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:jامام علی
نیک فرجام ترین 

دانش، آن است که 
در دنیای زودگذر، 

بر علمت بیفزاید و 
در آخرت، تو را به 
خدا نزدیک کند. 
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با قدرت در انتخابات 
شرکت می کنم

گیدنز می گوید: انقالب ایران جهان 
را به سمت زیست دینی برد

خود اتکایی؛ تنها راهکار
تأمین امنیت غذایی

 ............ صفحه 8

 از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد 

ایرادهای گسترده به طرح اصالح قانون انتخابات

 ارتش میانمار قدرت را 
در دست گرفت

ضرب شست 
چین به آمریکا

سیاســتمصوبه خبرســاز مجلس برای اصالح قانون انتخابات با ایرادهای متعدد 
شــورای نگهبــان روبــه رو شــده و به این ترتیب به نظر می رســد به احتمــال زیاد به تقویم 
اجرایی انتخابات پیش رو نرســد. دیروز عباســعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان 
در حالــی برخــی ایرادهــای شــورای نگهبان به طــرح انتخاباتی مجلس را تشــریح کرد که 
هفته گذشــته نیز هیئت عالی نظارت بر سیاســت های کلی نظام در مجمع تشــخیص 
بخش هایی از این مصوبات را خالف سیاســت های کلی انتخابات دانســته بود. به گفته 
کدخدایی تبصره 2 ماده 1 مصوبه مجلس که شرایط جدیدی را برای نام نویسی نامزدهای 

 ............ صفحه 2انتخابات مشخص می کند، خالف اصول ۹۹...

پــس از بازداشــت شــماری از رهبران  جهان
در  دموکراســی  ملــی  اتحادیــه  حاکــم  حــزب 
میانمار، ارتش این کشور پس از اعالم وضعیت 
اضطــراری، بــا صــدور بیانیــه ای ضمــن اعــالم 
حکومت نظامی گفت قدرت را به دست گرفته 
اســت. به گزارش فارس، پس از انتشار اخباری 
دربــاره بازداشــت »آنــگ ســان ســوچی« رهبــر 
حــزب حاکــم اتحادیه ملــی دموکراســی و دیگر 
رهبران این حزب در بامداد روز گذشــته، ارتش 

میانمار در بیانیه ای اعالم...

عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس در گفت وگو با قدس 

تشریح کرد

3 اقدام اساسی 
برای واقعی کردن 
اعداد بودجه ۱۴۰۰

تشریح جزئیات برگزاری هجدهمین 
جشنواره فیلم فجر مشهد

اهدای سیمرغ 
سینمای خراسان 
با هدف حمایت از 
سینماگران جوان

 ............ صفحه 12 ............ صفحه 6

مواجهه پرویز پرستویی و 
عادل فردوسی پور در جشنواره 

فجر حاشیه ساز شد

 فتوکال 
بدون پروتکل! 

 ............ صفحه 12

یـــادداشــت  روز
سید رضا صدرالحسینی

اینکه ادعا کنیم انقالب اسالمی، انفجاری از نور در عصر ظلمت و سکون و سکوت 
بود که لرزه بر بنیان طاغوت ها و ابرقدرت ها انداخته و اهداف متعالی بسیاری پیش 
روی ایرانیان قرار داد سخنی به گزاف نگفته ایم. در این میان وجود اختالفات جزئی 

در جامعه اسالمی که با جهت دهی دنیای استکبار...

انقالب و پیگیری آرمان وحدت 
امت اسالمی

 ............ صفحه 2

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی
شهرداری تربت جام

شرح در صفحه 8
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد سه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون س�پاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در 
شهرستانهای فریمان ، درگز، رشتخوار 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 الکترونیکی 
را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه99/11/14 می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد. 
میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000153آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان فریمان
13.153.190.156 ریال -سیزده میلیاردو یکصدو پنجاه و سه میلیون و 

یکصدو نود هزارو یکصدو پنجاه و شش ریال
485.000.000 ریال

چهارصدو هشتادو پنج میلیون ریال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000154آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان درگز
14.891.348.198ریال چهارده میلیاردو هشتصد و نود و یک میلیون و 

سیصدو چهل و هشت هزارو یکصد و نود و هشت ریال
540.000.000 ریال

پانصد و چهل میلیون ریال

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات 

2099001446000155آب شرب و خدمات مشترکین شهر ستان رشتخوار
17.673.533.154ریال -هفده میلیارد و ششصد و هفتادو سه میلیون 

و پانصدو سی و سه هزارو یکصدو پنجاه و چهار ریال
625.000.000 ریال

ششصد و بیست و پنج میلیون ریال

زمان و مهلت اس�ناد مناقصه:     الف - مهلت دریافت اس�ناد مناقصه: 1399/11/21  ب– مهلت تحویل پیش�نهادها:         1399/12/03     هزینه چاپ آگهی به نس�بت بر عهده برنده / برندگان مناقصه 
خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی
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)) با صرفه جویی در مصرف آب ، از سرمایه حیات مراقبت کنیم((
»تجدید آگهی مناقصه عمومی«  نوبت اول
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تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2099001492000010  

اداره کل پست استان خراسان رضوی

واگذاری امورتوزیع شهری )موتورسوار(قسمتی از سطح شهرستان 
مشهد و حومه به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پس��ت اس��تان خراس��ان  رضوی در نظر دارد ،امور توزیع ش��هری 
)موتورس��وار( قس��متی از س��طح ش��هر مش��هد و حومه رابه پیمانکار بخش 
خصوص��ی ازطری��ق مناقص��ه عموم��ی یک مرحل��ه ای درس��امانه ت��دارکات 
54/000/000/000ری��ال مبل��غ  اولی��ه  ب��رآورد  ب��ا  دول��ت  الکترونیک��ی 
 )پنج��اه چهار میلیارد ریال( به  اش��خاص حقوقی ک��ه موضوع اصلی فعالیت 
آنه��ا با موضوع مناقصه مطابقت داش��ته و دارای گواهینامه تائید صالحیت 
ورتبه بندی در رش��ته خدم��ات عمومی و گواهینامه تائی��د صالحیت ایمنی 
ب��ا تاری��خ معتب��ر از اداره تع��اون ، کار و رف��اه ام��ور اجتماع��ی میباش��ند ، 
واگذارنمای��د لذا کلیه مراحل برگ��زاری مناقصه ازدریافت اس��ناد تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد 
و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت ع��دم عضویت قبلی , مراحل ثبت نام 
در س��ایت مذکورودریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند .
1- تاری��خ انتش��ارآگهی مناقص��ه در روزنام��ه وس��امانه: تاری��خ99/11/14                   

می باشد .
2- مهل��ت زم��ان دریافت اس��ناد مناقصه از س��ایت : ازس��اعت 8صبح روز              

چهار شنبه تاریخ 99/11/15لغایت ساعت 14روز شنبه تاریخ 99/11/18.
8تاری��خ  ازس��اعت  س��ایت:  پیش��نهادازطریق  ارائ��ه  زم��ان  مهل��ت   -3
99/11/19لغایت ساعت 14 تاریخ99/11/30میباشددرضمن پیشنهاددهندگان 
میبایس��ت ع��الوه ب��ر بارگ��ذاری تصاویر کلی��ه م��دارک پاکات)ال��ف,ب,ج(

درس��امانه الکترونیکی دولت  حداکثرتا تاریخ 99/11/30نس��بت به ارسال 
اص��ل ضمانتنامه ،پاکت الف ، )تضمین ش��رکت در مناقصه ( مطابق ش��رایط 
مندرج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکت الک و مهر ش��ده از طریق پس��ت 
ویژه به آدرس مش��هد اداره کل پست استان خراسان رضوی واحد حراست 

ارسال نمایند .

4- ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 
ال��ف (ارائه ضمانت نامه بانکی به مبل��غ 2/700/000/000 ریال)دو میلیارد 
وهفتص��د میلی��ون ریال (ازیک��ی از بانکها یا موسس��ات مال��ی تحت نظارت 
بان��ک مرکزی جمهوری اس��المی ای��ران با  اعتبار س��ه ماه��ه و قابل تمدید 
بن��ام اداره کل پس��ت خراس��ان رض��وی بابت ش��رکت در مناقص��ه عمومی 
ش��ماره2099001492000010 واگ��ذاری ام��ور توزیع ش��هری )موتور س��وار( 

درسطح  قسمتی از شهرستان مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ب (اص��ل فیش واریزی نقدی به مبل��غ 2/700/000/000 ریال )دو میلیارد 
وهفتص��د میلی��ون ری��ال ( ب��ه حس��اب ش��ماره 4001047706372416 نزد 
بانک مرکزی بنام حس��اب سپرده ش��رکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران 
)شناس��ه 388047760283100811200062000001( بابت شرکت درمناقصه 
عمومی شماره 2099001492000010 واگذاری امورتوزیع شهری )موتورسوار( 

درسطح قسمتی ازشهر مشهد و حومه  به پیمانکار بخش خصوصی .
ج(ضمانت نامه صادره توس��ط موسس��ات بیمه گر که دارای مجوز الزم برای 

فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران میباشند .
د(اوراق مش��ارکت بی نام تضمین ش��ده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید 

قبل از سررسید )موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.
و(وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج در صد ارزش کارشناس رسمی آن .

ی(ضمانت نامه های صادره توس��ط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب 
قانون تاسیس شده یا میشوند و طبق اساسنامه فعالیت مینمایند .

5- زمان بازگش��ائی مناقصه  : ساعت 9 صبح روز شنبه 99/12/02 ،نماینده 
تام االختیار موسسات شرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل میتوانند با 
ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات )ج(حضور بهمرسانند 6- 
اطالع��ات تماس مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتراس��ناد مناقصه: 
مش��هد , خیابان امام خمینی , خیابان شهید توالئی , اداره کل پست خراسان 

رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت , تلفن تماس 05138016340
7- هزین��ه ه��ای مربوط ب��ه انتش��ار آگهی مناقص��ه بعهده برن��ده مناقصه 

میباشد .
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) » آگهی مزایده شماره  8-37-99 « ( نوبت دوم

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

     اداره کل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از 
طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید . 

پیمان��کاران واج��د ش��رایط جهت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  
س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  
و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق سامانه 
مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراس��ت کلی��ه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا 

انتخاب برنده ازطریق سایت مزبورانجام می گردد.
1- نام سازمان مزایده گذار : اداره کل راه آهن خراسان . 

 2-ش��رح مختصر موضوع مزایده : جمع آوری و انتقال مکانیزه زباله های س��کوهای 
مس��افری، محوطه، فضای بین خطوط اصلی و فرعی ایس��تگاههای مش��هد، نیش��ابور ، 
نقاب ، خط دوار و پارکینگ های قطار های مس��افری، منازل سازمانی، اماکن اداری و 

غیر اداری اداره کل راه آهن خراسان  .
 3- مهل��ت خری��د اس��ناد  مزای��ده  : ت��ا  س��اعت  13:30 روز  پنجش��نبه  م��ورخ :  
99/11/16    4- ش��ایان ذکراس��ت دریاف��ت اس��ناد و ارائه پاس��خ اس��تعالم ارزیابی 
صرفا"میبایست ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد( صورت پذیرد و 
ش��رکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اس��ناد می باشند که قبال 

در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
    5-قیم��ت اس��ناد مزای��ده و نح��وه واریز وج��ه : مبل��غ 1.000.000 ) ی��ک میلیون ( 
ری��ال ب��ه ش��ماره حس��اب IR 710100004001064004005747 ب��ا  شناس��ه واری��ز: 
294064060280500885132319906000 بنام تمرکز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  

از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 
  6- مزای��ده  از طریق پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقص��ات http:/iets.mporg.ir   نیز 

اطالع رسانی می گردد .  
 7-  مهلت ارائه  پیش��نهاد : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت پیش��نهادات 
ارائه ش��ده درپاکات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارس��ال فیزیکی اسناد ،  به این اداره کل 
همراه با پاکت "الف" تا  ساعت  15:30 روز  دوشنبه   مورخ :  99/11/27- درسامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 
 8- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و 

منابع � دبیرخانه اداره کل راه آهن خراسان . 
  9- ش��رکت کنندگان در مزایده می بایست دارای ش��رکت خدماتی باتائید صالحیت 
در کد فعالیت خدمات عمومی از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی باشد. وصالحیت 
مربوط��ه را بانضم��ام گواهینامه تایی��د صالحیت ایمنی از وزارت تع��اون ،کار و رفاه 
اجتماع��ی )ب��ه موجب آیین نامه ایمنی ام��ور پیمانکاری" مص��وب 89/03/05  وزیر 
تع��اون ،کار و رف��اه اجتماع��ی عل��ی الخص��وص م��اده 2 آن و دس��تورالعمل اجرائ��ی 
آئین نامه ایمنی امور پیمانکاری مصوب 97/04/26 شورای عالی حفاظت فنی(همراه 

اسناد مزایده در   )) پاکت ب((  تحویل نماید. 
   تذکر 1 : شرکت اشخاص حقیقی دارای مجوز بالمانع می باشد.

 تذکر 2 : ش��رکت کنندگان در مزایده می بایس��ت دارای مجوزهای الزم از شهرداری 
و سازمان مپ)پسماند( باشند. 

