتماعی  علوم  فلسفه  بنیادین 
می شود گفت همه دوگانه های دیگر فلسفه 
علوم اجتماعی و علوم اجتماعی متأثر از آن 
و ذیل آن تعریف می شوند، دوگانه »حقیقت« 
و »اعتبار« اســت. چند سال است که تالش 
کــرده ام داللت های حکمت اسالمی در حوزه 
این دوگانه ها از جمله دوگانه حقیقت و اعتبار 
هر  در  دوگانه ها  این  که  کنم؛ چرا  بررسی  را 
مسئله اجتماعی اعم از سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی، رسانه ای و هنری خودشان را نشان 
می دهند. اینکه یک فرد چه تلقی از حقیقت 
و اعتبار داشته باشد در حل و نگریستن به 

مسائل به شدت تأثیر می گذارد.
 اگر بنده از عنوان »از اقتصاد ربوی تا رسانه 
استفاده  اعتبار«  و  اســاس حقیقت  بر  ربــوی 
اساس  بر  بنده  که  مبناست  ایــن  بر  می کنم 
رابطه حقیقت و اعتبار یک تلقی و فهمی از 
فلسفه حرمت ربا دارم و قائل به این هستم 
ایــن روح  ــا« یک روح معنایی دارد که  که »رب
دوگــانــه حقیقت  اســاس  بر  را می شود  معنا 
ربا  واقــع فلسفه حرمت  اعتبار فهمید. در  و 
از  بــه سایر حــوزه هــا  قابل تسری  ایــن روح  و 
جمله فرهنگ و رسانه است. به همین جهت 
می خواهم بگویم که بر اساس همین دیدگاه 
می شود از رسانه ربوی نیز صحبت کرد یعنی 
اگر ما در برابر اقتصاد ربوی، اقتصاد اسالمی 
داریم، می توانیم در برابر رسانه ربوی، از رسانه 

اسالمی نیز حرف بزنیم.

گاهی اعتبار، انسان را به حقیقت »
نمی رساند

عالمه طباطبایی در رساله اعتباریات خودشان 
بیانی دارند و آن اینکه اعتباریات داالنی بین 
کمال اولیه و کمال ثانویه انسان است یعنی 
انسان یک نقطه به لحاظ تکوینی یک نقطه 
نقطه  یــک  همچنین  و  ابــتــدایــی  و  بالفعل 
این  بین  داالنــی  اعتباریات  دارد که  مطلوب 
دو نقطه است. عالمه در باب هستی شناسی 
اعتباریات می گویند که حرکت از کمال اولیه 
به کمال ثانویه در موجودات صاحب اراده و 

باشعور از داالن اعتبارات رقم می خورد. 
نکته بعدی این است که هر اعتباری انسان 
رابطه  این  وقتی  و  نمی رساند  به حقیقت  را 

حقیقت و اعتبار درست عمل می کند که آن 
اعتبار ما را به حقیقت برساند مثالً وقتی ما 
گرسنگی یک حقیقت  این  گرسنه هستیم 
تکوینی حاصل ساختار بدن ماست و اینجا ما 
می خواهیم اعتبار کنیم و چیزی را بخوریم. در 
این بین اعتبار کردن گوشت و نان است که ما 
را به مطلوب می رساند اگر نه با اعتبار کردن 

سنگ مثالً ما سیر نمی شویم.
علوم  فلسفه  در  مــســائــل  بــنــیــادی تــریــن  از 
اجتماعی این است که گاهی اعتبار، انسان را 
به حقیقت نمی رساند یعنی این اعتبار که قرار 
بود پلی باشد که ما را به حقیقت برساند، بدل 
به کالف پرگرهی می شود که ما را به نقطه 

مطلوب نمی رساند. 

 چه می شود اگر اعتباریات انسان»
 را به حقیقت نرساند؟

ــر و غلبه  ــ ــاکــس وب بــحــث قــفــس آهــنــیــن م
همچنین  اجتماعی  حــیــات  بــر  بــروکــراســی 
و  قــوانــیــن  وقــتــی  کــه  را مــی رســانــد  معنایی 
اعتباریات سنگین و ثقیل می شود، انسان ها 
در آن گرفتار می شوند و به حقیقت نمی رسند. 
اصلی ترین مباحث فلسفه علوم اجتماعی و 
انسان شناسی این است اگر اعتباریات انسان 
انسانیت  از  انــســان  نرساند،  حقیقت  بــه  را 
اوقــات  از  و خیلی  خــودش منسلخ می شود 

گــرفــتــار یــک انــســالخ هویتی 
می شود و حیات اجتماعی در 
همه دوران ها به ویژه در دوران 
مــدرن بــا ایــن چالش مواجه 

بوده است.

تولید ارزش اعتباری »
بدون پشتوانه حقیقی روِح 

حرمت رباست
کــلــی  ــاه  ــگــ ــ ن یــــک  اگـــــر در 
بخواهیم علت حرمت ربا را 
ربا  این است که  فهم کنیم 
را  اعتبار  و  حقیقت  رابــطــه 
در حوزه اقتصاد و تعامالت 
اجــتــمــاعــی بــرهــم مــی زنــد. 
بارزترین  از  یکی  ربــا  ظــاهــراً 
ــواردی اســت کــه در حــوزه  مـ
حیات اجتماعی و تعامالت 
و  حقیقت  رابطه  اجتماعی 
اعتبار را به هم می زند. یعنی 
ــدون ایــنــکــه ارزش  ــ کــســی ب

افزوده ای در دامن حقیقت هستی ایجاد کرده 
باشد، دائماً سهم اعتباری و ثروت بیشتری 
را به خود اختصاص می دهد. نکته مهم این 
نگاه  اگــر  گناهان  فلسفه همه  در  که  اســت 
کنیم، گناه آنجایی است که رابطه حقیقت و 

اعتبار به هم می خورد و ربا نیز از 
همین قسم است. اگر بخواهیم 
ربا  حــرمــت  حقیقت  ــورد  مـ در 
خالصه گیری کنیم این است که 
اوالً در این روح معنا، مغشوش 
اعتبار  حقیقت  و  روح  شـــدن 
تولید  مــا  ایــنــکــه  دوم  و  اســـت 
ارزش اعتباری-قدرت یا ثروت- 
برای کسی می کنیم بدون اینکه 
پشتوانه حقیقی داشته باشد. 
پس تولید ارزش اعتباری بدون 
پشتوانه حقیقی روِح حرمت ربا 

است. 

 معنای حرمت ربا»
 در رسانه و فرهنگ

پرسش اساسی این است که آیا 
در رسانه و فرهنگ نیز معنای 
حرمت ربا را می توانیم پیگیری 
کنیم یا خیر؟ ما خیلی از اوقات 
اعتباری  ارزش  تولید  حــال  در 
ارزش  رسانه  کارهای  از  یکی  یعنی  هستیم 
دادن به امور مختلف و کوچک یا بزرگ کردن 

پدیده های مختلف است. 
ــاری اســـت کــه رســانــه هــا انجام  خــب ایـــن کـ
پدیده ای  به  را  انسانی  توجهات  و  می دهند 

جذب یا از یک پدیده غافل می کنند. اینجا 
به نظرم ما اول از همه با یک اعتباری مواجه 
دامنه  در  اعــتــبــاری  ارزش  هستیم-تولید 
رسانه  کــه  معنا  ایــن  بــه  نفسانی-  توجهات 
سبب می شود ما به چیزی خیلی توجه کنیم 
یا توجه نکنیم. خب این ارزش آفرینی ما اگر 
در رسانه به چیزی ضریب بدهیم و توجه ها 
را به آن جلب کنیم در حالی که در تکوین 
هستی خیلی مهم نباشد، یک رسانه ربوی 
هستیم؛ همان طور که در اقتصاد ربوی آنچه 
نمی کرد  ایجاد  افـــزوده  ارزش  بــرای حقیقت 
می کردیم.  ایجاد  اعتباری  ارزش  برایش   را 
خطر این رسانه ربوی نمی خواهم بگویم در 
حد ربــای اقتصادی اســت ولــی واقــعــاً برخی 
اوقات در حد جنگ با خداست. برای نمونه 
در خصوص پدیده سلبریتی ها و شهرتی که به 
واسطه رسانه برای یک عده حاصل می شود، 
پرسش این است که این ارزش اعتباری که 
رسانه برای این طیف درست کرد، آیا پشتوانه 
حقیقی دارد یا خیر؟ اگر نمی ارزد و ما داریم 
آن  ایــجــاد می کنیم،  افـــزوده  ارزش  آن  بــرای 

رسانه، یک رسانه ربوی است. 
پس همان طور که قدرت ثروت اعتباری تمام 
حقیقت را ذیل خود می کشد و به جنگ با 
خدا می رود این ارزش اعتباری رسانه ای نیز 
تمام حقیقت را به سمت خودش می کشد و 

به جنگ با حقیقت می رود.
 تولید ارزش اعتباری در رسانه برای فردی که 
آن قدر ارزش ندارد، ما را به این چالش خواهد 
کشاند که بعداً با افرادی روبه رو خواهیم شد 
که در دامنه اعتبار خیلی ارزش دارند ولی در 

فضای حقیقی شخصیت ندارند.
 اگر در قرآن گفته می شود که »خداوند ربا را 
نابود می کند و صدقات را فزونی می بخشد« 
و مبتنی بر همین آیه می شود گفت که وقتی 
رابطه حقیقت و اعتبار به هم بخورد هر چند 
اعتبار به یکباره خیلی حجیم شده و رشد پیدا 
 کند ولی محکوم به فناست؛ چرا که پشتوانه 
ــدارد. شما به فرض اگر بــرای امام  حقیقی ن
حسین)ع( صدها ساعت کار رسانه ای بکنید 
آیا رابطه حقیقت و اعتبار مخدوش می شود؟ 
خیر چرا که امام حسین)ع( در حقیقتش ارزشی 
دارد که ما در اعتبار هر چقدر که برای ایشان 
تولید ارزش کنیم به آن نمی رسیم. در ماجرای 
حاج قاسم سلیمانی نیز به همین شکل است.

شما به فرض اگر برای 
امام حسین)ع( صدها 
ساعت کار رسانه ای 

بکنید آیا رابطه حقیقت 
و اعتبار مخدوش 

می شود؟ خیر چرا  که 
ما در اعتبار هر چقدر 
که برای ایشان تولید 
ارزش کنیم به حقیقت 

ایشان نمی رسیم

بـــــــرش

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
آقای عباس دولتخواه فرزند محمدحسن نسبت به ششدانگ یکباب منزل ، به مساحت 302/94 متر مربع، به شماره 
پالک 5421 فرعی و قسمتی از پالک 4500 فرعی از یک اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از محل 

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

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-991385
تاریخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/11             تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/25

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی مزایده اموال غیر منقول پرونده اجرایی به کالسه 9803662 
ــماره 127974-1394,08,20 و 128549- ــناد رهنی 124801-1393,03,13و ش ــتناد اس ــامان به اس بانک س
ــام فرزند احمد به  ــه خانم مریم نیک فرج ــهد علی ــه 57 مش ــر خان 1394,12,05 و 129944-1395,08,09 دفت
ــه 9803662 در قبال مبلغ  ــماره شناسنامه 1435مشهد اجرائیه  ای تحت کالس ــماره ملی 0939344572 ش ش
ــت و شصت  ــش هزار و دویس ــصت و ش 2,907,766,260 ریال )دو میلیارد و نهصد و هفت میلیون و هفتصد و ش
ــس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1398,05,24 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرائی مفاد  ــال( صادر نموده که پ ری
اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از :ششدانگ یک باب 
ــت و دو (فرعی از 10)ده(فرعی از 7)هقت  ــاحت 145,74 متر مربع پالک ثبتی 2202 )دوهزار و دویس منزل بمس
ــت اهلل عبادی،بین عبادی 16و18  ــان به آدرس :خ ای ــهدکه برابر گزارش هیئت کارشناس ــی بخش 9 )نه(مش (اصل
ــت پالک 117 بمبلغ  ــوم ،حکیمی 10 ،انتهای کوچه سمت راس ــی ،سمت راست بن بست س ــین باش ،کوچه حس

30,000,000,000ریال )سه میلیارد تومان (ارزیابی و قطعیت یافته است. 
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است :

شماال بطول 7,20 متر دیوار مشترک به پالک های 2191 و 2192.
شرقا:بطول 20,10 متر دیوار مشترک به پالک 2201 فرعی مجزی شده.