 10- زمان بازگشائی پاکات مزایده : ساعت 11:30 سه شنبه  مورخ :  99/11/28   .
 11-ن��وع و مبلغ یا درصد تضمین ش��رکت در فرآیند ارج��اع کار : مبلغ 81.723.300  
) هش��تاد و یک میلیون و هفتصد و بیس��ت و س��ه هزار و س��یصد(  ریال  مطابق با 
تضامی��ن معتب��ر من��درج در آیی��ن نامه تضمی��ن معام��الت دولتی موض��وع مصوبه 
ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئ��ت محترم وزیران ، در صورت 
واری��ز نق��د ش��ماره حس��اب  IR 290100004001064006372624  با شناس��ه واریز " 

984280500111111111111111111111  نزد بانک مرکزی اعالم می گردد . 
 تذکر: به درخواست مزایده  گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است 

به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
 12- اجاره ماهیانه : طبق نظریه کارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

 13- هزینه کارش��ناس رس��می دادگس��تری به مبلغ 26.000.000  ) بیس��ت و ش��ش 
میلیون ( ریال به عهده برنده مزایده است .

 14- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه به عهده برنده مزایده است .

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری 
مناقص�ات عموم�ی دو مرحله ای خرید کاالی زیر را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نماید:
خرید تعداد42 دستگاه پمپ شناور وتعداد47دستگاه الکتروموتور شناور  شهر های استان خراسان رضوی 
طبق مش�خصات فنی  به ش�ماره فراخوان  2099001446000151 کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در 
ص�ورت عدم عضوی�ت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امض�ای الکترونیکی را 
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 12 /1399/11 می باشد. اطالعات 
و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق س�امانه ستاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13:00 روز پنجشنبه  مورخ 99/11/16

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 13:00 روز پنجشنبه  99/11/30
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مش�هد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف 

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

 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))آب همان زندگی است، قدر زندگی را بدانیم((
  » فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه دو مرحله ای  خرید کاال «    

                نوبت  دوم

در گفت وگوی قدس با مشاور سازمان فضایی ایران بررسی شد سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع اعالم کرد

صنایع فضایی چه تأثیری بر 
زندگی و آینده مردم دارد؟

آزمایش موفقیت آمیز ماهواره بر 
سوخت جامد ذوالجناح
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روزنامـه صبـح ایـران 2

وزیر دفاع: مسیر دشوار پیشرفت فضایی با اراده و عزم جهادی ادامه دارد   وزیر دفاع در پیامی به مناسبت ۱۴ بهمن، روز فناوری فضایی، تأکید کرد: مسیر پیشرفت فضایی گام به گام و با استقامت در 
پیروزی های شیرین و شکست های درس آموز پژوهشی طی شد و حاصل آن اثبات توانمندی داخلی در علوم و فناوری پیشرفته جهان بود. به گزارش تابناک، امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه مسیر دشوار پیشرفت فضایی 
با اراده و عزم جهادی ادامه دارد، افزود: همان گونه که مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب تعبیر فرمودند »راه طی شده فقط قطعه ای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمان های بلند نظام جمهوری اسالمی است«.

مصوبه خبرساز مجلس برای اصالح قانون 
انتخابات با ایرادهای متعدد شورای نگهبان 
روبه رو شده و به این ترتیب به نظر می رسد 
به احتمال زیاد به تقویم اجرایی انتخابات 
پیش رو نرسد. دیروز عباسعلی کدخدایی، 
سخنگوی شورای نگهبان در حالی برخی 
ایرادهای شورای نگهبان به طرح انتخاباتی 
مجلس را تشریح کرد که هفته گذشته نیز 
هیئت عالی نظارت بر سیاست های کلی 
از  نظام در مجمع تشخیص بخش هایی 
را خالف سیاست های کلی  این مصوبات 
انتخابات دانسته بود. به گفته کدخدایی 
تبصره 2 ماده 1 مصوبه مجلس که شرایط 
ــدی را بـــرای نــام نــویــســی نــامــزدهــای  جــدی
انتخابات مشخص می کند، خالف اصول 
و  نگهبان(  به وظایف شــورای  )مربوط   ۹۹
11۵ )مربوط به شرایط ریاست جمهوری( 
و بند ۹ اصل 11۰ قانون اساسی شناخته 
از مهم ترین بخش های  شده است. یکی 
تبصره 2 منحصر شدن مدیریت اجرایی 
نامزدها در برخی مناصب حکومتی و اداری 
است که در تبصره یادشده به تشریح آمده 
است و نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
باید دست کم هشت سال در آن مناصب 
کدخدایی،  گفته  به  باشد.  کــرده  خدمت 
اعضای شورای نگهبان حصری بودن این 
مشاغل را خالف اصل 11۵ قانون اساسی 

دانسته اند.
به  همچنین  نگهبان  ــورای  شــ سخنگوی 
یا  بــیــگــانــه  تــابــعــیــت  داشـــتـــن  ممنوعیت 
اخــذنــکــردن مــجــوز اقــامــت دائـــم از دیگر 
کشور ها به عنوان یکی دیگر از شرط های 
مجلس اشــاره و ایــن قیود را خــالف قانون 

همچنین  کدخدایی  کــرد.  عنوان  اساسی 
تصریح کرد: »بخشی از مصوبه مجلس که 
اقامت دائم یا تابعیت را به منزله ملتزم نبودن 
و تعهد نداشتن به انقالب و نظام جمهوری 
اسالمی دانسته، مغایر با اصل 11۵ قانون 
اساسی شناخته شد«. کدخدایی همچنین 
اشاره کرد تعاریف مجلس از معیارهای مدیر 

و مدبر بودن دارای ایراد است.

سکوت سخنگو درباره بخش های »
حاشیه ساز طرح 

ــبــتــه به  ســخــنــگــوی شـــــورای نــگــهــبــان ال
مصوبه  از  مــهــمــی  بــســیــار  ــخــش هــای  ب
اشــاره  شــده  خبرساز  پیشتر  که  مجلس 
نامزد  مجلس،  طــرح  در  جمله  از  نــکــرد. 

هنگام  در  جمهوری  ریــاســت  انتخابات 
و  تمام  سال   ۴۵ حداقل  باید  نام نویسی 
بسیاری  باشد.  داشته  7۰ســال  حداکثر 
با  را  مصوبه  ایــن  سیاسی  چهره های  از 
هدف محدود کردن حضور برخی فعاالن 
سیاسی جوان در انتخابات دانسته بودند. 
در اظهارات دیروز کدخدایی ایراد خاصی 
و  از مصوبه مجلس نشد  این بخش  به 
که مجلس  در صورتی  نیست  مشخص 
نگهبان موافقت کند  ایرادهای شورای  با 
ایــن بخش اصــالح خــواهــد شــد یــا خیر. 
نــامــزدی  ــا  ب مجلس  مــوافــقــت  همچنین 
شــورای  ــودن  ب مجاز  یا  رهبری  منصوبان 
نامزدهای  برنامه های  بررسی  به  نگهبان 
انتخابات و امکان حضور فرماندهان عالی 

سرلشکری  جــایــگــاه  بــا  مسلح  نــیــروهــای 
طرح  مهم  بخش های  دیگر  از  بــاالتــر،  و 
سخنگوی  ــه  ک ــود  بـ مجلس  انــتــخــابــاتــی 

شورای نگهبان درباره آن صحبتی نکرد. 
به گزارش ایلنا، کدخدایی همچنین در پاسخ 
به این پرسش که آیا اصالح این قانون به 
انتخابات ریاست جمهوری 1۴۰۰ می رسد، 
گفت: اکنون نمی توانم در این باره اظهارنظر 
کنم، زیــرا مجلس شــورای اسالمی درحال 
بررسی الیحه بودجه است و نمی دانم چه 
ریاست  انتخابات  قانون  اصالحیه  زمانی 
مــی دهــد.  قـــرار  دســتــورکــار  در  را  جمهوری 
وی تأکید کــرد: ما آمادگی داریــم هر وقت 
مجلس، اصالحات را در این خصوص انجام 

داد بررسی و اعالم نظر کنیم.

از سوی سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد

ایرادهای گسترده به طرح اصالح قانون انتخابات

الیحه رتبه بندی معلمان پس از ۹ سال همچنان بالتکلیف و در پیچ و تاب س
اداری هیئت دولت است. انصافاً حق معلمان، این سربازان دوران کرونا این همه 
بی توجهی دولت نیست. ما جامعه شریف معلمان استدعا داریم در تصویب 
الیحه رتبه بندی معلمان قبل از اتمام بررسی الیحه بودجه 1۴۰۰ تعجیل و تسریع 

فرمایید. 9110000136
چرا جدیداً شرکت برق یاد گرفته برق را قطع می کند ، این گونه وسایل مردم س

می سوزد و خسارت به مردم وارد می شود؟ 9150000202  
بفرمایید در جلسات و نمازهای سیاسی-عبادی و اطالع رسانی و اهتمام به امور س

اجتماعی )وفردی( مردم ، از مسئوالن بهداشتی خاصه وزارت بهداشت مطالبه شود 
کمبود نیرو عذر موجه نیست و الزم است به ویژه در وضع کرونایی کشور از »بسیج« 
بیشتر کمک بگیرند و بر بهداشت محیط و اصناف به خصوص تغذیه و لبنیاتی ها 

که برخی کم توجه وعادی پندارند نظارت عملی شود. 9130000858

تسلیت رهبر انقالب در پی درگذشت آیت اهلل نظری
حضرت آیت هللا خامنه ای در پیامی درگذشت عالم بزرگوار آیت هللا نظری را تسلیت 
گفتند. به گزارش خبرگزاری فارس، متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم هللا الرحمن الرحیم
درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت هللا آقای حاج شیخ عبدهللا نظری رحمةهللا علیه 
را به خاندان مکرم و ارادتمندان ایشان و به عموم مردم عزیز مازندران تسلیت عرض 
می کنم. ایشان از شاگردان قدیمی امام راحل بودند و سابقه  مبارزاتی شان به سال های 
اختناق دوران طاغوت برمی گردد که محور و شمع جمع جوانان حق طلب و تشنه  
حقایق اسالمی در مسجد جامع ساری به شمار می رفتند و پس از انقالب همواره 
پشتیبان و مروج مفاهیم انقالبی و حرکت های انقالبی بودند. از خداوند متعال رحمت 

و مغفرت و علو درجات برای ایشان مسئلت می کنم. 

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در گلزار شهدای کرمان:

پرچم »حاج قاسم« را زمین نخواهیم گذاشت
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از افزایش 
نیروهای  و  مــقــاومــت  مــحــور  توانمندی 
مسلح در یک ســال اخیر خبر داد. به 
بــاقــری،  مــهــر، سرلشکر محمد  گـــزارش 
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح روز 
گذشته در دومین روز دهه فجر با حضور 
در گلزار شهدای کرمان اظهار کرد: توفیقی 
شد که امروز در جوار مزار شهید سلیمانی 
برای ادامه راه و انتقام خون ایشان تجدید 
پیمان کنیم. او گفت: گوهر بزرگی را از دست داده ایم، اما پرچمی که به دست ایشان 
بوده همچنان برافراشته خواهد ماند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با گرامیداشت 
دهه فجر اظهار کرد: مکتب شهید سلیمانی در واقع مکتب اسالم، مکتب انقالب 
اسالمی، مکتب دفاع مقدس، مکتب مقاومت و مکتب نبرد با آمریکا و اسرائیل 

است و این مکتب ادامه دارد و پرشورتر از گذشته دنبال می شود.

در آستانه دومین سالگرد انتشار بیانیه گام دوم انقالب

 »جریان گام دوم انقالب اسالمی« 
اعالم موجودیت کرد

جمعی از جوانان که در بخش های مختلف کشور دارای مسئولیت نیز هستند، با 
عنوان »جریان گام دوم انقالب اسالمی« اعالم موجودیت کردند. به گزارش خبرگزاری 
تسنیم، در بخشی از بیانیه این جریان آمده است: در دهه مبارک فجر انقالب 
اسالمی و در آستانه دومین سالگرد انتشار بیانیه گام دوم انقالب، شاید این پرسش 
بجا باشد که آیا جوانان مؤمن و انقالبی که در این بیانیه حدود ۴۰ بار از آنان یاد 
شده و مخاطب اصلی مقام معظم رهبری بوده اند، در این مدت برای پایایی و پویایی 
انقالب و ساختن یک الگوی کامل نظام پیشرفته اسالمی از ایران عزیز طرح نوینی 
درافکنده اند؟ فارغ از برخی بی اعتقادی ها و بی میلی ها و بلکه سنگ اندازی ها در مسیر 
حرکت های جوانانه انقالبی، شاید بتوان به برخی اقدامات قابل توجه از سوی جوانان 
در میدان های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی اشاره و آن ها را در 
چارچوب بیانیه گام دوم تفسیر و تحلیل کرد، اما واقعیت این است که نمی توان 
حرکت عظیم و بنیادین گام دوم را بر این جزایر پراکنده بنا کرد؛ چرا که بدون ترسیم 
دقیق نقشه راه، تقسیم وظایف، انباشت و تجمیع تجارب و توانمندی ها و بدون ارتباط 
و اتصال و کار زنجیره ای، حرکت گام دوم پیش نخواهد رفت. نخ تسبیحی باید که این 

دایره های جدا از هم را مجتمع نماید.
جوانان مؤمن و انقالبی که فکر و عقیده واحد دارنــد، در پی هدف واحدند و برای 
یک مقصود در حال تالش اند، باید بیش از پیش در مقام همبستگی، هماهنگی و 
هم افزایی برآیند و به همان اندازه که اصول انقالب اسالمی را قبول دارند با یکدیگر 
مرتبط و متصل شوند. برای خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی در گام دوم انقالب، 
انتخاب صحیح مسیر، یک مقدمه الزم و اساسی است. منتها این پیش روندگی و 
پیش برندگی همواره مشروط به این بوده که والیت، یعنی تجلی و تبلور همه عناصر 
سازنده اسالم و ترجمان روز قرآن و سنت، منشأ و الهام بخش همه نیروها در جامعه 
باشد. هرگاه همه نگاه ها به والیت بود و کارگزاران نظام اسالمی با ولی فقیه همفکر و 
هم عمل شده و فکر و عمل خود را با والیت پیوند زدند و برای تحقق تدابیر رهبر خود 
کوشیدند، پیش رفتیم و هرگاه چشم از سرچشمه والیت برداشته و نگاه به نقاط دیگر 

دوخته شد، دلزده و ناکام و دچار خسران شدیم.
ما به عنوان جمعی از خیل عظیم جوانانی که مخاطب بیانیه گام دوم و مکلف 
به تکالیف آن هستند، بر خود فرض دانستیم پرچمی با عنوان »جریان گام دوم 
انقالب اسالمی« برافراشته و در حد وسع و توان خویش، وظیفه بر زمین مانده ایجاد 
یک جبهه و جریان منسجم از جوانان مؤمن و انقالبی را که شرط الزم اقــدام در 
گام دوم است، به جا آوریم. ما معتقدیم اصرار رهبر حکیم انقالب بر »دولت جوان 
حزب اللهی« به عنوان یک مجموعه پویا و بانشاط، یعنی جریان انقالبی باید از 
قالب ها و سازوکارهای سنتی که تمرکزشان همواره بر یک شخص بوده، عبور کند و 

یک تیم جوان و حزب اللهی را در معرض انتخاب مردم قرار دهد.

سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع اعالم کرد

آزمایش موفقیت آمیز ماهواره بر سوخت جامد ذوالجناح
سخنگوی گروه فضایی وزارت دفاع همزمان با ایام هللا دهه مبارک فجر و به 
با تالش جهادی  و  الهی  قوه  و  به حول  فناوری فضایی گفت:  روز  مناسبت 
دانشمندان صنعت فضایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، برای اولین 
بار در حوزه فضایی، نخستین پرتاب تحقیقاتی ماهواره بر ترکیبی ذوالجناح با 
هدف تست زیرمداری با دستیابی به فناوری قدرتمند ترین موتور سوخت جامد 

در کشور صورت گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت دفاع، مهندس حسینی افزود:  این ماهواره بر 
سه مرحله ای که از نظر ویژگی های فنی قابل رقابت با ماهواره برهای روز دنیا 
است، دارای دو مرحله پیشرانش جامد و یک مرحله با پیشرانش مایع است و 

توانایی حمل ماهواره تا وزن 22۰ کیلو گرم در مدار ۵۰۰ کیلو متری را داراست.
فضایی،  آزمایش  ایــن  دســتــاوردهــای  مهم ترین  از  کــرد:  خاطرنشان  حسینی 
دستیابی به قدرتمندترین موتور سوخت جامد کشور با تراست بیش از 7۵۰ تن 
و صحه گذاری سایر فناوری های جدید به کار رفته در این محصول می باشد.

تثبیت  و  هــای تحقیقاتی  از تست  بر پس  مــاهــواره  ایــن  کــرد:  وی تصریح 
فناوری، آمادگی قرار دادن ماهواره های عملیاتی را در مدار خواهد داشت و از 
ویژگی های اصلی آن، کاهش هزینه ها و افزایش سرعت دستیابی به اهداف 
بوده و با توجه به قابلیت پرتاب از سکوی متحرک، امکان قرار دادن ماهواره 
در مدار خورشید آهنگ فراهم می شود که قابلیت های خاصی برای ماهواره 

سنجشی به ارمغان می آورد.

انقالب و پیگیری آرمان 
وحدت امت اسالمی

اینکه ادعا کنیم انقالب اسالمی، انفجاری از 
نور در عصر ظلمت و سکون و سکوت بود که 
لرزه بر بنیان طاغوت ها و ابرقدرت ها انداخته و 
اهداف متعالی بسیاری پیش روی ایرانیان قرار 
ایــن میان  داد سخنی به گــزاف نگفته ایم. در 
وجود اختالفات جزئی در جامعه اسالمی که با 
جهت دهی دنیای استکبار به ایجاد مشکالت 
حاد منجر می شد موضوع وحدت مذاهب، با 
هدف شکل گیری امت واحــده اسالمی را جزو 

آرمان های بنیادین انقالب اسالمی قرار داد.
این موضوع منوط به رعایت الزاماتی بود، بنابراین 
گرفتن سلسله  نظر  در  بــا  اســالمــی  جمهوری 
اولویت ها تالش کرد آن را به منصه ظهور برساند. 
از این رو در هفته ای که میالد پیامبر اکرم)ص( از 
نظر شیعه و اهل سنت در آن واقع شده با ابتکار 
مبدع انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( موضوع 
انقالب  اولویت های  در صــدر  اسالمی  وحــدت 
و جهان اســالم قــرار گرفت. رفــع اختالف بین 
امت که یکی از مهم ترین خواسته های پیامبر 
اکرم)ص( و قرآن کریم است در این هفته به یکی 
از موضوعات مهم تبدیل شد تا با این گام، به 
سراسر سال تسری داده شود و مسئله وحدت 

مورد توجه جهان اسالم قرار بگیرد.
کنفرانس وحدت  برگزاری  اقــدام،  این  کنار  در 
بیشتر جهان  هــوشــیــاری  مــوجــب  اســالمــی 
اسالم شده است. جهان اسالم امروز در آتش 
واسطه  به  که  مــی ســوزد  نزاع هایی  و  اختالف 
و  انگلیس  قــرن گذشته  تفرقه افکنی های سه 
آمریکا ایجاد شــده و ایــن حقیقتی اســت که 
باید در مورد آن روشنگری شود. در بعد دیگر 
پس از پیروزی انقالب مسئله حضور اقلیت های 
دینی در مجلس شورای اسالمی یکی از مسائل 
اصلی بود که مورد توجه مسئوالن قرار گرفت تا 
موضوع دخالت آن ها در تعیین سرنوشت و اداره 
کشور محقق شود. برگزاری گعده های علمی و 
سفر علما و صاحبان اندیشه ادیان مختلف به 
ایران و به طورمتقابل سفر اندیشمندان ایرانی 
به کشورهای اسالمی یکی از موضوعات مهمی 
است که انجام می شود. هر چند صهیونیست ها 
همواره به دنبال آتش افکنی بین ادیان و مذاهب 
نهایت  اما در  و غیراسالمی هستند  اسالمی 
راهبردهای مورد نظر جمهوری اسالمی توانسته 
بخش مهمی از اختالفات اساسی بین ادیان را تا 

حد قابل توجهی حل و فصل کند. 
نکته مهم تأثیر این رویکرد تهران بر شکل گیری 
انقالب  دل  از  کــه  بــود  مقاومت  اندیشه های 
اسالمی خارج شد. به عبارت روشن تر، مقاومت 
برای  اسالمی  جمهوری  تالش های  نتیجه  که 
وحدت و قدرت گرفتن جهان اسالم است در 
صهیونیستی  و  تکفیری  اندیشه های  مقابل 
ایجاد شد تا با تشکیل یگان های نظامی متشکل 
از همه مذاهب اسالمی و ادیان توحیدی بتواند 
وحدت عملی را به منصه ظهور برساند. با این 
اقــدام، جمهوری اسالمی ایــران توانست ادیان 
و مذاهب مختلف را در برابر خطر تروریسم و 

صهیونیسم بسیج کند. 
و  خمینی)ره(  امــام  اینکه حضرت  نهایت  در 
خلف صالح ایشان مقام معظم رهبری هیچ گاه 
اکثریت  به  منحصر  را  انقالب  دســتــاوردهــای 
بلکه  نــکــردنــد،  تشیع  یعنی  کشور  جمعیت 
همیشه از لفظ آحاد ملت و یا مسلمانان برای 
تبیین پیروزی ها استفاده کردند. این موضوع 
بیانگر آن است که رهبران ایران اسالمی تفاوتی 
بین مذاهب کشور قائل نیستند. با توجه به 
دستاوردهای  مهم ترین  از  یکی  فاکتورها  ایــن 
انقالب اسالمی را باید در پیگیری وحدت بین 
فرق اسالمی و در گام باالتر، ادیان توحیدی در 
منطقه دانست. با این حال جمهوری اسالمی 
برای تحقق این هدف مهم و مقابله با توطئه های 

دشمنان هنوز راهی طوالنی در پیش دارد.

امیرعبداللهیان:

ایران با قدرت از امنیت و 
ثبات عراق حمایت می کند

دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل 
ایــران با قــدرت از امنیت  و ثبات عراق  گفت: 
دنبال  به  که  به طرف هایی  و  حمایت می کند 
رشد مجدد تروریسم در عراق، سوریه و منطقه 
گــزارش  به  می دهیم.  جــدی  هشدار  هستند، 
امیرعبداللهیان،  حسین  تسنیم،  خبرگزاری 
در دیدار با »هنیس پالسخارت« نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل در امور عراق ضمن تأکید 
بر روابط عمیق و راهبردی میان دو کشور، گفت: 
مناسبات تهران و عراق همواره روند دوستانه و 
رو به رشدی دارد. وی تصریح کرد: تالش برخی 
کشورها از جمله آمریکا و عربستان سعودی در 
استفاده مدیریت شده و ابــزاری از تروریسم و 
دامن زدن به ناامنی و رشد آن در عراق و منطقه 
از جمله علل ناامنی ها در عراق و منطقه است. 
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پیروزی  سالگرد  دومین  و  چهل  فرارسیدن  با  همزمان 
انقالب اسالمی و دهه مبارک فجر، رؤسای قوای مجریه 
با  امــام خمینی)ره(  مرقد مطهر  در  با حضور  مقننه  و 
آرمان های بلند بنیان گذار جمهوری اسالمی ایران تجدید 

میثاق کردند. 

امام خمینی)ره( قدرت اصلی را قدرت مردم »
می دانست

اعضای  و  روحانی  والمسلمین حسن  االســالم  حجت 
هیئت دولت در این مراسم با نثار تاج گل و قرائت فاتحه، 
ضمن ادای احترام به معمار کبیر انقالب اسالمی ایران بار 
دیگر با آرمان های امام خمینی)ره( تجدید بیعت کردند. 
به گزارش ایرنا، رئیس جمهور در این مراسم با بیان اینکه 
خدا را شاکریم که برای هشتمین بار و در هشتمین سال 
دولت تدبیر و امید به تجدید میثاق با امام  راحل آمده ایم، 
گفت: تا زمانی که با کالم و منطق نطق امام خمینی)ره( در 
12 بهمن ۵7 در تماس بوده و مجری آن باشیم همچنان 
پیروز خواهیم بود. حجت االسالم حسن روحانی تصریح 
کرد: دوازدهم بهمن سال ۵7 نشان داد امام در مسیر و 
راهش چگونه پیروز شد. این روزی بود که امام سرمایه 
اجتماعی را به رخ جهانیان کشید. 12 بهمن بی  تردید 
»یوم  الخمینی« بود. در این روز دیگر تاسوعا، عاشورا و 
اربعینی نبود و آن روز ویژه امام بود، یعنی همه مردم به 
استقبال راهبری آمدند که دست کم 1۴ سال در انتظار 

چنین روزی بودند.
رئیس جمهور اظهار کرد: امام در همان 12 بهمن ۵7 به 
ما گفت نظامی از دیدگاه او مشروع است که عقالنی، 
مــورد رأی و نظر مــردم و در چارچوب اســاس و موازین 
اسالم باشد. راه و مسیر همان است؛ همان راهی که آن 

روز او برای ما انتخاب کرد. حتی دولتی که گفت تعیین 
می کنم، گفت »من دولت تعیین می کنم به خاطر اینکه 
مردم به من اعتماد دارند« و گفت به واسطه اینکه مردم 
به من اعتماد کردند، من دولت تعیین می کنم. این سخن 
مهمی در اجتهاد شیعه بود، این سخن مهمی در فقه 
سیاسی اسالم و تشیع بود. روحانی افزود: نطق امام )ره( 
در 12بهمن ۵7 منشور جمهوریت و پایه انقالب اسالمی 
اســت و تا زمانی که با کــالم و منطق امـــام )ره( در نطق 
12بهمن ۵7 در تماس بوده و مجری آن هستیم همچنان 

پیروز خواهیم بود.