جنوبا :بطول 1,70 متر محل درب مجزی شده2- بطول 2,50 متر دیوار به پالک 10 فرعی باقیمانده.
غربا :بطول 20,10 متر دیوار مشترک به پالک 10 فرعی باقیمانده 

حدود و مشخصات  و توصیف اجمالی ملک برابرگزارش در روز ارزیابی به این شرح است :
نشانی ملک :مشهد،خیابان آیت اهلل عبادی ،بین عبادی 16و18  کوچه حسین باشی سمت راست بن بست حکیمی 

،حکیمی 10 ،انتهای کوچه سمت راست ،پالک 117.
 شرح گزارش :

بر اساس تصویر اسناد  ارائه گردیده ،منزل تعرفه شده با پالک ثبتی فوق الذکر )به پالک ثبتی شماره 2202 فرعی از 
10 فرعی از 7 اصلی بخش 9 مشهد بنام صغری نیک فرجام ( مطابقت دارد ،منزل فوق الذکر با عرصه 145,74 متر 

مربع و اعیانی به مساحت 500 متر مربع در 5 طبقه و 6 واحد مستقل به شرح ذیل می باشد. 
دو طبقه همکف و اول و دوم و سوم هر کدام یک واحد آپارتمان به مساحت 100 متر مربع و طبقه چهارم 2 واحد 
ــاحت کل حدود 500 متر مربع احداث گردیده  ــاحت هر واحد حدود 50 متر مربع و مجموعا 6 واحد به مس به مس

که فاقد پایانکار میباشد.
سیستم سازه ای آن اسکلت فلزی و کف و کف واحد ها سرامیک و درب ها چوبی و پنجره ها فلزی و فاقد اسانسور 
و آشپزخانه دارای کابینت ام دی اف و سیستم سرمایش طبقه اول کولر ابی و بقیه واحد ها فاقد کولر بوده و سیستم 

گرمایش آن شوفاژ و هر واحد دارای امتیاز آب و برق و گاز مستقل و آب مشترک میباشد. 
نظریه کارشناسی 

ــب ابعاد،مساحت و مشخصات مساحت ملک و  ــتقرار ،تناس با عنایت به موقعیت مکانی و جغرافیایی و چگونگی اس
متعلقات موجود و در نظر گرفتن جمیع جهات و مقایسه با واحد های مسکونی مشابه در محل و شرایط روز معامالت 
ارزش ششدانگگ عرصه و اعیان منزل فوق الذکر به مبلغ 30,000,000,000 ریال )سه میلیارد تومان (در نظر گرفتع 

و  بدون در نظر گرفتن هرگونه بدهی به اشخاص حقوقی و حقیقی برآورد و پیشنهاد میگردد.
نحوه تصرفات :

برابر گزارش وارده )10278-1399,11,05(هیئت کارشناسان منزل تعرفه شده با پالک ثبتی فوق مطابقت دارد و 
در روز ارزیابی در تصرف غیر است بعضی از ساکنین مدعی بودند که مستاجر هستند و بعضی دیگر مدعی بودند که 

قولنامه ای خریداری نموده اند. 
ملک موصوف برابر نامه شماره 139985606271010790-1399,10,25 دفترامالک بازداشتی فاقد بازداشتی است. 
مزایده ششدانگ پالک ثبتی پالک فوق در قبال مبلغ فوق در روز سه شنبه 21 بهمن از ساعت 9 الی 12 ظهر در 
محل شعبه اول اجرای ثبت  مشهد واقع در خیابان پاسداران – نبش پاسداران3,1-شعبه رهنی اداره اجرا شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقدا واگذار میگردد. ضمنا مبالغ حق مزایده و نیم عشر دولتی زایده بر مبلغ مزایده و سایر 
هزینه های قانونی )بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره (اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده 
برنده مزایده می باشد. و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بع مزایده برگذار خواهد شد.شرکت در جلسه 

مزایده منوط به واریز مبلغ ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت است.آ-9911384

آگهی موضوع تشکیل پرونده ثبتی المثنی
سند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان بمساحت 77/6 مترمربع قطعه 5 تفکیکی پالک ثبتی 40586 فرعی از 
170 مفروز از 9945 فرعی 146 اصلی ذیل ثبت 1185 صفحه 374 دفتر 21/4 بنام آقای محمد ناربین ثبت وسند 
ــلیم گردیده باتوجه به اعالن فقدان پرونده ثبتی از جانب بایگان مربوطه برابر بند 333 و332 مجموعه  صادر وتس
بخشنامه های ثبتی مراتب طی شماره139985631011021716 مورخه 1399/11/06 به دفاتر اسناد رسمی تابعه 
بخشنامه شده است فلذا بموجب این آگهی مراتب به اطالع عموم میرساند که چنانچه اعتراضی نسبت به تشکیل 

پرونده المثنی داشته باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشارآگهی اعتراض خود را به این اداره تسلیم نمایند بدیهی 
است در صورت عدم اعتراض این اداره به وظیفه قانونی خود عمل می نماید. آ-9911382

محمدشکری رییس اداره ثبت اسناد وامالک ناحیه 3 کرج - از طرف الهه عزیزی

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم رقیه  رحمانی  دارای شناسنامه   5749208613  به شرح دادخواست به کالسه  493  از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  رحمن رحمانی    به شناسنامه    4  در تاریخ  

1396/3/2   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.   زهرا رحمانی    فرزند رحمن  کد ملی  5749223167 ت.ت  1347/2/1   نسبت فرزند  مرحوم  

2.  فاطمه  رحمانی     فرزند رحمن    کد ملی   5749223175  ت.ت  1348/3/20   نسبت فرزند مرحوم 
3.  صدیقه  رحمانی    فرزند  رحمن   کد ملی 5749197115  ت.ت 1352/6/15  نسبت فرزند مرحوم    

4.  رقیه   رحمانی   فرزند رحمن  کد ملی   5749208613 ت.ت  1354/1/10   نسبت فرزند مرحوم
5 .  منیره  رحمانی   فرزند رحمن   کد ملی   5749208621 ت.ت  1355/4/20  نسبت فرزند  مرحوم

6. زهره  رحمانی    فرزند رحمن  حسن  کد ملی   1050114337  ت.ت  1368/9/20  نسبت  فرزند  مرحوم
7 . مهدیه  رحمانی  فرزند  رحمن  کد ملی 5749953009  ت.ت 1364/1/1  نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  مریم   رحمانی   فرزند رحمن کد ملی   5749770222 ت.ت  1358/6/1  نسبت فرزند مرحوم
9 . طیبه رحمانی فرزند رحمن  کد ملی 5749603598 ت.ت 1327/1/2  نسبت فرزند مرحوم 

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 
اال گواهی صادر خواهد شد. آ-9911381                                                                                                             

 قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای حامدفیاض بوالیت ازخانم شیدا فیاض  فرزندحامد  به ش ش 0820703435 به استناد دو برگ 
استشهادیه تایید شده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 4 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت 
ــند مالکیت ششدانگ یک دستگاه آپارتمان  بشماره  المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س
پالک 19فرعی از958اصلی واقع در قطعه 1 شیروان بخش5قوچان به آدرس خیابان ورزش23طبقه چهارم غربی که 
متعلق به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن 
بشماره چاپی 844732سری ب97 ذیل دفتر الکترونیک بشماره 13972030711407577 به نام نامبرده صادر و 
تسلیم گردیده است سپس برابرسندرهنی شماره 97343- 1397/12/15 دررهن بانک مسکن قرارگرفته است .لذا 
به استناد تبصره یک اصالحی ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف10روز از تاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی:99/11/09 آ-9911379

اکبر اقبالی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
ــط  ــده توس ــهادیه تایید ش ــتناد دو برگ استش نظر به اینکه آقای ایوب رهنماء فرزندخدانظر به ش ش 912 به اس
ــند مالکیت المثنی نوبت اول به  ــماره 26 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س ــناد رسمی ش دفتر اس
ــماره پالک 206فرعی  ــاختمان  بش ــدانگ یک باب س ــند مالکیت شش این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س
از16اصلی واقع در بخش6قوچان به آدرس ینگه قلعه که متعلق به ایشان میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است 
ــی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 799116سری د94 ذیل دفتر الکترونیک  با بررس
بشماره 139520307114003539 به نام نامبرده صادر و تسلیم گردیده است .لذا به استناد تبصره یک اصالحی 
ماده120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف10روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به 
همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نمائید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی:99/11/08  آ-9911380
اکبر اقبالی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

"آگهي موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي واراضي وساختمان هاي فاقد سندرسمي"

ــماره 139960308002001224 – 01 /11 /1399 هیات اول موضوع قانون تعیین  برابرراي ش
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاین تصرفات 
ــی آهنی ) از محل مالکیت آقای محمدحسین ساالری(   مالکانه و بالمعارض متقاضي آقای عیس
ــماره ملي 0889161208 در ششدانگ  ــنامه 1 صادره از قاین بش ــماره شناس فرزند محمد بش
ــماره 135852 /2 /99 – 29 /10 /1399  قسمتی از یکقطعه زمین مشجر )برابر پاسخ استعالم ش
ــاورزی(  بمساحت 2649,45 مترمربع در تمامی پالک 594 فرعی از 1269 -  محترم جهاد کش
اصلی بخش 11 قاین واقع در اراضی مزرعه شاهیک  خریداري )مع الواسطه( از مالک رسمي آقای 

محمدحسین ساالری محرزگردیده است.
لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهي مي شود ودرصورتیکه اشخاص 
نسبت به صدورسند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشاراولین آگهي 
ــید، ظرف مدت یکماه از تاریخ  ــلیم وپس از اخذ رس بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تس
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند. بدیهي است درصورت انقضاي 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد. آ-9911378
تاریخ انتشارنوبت اول : 09 /11 /1399
تاریخ انتشارنوبت دوم : 25 /12 /1399 

  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قاینات -  علی  صفائی  فر

رونوشت آگهی حصروراثت
ــماره  16 به شرح داد خواست به کالسه99/244 شورا درخواست  ــم درودی دارای  شناسنامه ش نظربه اینکه  آقای ابوالقاس
ــنامه 5974  درتاریخ  1399/10/21  ــادروان مهدی درودی به شناس ــی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش گواه

دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
 1-ابوالقاسم درودی ش ش 16 ت ت 1325/2/4پدرمتوفی

 2-بتول درودی ش ش 73 ت ت 1332/2/1پدرمتوفی
 3-فاطمه درودی ش ش 758 ت ت 1366/6/30همسرمتوفی

 4-سارا درودی ش م 1051922836 ت ت 1393/6/24فرزندمتوفی
 5-مهسا درودی ش م 1052397638 ت ت 1399/6/3فرزندمتوفی

 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9911399 تاریخ انتشار : 9بهمن 
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای سیدیاسرموسوی دارای  شناسنامه شماره  5740062462 به شرح داد خواست به کالسه 99/247 ازاین 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدمحمدموسوی به شناسنامه 4249  درتاریخ  

99/6/28 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محسن موسوی ش م 5749296611 ت ت 1355/4/15فرزند متوفی 

2- نسرین موسوی ش م 5749785424 ت ت 1359/6/10فرزندمتوفی
 3- سید یاسر موسوی ش م 5740062462 ت ت 1373/10/1فرزندمتوفی

 4- سید ابوالفضل موسوی ش م 5749304698 ت ت 1361/11/1 
5- سید ناصر موسوی ش م 5749296628 ت ت 1357/2/4فرزندمتوف

6-اعظم سادات موسوی ش م 5749869717 ت ت 1363/3/3فرزندمتوفی
 اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد.آ-9911400
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه  آقای سیدمحمد موسوی عمادی دارای  شناسنامه شماره  45 به شرح داد خواست به کالسه  99/238 از این 
شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان فاطمه موسوی عمادی به شناسنامه 1  درتاریخ  

99/9/2 دراقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
 1- سید رضا موسوی عمادی ش ش 44 ت ت 1349/4/9فرزندمتوفی
 2- هاجر موسوی عمادی ش ش 5853 ت ت 1353/9/1فرزندمتوفی

 3- سید اکبر موسوی عمادی ش ش 51 ت ت 1354/10/2فرزندمتوفی
 4- سید قاسم موسوی عمادی ش ش 57 ت ت 1356/6/1فرزندمتوفی

 5- سید محمد موسوی عمادی ش ش 45 ت ت 1350/6/5فرزندمتوفی
6- مریم موسوی عمادی ش ش 5854 ت ت 1353/9/1فرزندمتوفی

 7- سید حسین موسوی عمادی ش ش 52 ت ت 1354/10/2فرزندمتوفی
 8- سیدجواد موسوی عمادی ش ش 1 ت ت 1360/10/12فرزندمتوفی 

9-سیدمحمودموسوی عمادی ش ش 3502 ت ت 1319/3/1همسرمتوفی
  اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور رابه استناد ماده 362ق امورحسبی یک نوبت آگهی می نماید تاهرکس 
اعتراضی دارد ویا وصیتنامه ازمتوفی نزد اوباشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد. تاریخ انتشار : 9بهمن   آ-9911401
قاضی شورا- شعبه 6 درود شورای حل اختالف شهرستان زبرخان

 
آگهی فقدان سند مالکیت

ــهودی اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ   ــهاد ش آقای  علی اکبر فالحی  فرزندنصرت اله با ارائه دو برگ استش
ــت8321 ذیل ثبت  ــت پنج قم در  صفحه 262 دف ــی  واقع در  بخش ثب ــی از1693از291اصل ــالک 5539 فرع پ
14662 به نام آقای مهدی نجف آبادی فراهانی فرزند اسد اله ثبت گردیده است.سپس تمامی مورد ثبت به موجب 
ــماره  ــم ب آقای علی اکبر فالحی فرزند نصرت اله به ش ــی 18771مورخ1394,09,01دفتر خانه 30ق ــند قطع س
ــند مالکیت بشماره مسلسل 050987سری ه سال 93تسلیم شده است  و به موجب  ملی4282544155ثبت و س
ــغ 1،075،521،163ریال به مدت 162ماه   ــورخ1394,09,01 دفتر خانه 30 قم درقبال مبل ــند رهنی 18772م س
دررهن بانک ملت قرار گرفته است ..سپس به علت جابجایی،سندمالکیت مزبور مفقود گردیده و تقاضای صدور سند 
المثنی را نموده است.لذا باستناد تبصره1 اصالحی  ماده 120آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود 
پس از انتشار آگهی ظرف مدت 10 روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد.
رونوشت به ستاد اجرایی فرمان حضرت  امام)ره(  م الف13574  آ-9911376

رئیس ثبت اسناد و امالک  منطقه یک قم - داود فهیمی نیک
 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمد جهان تاب دارای شناسنامه شماره 424 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900475 از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گلندام ابراهیمی به شناسنامه 179 در 

تاریخ 1393/03/27 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- ماهی جهان تاب به ش ملی 0748542949 متولد 1349/07/20 فرزند متوفی
2- محمد جهان تاب به ش ملی 0748489118 متولد 1349/04/05 فرزند متوفی
3- احمد جهان تاب به ش ملی 0748542930 متولد 1348/06/10 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ-9911394
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی مزایده مال منقول نوبت دوم
به موجب دادنامه 714 صادره از شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تایباد محکوم علیه عبدالقیوم فیضی ماکو 
محکوم است به پرداخت مبلغ 263/140/000 ریال بابت اصل خواسته در حق غالمعلی خیراللهی و مهدی دلیر و 
مبلغ 15/157/000 ریال بابت نیم عشر در حق دولت در پرونده های اجرایی شماره 980244- 950403- 950322 
ــمی، وضعیت اتاق  ــبز یش ــواری پژو آردی مدل 1383- به رنگ س ــتگاه خودروی س که بعلت عدم پرداخت یکدس
سقف و شاسی ها سالم، دو رنگ، وضعیت موتور نامعلوم، وضعیت فرمان و سیستم جلوبندی نامعلوم، وضعیت بیمه 
ــده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 11  دارد- توقیف و به قیمت 270/000/000 ریال ارزیابی ش
ــکام مدنی حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از  ــنبه )1399/11/21( در محل اجرای اح الی 12 روز سه ش
قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان 