 قالیباف: کم و کاستی ها به دلیل فاصله گرفتن »
از راه امام است

با ایام هللا  رئیس قوه مقننه نیز روز گذشته و همزمان 
دهه فجر به همراه تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس 
شورای اسالمی، اعضای هیئت رئیسه مجلس و رؤسای 
کمیسیون های تخصصی در حرم مطهر امام خمینی)ره(، 
بنیان گذار انقالب اسالمی حضور یافتند و با آرمان های 

رهبر کبیر انقالب اسالمی تجدید بیعت کردند. محمدباقر 
قالیباف در این مراسم، ضمن گرامیداشت ایام هللا دهه 
فجر، گفت: حضرت امام خمینی)ره( دارای منطق و راهی 
روشن  بود و امام بزرگوار ما به سنت های الهی، خداباوری، 

خودباوری و مردم باوری اعتقاد کامل داشت.
قالیباف تصریح کرد: اگر امروز افــرادی تنها بخواهند با 
چند جمله و چند عکس، امام را خالصه کنند، ظلم به 
امام، راه و مکتب ایشان است. باید به این نکته توجه 
کرد که امام خمینی)ره( یک حقیقت بود و یک زندگی 
واقعی و راهی ملموس و عینی را در جهان امروز پیش پای 
ما گذاشت. وی با بیان اینکه امام خمینی )ره( توانست 
و عزت مسلمانان جهان  اســالم  احیای مجدد  موجب 
شــود، گفت: امـــام)ره( در مقابل رژیــم منحوس پهلوی، 
زیاده خواهان، مستکبران و زورگویان جهانی ایستاد و با 
آنان مبارزه کرد و نتیجه هم گرفت. ما هم باید در ادامه راه 

ایشان مصمم و به آن پایبند باشیم.
رئیس مجلس شــورای اسالمی خاطرنشان کرد: اگر ما 
امروز در اداره کارهای خود دچار مشکالت و چالش هایی 
ــره خــود کم  هستیم و همچنین مــردم در زنــدگــی روزمـ
این خاطر  به  را تحمل می کنند  و فشارها  کاستی ها  و 
قالیباف  گرفتیم.  فاصله  امــام  راه  و  از مسیر  که  اســت 
تصریح کرد: امام خمینی)ره( مردم باور بود، به محرومان 
و مستضعفان اعتقاد داشت و تالش می کرد باری را از 
دوش آنان بردارد، همواره به اقشار محروم جامعه توجه 
می کرد و برای عدالت نهیب می زد و تالش می کرد. وی 
گفت: امروز هر کجا که دچار مشکلیم ریشه در فاصله 
گرفتن از افکار و مکتب امام دارد. برگشت به راه و مکتب 
امام، راه موفقیت یکایک ماست و فرد انقالبی دلباخته 
کسی است که در مسیر حل مشکالت مردم گام بردارد.
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خبر

حضور رؤسای قوه مقننه و مجریه در حرم مطهر بنیان گذار کبیر انقالب اسالمی

تجدید میثاق با آرمان های امام امت

سخنگوی وزارت خارجه کشورمان با تأکید بر اینکه بازگشت 
آمریکا به برجام اتوماتیک و با یک امضا نیست، گفت: 
امکان گفت وگو و مذاکره آن ها با ما وجود دارد اما نه به صورت 
دوجانبه، بلکه در چارچوب کمیسیون مشترک آن هم وقتی 
اتاق  از  گوشه ای  در  می توانند  کنند  عمل  تعهداتشان  به 
بنشینند، ولی تا آن زمــان راه زیــادی باقی مانده اســت. به 
گــزارش قــدس، خطیب زاده دیــروز در نشست خبری و در 
آیا قرار است درباره  اینکه  بر  پاسخ به پرسشی مبنی 
تعهدات،  چگونگی  و  بــرجــام  بــه  بازگشت  زمــان بــنــدی 
مذاکراتی با 1+۴ صورت گیرد، بیان کرد: ما کامالً روشن 
گفته ایم هیچ مذاکره  دوجانبه ای با آمریکا نه الزم است 
و نه در این خصوص خواهیم داشت. الزم است آمریکا 
اقــدام صــورت گیرد در  به تعهداتش برگردد و اگر این 
چارچوب کمیسیون مشترک برجام و 1+۵ در خصوص 
موضوعات برجامی امکان گفت وگو است. آمریکا باید 
اقدام مؤثر برای رفع تحریم ها و انجام تعهداتش داشته 
باشد. بحث مذاکره با عربستان هم مثل همیشه یکی از 

بحث های ثابت نشست های خبری خطیب زاده بود که این 
بار درایــن بــاره گفت: هر روزی عربستان مسیر را اصــالح و 
جنگ یمن را خاتمه دهد و بپذیرد تنها در گفت وگوهای درون 
منطقه ای می توان به فهم مناسب رسید آغوش ایران کامالً 
باز است. وی همچنین درباره آخرین وضعیت کشتی کره ای 
و گمانه زنی ها در مورد ارتباط آن با اختالف ایران و کره بر سر 
پول های بلوکه شده کشورمان، گفت: دوباره تأکید می کنیم 

موضوع کشتی کره ای کامالً فنی است و موضوع پول های 
ایران موضوع میان ما و کره است و هیچ ربطی به هم ندارند. 
البته ما پس از سفر معاون وزیر خارجه کره می شنویم به 
راه حل هایی ]در مورد پول های بلوکه شده ایران[ رسیده اند. 
سخنگوی وزارت خارجه در ادامه به خرید قطعی واکسن از 
کنسرسیوم کواکس و کوبا اشاره کرد و گفت: عالوه بر این با 
چین و هند گفت وگوهای خوبی صورت گرفته و منتظریم به 

سرعت وارد شوند.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره دلیل مالقات ظریف 
با هیئت اعزامی طالبان گفت: طالبان بخشی از واقعیت 
صحنه سیاسی افغانستان است نه همه آن؛ ما شهدای خود 
در مزار شریف را فراموش نکرده ایم. وی با بیان اینکه این 
سفر در راستای گفت وگوهای جاری بین دولت افغانستان و 
این گروه صورت گرفت، افزود: آقای ظریف هم در این دیدار 
تأکید کرد هیچ دولتی در افغانستان نمی تواند شکل بگیرد 
مردم  مجاهدت های  و  دستاوردها  راستای  در  آنکه  به جز 

افغانستان باشد.

خبـر

هیچ مذاکره دوجانبه ای با آمریکا نخواهیم داشت
سخنگوی وزارت خارجه:



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

تاریخ محلی بخشی از هویت ملی یک کشور است   مدیر مرکز نسخ خطی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، در وبینار تخصصی نقش تاریخ نگاری محلی بر بازسازی 
هویت شهری گفت: تاریخ محلی بخشی از هویت ملی یک کشور است.دکتر ابوالفضل حسن آبادی، تاریخ نگاری محلی را یکی از نحله های تاریخ نگاری عنوان کرد که سابقه ای بیش از هزار و 200 سال در ایران 

دارد.وی از استاد محمد جابانی به  عنوان بزرگ ترین واقف اسناد تاریخ شهری خراسان نام برد و تیزبینی در موضوعات تاریخی را از شاخصه های آثار تاریخ نگاری استاد جابانی دانست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پیام تسلیت تولیت آستان قدس رضوی 
در پی درگذشت آیت اهلل نظری خادم الشریعه

ثُلَْمةٌ  ــَامِ  االْسـ فـِـی  ثُلَِم  الَْعالِمُ  ــاَت  َم  »إِذَا 
اَل یَُسدُّهَا َشْیءٌ«

ضایعه ارتحال عالم پارسا و یار دیرین امام 
عظیم الشأن و رهبر فرزانه انقاب اسامی، 
آیت  هللا عبد هللا نظری خادم الشریعه که 
عمر با برکت خود را در راه اعتای دین و 
نظام اسامی صرف کرد، به محضر مقام 
معظم رهبری )مدظلّه العالی( و بیت محترم 
سوابق  می کنم.  عــرض  تسلیت  ایــشــان 

مبارزاتی آن عالم مجاهد که از شاگردان برجسته مرحوم آیت هللا بروجردی و حضرت 
امام خمینی)ره( و از مبارزین نهضت انقاب اسامی در خطه والیتمدار مازندران بود، در 
کنار خدمات ارزشمند ایشان، چهره ای ماندگار از ایشان به یادگار گذاشته است. اینجانب 
در جوار مضجع نورانی حضرت ثامن الحجج )علیه آالف التحیّة و الثناء(، علوّ درجات را 
برای آن عالم مجاهد و انقابی از خداوند متعال مسألت نموده و  برای خانواده مکرّم و 

سایر بازماندگان، صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم.

با رویکرد ارزیابی عملکرد و جهش تولید صورت گرفت

برگزاری نشست فصلی مدیران عامل مؤسسات و 
شرکت های تابعه آستان قدس

نشست فصلی مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه بنیاد بهره وری موقوفات 
آستان قدس رضوی با رویکرد ارزیابی عملکرد و جهش تولید در جوار حرم مطهر رضوی 
برگزار شد. به گزارش آستان نیوز، این نشست با حضور  مالک رحمتی؛ رئیس بنیاد 
بهره وری موقوفات آستان قدس و محمد رضا پور ابراهیمی؛ رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی همراه با ارائه گزارش عملکرد سالیانه از سوی مدیران عامل 
بیش از 45 موسسه و شرکت های تابعه این آستان مقدس در سالن طبرسی بنیاد 
پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی برگزار شد. در این نشست موانع پیش روی 
توسعه، راهکارهای جهش تولید، مسیر همکاری و هم افزایی موسسات و شرکت های 
آستان قدس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.  گفتنی است؛ این نشست با پرسش و 
پاسخ مدیران عامل موسسات و شرکت های تابعه بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس 

رضوی همراه بود و در مجموع حدود 10 ساعت به طول انجامید.

 درمان رایگان 3 هزار بیمار توسط 50 پزشک 
متخصص در سیستان و بلوچستان

تیمی از پزشکان و پرستاران کانون سامت رضــوی، جهت درمــان بیماران بی بضاعت 
عازم مناطق کم برخوردار استان سیستان و بلوچستان شدند. هادی غامی مدیر امور 
مجاورین آستان قدس رضــوی در گفت وگو با آستان نیوز با اعــام این خبر گفت: در 
اولین روز از دهه مبارک فجر، یک تیم کامل پزشکی عازم استان سیستان و بلوچستان 
شده اند و با استقرار در شهر دلگان از توابع شهرستان ایرانشهر، محل تبعید رهبر معظم 

انقاب در دوران ستمشاهی، تا 24 بهمن ماه به بیماران محروم ارائه خدمت خواهند کرد.
وی افــزود: این اردوی جهادی، یکی از کامل ترین و تخصصی ترین اردوهــای سامت 
رضوی محسوب می شود که قرار است با حضور 50 پزشک اعم از 20 نفر متخصص 
رشته های جراحی، ارولوژیست، طب سنتی و مکمل، طب اورژانــس، زنان و مامایی، 
داروسازی و پرستاری و 30 نفر دندانپزشک همراه با 15 دستگاه یونیت، گستره وسیعی 

از این استان را تحت پوشش خدمات رایگان درمانی و دارویی قرار دهند.
غامی ادامه داد: طی  برآوردهای اولیه، در این اردوی جهادی 3 هزار بیمار از خدمات 

تشخیصی، درمانی و دارویی بهره مند خواهند شد.

دهه فجر خودش عید است؛ وقتی که با 
میاد حضرت صدیقه اطهر)س( همزمان 

بشود که دیگر عید در عید خواهد بود.
ــه فــجــر، از دیــگــر ســال هــا  امـــســـال دهــ
پیروزی  سالگرد  دارد.  بیشتری  شیرینی 
مبارک حضرت  میاد  با  اسامی  انقاب 
فاطمه زهرا)س( تقارن پیدا کرده است و 
رنگی دیگر به این روزهای انتخابی تاریخ 

داده است.
 ارادتـــمـــنـــدان ســاحــت قــــدس حــضــرت 
مبارک   میاد  شب  در  امشب  زهــرا)س( 
از  یکی  دامــن  به  کــدام  هر  آن حضرت، 
می کنند.  دراز  توسل  دست  فرزندانشان 
امامزاده ها و بقاع متبرکه امشب میزبان 
میاد  تا  می آیند  که  اســت  ارادتمندانی 
مبارک ام االئمه)س( را به نوادگان ایشان 

بگویند. تبریک 
ــیــغــات اســـامـــی آســتــان  ــبــل مـــعـــاونـــت ت
ــال  ــه ف ــارن را بـ ــقـ ــن تـ ــ ــوی ای ــ ــدس رضـ ــ ق
نــیــک گــرفــتــه و تــمــهــیــدی انــدیــشــیــده تا 

بــدارد. گرامی  را  مناسبت ها  ایــن  دو   هر 

 پویش»به لطف مادر« همان تمهید است.
مبارک  دهــه  از  روز  سومین  بــا  همزمان 
فجر و در شب والدت حضرت زهرا)س(، 
ــرای شــکــرگــزاری از  امشب مــردم ایــران ب

نعمت پیروزی انقاب اسامی، در پویش 
خواهند  شرکت  مــادر«  لطف  »بــه  بــزرگ 

کرد.
این ویژه برنامه به همت معاونت تبلیغات 
با  همزمان  رضوی  قدس  آستان  اسامی 

خمینی)ره(  امــام  رواق  در  کشور  سراسر 
ــوای  ــ ــا ن ــ ــام رضـــــــا)ع( ب ــ ــ ــرم مــطــهــر ام ــ حـ

حاج مهدی رسولی برگزار می شود.
های  شــب  از  شــب  سومین  در  امــشــب، 
ــران در این  ایـ دهــه مــبــارک  فجر مـــردم 
ــامــه بــا حــضــور در آســتــان هــای  ــرن ــژه ب وی
مقدس و امامزادگان سراسر کشور، برای 
شکرگزاری پیروزی انقاب اسامی دعای 
به  توسل  با  و  می کنند  زمزمه  را  توسل 
رهایی  و  بیماران  شفای  اطــهــار)ع(،  ائمه 
جهان از بیماری کرونا را از درگاه خداوند 

متعال مسئلت می کنند.
ــه لــطــف مـــــادر« پــویــش  ــ ویـــژه بـــرنـــامـــه »ب
ــروزی انـــقـــاب اســامــی ــیـ شـــکـــرگـــزاری پـ
به  ماه  بهمن   14 سه شنبه   20 ساعت  از 
و  مــقــدس  آســتــان هــای  در  طــور همزمان 
خواهد  برگزار  کشور  سراسر  امامزادگان 
ــمــنــدان ســاحــت قدس  ارادت و همه  شــد 
ــا هـــم، ایــن  حــضــرت زهـــــرا)س( هــمــنــوا ب
تـــقـــارن خــجــســتــه را گـــرامـــی  مـــی دارنـــد. 