می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود
ــپرده و مابقی ظرف یک ماه از  ــت 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان س الزم به ذکر اس
خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده 
وی به نفع دولت ضبط خواهد شد. در صورتی که تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی 

خواهد شد.آ-9911395
دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان تایباد

 سیدمحمد سجاد سیدالحسینی

رونوشت آگهی حصر وراثت
ــیردل دارای شناسنامه شماره 76 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900360 از این  نظر به اینکه خانم معصومه ش
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل محمد شیردل به شناسنامه 2 در 

تاریخ 1382/02/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- زهرا عرب به ش ملی 0749460679 متولد 1321/05/20 همسر متوفی

2- رمضان شیردل به ش ملی 0748390154 متولد 1348/06/10 فرزند متوفی
3- فضل احمد شیردل به ش ملی 0749359153 متولد 1350/01/02 فرزند متوفی

4- هادی شیردل به ش ملی 0749367709 متولد 1355/01/10 فرزند متوفی
5- مریم شیردل به ش ملی 0748404899 متولد 1351/03/10 فرزند متوفی

6- معصومه شیردل به ش ملی 0749350725 متولد 1343/04/06 فرزند متوفی
7- کلثوم شیردل به ش ملی 0748404902 متولد 1353/06/05 فرزند متوفی
8- مریم شیردل به ش ملی 0748390146 متولد 1347/01/01 فرزند متوفی
9- رؤیا شیردل به ش ملی 0748437525 متولد 1358/06/20 فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد.آ-9911396
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

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

برابر آرأی شماره 139960313010001317 و 139960313010001318هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی خانم بسی رحمانی فرزند عبداله بشماره شناسنامه 267 صادره از سقز به نسبت دو دانگ مشاع 
از ششدانگ و آقای حسین رحیمی فرزند شریف بشماره شناسنامه 237 صادره از سقز به نسبت چهار دانگ مشاع 
از ششدانگ در یک باب خانه به مساحت 89 / 135 مترمربع مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 131 – اصلی 
ــتان بوکان خریداري از آقای عبداله نوره احدی از وراث علی نوره احدی از زارعان صاحب  واقع در بخش 17 شهرس
نسق پالک مذکور مع الواسطه محرز گردیده که براي آن پالک 4638 فرعي از 131 -  اصلي تعیین و اختصاص یافته 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد . آ-9910443
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/10/29

هادی حبیبی – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 139960318018003392مورخ 1399/09/22 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
ــتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض  ــاختمانهای فاقد سند رسمی مس اراضی و س
ــن به شماره ملی 6539175930 ششدانگ یک باب ساختمان و  متقاضی خانم اعظم غالمزاده رودبرده فرزند حس
محوطه به مساحت 228/16 متر مربع مجزی شده از 31/104 فرعی از سنگ 3 اصلی واقع در قریه رودبرده بخش 
12 گیالن، که برای آن شماره 2807 فرعی در نظر گرفته شده ، خریداری از مالک رسمی )زارع: اکبر غالمزاده( محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2973///9910812
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/24

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/09 
علی نصرتی

رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

تأملی در رابطه حقیقت و اعتبار در رسانه ایده آل اسالمی

 از رسانه اعتباری تا رسانه حقیقی
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غفلت از روابط تجاری با عمان
سردبیر  مهرپور،  مهدی 
ســایــت نـــود اقــتــصــادی 
 30 واردات  از  نــوشــت: 
کشور  دالری  مــیــلــیــارد 
عمان، حدود 2/5 درصد 
دست ایران است، آن هم به زور! روابط تجاری و 
بانکی با عمان بسیار مهم است، آن هم در این 
شرایط. آقای روحانی! بهتر نبود به همراه رئیس 
بانک مرکزی، خودتان  هم به مسقط می رفتید؟ 
راستی پس از خروج ترامپ از برجام، چند بار 

به عمان رفتيد؟

چرا سامانه گمرک به سامانه 
تجارت وصل نیست؟

ــی رضـــــاخـــــواه،  ــب مــجــت
نماینده مجلس خطاب 
به رئیس جمهور نوشت: 
در راستای دسترسی آزاد 
با  مبارزه  و  اطالعات  به 
فساد، فهرست دریافت کنندگان 5۸میلیارد دالر 
را منتشر  آن  توزیع  و نحوه  4هزارو200تومانی 
کنید تا خاطیان محاکمه شوند. با وجود پهنای 
باند کافی، چرا سامانه گمرک به سامانه تجارت 
متصل نیست که مشخص شود چه افرادی 

رانت خواری و فساد می کنند؟!

چه کسی حقوق نجومی 
می گیرد؟

مجری  ــراتــی،  ب مسعود 
عیار،  تلویزیونی  برنامه 
محک مدیریت و اقتصاد 
ــای  ــت: آقـ ــوشـ ایـــــــران، نـ
طاهری، عضو کمیسیون 
تلفیق گفت سقف حقوق را 33میلیون تعیین 
کردند. گویا دولت در حدود 4۶میلیون پیشنهاد 
داده بود. مجلس بهتر عمل کرده، اما هر دو این 
عددها بی دلیل باالست و منشأ شکاف طبقاتی 
است. شفافیت هم نیست که چه کسانی این 

حقوق ها را می گیرند.

 نتیجه تک نرخی کردن 
در بازار آزاد

مجید شاکری، کارشناس 
اقتصادی نوشت: حفظ 
ارز 4هزارو200تومانی اگر 
مبادى  تغيير  بــا  هــمــراه 
ــاالى اســاســی  ــ ــجــارى ك ت
نباشد، آثار تورمی به مراتب قوی ترى نسبت به 
حذف ارز  4هــزارو200تــومــان دارد. گاهی گفته 
ارز  عرضه  و  ارز  كـــردن  تک نرخی  بــا  مــی شــود 
ترجيحی قبلی در بازار، قيمت بازار پايين می آید 
و گاهی گفته می شود با تک نرخی كردن قيمت 
ارز آزاد تحريک می شود و باال می رود؛ هيچ كدام از 
اين دو گزاره لزوماً صحيح نيست. مثال هاى نقض 
متعدد براى هر دو این ها در تاريخ ارزى ايران و 
جهان وجود دارد. روش اجرا، منابع در دسترس، 
مــواردى  از  تــجــارى و...  نقشه  انتظارات، شكل 
هستند كه نتيجه تک نرخی كردن در بازار آزاد 
فوق. كلی  گــزاره هــاى  نه  می كنند  را مشخص 

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

سود شرکت های بورسی سه برابر شد  فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد، در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار  با بیان اینکه سودآوری شرکت های بورسی در 9ماه امسال نسبت به 
مدت مشابه سال قبل سه برابر شده است، گفت: در راستای توسعه بازار یک شرکت 150هزارمیلیارد تومانی در آستانه پذیره نویسی طی دو مرحله در بازارسهام است. به گزارش تسنیم، وی گفت: بر این اساس 

شاخص پی برای سهام افزایش یافته و به جای تأکید بر این قابلیت ها کمر همت بر ترساندن بازارسهام بسته شده است.

 زهرا طوسی  کمیسیون تلفیق مجلس در 
آخرین تصمیم های بودجه ای خود، مصوب 
4هزارو200تومانی  دالر   که  است  کرده 
کاالهای اساسی را حذف و منابع حاصل از 
حذف آن را بین ۷۸میلیون نفر یارانه بگیر 
از نیازمند تا پردرآمد تقسیم کند، ارزی که 
تاکنون به گفته عمده کارشناسان یک رانت 
ارزی بوده است. براساس طرح پیشنهادی 
مجلس که هنوز در صحن علنی مصوب 
نمایندگان  برخی  اظهارات  بر  بنا  و  نشده 
یارانه نقدی 45هزار و 500 تومانی از سال 
آینده برای همه اقشار دو برابر شده و به  
می شود.  واریز  خانوار  حساب سرپرستان 
بین  و  گمانه زنی ها  برحسب  مجموع  در 
تا 2۶۷  تومان  91هزار  بین  اقشار مختلف 
هزار تومان یارانه نقدی توزیع خواهد شد. 
قدس در گفت وگو با کارشناسان بازتوزیع 
منابع ناشی از حذف ارز  4هزارو200تومانی 
و  آثار  و  جامعه  مختلف  دهک های  بین 
تبعات اقتصادی آن را بررسی کرده است.

 تالش مجلس »
برای بازتوزیع منابع بین آحاد جامعه

شاه ویسی،  ســاســان 
اقتصادی  کارشناس 
ــه قـــدس مــی گــویــد:  ب
ــد  ــی رسـ ــر مـ ــظـ ــه نـ ــ بـ
ــوجــه  مـــجـــلـــس بــــا ت

به شناختی که از منابع موجود در بستر 
در  کــرده،  پیدا  کشور  بــودجــه ریــزی  قلمرو 
تالش است تا کانال هایی را برای بازتوزیع 
این منابع به سمت آحاد جامعه به وجود 
پیدا  با  دارد  سعی  مجلس  اینکه  بیاورد. 
جهت گیری  آن هــا  به  جدید  منابع  کــردن 
مــنــاســبــی بــدهــد، قــابــل قــبــول اســــت، امــا 
انجام  را هدفمند  بازتوزیع  این  گفت  باید 
اشتباهی  ــکــرار  ت ــال  حـ در  و  نــمــی دهــیــم 
هستیم که در دهه ۸0 با پرداخت نزدیک 
به 50هزارمیلیارد تومان یارانه به خانواده ها 

مرتکب شدیم.
دولت ها  دستکاری  اینکه  بر  تأکید  با  وی 
و مجالس موجب شد تا طرح هدفمندی 
یارانه ها به  عنوان یک طرح تحول اقتصادی 
از اهداف خودش فاصله بگیرد، می افزاید: 
در این طرح قرار بود بسترهای یارانه را در 
گزینش  از  پس  و  کنیم  شناسایی  کشور 
جامعه هدف، به  عنوان دولت و حکمرانی 
شرایط را طوری تسهیل کنیم که یارانه های 
کند،  اصابت  خــودش  اهــداف  به  توزیعی 
ولی این اتفاق نیفتاد و امروز نرخ پرداختی 
به شکل غیرمستقیم و غیرموجه به  شدت 

افزایش پیدا کرده است.

انحراف یارانه توزیعی به سمت اغنیا»
وی توضیح می دهد: در سال ۸4 و ۸5 بین 
100 تا 300هزار میلیارد تومان و امروز چند 
برابر این مقدار  یارانه به شکل غیرمستقیم 
کــه هدفمند  مــی شــود  ــع  ــوزی ت کــشــور  در 
امــروز 100هــزار  اینکه ما  هم نیست. حاال 
میلیارد تومان یا بیشتر را به شکل یارانه 

توزیع کنیم، به نظرتان چه 
مقدار می تواند اقتصاد ملی 
نظرم  به  ببخشد.  بهبود  را 
ــردی صحیح  ــکـ رویـ چــنــیــن 
بــا توجه  نــیــســت چــنــانــکــه 
مخاطراتی  و  مالحظات  به 
پایه  مــنــابــع  تــولــیــد  در  کــه 
وجود  کشور  در  هدفمندی 
انحراف  دچار  هم  باز  دارد، 
بازهم  و  مــی شــود  معیار  از 
پرمصرف ها و طبقات باالی 

جامعه بیشتر از یارانه توزیعی غیرمستقیم 
برخوردار می شوند.

نام  به  اینکه یک خط فرضی  بیان  با  وی 
اقــتــصــادی در جامعه وجــود  تــعــادل  خــط 
دارد که افــراد پــردرآمــد و بــرخــوردارهــا در 
باالی آن و فرودستان و کم درآمدها در زیر 
قــرار دارنــد، می گوید: ما  ایــن خط فرضی 
با گرفتن  باید طوری برنامه ریزی کنیم که 
غیرمستقیم  تزریق  و  باالیی ها  از  مالیات 
این  در  فرودستان  به ضعفا، وضعیت  آن 
زیرخط تعادل اقتصادی را بهبود ببخشیم، 
ولی اکنون یک اعوجاجی به وجود آمده و 
بیش از 90درصد مردم اصرار دارند بگویند 
زیر این خط بوده و مستحق دریافت یارانه 

هستند.

 نیمی از منابع هدفمندی »
به مردم تخصیص یافت

وی مــی گــویــد: نــزدیــک بــه 14 ســال پیش 
هدفمندی یارانه ها شکل گرفت، آن زمان 
مجلس علیه رئیس جمهور اعالم  جرم کرد 
که چرا شما بیش از درآمدها توزیع کردید، 
بعدها که آمدند نرخ تعدیالت حامل های 

حــدود  تــا  تقریباً  را  انـــرژی 
دوبرابر افزایش دادند دکتر 
حــاج بــابــایــی کــه خـــودش را 
واقعی  منابع  اصلی  کاشف 
می داند،  یــارانــه  هدفمندی 
اعـــالم کــرد مــا در ســال 95 
حدود ۸2هزارمیلیارد تومان 
داشتیم  هدفمندی  درآمــد 
کـــه بـــا کــلــی مــنــت، نصف 
تخصیص  یافته  مبلغ  ایــن 
مــردم  اســـم  ــه  ب آن  بقیه  و 
ــه کـــام مــســرفــان شـــده اســـت. مسرفان  ب
دولتی  اقتصاد  یــا  هستند  ثروتمندان  یــا 
ســرمــایــه دار هست کــه هــر جــا منابعی را 
بعد  می افتد  آن  روی  اول  کند،  شناسایی 
یــک تخصیص مــردمــی بــه آن مــی دهــد و 
صدقات و مبراتش را پرداخت می کند که 

اعتراضی نباشد.

 اقبال سیاست گذاران »
به سیاست های توزیعی

یــا سوبسید  یــارانــه  مــی دهــد:  توضیح  وی 
بر  اصولی  یک  دارد،  جایگاه  اقتصاد  در 
هم  مستقیم  یــارانــه  اســـت،  مــتــرتــب  آن 
نیازمند  افـــراد  بــه  باید  در شــرایــط خــاص 
قــالــب  در  را  آن  مـــا  کـــه  شـــود  ــت  ــرداخـ پـ
کمیته امداد و بهزیستی داریم. حال اینکه 
به ۷۸میلیون نفر که ده ها میلیون از آن ها 
جزو دهک های پردرآمد هستند و باید از 
یارانه  بشوند،  حــذف  یارانه بگیران  صف 
آن هــا  خــرج  را  منابع عمومی  و  می دهیم 
اینکه  جــز  نـــدارد  معنایی  هیچ  می کنیم، 
سیاست های  بــه  تمایل  ســیــاســت گــذاران 

توزیعی و هدردهی منابع داشته باشند.

  33 درصد به جامعه »
در آستانه فقر ایرانی افزوده شد

وی با اشــاره به اینکه در سال 99 بیش از 
33درصــد به جامعه در آستانه فقر ایرانی 
ــت، تــأکــیــد مــی کــنــد: در  ــده اســ افـــــزوده  شـ
افــزایــش پیدا  یــارانــه آن  نــرخ  جامعه ای که 
می کند ما داریم به افزایش نرخ فقر دامن 
می زنیم، این جریانی که در مدت یک سال 
این همه منابع را شناسایی کرده به نظرم 
اقــدام  یک  منابع  ایــن  تجمیع  با  می تواند 
اصولی را در کشور انجام بدهد، مثالً به  جای 
افزایش نرخ یارانه سراغ راه اندازی پروژه های 
عمرانی برود تا بیکاری در کشور کاهش پیدا 

کند.
وی بیان می کند: سال 13۶۷ بودجه عمومی 
و  ــود  ب تــومــان  هزارمیلیارد  از  کمتر  کشور 
هزارهزارمیلیارد  بودجه  این   1400 سال  در 
هزار  اداره کشور  یعنی خــرج  تومان شــده، 
برابر شده است، در سال ۶۷ حقوق کارگر 
ــود، یعنی حقوق کارگر  ب ۶هــزارو900تــومــان 
باید اکنون ۶ میلیون و 900هزار تومان باشد، 
افزایش  عمومی  هزینه  که  می بینید  ولــی 
 یافته، ولی نه رفاه و نه توسعه یافتگی دیده 

نمی شود.

 هزینه ها صورت می گیرد»
ولی درآمدها محقق نمی شود

ســـــــــوری،  داوود 
اقـــتـــصـــاددان نــیــز در 
خبرنگار  با  گفت وگو 
پیشنهاد  ــاره  ــ دربـ مــا 
تلفیق  کــمــیــســیــون 

را  خانوارها  یارانه  برابرشدن  چند  بر  مبنی 
می داند  کاغذ  روی  کــردن  کتاب  و  حساب  
و می گوید: مهم ترین مسئله این است که 
و چقدر  ایــن طــرح کجاست  منابع  ببینیم 
پایداری دارد. اگر دولت ناگزیر شود برای تأمین 
منابع این طرح سراغ منابع بانک مرکزی و 
چــاپ پــول بــرود باید منتظر تبعات تورمی 
می افزاید:  ســوری  باشیم.  اقتصاد  در  آن 
آنچه در عمل اتفاق می افتد این است که 
می شود  متعهد  مجلس  کــه  هزینه هایی 
صورت می گیرد، ولی درآمدها الزاماً محقق 
نمی شود و در نهایت دولت با کسری بودجه 
دســت وپــنــجــه نـــرم مــی کــنــد، در حــالــی  که 
است. بــوده  گل وبلبل  همه چیز  کاغذ  روی 
ــرورت حـــذف ارز   ــ ســــوری بـــا تــأکــیــد بـــر ضـ
4هزارو200تومانی می گوید: این ارز به دست 
جامعه مخاطب خود نرسید و این به تأیید 
که  زمانی  از  اســت.  رسیده  هم  مسئوالن 
باید  است  بیهوده  ارز  این  توزیع  فهمیدیم 
جلو آن را می گرفتیم، ولی منافعی در این 
آقایان  از  را  این کار  انجام  بود که جسارت 
گرفت. به کسانی هم که می گویند با حذف 
ارز دولتی و تورم، طبقه کم درآمد برای تهیه 
اقالم اساسی تحت فشار قرار می گیرند باید 
گفت این ارز طبق بررسی ها و تأیید همگان 
بــه دســت جامعه هــدف نــرســیــده، پــس با 
حذف ارز آن ها همچنان اقالم را با قیمت روز 

خریداری می کنند.

کارشناسان می گویند پیشنهاد مجلس برای بازتوزیع یکسان رانت ارزی منجر به عدالت نمی شود

غیرهدفمند تر شدن یارانه ها

annotation@qudsonline.ir
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 سعید سیدحسین زاده/ پژوهشگر حوزه انرژی

به 78میلیون نفر 
که ده ها میلیون از 

آن ها جزو دهک های 
پردرآمد هستند و باید 
از صف یارانه بگیران 
حذف بشوند، یارانه 

می دهیم

بـــــــرش

کار  اســالمــی  ــورای  شـ دستمزد  کمیته  رئیس  توفیقی،  فــرامــرز 
کمیته  آخرین جلسه  ــاره  درب تسنیم،  خبرگزاری  با  گفت وگو  در 
دستمزد و سبد معیشت کارگران گفت: علیرضا عسگری، معاون 
مشارکت های مردمی کمیته امداد اعالم کرده در مرکز رصد ماهانه 
در یک هزارو۸00 نقطه نمونه برداری کرده اند و خط فقرغذایی به 
 ازای هر نفر ۶۷0هزار تومان اعالم شده است. توفیقی گفت: اگر 
این رقم را در 3/3 نفر که تعداد افراد یک خانواده متوسط است، 
ضرب کنیم، رقم 2میلیون و 211هزار تومان می شود که این عدد 
مقدار موادغذایی خط فقر است. اگر این رقم را در ضریب تأثیر 
کنیم، خط  لحاظ  درصــد  معیشت 30.95  در سبد  موادغذایی 
فقر اعالمی حــدود ۷میلیون و 143هـــزار و ۷۸0تــومــان می شود، 
با اینچنین رقمی آیا می توان کمتر از این اظهارنظر رسمی برای 

خانوار کارگری سبد معیشت تعریف کرد؟!
وی ادامه داد: هر عددی که در مذاکرات کمیته دستمزد بر سر 
آن توافق شود، نمی تواند از این عدد حداقلی یعنی از ۷میلیون 
نشان  ماه  دی  تورمی  آمارهای  و  باشد  کمتر  تومان  و 143هــزار 
می دهد  این عدد باید بیشتر از 9میلیون تومان باشد. توفیقی با 
بیان اینکه از برنامه چهارم توسعه به بعد تکلیف شده بود خط 
فقر و معیشت در کشور مشخص شود، افزود: اما متأسفانه به 
 دلیل بارهای مسئولیتی که دارد تاکنون این اتفاق در هیچ یک 
از دولت های جمهوری اسالمی نیفتاده است. ای  کاش مرکز آمار 
ایران شجاعانه و به  صراحت راجع به سبد معیشت و معیشت 

خانوار نه اطالعات هزینه کرد خانوار در کشور صحبت می کرد.

اقتصاد کالن

 نرخ سبد معیشت 
کمتر از ۹میلیون تومان نیست

رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار مدعی شد

 5 خطای راهبردی در سیاست گذاری 
بهبود یارانه انرژی در ایران

هدف از این نوشتار نقد شیوه تحلیل و چارچوب سیاست گذاری یارانه 
انرژی در ایران است. مقصود از سیاست گذاری، فرایندی است که در 
آن شخص در یک موقعیت تصمیم گیری ابتدا به شناسایی بدیل های 
انتخاب بهترین گزینه مبادرت  به  از موضوع می پردازد و بعد  مختلف 
بــرای اصــالح و  با مــرور سیاست هایی که دولت های مختلف  مــی ورزد. 
پنج خطای مشترک  دارند، می توان  اقتصاد  انرژی در  یارانه های  بهبود 
از سیاست های آن ها برداشت کرد که به نظر می رسد  اصالح نکردن آن 
دولت های  نرسیدن سیاست گذاری های  ثمر  به  و  ماندن  عقیم  موجب 
مختلف خواهد شد. برای جلوگیری از کلی شدن بحث، تمرکز اصلی نقد 
یارانه  این یادداشت، گزارش های سازمان برنامه و بودجه در خصوص 

انرژی است.  

اغراق در نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی»
نخستین خطا این است که در نحوه محاسبه یارانه پنهان انرژی دچار 
اغراق شویم و با محاسبه ارقامی نزدیک به 900هزار میلیارد تومان، آن 
را یک عدم النفع یا  هزینه فرصت از دست رفته دولت به دلیل فروش 
کاالهای تولیدی در داخل کشور به قیمت پایین تر از قیمت قابل فروش 
در خارج کشور تعریف کرده و نرخ ارز بازار آزاد را مالک محاسبه آن قرار 
دهیم. در حالی که نه قیمت تمام شده انرژی در کشور به طور دقیق 
محاسبه شده نه تمام انرژی های تولیدی کشور قابل صادرات به خارج 
است و نه نرخ ارز بازار آزاد مالک دقیقی از وضعیت اقتصادی کشور 
است. از سویی اگر بنا بر هزینه فرصت است، تمام هزینه فرصت ها و 
زیان هایی که دولت با کاهش ارزش پول به معیشت مردم وارد کرده و 
موجب کوچک شدن سفره آنان شده نیز باید در محاسبات وارد شده و 

این عدم النفع باید دوطرفه باشد. 

نبود اولویت بندی در اهداف»
دومین خطا این است که اهداف متعددی را برای بهبود یارانه انرژی ذکر 
کنیم؛ نظیر ایجاد عدالت و رفع نابرابری، ایجاد کارایی انرژی، درآمدزایی 
این در حالی است که  با قاچاق.  ناترازی بودجه و مبارزه  پایدار و رفع 
نخست، در عرصه سیاست گذاری به شاخصی برای رتبه بندی اهداف 
ضرورت  و  اهمیت  هدف  کــدام  نکرده ایم  مشخص  و  نیافته ایم  دست 
معنایی  به  غالباً  عدالت،  مانند  اهــداف  برخی  در  دوم،  دارد.  بیشتری 
رویکرد  و  معیشت  حداقلی  تأمین  رویــکــرد  عدالت)مانند  از  سطحی 
توزیع  الزاماً  که  حالی  در  کرده ایم  بسنده  همگان(  بین  مساوی  توزیع 
مساوی عادالنه نیست. سوم، در مورد هدف کارایی، نقش ها و وظایف 
تکنولوژی  است:  گرفته  نادیده  را  انرژی  کارایی  بهبود  در  قانونی دولت 
پایین خودرو انحصاری داخلی، فرسودگی ناوگان دیزلی و توسعه نیافتن 
حمل و نقل عمومی، رفع هر کدام از این مسائل به نوعی می تواند به 
دولت ها  که  آنجا  از  اما  شــود،  منجر  گازوئیل  و  بنزین  مصرف  کاهش 
راه هــا به  این  اجــرای  انتخاب می کنند و در  را  راه هــا  آسان ترین   معموالً 
سراغ ذی نفعان پرنفوذ نیز نمی روند، مهم ترین روش برای بهبود کارایی 
انرژی را آزادسازی قیمت ها قرار داده اند. این در حالی است که آزادسازی 
قیمت لزوماً منجر به بهبود استفاده انرژی در مصارف خانوار و صنعتی 
نمی شود و در خصوص تأثیر آزاد سازی قیمت  روی صنعت به ماهیت 
انحصاری صنعت، تنوع آن و انرژی بر بودن آن و نیز کشش قیمتی آن 
برمی گردد. چهارم، آیا بهترین و مؤثرترین راه برای حذف قاچاق سوخت، 
آزادسازی قیمت آن است یا سازوکار دیگری مانند احیای کارت سوخت، 
افزایش نظارت، حذف سهمیه جایگاه داران و... قابل پیاده شدن است 
انرژی در کشور دارد.  از قاچاق  اثرات بیشتری در زمینه جلوگیری  که 
از سوی دیگر  اصالح قیمت انرژی )بنزین( برای اینکه بتواند قاچاق را 
حذف نماید، با توجه به فاصله قیمتی باال با کشورهای همجوار با توجه 
به قیمت دالر نیازمند افزایش بسیار زیاد قیمت انرژی است که عمالً 
امکان پذیر نیست. بیکاری یکی از علت های فراگیر شدن قاچاق سوخت 
در شهرهای مرزی کشور است؛ بنابراین هزینه های افزایش رفاه و ایجاد 
امنیت در مناطق مرزنشین کشور را با هزینه ایجاد قاچاق برای کشور 

باید مقایسه کرد.

غفلت از سطوح مختلف سیاست گذاری»
انــرژی،  یــارانــه  بهبود  کــه در ســیــاســت گــذاری  ایــن اســت  سومین خطا 
چارچوب تحلیلمان را در سازوکار بازاری و قیمت گذاری قفل کرده و از 
سایر سطوح سیاست گذاری غفلت کنیم. از اقتصاددانان نهادی چهار 
سطح برای تحلیل اقتصادی ذکر کرده: 1- سطح تخصیص منابع )مانند 
و حکمرانی 3-  سازماندهی  2- سطح  قیمت(  بر  مبتنی  سیاست های 
نظیر  غیررسمی  نهادهای  سطح   -4 رسمی  نهادهای  و  قوانین  سطح 
فرهنگ. برای مثال ما می توانیم عالوه بر تفکر در مورد نحوه قیمت گذاری 
بنزین، با تغییر سازماندهی در عرضه انرژی و ارائه سوخت جایگزین، 
همچنین ایجاد نهاد تنظیم گر رسمی و استفاده از سیاست های اقتصاد 
رفتاری، بسته ای جامع از سیاست گذاری ارائه دهیم نه اینکه خودمان را 

محدود به اولین سطح سیاست گذاری کنیم.