امشب همزمان با سراسر کشور در حرم مطهر رضوی برگزار می شود

تبرکات رضوی به سفره خالی »به لطف مادر« پویشی برای شکرگزاری  نعمت انقالب اسالمی
نیازمندان شهر ری رسید  

ذبح  بــا  ری،  رضـــوی شهر  خــادمــیــاران 
ــرغ، ســفــره هــای  ــ گــوســفــنــد و تـــوزیـــع م
رنگین  را  شهرستان  ایـــن  نــیــازمــنــدان 

کردند.
ــوز از  ــی ــان ن ــزارش خــبــرنــگــار آســت ــ بـــه گـ
تهران، این اقدام با پخش ۸0 مرغ بین 
خیریه  مــددجــوی  سالمند  خــانــوارهــای 
احسان الرضا)ع( و همچنین ذبح یک 
توزیع  و  بسته بندی  و  گوسفند  رأس 
ارزاق  بــســتــه هــای  هــمــراه  آن  گــوشــت 
آبان   13 محله  خانوارهای  بین  ماهانه 
رضوی همچنین  انجام شد.خادمیاران 
نـــذری بین  تــوزیــع آش رشــتــه  پخت و 
200خانواده مددجو را در محله کهريزک 

این شهرستان انجام دادند.

تعمیر، مرمت و بازسازی 
15 منزل در لرستان توسط 

خادمیاران رضوی 
دبیر کانون های خدمت رضوی لرستان از 
تعمیر و مرمت 15 خانه به واسطه پویش 
جهادی خادمیاران رضوی در این استان 
خبر داد.به گزارش خبرنگار آستان نیوز 
والمسلمین  حجت االسام  لرستان،  از 
متقی نیا؛ دبیر کانون های خدمت رضوی 
در لرستان گفت: از دی ماه تاکنون 15 
مورد مرمت، بازسازی و لوله کشی آب و 
فاضاب و گازکشی به همت خادمیاران 

و همیاری خیران داشتیم.
ــوی با  ــاران رضـ ــرد: خــادمــی وی بــیــان کـ
استفاده از ظرفیت کانون های تخصصی 
زمینه های  در  خــادمــیــاری  عــمــومــی  و 
و  آب  لوله کشی  گچ کاری،  سفت کاری، 
فاضاب و گازکشی پس از اعام آمادگی 
بر اساس اولویت ها و نیازهای محرومان 
بـــه تعمیر،  اقـــــدام  شــنــاســایــی شــــده، 

بازسازی و گازکشی این منازل کردند .

سرزمین آفتاب 

خبر
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اجرای پروژه تقاطع شهید حریری که از سوی شهرداری 
رضوی  قدس  ماشین  و  بتن  به شرکت  مقدس  مشهد 

واگذار شده بود، کلید خورد. 
عملکرد مناسب شرکت بتن و ماشین قدس رضوی در 
پروژه مسیر کوشش به خلج که با همتی جهادی و کار 
از موعد مقرر  و تاش شبانه روزی، حــدود 6 ماه زودتــر 
تحویل شهرداری مشهد مقدس به عنوان کارفرما شد، 
و  داشــت  پی  در  را  تحسین شــهــرداری مشهد مقدس 
اینک پروژه دیگری با عنوان تقاطع شهید حریری از سوی 
شهرداری مشهد مقدس به شرکت بتن و ماشین قدس 

رضوی واگذار شد.
شهردار مشهد مقدس در مراسم آغاز عملیات عمرانی 

درخشان  عملکرد  بــه  ــاره  اشـ بــا  حــریــری  شهید  تقاطع 
شرکت بتن  و ماشین قدس رضوی ابراز امیدواری کرد: 

پروژه جدید نیز با سرعت و دقت تحویل شود.
و  بتن  ساختمانی  شرکت  عامل  مدیر  عیدی،  محمود 
ماشین قدس رضوی در تشریح جزئیات این پروژه گفت: 
اجرای پل تقاطع دیوارهای حائل رمپ ها، عملیات خاکی 
رمپ ها و رابط ها و همچنین زیرسازی و روسازی آسفالت 
در پروژه تقاطع شهید حریری برعهده این شرکت است. 
به جداول،  ادامه داد: همچنین عملیات مربوط  عیدی 
بـــرای هــدایــت آب هــای  ــاز و سرپوشیده  کــانــال هــای روبـ
بر  نیز صورت خواهد گرفت. عاوه  سطحی و سپتیک 
این، عملیات روســازی، نصب عائم ایمنی و راهنمایی، 
خط  کشی و سایر موارد راهسازی بر اساس قرارداد انجام 

خواهد شد.

خبر

با حضور شهردار مشهد مقدس انجام شد

 آغاز عملیات تقاطع شهید حریری توسط شرکت بتن  و ماشین قدس رضوی

برگ س���بز خ���ودروی  وانت پیکان م���دل 1385 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 848ل23 ایران 
36  ش���ماره موتور 11285011497 و ش���ماره شاس���ی 
12177862 به مالکیت هاشم حضرتی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب���رگ س���بز موتورس���یکلت تیزتک م���دل 1382 رنگ 
نق���ره ای به ش���ماره موتور 31090909 و ش���ماره تنه 
82709210 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 99166 ایران 775  
بنام مجید س���لیمی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
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برگ سبز و کارت خودروی  پراید مدل 1390 رنگ سفید 
به ش���ماره انتظامی 741ه24 ایران 42  شماره موتور 
4354436 و ش���ماره شاسی S1422290301257 به 
مالکیت س���ید مجید حیدری زه آب مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز و کارت خ���ودروی  پژو پ���ارس مدل 1382 
رنگ مش���کی متالیک به شماره انتظامی 432س88 
ای���ران 36  ش���ماره موت���ور 22828116904 و ش���ماره 
شاس���ی 81809225 ب���ه مالکی���ت محمدرض���ا رنجبر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
57
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

سند کمپانی و برگ سبز خودرو پراید مدل 1387رنگ 
 634 ای���ران   21 انتظام���ی  ش���ماره  س���فید-روغنی 
ره  ش���ما و   2707634 موت���ور  ره  ش���ما  58 م 
ب���ه  متعل���ق   S1422287044541 شاس���ی   
کارخان���ه یوس���فی مفق���ود وازدرجه  محمدحس���ین 

اعتبارساقط می باشد ,ع
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اص���ل ب���رگ س���بز، س���ند و کارت خ���ودروی س���واری 
رن���و م���دل 91 بش���ماره انتظام���ی: 12 ای���ران 969 و 
53 ش���ماره موت���ور: C142003 ، ش���ماره شاس���ی: 
NAPLM050EA1035151  متعل���ق ب���ه جن���اب آقای 
حمی���د نجار مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. ,ع
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مدرک فارغ التحصیل���ی اینجانب طاهره محمدی 
ارکانی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه7861 
ص���ادره از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته 
حس���ابداری صادره از واحد دانش���گاهی نیشابور 
به ش���ماره 139313000571 مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی واحد نیش���ابور به نشانی 

نیشابور جاده صومعه ارسال نماید. 
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بدینوسیله از كلیه سهامداران موسسه خدمات 
حفاظتی و مراقبتی ناظمان صدیق رضوان  دعوت 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
در  صبح   09:00 ساعت  راس  كه  فوق  شركت 
خراسان  استان  نشانی:  به   1399/11/26 تاریخ 
شهر  مركزی،  بخش  مشهد،  شهرستان  رضوی، 
مشهد، عدل خمینی، میدان امام خمینی، خیابان 
 ،11 پالك  خمینی59[،  ]امام  بخش  فیاض  شهید 
بهم  حضور  میگردد  تشکیل  زمین،  زیر  طبقه 

رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

سهم  واگذاری  طریق  از  سرمایه  كاهش   -1
الشركه

2- كاهش سرمایه از طریق خروج شریک 
العاده   فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  همچنین 
ناظمان  مراقبتی  و  حفاظتی  خدمات  موسسه 
صدیق رضوان به شماره ثبت 4961  و شناسه 
در  و  مکان  همان  در  نیز   14005708606 ملی  

همان تاریخ راس ساعت 11:00 برگزار میگردد.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:

1- انتخاب مدیران
2- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار

هیئت مدیره موسسه 

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی 
بطور فوق العاده  موسسه خدمات حفاظتی و 

مراقبتی ناظمان صدیق رضوان به شماره ثبت 
4961  و شناسه ملی  14005708606
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دعوت  فوق  موسسه  شركای  كلیه  از  بدینوسیله 
العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  گردد  می 
خیابان  طالب،  مشهد،  محل  در   1399/11/26 مورخه 
علیمردانی، بین علیمردانی و علیمردانی 2 پالک 10، 

روبروی داروخانه  حضور بهم رسانند . 
دستور جلسه:

1- كاهش سرمایه 
هیئت مدیره موسسه 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده موسسه 
سبز ارمغان خراسان رضوی

به شماره ثبت 1703
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ش�رکت تعاونی مس�کن مرکزآموزش04 بیرجند درنظر دارد اجرای 
بهینه س�ازی س�ازه فلزی به تعداد 6 تیپ در شهر بیرجند را از طریق 
مناقص�ه ب�ه مهندس�ین محاس�ب واج�د ش�رایط وا گ�ذار نماید.ل�ذا 
متقاضی�ان محترم می توانن�د حداکثر تا تاریخ 99/11/19 با مراجعه 
ب�ه نش�انی:بیرجند -خیاب�ان معلم-خیابان ش�هید خلیل طهماس�بی-

مجتم�ع کوهس�نگی ارتش-ش�رکت تعاون�ی مس�کن مرکزآموزش04 
بیرجند و یا با ارس�ال پیامک به شماره 09151600037 اسناد مناقصه 

را دریاف�ت نماین�د.

»مناقصه«

هیئت مدیره شركت تعاونی مسکن04 بیرجند

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی 
عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوعردی

به ریال

مبلغ تضمین شرکت 
درفرآیند  ارجاع کار 

به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در فرآیند 
ارجاع کار

1
عملیات  اجرای خطوط جمع 
آوری آب چاه های نبی اکرم 

)ص( پهنه -  L  فاز دوم
1850/028/939/7901/491/000/000

حداقل پایه 5 آب از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 
100050004 بانك پاسارگاد

 شعبه آبفای مشهد
2- ضمانتنامه بانکی
3 – اوراق مشارکت
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تصفیه فاضالب ، حیات مجدد آب است
  »آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای «

1 -کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد    
  2- محل تأمین اعتبار : بودجه غیرعمرانی

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی لغایت 99/11/18 
از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مش�هد یا در س�ایت اینترنتی 

http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصه: پایان وقت اداری )ساعت14:20( مورخ 

1399/11/28به آدرس مشهد ، خیابان فلسطین، فلسطین 26 ، دبیرخانه مرکزی 
شرکت آب و فاضالب مشهد.