تلقی انرژی به عنوان کاالی خصوصی»
روزمره  و  کاالهای مرسوم  مانند  را  انــرژی  که  این است  چهارمین خطا 
زندگی -مانند میوه و سبزی- کاالی خصوصی تلقی کنیم و قیمت گذاری 
آن را به صورت بی قید و شرط به بازار واگذار کنیم. این در حالی است 
نه  و نسبتاً ضروری محسوب می شود  انرژی کاالی مشاع  که نخست 
کاالی کامالً خصوصی؛ بنابراین لزوماً قیمت گذاری آن توسط مکانیسم 
آنجا که  از  از سوی دیگر  به قیمت عادالنه نخواهد شد.  بــازار منتهی 
انرژی تا حدی جزو کاالهای ضروری محسوب می شود، کم کشش بوده و 
مقدم بر هر گونه اصالح قیمتی الزم است. ایجاد سوخت های جایگزین 
نظیر CNG و LNG و ارتقای فناوری تجهیزات صورت گیرد تا سیاست 
اصالح قیمتی بتواند مؤثر باشد. در غیراین صورت تنها نتیجه اصالحات، 
شوک قیمتی و انتظارات تورمی عمدتاً برای دهک های پایین درآمدی و 
در ادامه برگشت مصرف انرژی به حالت اولیه خواهد بود. بنابراین به 
منظور قیمت گذاری یارانه انرژی، الزاماً نباید به دنبال روش بازاری و یا 
دولتی در قیمت گذاری بود بلکه می توان به اصطالح علم اقتصاد نهادی 

به دنبال »طراحی سازوکار بین اقتصاد دولتی و یا بازاری« بود.

عدم اولویت بندی در سیاست های اجرایی»
نادیده  اجرای سیاست ها  در  را  اولویت ها  که  این است  پنجمین خطا 
از مجموع  بنزین  مثال  در حالی که در سال 95 سهم  برای  بگیریم. 
یارانه های فراورده های نفتی ۸ درصد و سهم گازوئیل حدود ۶۸ درصد 
غیرخانوار  به  هیدروکربوری  یارانه ضمنی  از سه چهارم  بیش  و  است 
اختصاص دارد، اما اصالح قیمت بنزینی را در اولویت قرار می دهیم که 
کاالی معیار و نسبتاً ضروری محسوب شده و موجب افزایش انتظارات 
تورمی شده، در حالی که اقتصاد از کاهش ارزش پول ملی و بی ثباتی 
رنج می برد، زمان بسیار نامناسبی را برای اصالحات انتخاب کرده ایم. 
روی  را  و چشممان  کــرده  حــذف  دلیلی  هیچ  بــدون  را  کــارت سوخت 
نیروگاه ها،  پتروشیمی ها،  خــوراک  مصرف  مورد  در  اساسی  اصالحات 
با  و  پرمصرف  بــزرگ  صنایع  نیز  و  برق خانگی  پرمصرف  مشترکین 

بهره وری پایین، بسته ایم. 

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و  اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139260306023000697-1392/02/26 هیئت 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واحدثبت��ی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا س��لوورزی 
فرزند غالم  بش��ماره شناس��نامه 8 صادره از تربت حیدریه در یک باب منزل به مس��احت 274.20 
مترمربع قسمتی از پالک22 فرعی از 49-اصلی واقع در اراضی حسن آبادخریداری از مالک رسمی 
آقای غالم سلوورزی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهدشد.9910811
تاریخ انتشار نوبت اول:    24  /10/ 1399
تاریخ انتشار نوبت دوم:    09  /11/ 1399

علی اکبرشجاعی    
رییس ثبت اسناد وامالک

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004514 مورخ  08/ 
10/ 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 آقای محمد 
علی س��ندانی فرزند محمدحسین بشماره شناسنامه 119 صادره از بیرجند و کد ملی 0651600881 
درششدانگ یکباب منزل به مساحت 276/30 متر مربع تمامی پالکهای 3653- اصلی و یک فرعی از 
3664- اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت میراسماعیل 
زنگویی فرد و محمدحسین سندانی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9910773
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/09                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی            برابر رای شماره 139960308001004353 مورخ  29/ 09/ 
1399 و 139960308001004350 مورخ 1399/09/29 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه مددی پور فرزند رجبعلی بش��ماره شناس��نامه 8 صادره 
از بیرجند و کد ملی 0652342450  در: 1- شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 75 متر مربع 
قس��متی از پالک 1396- اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثب��ت ملک بیرجند از محل 

مالکیت مشاعی متقاضی 2- ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 264/19 مترمربع قسمتی از پالک 
1396-اصلی واقع در خراس��ان جنوب��ی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجن��د از محل مالکیت متقاضی 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 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 تس��لیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9910774

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 09 /1399/11                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004510 مورخ  08/ 
10/ 1399 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
محمد علی صفری فرزند موس��ی بش��ماره شناسنامه 216 صادره از بیرجند و کد ملی 0650600339 
درشش��دانگ یکباب منزل و مغازه در دوطبقه به مس��احت 110/2 متر مربع قسمتی از پالک 1396- 
اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین مهرجو 
محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند 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 تس��لیم 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-9910775
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/09                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001004545 مورخ  09/ 
10/ 1399 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
اس��ماعیل دهقانی فرزند رضا بش��ماره شناس��نامه 15 ص��ادره از بیرجند و کد مل��ی 0652392261 
درشش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 127/68 متر مربع قس��متی از پ��الک 1396- اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت عیس��ی دستیگردی محرز گردیده 
اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی ب��ه مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از 
تاری��خ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9910776

تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/23                          
تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/11/09                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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هوس موش برای خوردن نوزاد ۱۸ ماهه!
مادر جوان با ورود به اتاق کودک خود 
با صحنه وحشتناک حمله یک موش 
غول پیکر به فرزندش روبــه رو شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
صحنه مــورد حمله قرارگرفتن یک 
مــوش غول  توسط  ماهه  نـــوزاد ۱۸ 
پیکر، مادر جوان وی را شوکه کرد. 
این مادر ۳۴ ساله که هویتش »جین 
هانتر« اعالم شده در خواب بود که 

با صدای گریه ناگهانی فرزندش »رُوان« از خواب پرید. این زن سپس با صحنه 
وحشتناک حضور یک موش روی بدن فرزندش روبه رو شد که در حال گاز 

گرفتن دست او بود.
این مادر جوان پس از فراری دادن موش، بالفاصله فرزندش را به بیمارستان 
منتقل کرد. بنا به گفته خانم هانتر زمانی که او فرزندش را از روی تخت بلند 
کرد با دیدن قطرات خونی که روی تخت ریخته بود شوکه شد. این زن گفت 

سه نقطه در دست راست پسرش توسط این موش گاز گرفته شده بود.
بیمارستان  ایــن خــانــواده کشته شــد. پزشکان  اعضای  مــوش توسط  ایــن 
بالفاصله برای این نوزاد آنتی بیوتیک تجویز کردند که حال این کودک رو به 

بهبودی است.
هانتر در گفت و گو با یکی از رسانه های محلی در مورد این حادثه گفت: »حال 
پسرم »روان« رو به بهبودی است. این برایم مثل یک کابوس وحشتناک بود. من 
موش های زیادی دیده بودم، اما حاال با دیدن موش احساس وحشت می کنم«.

 بازگشت به کالس های حضوری 
باوجود مخالفت دانشجویان

با وجود مخالفت گروهی از دانشجویان و برخی از اعضای دانشگاه بوستون، 
کالس های این دانشگاه قرار است از این پس به صورت حضوری برگزار شود.
از  آنالین،  برخی  آمــوزش  ــه  ارائ از  از گذشت ماه ها  ایسنا، پس  گــزارش  به 
دانشجویان دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه بوستون در حال آماده شدن 

برای بازگشت به کالس های درس هستند.
این در حالی است که بسیاری از اعضای جامعه دانشگاهی بوستون درزمینه 
بازگشت به آموزش حضوری مردد هستند و در این راستا  بیش از ۱۵۰ استاد، 
کارمند و دانشجوی دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه بوستون خواستار 

برگزاری مجازی دوره های تحصیالت تکمیلی برای ترم بهار هستند.
مقامات دانشگاه بوستون گفتند: با وجود ادامه روند شیوع کووید۱۹، تمام 
اقدامات الزم برای بازگشت ایمن دانشجویان، اعضای هیئت علمی و کارکنان 

به ساختمان های دانشگاه در حال انجام است.
دانشگاه بوستون اعالم کرد با خوشبینی به ترم بهار نزدیک می شود؛ بخشی 
از آن به دلیل ورود واکسن های کووید۱۹ و ایجاد برنامه واکسیناسیون برای 

استادان،  دانشجویان و کارکنان دانشگاه است.
دکتر ژان موریسون، مدیر دانشگاه بوستون اظهار کرد: چیزی که برای ترم بهار 
تغییر نخواهد کرد، اهمیت پروتکل های بهداشتی است؛ موضوعی که ما آن 
را در ترم پاییز نیز رعایت کردیم. وی ادامه داد: ما همچنان باید ماسک بزنیم، 
فاصله گذاری را رعایت کنیم و با رعایت پروتکل های بهداشتی، برنامه هایی که 

برای غربالگری انجام می شود را دنبال کنیم.

 محمد مرادی  سیاه نمایی، اظهارات عجیب، 
حرکات و رفتارهای غیرمعقول و دخالت در 
از  گروهی  رفتار  از  تنها بخشی  امور،  تمامی 
آن ها  است.  کشور  هنرمندان  و  سلبریتی ها 
که  اموری  در  شدن،  دیده  بیشتر  برای  که 
و  خاص  اظهارات  ندارند  آن  در  تخصصی 

جنجالی ابراز می کنند. 
یکی در قامت یک پزشک در ارتباطی آنالین 
به دختری مبتال به کرونا می گوید: »اگر دچار 
کرونا شدید و شرایط بستری شدن را ندارید 
 D۵۰۰۰ ویتامین  بــار  یک  هفته ای  باید  اول 
ویزیت  داخلی  دکتر  توسط  بعد  و  بخورید 
بدهد. همچنین  تا قرص ضدویروس  شوید 
بیماران باید در دو هفته اول روزی یک عدد 
قرص زینک و سلنیوم و از هفته سوم یک روز 

در میان بخورند«.
دیگری هم با انتشار ویدئویی کوتاه، شربتی 
گیاهی را تبلیغ می کند که مدعی است برای 
درمان کبد چرب و بیماری های ریوی از جمله 

کرونا مفید است. 
دانستن  پیچیده  ضــمــن  دیــگــر  سلبریتی 
کرونای ایرانی! اُفت و خیزهای آماری آن را به 
آیین هایی همچون محرم، یلدا، انتخابات و یا 
راهپیمایی 22 بهمن گره می زند و خواسته یا 
در جامعه  بی اعتمادی  در شیپور  ناخواسته 

می دمد. 
خالصه آنکه سلبریتی ها برای بیشتر و بیشتر 
دیده شدن اظهارنظر می کنند بی آنکه قدری 

هم به پیامدهای جبران ناپذیر آن بیندیشند.

 نیازمند سیاست گذاری »
در زمینه سلبریتی ها هستیم

ــار،  ــ ــدیـ ــ ــهـ ــ مــــیــــثــــم مـ
اجتماعی،  پژوهشگر 
بـــا  گـــــفـــــت وگـــــو  در 
ــای  ــرهـ ــظـ ــارنـ ــهـ مــــا اظـ
غــــیــــرتــــخــــصــــصــــی 

سلبریتی ها را اقتضای رسانه های اجتماعی 
نوین می داند؛ امکانی که به اعتقاد وی برای 
همه فراهم است. برای مثال همه افراد در 
توییتر و اینستاگرام و دیگر پیام رسان ها، به 
بحث  مختلف  موضوعات  مــورد  در  راحتی 
می کنند و دیگر آن چارچوب های قبلی که در 
رسانه ها داده ها صرفاً یکطرفه تولید می شد 

شکسته شده است.
وی با نگاهی به پیشینه حضور سلبریتی ها 

ــازه ای  ــ ــده تـ ــدیـ مـــی افـــزایـــد: پـ
با  تــاریــخ  ابــتــدای  از  نیستند؛ 
سلبریتی ها مواجه بوده ایم. در 
کتاب های تاریخی و فلسفی به 
ــرادی که به واسطه  حضور اف
ــبــاطــات خـــود مـــورد توجه  ارت
مــردم قــرار می گرفتند، اشــاره 
شــده اســت و ایــن موضوع از 
مــدرن  دوران  تــا  قدیم  یــونــان 

وجـــود داشــتــه؛ حــتــی ادبــیــات انــتــقــادی در 
دارد،  طوالنی  سابقه  موضوع  این  خصوص 
اما اینکه چرا سلبریتی ها تا این حد اهمیت 
پیدا کرده اند به اقتضای رسانه های اجتماعی 
نوین برمی گردد. به ویژه در دو دهه اخیر که 
با گسترش رسانه های اجتماعی و به خصوص 
اینستاگرام، این گروه در موقعیت ویژه ای قرار 

گرفته اند.
این  از  پیش  گرچه  می کند:  اضافه  مهدیار 
تصویر  انتشار  و  رسانه ها  به  تصویر  ورود  با 
انبوه در میان مردم،  به صــورت  سلبریتی ها 
نقش این افراد با مسئله تبلیغات گره خورده 
بود، اما با رشد اینستاگرام گونه تازه ای از این 
پیوند بین سلبریتی ها و تبلیغات تجاری آغاز 

شد. برای مثال اگر در دهه های 
ــاً تـــصـــویـــر یک  ــ ــرف پـــیـــش صــ
سلبریتی در حوزه مد، خوراک، 
پوشاک، ماشین و غیره محل 
توجه قرار می گرفت، اما امروزه 
سلبریتی ها شکل پیچیده تری 
به تبلیغات داده اند و در قالب 
زندگی روزمــره تبلیغ را انجام 

می دهند.
این  از  ــادی  زی ادامــه می افزاید: گــروه  وی در 
سلبریتی ها با فعالیت در رسانه ملی و توسط 
ایــن رسانه رشــد کــرده انــد و امـــروزه خــارج از 
به  سیما  و  صــدا  چــارچــوب هــای  و  معیارها 
این  از  بعضی  بنابراین  می پردازند.  فعالیت 
ضد  و  غیرفرهنگی  رفــتــارهــای  سلبریتی ها 
از ظرفیت های  استفاده  از  را پس  اجتماعی 
به  و  انجام می دهند  و مطرح شدن  موجود 
نوعی تمام آن هزینه هایی را که صرف انتقال 

پیام به مخاطب شده را خنثی می کنند. 
می خواهد  که  هنرمندی  می کند:  تأکید  وی 
بــرای مطرح شدن  نهاد  از ظرفیت های یک 
و  تضمین ها  بــایــد  ابــتــدا  در  کند  اســتــفــاده 
که  اســت  اتفاقی  ایــن  و  بپذیرد  را  تعهداتی 

معموالً در دنیا رخ می دهد. فراموش نکنیم ما 
نیز نیازمند یک سیاست گذاری اصولی و دقیق 
در زمینه تولید و تکثیر سلبریتی ها هستیم تا 

از این وضعیت رها شده فاصله بگیریم.