5- مدت اعتبار پیش�نهادات از تاریخ تحویل پاکات پیش�نهاد قیمت به مدت سه 
ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد 

 ))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک 
قانون مذکور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتی شهرستان تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم 

به شرح ذیل آگهی می گردد:
آقای محمد خضرائی کاریزی به شناسنامه شماره 2322 کدملی 0748696490 صادره تایباد فرزند محمد صدیق در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 333/84 مترمربع 
پالک شماره 527 فرعی از 276 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم غالم محمد خضرائی و قسمتی 

از پالک کالسه 29- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق 
روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 

دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ9911591 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی

 استان خراسان رضوی )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 33943

بدینوس��یله از كلیه سهامداران شركت فوق دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
كه روز پنجش��نبه مورخ 1399/11/30راس س��اعت 
18:00 در مح��ل دفت��ر پارک علم و فناوری خراس��ان 
واقع در بلوار س��جاد، نبش امین 2  برگزار می شود 
ش��خصًا و یا به نمایندگی با دردس��ت داش��تن اصل 
معرفی نام��ه كتبی )س��هامداران حقیق��ی و حقوقی( 

حضور بهم رسانند.
دستور كار جلسه: 

1. اس��تماع گزارش توجیه��ی هیئت مدیره و بازرس 
قانونی و اتخاذ تصمیم در خصوص افزایش سرمایه 

شركت 
نمون��ه  اساس��نامه  تصوی��ب  و  گ��زارش  ارائ��ه   .2

صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی 
3. س��ایر مواردی ك��ه در صالحیت مجم��ع عمومی 

فوق العاده باش��د.
ع هیئت مدیره شركت  9
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آگه�ی دعوت مجمع عمومی ع�ادی ب�ه ط�ور 
فوق العاده شرکت صندوق پژوهش و فناوری 

غیردولتی استان خراسان رضوی )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 33943

بدینوس��یله از كلیه سهامداران شركت فوق دعوت 
ب��ه عمل می آید تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده كه روز پنجشنبه مورخ 1399/11/30 
راس ساعت 19:00 در محل دفتر پارک علم و فناوری 
خراس��ان واقع در بلوار سجاد، نبش امین 2  برگزار 
می ش��ود شخصًا و یا به نمایندگی با دردست داشتن 
اص��ل معرفی نام��ه كتب��ی )س��هامداران حقیق��ی و 

حقوقی( حضور بهم رسانند.
دستور كار جلسه: 

1. بررسی و تصویب بودجه سال 1400
2. سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی 

به طور فوق العاده می باشد.
ع هیئت مدیره شركت  9
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سند مالکیت موتور سیکلت پیشرو گلد مدل 1393 
رنگ مشکی به شماره انتظامی 65379 / 772  شماره 
 NE5200V9350212 موتور 30075618 و شماره تنه
ب���ه مالکی���ت س���ید مرتضی موس���وی بایگ���ی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی مزایده عمومی شماره 48016 -  نوبت دوم

اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی

 اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد سرش�اخه های تاق روداب سبزوار را با جزئیات مندرج در 
اس�ناد مزایده را بهره گیری از س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت)www.setadiran.ir(  به ش�ماره مزای�ده 1099000208000003 به 

صورت الکترونیکی به فروش برساند .
زمان انتشار در سامانه : ساعت 9 دوشنبه 1399/11/06             مهلت دریافت اسناد مزایده : ساعت 14 پنجشنبه 1399/11/16

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : ساعت 10 شنبه1399/11/18        زمان بازگشایی : ساعت 10 یکشنبه1399/11/19
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برای شناخت آنچه مانع نوشتن می شود نباید راه دور برویم. بهتر است ابتدا از 
مفروضات نادرست در ذهن خودمان شروع کنیم، آن ها که از تخم چشم و رگ 
گردن به ما نزدیک ترند! در زیر برخی از این مفروضات را شرح می دهیم؛ اگرچه 

این ها فهرست کاملی از تمام مفروضات نادرست نیست.

خواندنجاینوشتنرانمیگیرد»
اگرچه خواندن جرم نابخشودنی نیست و مستحق پاداش است اما گاهی بهانه ای 
برای ننوشتن است. این نکته برای دانشگاهیان که ضرورتاً سروکارشان با کتاب 
و متن مکتوب است بسیار اهمیت دارد، زیرا گاهی خواندن حس نیازمندی شان 
برای فراگیری را ارضا می کند. از این رو اجازه دهید خواندن را »خطای اول« بنامیم؛ 
خطایی که دانشگاهیان بیش از دیگران مرتکب آن می شوند! به تجربه می دانیم 
واقعیت  ایــن  اســت«.  اندیشیدن  از  گریز  بــرای  نبوغ آمیزی  ــزار  اب گاهی  »خــوانــدن 
از راه خواندن  را کسانی باید بیشتر به خاطر داشته باشند که می خواهند صرفاً 
اندیشمند شوند. بله، »خواندن برای ذهن مانند ورزش برای بدن است«، اما برای 
شرکت در مسابقات قهرمانی باید نوشت. تنها نوشتن قادر است ذهن ما را مولد 
و نوآور بار آورد. به خصوص اینکه به تعبیر آلبرت انیشتین »خواندن پس از سن 
معینی ذهن انسان را از فعالیت های خالقه باز مــی دارد.« هر انسانی که بیش از 
اندازه بخواند و مغزش را اندک به کار اندازد گرفتار عادت تنبلی ذهنی و اندیشیدن 
می شود. اگرچه نمی توان انکار کرد که بدون خواندن هم راه به جایی نخواهیم برد 
و البته آنان که به هر دلیلی عاقبت نخواهند نوشت، مباد خواندن را فراموش کنند.  

عناوینوالقابنمیتوانندجاینوشتنرابگیرند!»
بنامیم، چون  یا همان »جرم نابخشودنی«  امر را »خطای بزرگ«  این  اجازه دهید 
باور  دانشگاهیان  از  برخی  آن هاست.  به معنای کشتن  »نمادها«  از  سوءاستفاده 
دارند عناوین جای خالی اندیشیدن را پُر می کنند. برای همین پس از کسب عناوین 
دانشگاهی تولید دانش و انجام پژوهش را کنار می گذارند. سال ها پیش »پرمود 
تبرا« پیشنهاد نبوغ آمیزی داد. گفت: »پیشنهاد من این است که مدرک دانشگاهی 
را روی کاغذهایی چاپ کنیم که در مدت پنج سال بپوسد و باطل شــود!« البته 
از این رو مدارک  باید کرد.  از وقوع  جالل آل احمد معتقد بود عالج واقعه را قبل 
دانشگاهی را تا رسیدن آن روز تحریم کرده و با زیرکی در آخرین لحظه از پذیرفتن 
مدرک دکترای ادبیات فارسی دانشگاه تهران شانه خالی کرد و در توصیف واقعه 
گفت: »بالیی رسیده بود، به خیر گذشت!« جالل اهل معامله و مسامحه نبود و 
باره هم صریح  این  را تند و تیز و بدون پرده پوشی می گفت. در  همیشه نظرش 
نوشت: »یکی از موفقیت های بزرگ من این بود که خداوند وسوسه دکترا گرفتن 
از دانشکده ادبیات را در دل من کشت و برای همین هم هست که ادبیات را دلم 
آنکه  ایران مدرک دکترا به جای  زنده نگه داشت«.جالل می دانست در مملکت 
بپوسد، دارنده اش را می پوساند! او با آنکه دکتر جالل آل احمد نشد، اما در ادبیات 
و نقد اجتماعی ایران صاحب سبک و نظریه ای شد و مصداق واقعی این سخن 
مارک تواین بود که »بهتر است شایسته مقامی باشیم و آن را نداشته باشیم تا 
اینکه آن را داشته باشیم و شایسته اش نباشیم«.این سخنان به معنای آن نیست 
که مــدارک دانشگاهی کم ارزش انــد. ابــداً. تنها منظور این است که مبادا گرفتن 
مدرک دانشگاهی به اشتباهی تبدیل شود که هر لحظه آن را تکرار کنیم. البته 
این مشکل محدود به جامعه ایران نیست. گاهی مدارک دانشگاهی موجب اشباع 
شدن »حس هویت جویی فکری« افراد دانشگاهی می شوند و در نتیجه این عده 

خود را بی نیاز از تالش بیشتر )بخوانید نوشتن بیشتر( می دانند. 

نوشتنبهتخیل،بیشازدانشاتکادارد»
انیشتین می گفت: »تخیل مهم تر از علم است، زیرا علم محدود است اما تخیل همه 
جهان را در برمی گیرد«. علم محصول گسترش تخیل انسان است. اگر سفر به ماه 
ابتدا در تخیل انسان نمی گنجید، پای انسان هرگز به آن سرزمین دور نمی رسید. اگر 
انسان خیال پرواز را در سر نپرورانده بود، از دست بــرادران رایت هم کاری ساخته 
نبود! از این رو وسعت اندیشه و توان نوشتن هر کس به اندازه دامنه خیال او است. 
دانشگاهیانی که از نوشتن عاجزند، به دلیل بی دانشی آن ها نیست، بلکه به دلیل 
اطالعاتی«  در »جامعه  آن هاست.  قوه خیال  کارگیری  به  و  پــرورش  یا عدم  ضعف 
 امــروز که همه انسان ها ناگزیر در هجوم سیل آسای دانش و اطالعات قرار دارند، 
نه تنها دانشگاهیان بلکه همه الجرم دانشمندند! یعنی انبان همه انباشته از دانش 
و دانستنی هاست. اما از خیل انبوه دانشمندان تنها کسانی مولد علم اند که دانش را 
با تخیل خود درآمیزند و تخیل تنها زمانی به خدمت دانش درمی آید که بر صفحات 
سفید تجسم و تجسد مادی پیدا کند؛ در غیر این صورت تخیالت ما اوهام بی معنایی 
بیش نیستند. همه نویسندگان بر اهمیت تخیل در کار نوشتن تأکید داشته اند. فاکنر 
می نویسد: »گفتم كه نويسنده به سه منبع نياز دارد: تخيل، مشاهده و تجربه«؛ از 

این رو انگلیسی ها گفته اند: »هوش بدون تخیل و رؤیا، پرنده بدون بال است«. 

دیدگاه
annotation@qudsonline.ir
 نعمت الله فاضلی

اگر ابن سینا زنده بود جهان کنونی را چگونه می دید؟  رضا داوری اردکانی، در درس گفتار »بوعلی سینا« که به همت بنیاد علمی و فرهنگی بوعلی سینا برگزار شد، گفت: کسانی شاید بگویند 
او مایه فخر ایران است و به این دلیل به او احترام می گذاریم. درست می گویند اما آیا نمی توانیم هیچ گونه هم سخنی با او داشته باشیم؟ تاریخ فقط تاریخ مفاخر نیست و نباید آن را تنها بیان حوادث 

بی ارتباط با اکنون و آینده دانست. کاش می توانستیم ابن سینا را به اکنون زندگی مان بیاوریم و از او بپرسیم جهان و زندگی کنونی را چگونه می بیند و برای بودن در آن چه درسی به ما می دهد.

 محمد مرادی   دهه فجر که فرا می رسد 
و  اسالمی  انقالب  دستاورد های  بحث 
مقایسه آن با پیش از آن و با دیگر کشورها 
جزو بحث های داغ محافل مختلف است. 
انقالب اسالمی در شرایطی که از ابتدا تا 
به امروز با انواع و اقسام هجمه های فکری 
بوده،  روبه رو  خارجی  و  داخلی  عملی  و 
دستاوردهای مختلفی را به ارمغان آورده و 
با مقاومت در برابر این هجمه ها، درصدد 
گسترش و ترویج اهداف و آرمان های خود 
رهبر  است.  اسالمی  انقالب  دوم  گام  در 
فکر  »انقالب،  می فرمایند:  انقالب  معظم 
مورد  اگر  است؛  راه  است،  اندیشه  است، 
به  بگیرد،  قرار  ملتی  یک  قبول  و  پسند 
با  می پذیرد«؛  را  آن  ملت  آن  خود  خودِی 
توجه به این فرمایش تالش کردیم در این 
گفت وگو نگاهی دیگر به انقالب اسالمی و 

دستاورد های آن بیندازیم.

3دیدگاهمختلفدرباره»
دستاوردهایانقالب

صادق کوشکی، استاد دانشگاه و پژوهشگر 
دستاوردهای  درخصوص  ما  با  گفت وگو  در 
دیدگاه ها  زمینه  ایــن  در  می گوید:  انــقــالب 
متفاوت است، از این نظر که در داخل کشور 
اگر از بعضی افــراد در مورد انقالب بپرسیم 
ممکن است تلقی آن ها این باشد که انقالب 
محصول خاصی نداشته و حتی شاید عده ای 
که تحت تأثیر تبلیغات شبکه های ماهواره ای 
بر فضای  یا فضای مسموم حاکم  و  بیگانه 
مجازی هستند بگویند انقالب برای ما دردسر 
کــرده  بیشتر  را  مــا  و مشکالت  داشــتــه  نیز 
است؛ برای مثال در دوران حکومت پهلوی 
زندگی مطلوب تری داشتیم و پس از پیروزی 
انقالب جامعه ایرانی دچار مشکالت مختلفی 
شده است.وی می افزاید: اگر از افراد دیگری 
که به نوعی با مقوله انقالب ارتباط دارنــد و 
به آن نزدیک هستند سؤال شود در جواب 
می گویند انقالب موجب شده حجم عظیمی 
از روستا ها به آب، برق و گاز دسترسی پیدا 
کنند و مناطق محروم را بازسازی کنیم و در 
واقع برخی از اتفاقات عمرانی یا افزایش سواد 
را مدنظر  ایــن دســت  از  عمومی و مسائلی 
ادامــه داد: یک دیدگاه دیگر  دارند.کوشکی 
استقالل،  می گوید  و  مــی رود  فراتر  مقداری 
اسالمی  انقالب  مهم  دســتــاورد  و  محصول 
یا  و  پهلوی  دوران  در  گذشته  در  ما  اســت. 
پیش از آن یک حاکمیت مستقل نداشتیم و 
تابع فشارها و اراده قدرت های غربی از قبیل 
انگلیس، روسیه و آمریکا بوده ایم و پس از 
پیروزی انقالب توانستیم استقالل پیدا کنیم.