 حرف هایی که با عقل سلیم »
فاصله زیادی دارد

ــهــری،  ــر مــجــیــد اب ــت دک
ــاس  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــب شـ ــ ــ ــیـ ــ ــ آسـ
اجــتــمــاعــی، الــگــوهــای 
ــاری را شــامــل پنج  ــت رف
گروه والدین، آموزگاران 

و مربیان، دوستان و همساالن، هنجارفرستان و 
دولتمردان می داند و می گوید: محبوبیت امانتی 
اســت که از ســوی مــردم به »هنجارفرستان« 
یعنی ورزشکاران، چهره های هنری، سینمایی و 
موسیقیایی که مورد عالقه برخی از نوجوانان 
و جوانان هستند و با طبقه بندی سلبریتی ها 

شناخته می شوند هدیه داده می شود.
وی در ادامه گفت و گوی خود با ما می گوید: 
از آنجا که هیچ کنترل و معیاری برای حضور 
گروهی  ــدارد،  نـ وجــود  مجازی  در شبکه های 
و  آکــادمــیــک  تحصیالت  کــه  سلبریتی ها  از 

به  اقیانوسی  تعبیری  به  و  ندارند  تخصصی 
عمق یک بند انگشت هستند، در تمام مسائل 
و خوراک  مرغ  و  زلزله  از  می کنند؛  اظهارنظر 
دام و خرید و فروش گوسفند گرفته تا فروش 

ساختمان و تخصص در درمان کرونا.
اینکه  به  توجه  با  متأسفانه  ابهری،  گفته  به 
از گروه های تقلید رفتار در  سلبریتی ها یکی 
جامعه محسوب می شوند، جوانان و نوجوانان 
بــه خاطر عالقه خــاص بــه آن هــا از الگوهای 
رفتاری و در بسیاری موارد از رنگ مو و لباس 

و پوشش و حتی گفتمانشان پیروی می کنند. 
این جامعه شناس پیشنهاد می کند همان گونه 
ــادان دانــشــگــاه و چــهــره هــای  ــتـ ــرای اسـ ــ کــه ب
تخصصی بانک رفتار ایجاد شده و رفتارهای 
آن هــا در این بانک ضبط می شود، بــرای این 
این گونه  تــا  شــود  ایــجــاد  بانکی  نیز  چهره ها 
اظهارنظرها که موجب به انحراف کشیدن افکار 
عمومی جامعه است در آن بانک ضبط و در 

مواقع ضروری با آن ها برخورد شود.
وی ادامــه می دهد: متأسفم که پــای افــرادی 
غیرمتخصص تنها به خاطر چشم و ابرو و قد 
و قامت یا رانت های فامیلی و خانوادگی و...به 
سینما و تلویزیون و سریال ها باز شده و از این 
رهگذر برای خود محبوبیتی کسب کرده اند و 
حاال رسالت هدایت فکری بخشی از جامعه 
را به عهده می گیرند. گروهی که هرچه دلشان 
می خواهد می گویند و نوجوانان و جوانان نیز 
به دنبال افکار آن ها کشیده می شوند. باید تا 
از این دیرتر نشده و انحرافات فکری بیش از 
این دامنگیر جامعه نشده است، فکری به حال 
این گروه کرد. وی اضافه می کند: سلبریتی ها 
در پاسخ به انتقادات از عملکرد این گونه خود 
در فــضــای مــجــازی و یــا رســانــه هــای حقیقی 
بالفاصله می گویند: صفحات شخصی ما در 
فضای مجازی بیانگر افکار ماست و ارتباطی 
با افکار عمومی و جامعه ندارد؛ گویا نمی دانند 
دارد  اثــر  بر جامعه  آن هــا،  رفتار  کوچک ترین 
و بخشی از نوجوانان و جوانان، این گروه ها را 
به عنوان هادیان فکری خود انتخاب می کنند. 
اگر نظریات آن ها هیچ تأثیری بر جامعه ندارد، 
پس چگونه است که بنده و یا دیگرانی که از 
به  نگران هستیم  و  ناراحت  رفتارها  این گونه 
این مسائل پی می بریم. آن ها، خودشان بهتر 
از همه می دانند برای مطرح کردن خود، گاهی 
حرف هایی می زنند که با عقل سلیم فاصله 

زیادی دارد.

نقد کارشناسان به اظهارات غیرمتخصصانه سلبریتی ها

محبوبیت امانتی از سوی مردم است

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

دستچین

دختران دانش آموخته چهار برابر پسران بیکارند
خــانــواده گفت:  و  زنــان  امــور  در  رئیس جمهوری  معاون 
دختران دانش آموخته چهار برابر تعداد پسران با معضل 

بیکاری مواجه هستند.
به گزارش آنا، معصومه ابتکار در نشست بانوان کارآفرین 
استان اصفهان گفت: جمعیت دختران دانش آموخته در 
ایران رو به افزایش است در حالی که آنان سرمایه بزرگ 

جامعه هستند.

ورود پلیس فتا به ماجرای تقلب دانشجویی
منصور غالمی، وزیر علوم با بیان اینکه مسئولیت برگزاری 
امتحانات مجازی دانشجویان بر عهده استادان است، به 
باشگاه خبرنگاران می گوید: در صورت مشاهده یک روش 
رایج برای تقلب در امتحانات مجازی مسئله را از طریق 
به  موضوع  این  امیدواریم  می کنیم.  پیگیری  فتا  پلیس 

عنوان بحث رایج در بین دانشجویان مطرح نشود.

آموزش

با تصویب یک اساس نامه

 دوره پیش دبستانی
 سه ساله شد 

و  آمــوزش  وزارت  ابتدایی  آمــوزش  معاون 
اساس نامه  تصویب  به  اشــاره  با  ــرورش  پ
کــودک«  تربیت  و  تعلیم  ملی  »ســازمــان 
فرهنگی،  انقالب  عالی  در جلسه شورای 

جزئیات آن را اعالم کرد.
وی به ایسنا گفت: در این اساس نامه، دوره 
کودکی دو دوره درنظر گرفته می شود؛ یک 
تا سه سالگی است که  تولد  بدو  از  دوره 
محوریت تربیت کودکان با خانواده است و 
اساس نامه تأکید دارد رویکرد اصلی تعلیم 
و تربیت کودکان در این دوره سنی، بودن 
در کنار خانواده و توانمندسازی خانواده ها 
تربیتی  ــای  روش هــ گرفتن  درپــیــش  بـــرای 

مناسب کودکان است.
و  آمــوزش  وزارت  ابتدایی  آمــوزش  معاون 
پرورش افزود: دوره بعدی، پیش دبستانی 
است که به سه سال ارتقا یافته و کودکان 
تا ۶ سال، مشمول دوره پیش  از سن ۳ 
تقویت  آن  رویکرد  و  می شوند  دبستانی 

مراکز تعلیم و تربیت کودکان است.

آسیب های اجتماعی

یک مدیر سازمان بهزیستی:

 کودک آزاردیده 
به خانه امن منتقل می شود

محمود علیگو، رئیس امور آسیب دیدگان 
اجتماعی سازمان بهزیستی بیان کرد: پدر 
و عموی کودکی که با انداختن تسبیح به 
دور گردن وی و بدون توجه به آزار و گریه 
کودک، عکسش را در فضای اینستاگرام 

منتشر کرده اند دستگیر شده اند. 
وی بــه ایــرنــا گــفــت: نــیــروهــای مــا نیز به 
روستاهای اطراف مالیر رفته اند و بازرسی 
از خانه صورت گرفته است. این خانواده 
به غیر از آن پسر دو دختر دیگر نیز دارند 
و مقرر شده این کودکان به همراه مادر به 

خانه امن استان منتقل شوند.
اجتماعی  آســیــب دیــدگــان  امـــور  رئــیــس 
همچنین  کـــشـــور  بــهــزیــســتــی  ســـازمـــان 
بیشتری  بــررســی هــای  کـــرد:  خاطر نشان 
ــاره انــجــام خــواهــد شــد و بــا این  ــن ب در ای
تا  می شود  بیشتری  گفت وگوی  کودکان 
و  آن ها مشخص شود  آسیب  زمینه های 
اگر این زمینه وجود نداشت به خانه خود 

برگردانده می شوند.

رفاه و تأمین اجتماعی

جزئیات یک طرح تشویقی

معافیت حق بیمه به شرط 
جذب دانش آموختگان!

دانش آموختگان  بین  از  کــه  کارفرمایانی 
کنند،  کار جدید جذب  نیروی  دانشگاهی 
دو سال از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما 

معاف می شوند.
ــرح مــشــوق بیمه  ــا، طــ ــســن بـــه گـــــزارش ای
کارفرمایی با هدف تحرک بخشی به بازار کار، 
و  و صاحبان کسب  کارآفرینان  از  حمایت 
کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا و ترغیب 
نیروی  از  استفاده  به  کارگاه ها  کارفرمایان 
کار جدید تهیه و از سوی وزارت کار ابالغ 
شده است. وزارت کار، معافیت کارفرمایان 
در  را  کارفرما  بیمه سهم  پــرداخــت حق  از 
بین  از  کار جدید  نیروی  کارگیری  به  قبال 
دانــش آمــوخــتــگــان دانــشــگــاهــی جـــوان در 

دستور کار قرار داده است.
کارفرما  بیمه سهم  حــق  اســــاس،  ایــن  بــر 
نــیــروی جدید  ــرای به کارگیری هــر تــعــداد  ب
دانش آموخته دانشگاهی به مدت دو سال 
واریز  کارفرما  به حساب  کار  وزارت  توسط 

می شود.

خانه و خانواده

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی:

 نرخ باسوادی ایرانیان 
به ۹۶.۶ درصد رسید

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی گفت: 
آخرین  بــراســاس  گذشته  دهــه  چــهــار  در 
سرشماری سال ۹۵ نرخ باسوادی به ۹۴.۷ 
اطمینان  بــا   ۹۹ ســال  در  و  رسید  درصـــد 
می توان اعالم کرد درصد باسوادی در گروه 
سنی ۱۰ تا ۴۹ سال به ۹۶.۶ درصد رسیده 

است.
ایسنا  بــا  گفت وگو  در  مــحــمــدزاده  شــاپــور 
اظهار کرد: پیش از انقالب در گروه سنی ۱۰ 
تا ۴۹ سال بر اساس سرشماری سال ۵۵ 
بیش از ۵۱ درصد از مردم بی سواد و ۴۸.۸ 

درصد باسواد بودند.
وی با بیان اینکه قصد داریــم از بازگشت 
به بی سوادی جلوگیری کنیم، گفت: تهران، 
اصفهان، یزد، سمنان و مازندران باالی ۹۸ 

درصد باسواد دارند. 
فعالیت های  افــزود: ۵۰ درصــد  محمدزاده 
نهضت به باسوادی بی سوادان اختصاص 
دارد و بقیه این است که در خدمت افراد 

کم سواد جامعه باشیم. 

علم و فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری:

ایران صاحب بزرگ ترین 
استارت آپ های منطقه است

جمهوری  رئیس  فــنــاوری  و  علمی  مــعــاون 
ــزار شــرکــت  ــ ــال حــاضــر ۶ هـ گـــفـــت:در حــ
و سال  دارد  فعالیت  ایــران  در  دانش بنیان 
 ۱2 حـــدود  آن هـــا  فعالیت  حاصل  گذشته 

میلیارد دالر بود.
به گــزارش برنا، سورنا ستاری افــزود: ایران 
صاحب بزرگ ترین استارت آپ های منطقه 
ــاوری اطــالعــات و ارتــبــاطــات،  ــن ــوزه ف در حـ
ــوفــنــاوری، ســلــول هــای  ــان زیــســت فــنــاوری، ن
بنیادی و غیره است و حدود ۵۰ پارک فناوری 

هم در کل ایران شکل گرفته است.
وی ادامه داد: ما در این زیست بوم تالش 
بــازار متصل کنیم.  به  را  دانــش  می کنیم 
دانش  مرز  در  تولیدی  محصوالت  یعنی 
جامعه  و  بزنیم  پیوند  مــردم  زندگی  به  را 
را لمس  فناورانه  این تالش های  دستاورد 
کند. چون آموزشی مفید است که نتیجه 
آن بین ۵ تا ۱۰ سال در کشور نمود یابد 
اثرگذار  آمــوزش  این  این صــورت،  در غیر 

نیست.

فراسو
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سیاست را از قانون »هوای پاک« پاک کنید
زیست  محیط  فراکسیون  عضو  سعیدی،  معین الدین 
مجلس به خانه ملت گفت: دومینوی آلودگی هوا ربطی 
به مسائل سیاسی ندارد، سیاست را از قانون »هوای پاک« 
پاک کنید. در اجرای قانون هوای پاک ۱۸ تا 2۰ نهاد نقش 
دارند که هر یک با کم کاری، در انجام امور دیگر نهادها 

مشکل ایجاد می کنند.

چرا درباره اتفاقی که نیفتاده صحبت می کنیم!
و  توسعه  نوسازی،  رئیس سازمان  مهراله رخشانی مهر، 
تجهیز مدارس به تسنیم گفت: تا کنون برای کدام مدرسه 
آمده است؟ چرا  به وجود  براثر صاعقه حادثه  کانکسی 
دربــاره چیزی که اتفاق نیفتاده صحبت می کنیم؟ ضمن  
نوسازی  بــا  معلمان  اســکــان  محل  امنیت  تأمین  اینکه 
مدارس نیست و معاونت پشتیبانی و آموزش و پرورش 

وظیفه دارند.