انقالبایران؛توفانیدرجهان»
وی اضافه می کند: یکی از کسانی که انقالب 
را به شکل بسیار کوتاه و خاصی توصیف 
کرده آنتونی گیدنز است. گیدنز جزو چند 
دنیای  در  جامعه شناسی  شاخص  چهره 
عین  در  و  سکوالر  دانشمندی  و  معاصر 
حال مسلط بر حوزه دانش جامعه شناسی 
شده  شناخته  دنیا  در  کارهایش  و  آثــار  و 
است. توصیف وی دربــاره انقالب اسالمی 
که  »جامعه شناسی«  معروفش  کتاب  در 
متعلق به اواخر دهه 90 میالدی بوده، این 
وقوع  از  پیش  »جهان  می گوید:  که  اســت 
ایــران در یک حرکت هماهنگ به  انقالب 
سمت حذف دین از زندگی و سکوالریسم 
حرکت می کرد و انقالب ایران مسیر جهان 
تغییر  دینی  زیست  و  حیات  به سمت  را 
داد«. وی در سال 1374 شمسی می گوید 
انقالب ایران مسیر را تغییر داد؛ نمی گوید 
تغییر خواهد داد و یا تغییر می دهد؛ شاید 
اگر گوینده این توصیف را حذف کنیم کسی 
باور نکند اندیشمند سکوالر غربی چنین 
توصیفی را از انقالب اسالمی داشته است. 
نیکسون،  ریــچــارد  توصیف  مثال  ــرای  ب یا 
رئیس جمهور آمریکا در دهه 70 میالدی 
درباره انقالب اسالمی این است که توفانی 
در جهان به راه افتاده و ما قادر به مهار این 

توفان نیستیم.

گسترهجهانیتأثیرانقالباسالمی»
وی با بیان اینکه کدام یک از این موارد را 
می توان دستاورد انقالب اسالمی دانست، 
پــدیــده ای است  آیــا انقالب آن  ادامــه داد: 

برای  بعضی ها  گمان  به  که 
به  بدبختی  و  ایــران مشکل 
وجود آورده است؟ آیا انقالب 
اسالمی ایران پدیده ای است 
ـــه مـــوجـــب ســـاخـــت وســـاز  ک
شــده  کـــشـــور  در  عـــمـــرانـــی 
است؟ آیا انقالب اسالمی آن 
پدیده ای است که استقالل 
ــه ارمــغــان آورده  بـــرای مــا ب
اســت؟ و یا پــدیــده ای است 
که مسیر جهان را به سمت 
حیات و زیست دینی تغییر 
اینکه  براساس  است؟  داده 
ــه ای نگاه کنیم و  از چه زاوی
راوی و توصیف کننده از چه 
این  از  یکی  بنگرد  زاویـــه ای 
درست  می تواند  توصیف ها 
ــوصــیــف هــای  ــا ت ــد. مــ ــاشــ ــ ب

اما  زیاد شنیده ایم،  را معموالً  تا سوم  اول 
دیدگاه چهارم نیازمند توضیح بیشتر است، 
چون ساحت این دستاورد، ساحت فکری 
دیدگاه های  در  اگــر  و  اســت  انــدیــشــه ای  و 
قبلی، دستاوردهای انقالب حالت ملموس 
داشتند اینجا بیشتر ساحت فکری، نظری 
تأثیر  گستره  و  می کند  پیدا  اندیشه ای  و 

انقالب اسالمی جهانی می شود.

احیایزیستدینیودینداری»
کوشکی با اشاره به اینکه اگر در دیدگاه های 
متوجه  بنگریم  خمینی)ره(  امــام  حضرت 
خواهیم شد امام)ره( نیز مهم ترین دستاورد 
را تحول در مسیر زندگی  انقالب اسالمی 

می افزاید:  مــی دانــد،  انسان 
ــام)ره(، انقالب  ــ ام به روایـــت 
اسالمی حرکتی برای احیای 
ــای مــعــاصــر با  ــی دیـــن در دن
ــان و  ــســ ــ ــــت ان ــدای ــدف هــ ــ هـ
ــاز هــای  ــی ــه ن پــاســخــگــویــی بـ
اســت.  او  مــعــنــوی  و  ــادی  ــ م
ــقــالب اســالمــی  مــخــاطــب ان
در نــگــاه حــضــرت امــــام)ره( 
و  هستند  انــســان هــا  هــمــه 
خروجی انقالب اسالمی در 
کــردن  ایــجــاد  امـــام  اندیشه 
فــرایــنــد و زمــیــنــه هــدایــت 
فقط  نــه  و  بشریت  و  بشر 
ادامه  ایران اســت.وی  مردم 
می دهد: انقالب اسالمی در 
این روایت و دیدگاه، احیای 
به  و دینداری  زیست دینی 

روایت اسالم ناب در دنیای معاصر است.

انقالباسالمی،یکپیامواندیشه»
الهیودینی

بشری  اتفاق  یک  انقالب  داد:  ادامــه  وی 
دینی  و  الهی  اندیشه  و  پیام  یک  نیست، 
است و درست است که توسط انسان هایی 
ترویج و تبلیغ می شود اما ماهیت آن الهی 
و فکری و اندیشه ای است و به همین خاطر 
این روایت از انقالب اسالمی می گوید ثمره 
در  باید  را  آن  موفقیت  و  اسالمی  انقالب 
افزایش کیفیت دینداری و افزایش دینداران 
جست وجو کرد. به تعبیر حضرت امام)ره( 
ــاورد انــقــالب  ــتـ مــهــم تــریــن خــروجــی و دسـ

برای  تکامل  زمینه  آوردن  فراهم  اسالمی 
انسان هاست. جالب است که رهبر انقالب 
در توصیف این مسئله فرمایشی دارند به 
پرورش جوانان خداجوی  این مضمون که 

بسیجی فتح الفتوح امام است.
امام خمینی )ره( در جواب برخی از چهره های 
آب  کنید  فــرض  می فرمایند  موقت  دولــت 
و برق را نیز بــرای مــردم مجانی کردید مگر 
هدف انقالب آب و برق مجانی بوده، که نبوده 
است. امام)ره( به صراحت در آنجا این بحث 
را مطرح می کنند که هدف انقالب تکامل و 
تعالی انسان در گستره جهان و با نگاه به 
بشریت است و امام)ره( به عنوان یک عالم 
دین آمده تا دوباره بشر را با دین آشتی دهد، 
آن هم دین به روایت انقالب اسالمی و اسالم 
اینکه آشتی دادن  به  اشــاره  با  ناب را. وی 
بشر با دین و اینکه بشر با کمک آن تکامل، 
نوعی  بــه  کند  پیدا  معنوی  رشــد  و  تعالی 
می گوید:  اســت،  اسالمی  انقالب  دستاورد 
البته زندگی انسان نیز باید حسنه باشد تا 
در آخرت کیفیت حیات اخــروی او حسنه 
اسالمی  انقالب  دستاورد  مهم ترین  باشد، 
پرورش انسان است چه از طریق علوم، چه 
از طریق عمل که خود عمل نیز یک سازوکار 
برای شناخت است و چه از طریق عرفان؛ تا 

پا در مسیر تکامل و تعالی بگذارد.

انقالباسالمییکرویداد»
فکریاندیشهای

کوشکی با اشاره به اینکه جمهوری اسالمی 
یــک شــعــاع و مــیــوه ای از درخـــت انقالب 
ــه مــی دهــد: انقالب  ــت، ادامــ اســالمــی اسـ
اسالمی یک رویداد فکری اندیشه ای و از 
امــا جمهوری  اســت  اندیشه  و  جنس فکر 
حاکمیت  یک  از  حقوقی  ماهیت  اسالمی 
اندیشه  آن  و  اسالمی  انقالب  ایــن  اســت، 
و  بــریــزد  اســت در ظــرف حاکمیت  ممکن 
یک  در  یا  شــود،  ایــران  اسالمی  جمهوری 
حــزب بریزد و حــزب هللا لبنان شــده یا در 
و حشدالشعبی  ریخته  قالب یک تشکل 
عراق و یا جایی دیگر انصارهللا یمن شود. 
ماهیت  اسالمی  انقالب  ماهیت  واقــع  در 
آن چیزی که در  اســت؛  و فکر  اندیشه ای 
بهمن 57 پیروز می شود انقالب اسالمی به 
توسل  با  نیست، مردم  کلمه  معنی دقیق 
به این اندیشه تالش کردند و حکومتی را 
تغییر دادند. جمهوری اسالمی یک شعاعی 
اما  اســت  اسالمی  انقالب  خورشید  آن  از 
جمهوری اسالمی با همه بسترهایش اعم از 
حاکمان، مردم و جامعه، تجلی آن اندیشه 

در قالب جمهوریت و اکثریت است.

بررسی انواع مواجهه اندیشمندان دنیا با انقالب اسالمی  در گفت وگو با دکتر صادق کوشکی

گیدنزمیگوید:انقالبایرانجهانرابهسمتزیستدینیبرد

توصیفریچارد
نیکسون،رئیسجمهور
آمریکادردهه70

میالدیدربارهانقالب
اسالمیایناستکه
توفانیدرجهانبه

راهافتادهوماقادربه
مهاراینتوفاننیستیم

بـــــــرش

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حسین صدیقی فرزند ابراهیم به شماره 
شناسنامه 31 صادره از قدمگاه در یک باب ساختمان دامداری به مساحت 5300 متر مربع در قسمتی از پالک ۴1 فرعی از 119 
اصلی بخش 3 زبرخان واقع در اراضی مجدآباد از محل مالکیت رسمی مشاعی سید حسن موسوی فرزند سید عبداهلل محرز 
گردیده است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای 
هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در 
اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید 

حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-991095۴
تاریخ انتشار نوبت اول: 29 /1399/10
تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/1۴

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک 

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی نظر 
به دستور مواد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی چنارانی فرزند عبدالخالق به شماره 
شناسنامه 57۴0038911 صادره از قدمگاه در یک قطعه باغ به مساحت90579 متر مربع در قسمتی از پالک 152 اصلی 
بخش 3 زبرخان واقع در اراضی محمدآباد خریداری از مالک رسمی آقای علی دستمالچی فرزند محمدحسین محرز گردیده 
است. لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13آیین نامه مربوطه 
این آگهی در دو نوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها رای هیئت الصاق 
تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود 
را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین آگهی 
نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت وفاقد سابقه تحدید حدود واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .آ-9910956
تاریخ انتشار نوبت اول: 29 /1399/10     تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/11/1۴

                                        سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک

) رسمی  سند  فاقد  های  ساختمان  و  اراضی  وضعیت  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  )آگهی 
حسب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 آراء 
صادره از هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی سبزوارتصرفات مالکانه و بال معارض اشخاص محرزو جهت 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش 2 سبزوار

-خانم فاطمه برادران بناء  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 111/39 متر مربع قسمتي ازپالک 323۴ اصلی بخش 
2 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش

بخش3 سبزوار
پالک ۴ اصلی اراضی چهار باغ

-خانم الهام ایوبی  نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 2۴0/35 متر مربع قسمتي ازپالک  69  فرعي از ۴ 
اصلی بخش 3 سبزوارکه رعایت شروط مندرج در سند اجاره الزامیست از محل مالکیت مالک رسمي محمد رضا مهدی نیا

پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو
-خانم رقیه شاره  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 95/75 متر مربع قسمتي ازپالک 276  فرعي از 5 اصلی 

بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد اسماعیل قلعه نوی
-آقای مهدی افشاری نیک  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 77 متر مربع قسمتي ازپالک 165  فرعي از 5 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عصمت قنبری
-آقاي جالل قلعه نوی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 75/93 متر مربع قسمتي ازپالک 2۴9  

فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلطان قلعه نوی
-خانم اعظم قلعه نوی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 75/93 متر مربع قسمتي ازپالک 2۴9  

فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلطان قلعه نوی
-خانم معصومه قزی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 61/75 متر مربع قسمتي ازپالک 337  فرعي از 5 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس میرحسینی

-آقای محمد علی قرائی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 113/85 متر مربع قسمتي ازپالک 287  فرعي از 
5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد ترشیزی

-آقاي علی باشتنی نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 82/۴6 متر مربع قسمتي ازپالک 962  فرعي از 5 اصلی 
بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي یوسف و موسی شهرت هر دو کوشکباغی

-خانم معصومه قزی  نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 99/۴0 متر مربع قسمتي ازپالک  2523  فرعي 
از 5 اصلی بخش 3 از محل مالکیت موقوفه حسین به تولیت خانم پروین بقراط
پالک 6 اصلی اراضی كلوت

-خانم شهربانو السادات امیر حسینی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 127/37 متر مربع قسمتي از پالکهای 
۴58۴ و ۴590  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزوارکه نسبت به پالک ۴58۴ فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی علی دانا 

و نسبت به پالک ۴590 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائی 
-خانم صفیه طبسی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 96 متر مربع قسمتي ازپالک باقیمانده 35  فرعي از 6 اصلی 

بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد مهری
-آقاي اسداله ادیبیان  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 1۴2/85 متر مربع قسمتي ازپالک ۴582  فرعي از 