شکار به دلیل فقر و کرونا
محمد درویش،   پژوهشگر و فعال حوزه محیط  زیست به 
خبرنگار برنا گفت: در یک سال اخیر به دلیل شدت فقر و 
شیوع کرونا شاهد تخلفات شدید در زمینه شکار پرندگان، 
حیوانات، تبدیل بلوط ها به زغال و... هستیم. امید است 
افزایش  از  اقــدامــات آموزشی  با  بتواند  ــرورش  پ و  آمــوزش 

هزینه های تجاوز به طبیعت و شکار جلوگیری کند.

تعداد باالی کارگران عصبی 
وزارت  اجتماعی  و  فرهنگی  معاون  فر،  صادقی  ابراهیم 
در  گفت:متأسفانه  برنا  به  اجتماعی  رفــاه  و  کار  تعاون، 
بدبینانه ترین  در  و  درصــد   ۳۳ حالت  خوشبینانه ترین 
حالت ۶۰ درصد کارگران یک اختالل روانی دارند و 2۵ 
درصد از این تعداد عصبی هستند؛ یعنی ممکن است 
کارفرما  سر  را  آن  بده  را  می گوید چکش  کارفرما  وقتی 

خرد کنند!

ما نیازمند یک 
سیاست گذاری در 
زمینه تولید و تکثیر 

سلبریتی ها هستیم تا از 
این وضعیت رها شده 

فاصله بگیریم

بـــــــرش

تولید واکسن ایرانی کرونا به 12 میلیون ُدز در ماه می رسد رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام گفت: اردیبهشت و خرداد سال آینده به تولید 12 تا 14 میلیون دز واکسن کرونا در ماه خواهیم 
رسید. محمد مخبر به فارس گفت: تا پایان بهمن ماه فاز نخست تست انسانی این واکسن به پایان می رسد و فاز دوم واکسن کرونای تولید ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در اسفند آغاز می شود.

وی افزود: بر اساس پیش بینی ها، در 15 روز آینده به تولید بین 1.5 تا 3 میلیون دز واکسن ایرانی کرونا در ماه خواهیم رسید.

لجبازی؛ بازی دو سر باخت در زندگی زناشویی
لجبازی رفتار مقابله ای است که شخص برای دفاع از خود دست به کارهایی 
می زند تا به طرف مقابل نشان دهد قدرت من کمتر از تو نیست و تو نمی توانی 

من را شکست داده و تحت کنترل در بیاوری.
حال اگر شما هم همسر لجبازی دارید که در برابر تعامل، مصالحه و ترک 

عادت های بد خود مقاومت می کند، با ادامه این مطلب همراه ما باشید.
همه ما در نقطه ای از زندگی خود با لجبازی برخورد کرده ایم و بدون  شک تا 
به حال جمالتی از قبیل »هر وقت از همسرم درخواستی دارم، او خالف آن را 
انجام می دهد و به عقاید و نظرات من احترام نمی گذارد، قهر می کند و مثل 
بچه ها  می شود، هیچ وقت لجبازی هایش تمام شدنی نیست« را شنیده اید. 
در واقع لجبازی زمانی روی می دهد که فرد خود را در حال شکست می داند 
و به هر نحو حاضر است قدرتش را نشان دهد تا بازنده نباشد. در حالی که 
رابطه  زناشویی باید رابطه  برنده – برنده باشد و هر دو طرف به یکدیگر احترام 
بگذارند. لجبازی بیشتر در زوج هایی که شناخت کافی از یکدیگر ندارند و 
عالوه بر این از نظر خانوادگی، اجتماعی، فرهنگی و تحصیالت با هم اختالف 
دارنــد، مشاهده می شود. به طور کلی لجبازی به روش هــای مختلف مانند 
گریه کردن، فریاد کشیدن، آسیب رساندن به دیگران، ناسزا گفتن، شکستن 
وسایل و موارد دیگر خود را نشان می دهد. فرد لجباز روی نظرات و عقاید 
خود پافشاری می کند و با نظرات دیگران گاه آگاهانه و گاه ناآگاهانه مخالفت 
می کند. زوجین لجباز، اختالفات خود را مانند میدان جنگی می بینند که باید 
هرکاری برای پیروزی خود انجام دهند. در این میان اگر فرزندی هم وجود 
داشته باشد با مشاهده لجبازی های والدین به نوعی اضطراب مبتال می شود.
پیامبر اکرم)ص( درباره این موضوع می فرمایند: از یکدندگی پرهیز کنید؛ زیرا 

آغاز این کار، نادانی و پایان آن پشیمانی است.
به طور کلی دالیل و عوامل لجبازی همسر در زندگی مشترک انتقامجویی، 
تحقیر و سرزنش، خودبزرگ بینی، رفتار منفی، سرزنش بی دلیل، جهل و 
اطالعات کم است. در ادامه راهکارهایی برای از بین بردن لجبازی در رابطه 

بیان می شود.
- هنگام ایجاد حالت لجبازی در همسرتان، در آن لحظه با او مدارا کنید.

- از لحن و کلمات منفی و همراه با کنایه استفاده نکنید.
-بحث نکرده و عصبانیتش را بیشتر نکنید، زیرا در این حالت ممکن است 

خود شما هم به این ویژگی منفی مبتال شوید.
-او را به آرامش دعوت کنید.

-تا زمانی که همسرتان عصبی و عصبانی است، سعی کنید درباره موضوعی 
که لجبازی او را برانگیخته، صحبت نکنید.

-تمرین کنید ویژگی های مثبت همسرتان را به او یاد آوری کنید تا اعتماد به 
نفسش باالتر برود.

-نیازهای روانی اجتماعی همسرتان را بشناسید و سعی کنید آن ها را بر آورده 
کنید.

-اگر همسرتان در حالت لجبازی، دقایق طوالنی را به بحث کردن و حرف 
زدن پرداخت، اجازه بدهید حرف هایش را کامل بزند تا تخلیه هیجانی شود.

فعالیت  نــداریــد، یک  را  لجبازی همسرتان  با  ــوان تحمل  ت در خــود  -اگــر 
آرامبخش مثل دوش گرفتن، تنفس عمیق یا ریلکسیشن انجام دهید تا به 

آرامش نسبی برسید.
-مهارت های گفت وگوی صحیح را یاد بگیرید.

- در صحبت کردن با همسرتان سعی کنید جمالتتان را با »تو« شروع نکنید؛ 
زیرا فاعل تو، نشان دهنده مقصر بودن و یا سرزنش کردن است. بهتر است 

جمله های ما با فاعل من شروع شود.
در پایان برای برخورد با لجبازی در زندگی مشترک شما نیز لجبازی نکنید و به 
همسر خود کمک کنید، بیشتر با او حرف بزنید، بنای احترام و قدردانی را در 
خانه بگذارید و از او بخواهید عادت لجبازی و رویه خود را تغییر دهد. بهترین 
حالت برای لذت بخشیدن به زندگی مشترک، محبت، احترام و اعتماد است، 
اگر این موارد در کنار هم باشد جایی برای کل کل کردن و لجبازی های نابجا 

باقی نمی ماند.
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الملک الحق المبین

دردیدار مالبرادر با دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان عنوان شد

جریانی را که با جنگ در افغانستان 
حاکم شود به رسمیت نمی شناسیم

»مال  سرپرستی  به  طالبان  سیاسی  هیئت  علوی    
عبدالغنی برادر« رئیس دفتر سیاسی این گروه که روز 
سه شنبه وارد تهران شده بود، صبح دیروز با دریابان علی 
شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو 
کرد. به گزارش نور نیوز، در این دیدار شمخانی با اشاره به 
پیشینه شرارت و جنگ افروزی آمریکا در منطقه تصریح 
کرد: آمریکا به دنبال صلح و امنیت در افغانستان نیست، 
راهبرد آمریکا تداوم جنگ و خون ریزی میان طیف های 
مختلف افغانستانی است. شمخانی گفت: آمریکا نمایش 
مذاکرات صلح را با هدف ایجاد بن بست در مذاکرات 
تا  افغانستانی دنبال می کند  میان طرف های مختلف 
آن ها را مقصر ناامنی و بی ثباتی نشان دهد. دبیر شورای 
جمهوری  اینکه  بیان  با  کشورمان  ملی  امنیت  عالی 
اسالمی ایران هیچ گاه جریانی را که بخواهد با جنگ در 
افغانستان به حاکمیت برسد به رسمیت نخواهد شناخت 
تعیین سرنوشت  در  اقوام  مشارکت همه  بر ضرورت 
کرد.  تأکید  مسالمت آمیز  کاماًل  روندی  در  افغانستان 
شمخانی امنیت افغانستان به ویژه در استان های هم مرز 
با ایران را امری غیرقابل اغماض دانست و بر همکاری 
طالبان با دولت افغانستان برای مبارزه با هرگونه ناامنی و 

مقابله با تحرکات داعش تأکید کرد.

ارائه  با  نیز  طالبان  دفتر سیاسی  رئیس  دیدار  این  در 
گزارشی از روند مذاکرات صلح در افغانستان و با اشاره به 
بدعهدی های ترامپ در اجرای توافق نامه صلح تصریح 
کرد: ما به آمریکا اعتماد نداریم و با هر جریانی که مزدور 
آمریکا باشد می جنگیم. مال عبدالغنی برادر گفت: ما 
معتقدیم در آینده افغانستان همه اقوام و طوایف باید 
مشارکت داشته و ایفای نقش نمایند. مالبرادر حفظ 
امنیت مرزهای افغانستان و ایران را مورد تأکید قرار 
داد و آمادگی طالبان را برای همکاری در این زمینه 

اعالم کرد. 
پس از پایان این دیدار، دریابان شمخانی، دبیر شورای 
عالی امنیت ملی در توییتی نوشت: در مالقات امروز با 
هیئت سیاسی طالبان، رهبران این گروه را در مبارزه با 
آمریکا مصمم دیدم. کسی که ۱۳ سال در گوانتانامو زیر 
شکنجه های آنان بوده، مبارزه با آمریکا در منطقه را کنار 

نگذاشته است. 
برادر سه شنبه  به ریاست مالعبدالغنی  هیئت طالبان 
به تهران آمد و قرار است در مدت حضور در تهران 
امور خارجه، محمدابراهیم  با محمدجواد ظریف وزیر 
امور  در  خارجه  امور  وزیر  ویژه  نماینده  طاهریان فرد 

افغانستان و برخی مقامات دیدار و گفت وگو کند.

اردوغان:

جامعه جهانی باید به 
اسالم هراسی پایان دهد

رئیس جمهور ترکیه 
از تبدیل  انتقاد  با 
شـــدن رســانــه هــای 
اجتماعی غربی به 
بستری برای ترویج 

اسالم هراسی و بیگانه ستیزی، از جامعه 
جهانی خواست مانع این روند شود. به 
گــزارش قدس، رجب طیب اردوغــان روز 
گذشته در اظهاراتی با اشاره به رواج یافتن 
محتواهای ضد اسالمی و نژادپرستانه در 
رسانه های اجتماعی غربی، گفت: »جامعه 
جهانی باید اقدامی کند تا فجایعی مانند 
بوسنی، رواندا و کامبوج دیگر تکرار نشود«. 
وی افزود: »بشریت دوران سختی را طی 
می کند. افزایش قابل توجهی در اقدامات 
کلیساها  و  مساجد  علیه  خشونت بار 
ترکیه  رئیس جمهور  اســـت«.  داده  رخ 
»تروریسم نژادپرستانه« را تهدید امنیتی 
بــرای صلح اجتماعی دانسته و تصریح 
کرد: »جرایم متعصبانه و نفرت بار علیه 
برخی اقشار جامعه با هویت های قومیتی، 
مذهبی، ظاهری و زبانی متفاوت هر روز 

افزایش می یابد«.

مجلس سنای آمریکا شامگاه سه شنبه س
صالحیت »آنتونی بلینکن« برای تصدی 
دوران  در  آمریکا  خــارجــه  وزیـــر  سمت 

ریاست جمهوری جو بایدن را تأیید کرد.
ائتالف سعودی عصر دیروز شهرهایی س

هدف  را  و صعده  مــأرب  استان های  در 
بمباران شدید قرار داد.

روز س حمله  در  صهیونیست  نظامیان 
گذشته به مناطق مختلف کرانه باختری 
و قدس، دست کم 20 جوان فلسطینی را 

دستگیر کردند.
رسانه های آمریکایی از تمدید استقرار س

ایــاالت  پایتخت  در  ملی  گــارد  نیروهای 
متحده دست کم تا سه ماه دیگر از بیم 

تهدید های امنیتی خبر دادند.

11/4412/17 

23/01 23/34 5/085/40 

16/5417/28

6/357/07

17/13 17/47 

فرقه گرایی در سپهر سیاسی آمریکا
فضای سیاسی این روزها در آمریکا حکایت از پایان عصر تحزب و آغاز دوران 
فرقه گرایی در سپهر سیاسی این کشور دارد. روندی که با شکل گیری جریان 
موسوم به »تی پارتی« Tea Party یا جنبش چای در انتهای طیف راست 
حزب جمهوری خواه در فوریه 2009 آغاز، با جنبش »اشغال وال استریت«  
Occupy Wall Street در انتهای چپ حزب دموکرات در سپتامبر 2011 تداوم 
و با دوران چهار ساله ریاست جمهوری دونالد ترامپ به اوج رسید. نتیجه 
این روند تهدید موجودیت احزاب سنتی در واشنگتن و رادیکال شدن فضای 
سیاسی بوده است. حاال »پسران افتخار« Proud Boys و گروه های نزدیک به 
ایدئولوژی برتری طلبی سفیدپوستان به عنوان بدیل جریان تی پارتی دیگر برای 
خود نمایندگی  در چارچوب حزب جمهوری خواه نمی بینند. از سوی دیگر در 
حزب دموکرات شاهد رفتار جدایی طلبانه و رادیکال جریان موسوم به پیشرو  
)Progressive( به رهبری برنی سندرز هستیم که فاصله چندانی با گروه های 

افراطی و آنارشیستی چون »آنتیفا«Anti fa  ندارند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین که در میان چهره های سیاسی حزب 
جمهوری خواه از یک محبوبیت بی سابقه برخوردار است این روزها به دنبال 
ایجاد یک فرقه سیاسی جدید حول محور شخص خود و برند ترامپ است. 
فرقه ای که همین حاال هم به دردسر بزرگی برای سیاستمداران جمهوری خواه و 

به یک پیشران اصلی در تعیین آینده این حزب تبدیل شده است.
به عنوان نمونه روز سه شنبه 45 سناتور جمهوری خواه آمریکایی از طرحی برای 
متوقف کردن دادگاه استیضاح دونالد ترامپ حمایت کردند که راه به جایی 
نبرد. این اقدام، نمایشی از وحدت حزبی بود و برخی آن را نشانه ای می دانند 
که اجازه نمی دهد ترامپ بابت تحریک به شورش علیه کنگره محکوم شود.

رند پل، از سناتورهای جمهوری خواه آمریکایی این طرح را در صحن سنا به 
نمایش گذاشت و از این مجلس خواست رأی دهد آیا دادگاه فوریه علیه دونالد 

ترامپ، رئیس جمهوری پیشین آمریکا نقض قانون اساسی است یا خیر.
سنای تحت کنترل دموکرات ها با 55 رأی مقابل 45 رأی جلو آن را گرفت. اما 
تنها پنج جمهوری خواه برای جلوگیری از این حرکت به دموکرات ها پیوستند و 
این بسیار کمتر از رأی 1۷ جمهوری خواهی است که برای محکوم کردن ترامپ 

در دادگاه استیضاح الزم است.
اتحاد نمادین جمهوری خواهان در این رأی گیری نشان می دهد سناتورهای این 
حزب باوجود نقش جدی ترامپ در حمله به کنگره در ششم ژانویه 2020از این 
امر هراس دارند که ترامپ ممکن است در انتخابات میان دوره آینده در 2022 

علیه آن ها اقدام کند. 
عبور از تحزب و حرکت به سمت فرقه گرایی سیاسی واقعیتی است که احتماالً 
در سال های آینده ادبیات زیادی درباره آن در فضای سیاسی آمریکا تولید 
خواهد شد. به عنوان نمونه چگونگی تقلیل سپهر سیاسی آمریکا به فرقه گرایی 
را می توان در کتاب فرقه ترامپ)The Cult of Trump( نوشته استیو حسن، 
فرقه پژوه مشهور آمریکایی دید. جایی که نویسنده با وارد آوردن مباحث 

فرقه شناسی به مطالعه پدیده  های سیاسی جامعه آمریکا می پردازد.
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خبر

ساعتی پس از رایزنی تلفنی رئیسان جمهور 
از  کرملین  سخنگوی  آمریکا،  و  روسیه 
تدارک مسکو و واشنگتن برای تمدید پیمان 
»استارت جدید« در روزهای آینده خبر داد. 
به گزارش فارس، دیمیتری پسکوف ادامه 
داد: »روسیه و آمریکا در روزهای آینده رویه 
مورد نیاز برای اطمینان از ادامه مؤثر بودن 
بــزرگ در زمینه  این سازوکار بین المللی 

محدودکردن متقابل زرادخــانــه موشکی 
اتمی را نهایی خواهند کرد«. در همین حال، 
معاون وزیر امور خارجه روسیه با اشاره به 
عقب نشینی آمریکا در مقابل مسکو گفت: 
واشنگتن پذیرفته معاهده اتمی دوجانبه 
براساس شــروط مسکو  استارت جدید، 
تمدید شود. سرگئی ریابکوف افزود: این 
تصمیم شامل منافع هر دو طرف است. 

استارتجدیدآمریکابرایعقبنشینی!
بایدن شروط پوتین را پذیرفت

ریاست جمهوری فرانسه از دولت جدید 
لبنان  به  کمک  بــرای  خواست  آمریکا 
بحران زده، رویکرد و نگاه واقع بینانه ای 
خبرگزاری  باشد.  داشته  حــزب هللا  به 
الیزه  از منبعی در کاخ  به نقل  رویترز 
به  نیاز شدیدی  لبنان  اعالم کرد: »در 
می شود  احساس  بحران  از  برون رفت 
و اولویت هایی وجود دارد که فرانسه یا 

آمریکا می توانند با هم آن ها را پیگیری 
کنند«. به گفته این منبع خبری، رئیس 
جمهور فرانسه از دولت جدید آمریکا 
خواسته برای برون رفت از بحران لبنان 
با واقعیتی به نام حزب هللا کنار بیاید و 
با آن تعامل داشته باشد. دولت آمریکا 
در دوره ترامپ مقاومت اسالمی لبنان را 

تروریستی اعالم کرد.

باواقعیتحزباهللکناربیایید
توصیه کاخ الیزه به دولت بایدن

دریـچـه

تایمز  فایننشیال  روزنامه 
گـــزارش اصلی خــود را به 
دالری  میلیارد  رشد 400 
ســرمــایــه شــرکــت هــا در 
بــورس هــای اصلی جهان 
به  کــه  داده  اخــتــصــاص 

خاطر کمک بانک های مرکزی کشورهای توسعه یافته 
به آن ها برای جلوگیری از بحران اقتصادی در سه هفته 
نخست سال 2021 رقم خورده است. این روزنامه همچنین 
در گزارشی جالب توجه از فشار آلمان بر اتحادیه اروپا برای 
جلوگیری از صادرات واکسن کرونا خبر می دهد. مقاله ای 
در خصوص تأثیر جنبش های نژادپرستی بر طبقه های 
ایــن روزنــامــه به چــاپ رسیده است. نیزدر  اقتصادی 

ماهنامه هارپرز چاپ آمریکا 
در شماره اخیر خود اوضاع 
آمریکای پس از دونالد ترامپ 
را زیر ذره بین برده است. این 
نشریه با انتخاب عکسی 
بزرگ از پشت سر دونالد 

ترامپ که خروج او را به ذهن می آورد، با تیتر اصلی »حاال چه؟« 
به تحلیل اوضاع پیش روی ایاالت متحده پرداخته است. 
این پرونده شامل مقاله ای با عنوان »زندگی پس از ترامپ« 
است که در چندین حوزه مانند ادبیات یا سینمای پس از او، 
توسط پنج مقاله نویس تحلیل شده و مقاله ای دیگر با عنوان 
»ویرانه ای که بر جای گذاشت« که بیشتر متمرکز بر چالش های 
بایدن برای بحران اقتصادی احتمالی آمریکا در آینده است.

فایننشیال تایمز
چاپ  لیبراسیون  روزنــامــه 
نظرسنجی  نتایج  فرانسه 
گسترده اخیر خود از مردم 
این کشور را در خصوص 
اعتماد به امانوئل مکرون، 
رئیس جمهور فرانسه به 

شکلی گسترده بازتاب داده است. این روزنامه با انتشار 
عکسی مغموم از مکرون و عدد 57 درصد با فونتی بزرگ 
و همین طور تیتر »ویروس بی اعتمادی« گزارش کرده 57 
اعالم  روزنامه  این  فرانسه در نظرسنجی  درصد مردم 
کرده اند هیچ گونه اعتمادی به رئیس جمهور خود برای 
از بحران همه گیری ویــروس کرونا در این  خارج شدن 

کشور ندارند.

هارپرزلیبراسیون

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

دست کم دو نفر کشته شدند

گروگان گیری یک پزشک در تگزاس
به دنبال یک حادثه گروگان گیری در ایالت تگزاس آمریکا که به مدت 6 
ساعت به طول انجامید، دو نفر کشته شدند. به گزارش فارس، پلیس شهر 
آستین این ایالت اعالم کرد: به دنبال این گروگان گیری که در یک مرکز 
درمانی کودکان رخ داده، دست کم دو نفر کشته شده اند. گزارش ها حاکی از 
آن است که یک فرد مسلح وارد این مرکز درمانی شده و تعداد نامشخصی از 
افراد را به گروگان گرفته است. گفته می شود این فرد یک پزشک بوده است.

کره جنوبی علیه همسایه شمالی

 با آمریکا درباره فوریت 
مسئله کره شمالی هم نظریم

وزارت خارجه کره جنوبی درباره تماس تلفنی وزیر خارجه این کشور با همتای 
آمریکایی اعالم کرد سئول و دولت »جو بایدن« درباره فوریت پرداختن به 
برنامه اتمی کره شمالی اتفاق نظر دارند. به گزارش اسپوتنیک، در بیانیه 
وزارت خارجه کره جنوبی آمده است: »هر دو وزیر خارجه بر این موضوع 
که باید به مسئله برنامه اتمی کره شمالی در دولت بایدن به صورتی فوری 
پرداخته شود، اشتراک نظر داشتند و موافقت کردند رایزنی های نزدیک دو 

کشور برای حل این موضوع حفظ شود«.

مهلت به اشغالگران رو به پایان است

 انهدام یک 
کاروان آمریکایی در سامرا

قرار  هــدف  از  الحدث  و  العربیه  شبکه 
کــاروان لجستیک نظامیان  گرفتن یک 
آمریکا در سامرا عــراق خبر دادنــد. این 
قرار  نحوه هدف  و  به جزئیات  رسانه ها 
گرفتن این کاروان اشاره ای نکرده اند. کانال 
تلگرامی »صابرین نیوز« عراق نیز با تأیید 
این خبر نوشت: کاروان متعلق به نظامیان 
آمریکا بوده و در استان سامرا هدف قرار 
از  گــروه هــای عراقی پیش  گرفته اســت. 
این اعالم کرده بودند مهلت ارائه شده به 
دولت »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر 
عراق برای اخــراج نیروهای آمریکایی به 

پایان رسیده است.

عکس نوشت

شمار قربانیان کووید1۹ در بریتانیا روز سه شنبه از مرز 100 هزار نفر 
گذشت. این رقم رسمی در حالی اعالم می شود که به گفته مقام های 
بهداشت و درمان، امیدی به کاهش نرخ مرگ و میر ویروس کرونا 
در دو هفته آینده وجود ندارد. کریس ویتی، از اعضای کمیته دولتی 
مبارزه با بیماری کووید1۹ می گوید: »کاهش نرخ مرگ ومیر احتماالً 
پس از دو هفته دیگر آرام آرام آغاز می شود و سپس احتماالً برای 
مدتی در یک روند پایدار قرار می گیرد«. بوریس جانسون اعالم کرده 

همه مسئولیت این اتفاق را برعهده می گیرد!

 100 100هزار کشته کرونا هزار کشته کرونا 
رویروی دست ملکه دست ملکه
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دانشگاه فردوسی مشهد در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
یک مرحله ای تکمیل بیمارس��تان تخصصی دام و طیور دانشگاه فردوسی مشهدبه شماره 
)2099091579000028( را از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکتها ازطریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 
قبل��ی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امض��ای الکترونیکی را جهت 
ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتشار مناقصه در س��امانه تاریخ1399/11/08 

می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19مورخ1399/11/14

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 11مورخ 1399/11/29
زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 11مورخ 1399/11/29

اطالع��ات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد 
مناقصه و ارائه پاکتهای الف:  مش��هد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، 

سازمان مرکزی) تلفن 051-38802265( 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس : 41934 -021
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها، در سایت سامانه )www.setadiran.ir( بخش 
»ثبت نام/ پروفایل تامین کننده/ مناقصه گر« موجود است.

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(یک مرحله ای 
تکمیل بیمارستان تخصصی دام و طیور دانشگاه فردوسی مشهد )نوبت اول(
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آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به انتخاب 
پیمانکاران بومی )استان خراسان رضوی( دارای حداقل رتبه 5 در رشته  های
 س�اختمان و ابنیه و تاسیس�ات و تجهیزات جهت س�اخت دبستان روس�تای بهاریه شهرستان 
کاشمر به متراژ حدودی 200 مترمربع اقدام نماید. لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط که 
دارای رزومه مناسب در زمینه ساخت اینگونه مجموعه ها می باشند، دعوت می نماید جهت 
دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاریخ 1399/11/15 ب�ه دبیرخانه معاونت فنی و عمرانی 
آستان قدس رضوی به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، 

معاونت فنی و عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

تجدید مناقصه عمومی عملیات احداث دبستان روستای بهاریه 
شهرستان کاشمر

برگ سبز)برگ کمپانی(خودرو  MGام جی 550  مدل 
2010به ش���ماره  پالک 213ص 83 ایران -36 به رنگ 
 18k4GB010026903 دودی – متالیک به شماره موتور
وش���ماره شاس���ی LSJW26G99AS055224 ب���ه نام 
اینجان���ب احس���ان محمدی رعن���ا مفق���ودی واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد. ,ع
99

11
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شناس���نامه)برگ س���بز( ن���وع س���واری سیس���تم پژو 
تی���پ405GLX-XU7 م���دل1399 رن���گ خاکس���تری 
متالیک شماره موتور 124K1439257 شماره شاسی 
ل   192 پ���الک  ش���ماره   NAAM01CE4LK536465
55 ای���ران 93 بنام ایران دادافرید مفقود گردیده واز 

درجه اعتبار ساقط میباشد  ,ع
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 برگ س���بزخودروی س���واری پ���ژو 206 مدل 82 رنگ 
نق���ره ای آبی به ش���ماره انتظامی 535 ب 52 ایران 
84  ش���ماره موت���ور10FSM84599871  و ش���ماره 
شاسی82653687 مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.
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این ش�رکت در اجرای ماده 10 آئین نامه معامالت خود در نظر دارد 
اقالم مشروحه ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند. لذا با عنایت 
به توضیحات و مش�خصات ذیل الذکر، اش�خاص حقیقی و حقوقی می توانند 
از تاریخ انتش�ار آگهی به مدت پن�ج روز )حداکثرتا تاریخ 99/11/14( جهت 
دریاف�ت اوراق ش�رکت در مزایده وبازدی�داز کاالها به ام�ور آب وفاضالب 
تایب�اد نش�انی : تایباد-بل�وار ش�هدای نی�روی انتظامی)بل�وار مالصدرا(امور
 آب وفاضالب  مراجعه نمایندومتعاقبًا پس ازتکمیل حداکثرتا تاریخ 99/11/20 

به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند.
در ضمن جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید در ایام هفته و ساعات اداری 

با شماره تلفن  54523279و54522279 تماس حاصل فرمایید.

مشخصات کاالردیف

مخزن هوایی با پایه 120 متر مکعبی یک دستگاه  1

روابط عمومی و آموزش همگانی
امور آب وفاضالب شهرستان تایباد
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آب سرچشمه حیات است، در حفظ آن بکوشیم  
» آگهی مزایده عمومی «)نوبت دوم(

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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