6 اصلی بخش 3 سبزوار از محل مالکیت رسمي عباس غالم دانایی و زهرا دیواندری
-آقاي حسن دشتی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 10۴/85 متر مربع قسمتي ازپالک ۴582  فرعي از 6 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عباس غالم دانایی
-خانم ملیحه ایزی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 99/21 متر مربع قسمتي ازپالک 259  فرعي از 6 اصلی 

بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حاجیه عذرا علوی
-خانم محترم زردکوهی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 76/92 متر مربع قسمتي ازپالک 1۴6  فرعي از 6 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیزهوش
-خانم فاطمه شم ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 101/95 متر مربع قسمتي ازپالک 152  فرعي از 

6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد مهرابادی و ابراهیم مسکنی
-آقاي خلیل هوشمند زعفرانیه  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 103/35 متر مربع قسمتي ازپالک ۴591  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زینب غالم دانائی
-خانم طاهره تمیز کالت نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 1۴5/28 متر مربع قسمتي 

ازپالک 31  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه تشکری
-آقاي هادی زعفرانیه  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 139/70 متر مربع قسمتي ازپالک 

۴590  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائی
-خانم فاطمه تکابی  نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب  ساختمان به مساحت 139/70 متر مربع قسمتي ازپالک 

۴590  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي برات اله غالم دانائی
-آقاي حسن زارعی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 105/13  متر مربع قسمتي ازپالک 

106  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عذرا گودچاهی
-خانم فاطمه اسحق زاده نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 105/13  متر مربع قسمتي 

ازپالک 106  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عذرا گودچاهی
-آقاي ابراهیم اکبری اردیزی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 97/83 متر مربع قسمتي ازپالک 2  فرعي از 

6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي کریم سدیدی
-آقاي علی اصغر دارینی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 90/26 متر مربع قسمتي ازپالک 75  فرعي از 6 اصلی 

بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي صفرعلی کوشکی
-آقاي علی ثنائی مقدم سبزوار  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 125/70 متر مربع قسمتي ازپالک ۴97۴  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد تقی غالمی
-آقاي محمد ظهوری ثانی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100/02 متر مربع قسمتي ازپالک 75  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي رمضانعلی قلعه نوی
-آق��اي عبدال��ه احمدی نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از  شش��دانگ  یک باب س��اختمان ب��ه مس��احت 207/75  متر 
مرب��ع قس��متي ازپالک 1136  فرعي از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي حس��ین اکب��ری زاده

-آقاي محمد تقی یونس پور نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 207/75  متر مربع قسمتي 
ازپالک 1136  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسین اکبری زاده

-آقاي مریم سارقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 109/22 متر مربع قسمتي ازپالک 1۴6  فرعي از 6 
اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی تیز هوش

-آقاي علیرضا بازقندی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 98/03 متر مربع قسمتي ازپالک 29  فرعي از 6 اصلی 
بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي شهربانو ابارشی

-خانم مهری ابوالحسنی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 9۴/07  متر مربع قسمتي ازپالک 
89۴8  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد حسین طاهر اول

-آقاي عباس فیض ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 36/39 متر مربع قسمتي ازپالک 36  فرعي 
از 6 اصلی بخش 3 س��بزواراز محل مالکیت مالک رس��مي ابراهیم طبسی و ش��هرداری سبزوار)نسبت به 6/39متر مربع(

پالک 162 اصلی اراضی ايزي
-آقای هادی ایروانی الداغی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 196/۴0 متر مربع قسمتي ازپالک ۴13  فرعي 

از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي ذبیح اله آقا بابائی               
-آقای نصرت اله کاله درازی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 119/10 متر مربع قسمتي ازپالک ۴08  فرعي 

از 162 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي معصومه ایزی              

بخش 12 سبزوار
پالک1 اصلی اراضی عمیداباد

-آقاي سید عباس زرقی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتي ازپالک 210  فرعي از یک 
اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی جعفری

-آقاي حسین علی ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 75/60 متر مربع قسمتي ازپالک 237  فرعي از 
یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي آسیه جراحی

-خانم مریم محمدی کالته ساالری  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 156/68 متر مربع تمامت پالک 67۴2  
فرعي از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي اسداله باشتنی

پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن
-خانم زهرا چشمی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 73/91  متر مربع قسمتي ازپالک 292  

فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اصغر چکنی
-خانم مهناز زاهدی دلبری نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 112 متر مربع قسمتي ازپالک 99۴9  فرعي از 

2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن برغمدی
-آقاي حسین مهری  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 90 متر مربع قسمتي ازپالک 800۴  فرعي از 2 اصلی 

بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
پالک 7 اصلی اراضی نقابشك

-خانم بتول اس��ماعیلی خوش��مردان نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 100 متر مربع 
قس��متي ازپالک 309  فرعي از 7 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمي مانده گار اسماعیلی خوشمردان 
-خانم صدیقه اس��ماعیلی خوش��مردان نسبت به سه دانگ مشاع از شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 100 متر مربع 
قس��متي ازپالک 309  فرعي از 7 اصلی بخش 12 س��بزواراز محل مالکیت مالک رسمي مانده گار اسماعیلی خوشمردان 
-خانم زهرا ساالری نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 102 متر مربع قسمتي ازپالک 56  فرعي 
از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر و فاطمه و عباس و حسین وحشمت و حسن شهرت همگی 

وجودی )ورثه ابراهیم وجودی( 
-خانم مریم عباسی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 67/50 متر مربع قسمتي ازپالک 98  فرعي از 7 اصلی 

بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر قاسمی
-خانم زهرا کاله درازی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 62/05 متر مربع قسمتی از پالک 7  فرعي از 7 اصلی 

بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي طوبی شیعه
-خانم مریم علی ابادی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب منزل به مساحت 98/35  متر مربع قسمتي ازپالک 
56  فرعي از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر و فاطمه و عباس و حسین وحشمت و حسن 

شهرت همگی وجودی فرزندان ابراهیم 
لذا به استناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه منتشر 
میگردد در صورتی که اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند در شهرها باید از تاریخ انتشار اولین آگهی در 
روزنامه و در روستاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند 
.معترض باید  ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
محل مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .برابر ماده 13 آیین 
نامه مذکور در مورد آن قسمت از امالکی که قبال نسبت به آن ها اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی طبق رای هیئت 
پس از تنظیم اظهار نامه ثبتی حاوی تحدید حدود ملک ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به 
اطالع عموم میرساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید .)م الف 99/2200( آ-9910980
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آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

آگهی موضوع ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می: 
براب��ر رای ش��ماره 139960310006009336 م��ورخ 1399,05,28هیئ��ت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بن��ام آقای/خان��م علی رضا ن��وروزی فرزند محمد در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 
مس��احت 2۴8مترمربع پالک 3660 فرعی از 2 اصلی واقع در ایزدش��هر مازندران بخش10 ثبت نور محرز گردیده س��ت.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند.

معت��رض بای��د ظ��رف یک م��اه از تاریخ تس��لیم اعت��راض مبادرت ب��ه تقدی��م دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل 
نمای��د و گواه��ی تقدی��م دادخواس��ت ب��ه اداره ثب��ت مح��ل تحویل ده��د. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقض��ای مدت 
مذک��ور و ع��دم وصول اعت��راض طبق مقررات س��ند مالکیت ص��ادر خواه��د ش��د. م ال��ف 19908715 آ-991098۴

تاریخ انتشار دوم: 99,11,1۴ تاریخ انتشار اول: 99,10,29 
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 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

مشاعی و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 

طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
1 -رأی شماره  139960330001012036 مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴30001000857 خانم فاطمه کرمانی مقام 
فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 96 مترمربع پالک شماره 11395/1۴ 
اصلی واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر ۴57 صفحه 18 به موجب سند 

قطعی 1۴۴860 مورخ 1381/12/19 دفترخانه 20 قم. )م الف 890۴( 
2- رأی شماره 139960330001012037  مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴30001000858 خانم زهره افخمی  فرزند 
اسمعیل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ششدانگ 96  مترمربع پالک شماره  11395/1۴ اصلی 
واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 357 صفحه 392 به موجب سند قطعی 

111۴1 مورخ 1398/1/19 دفتر خانه 107 قم.)م الف 8905( 
3- رأی شماره 139960330001012578 مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴3000100119۴ آقای احمد مالحسینی  
فرزند محمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 22/07 مترمربع پالک شماره 10697/1 اصلی واقع در قم بخش یک 

حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از علی تفرشی.)م الف 8906( 
۴- رأی شماره 139860330001015669 مربوط به پرونده کالسه 139711۴۴30001000585 آقای حسن فراشی   فرزند 
حسین در ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت 362/50 مترمربع پالک شماره 11868  اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره 
یک قم سند صادره در دفتر 578 صفحه 8 به موجب سند رسمی به شماره 105509 مورخ 1389/9/3 دفترخانه 15 قم.)م الف 8907( 
5- رأی ش��ماره 139960330001011112  مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴30001000۴76 آقای حسن نادعلیان 
فرزند زمان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 79/2۴ مترمربع پالک شماره 1092۴/6 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از واله بیاتی صادره در دفتر 328 صفحه 155.)م الف 8908( 
6- رأی شماره 139960330001011362  مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴30001000911 آقای جواد تقی پور فرزند 
اکبر در ششدانگ یک باب ساختمان ) سوله کارگاه نجاری( به مساحت 289/98 مترمربع پالک شماره 1122۴ اصلی واقع در قم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسطه از محمد ولی احدی از وراث حبیب اله ولی.)م الف 8909( 
7- رأی شماره 13996033000101160۴  مربوط به پرونده کالسه  139911۴۴30001000667 خانم زهرا حجتی فرزند 
احمد در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 93/35 مترمربع پالک شماره 11192/7 اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت 
ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی خریداری مع الواسطه از مهری مظاهری صادره در دفتر 10۴ صفحات 55.)م  الف 8910(

8- رأی ش��ماره 139960330001012627  مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴30001001330 خانم محدثه حایری 
مهریزی فرزند محمدصادق درششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 120 مترمربع پالک شماره 10875 اصلی واقع درقم 
بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی به ش��ماره 196662 مورخ 1399/8/6 دفترخانه 3قم.)م الف 8911( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با توجه 
به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند 
ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه1 قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9911560

تاریخ انتشار دوم : 1399/11/29 تاریخ انتشار اول: 1399/11/1۴  
داود فهیمی نیک -  رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

مشاعی و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   3 ماده  موضوع  آگهی 
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق 

قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1� رأی شماره 139860330002023356 مربوط به پرونده کالسه 139611۴۴3000200017۴ آقای احمد علی محرمی  
فرزند احد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 100 مترمربع پالک شماره 1978 اصلی واقع 

در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند مالکیت مشاعی ثبت دفتر 239 صفحه 281.) م الف 8901( 
2� رأی شماره 13996033000201۴732 مربوط به پرونده کالسه 139911۴۴30002000923 آقای محمد رضا پریگل  
فرزند قهرمان در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت ۴7 مترمربع پالک شماره 100 فرعی از 1900 
اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی شماره 21567 مورخ 99/۴/5 دفترخانه 2 قم. ) م الف 8902(

 3- رأی شماره 139960330002005966 مربوط به پرونده کالسه 139211۴۴30002000108 آقای حیدر علی بیات 
فرزند بندعلی در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 130 مترمربع پالک شماره 13۴ فرعی 
از 1979 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از محمد محمد نورنوری که به محمد 
محمدی تبار تغییر نام داده و محمد قشالقی که  به محمد محمدی مبارز تغییر نام داده و محمد چهارده چککی ثبت دفتر 

163 صفحه 352.) م الف 8903( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی صادر گردد با 
توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را 
اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و 
گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. آ-9911561
تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/11/1۴     تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/11/29

عباس پور حسنی حجت آبادی  -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/11/29
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5روزنامـه صبـح ایـران گفت وگوگفت وگو
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9458 سه شنبه  14 بهمن 1399 19 جمادی الثانی 1442 2 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 

اقتصاد کشور به هوایی تازه نیاز دارد  استنباط من این است که اقتصاد کشور به هوایی تازه نیاز دارد. پیامدهای منفی راهی که در این هشت سال تاکنون رفته ایم را برای تولید دیده ایم. ما نیازمند تغییر دیدگاه ها هستیم و باید به ظرفیت های داخلی و مقاوم سازی اقتصاد بیشتر توجه کرد. 
در عین  حال نیازمند این هستیم که دیدگاه هایی با شناخت از علم اقتصاد و تولید بر بخش اجرا حاکم شود و باید رشد و توسعه کشور بر محور عدالت باشد. در این صورت آینده رو به رشدی برای اقتصاد کشور و کشاورزی خواهیم داشت. در بخش کشاورزی هم مشخصاً باید تمرکز را بر افزایش 

عملکرد در واحد سطح و باال بردن تولید با توجه به بازارهای هدف بگذاریم. معتقدم نباید فرصت سوزی کرد و از همین امروز که نزدیک به سال 1400 و شکل گیری دولت جدید هستیم، باید برای افزایش تولید برخی اقالم اساسی و راهبردی در بخش کشاورزی طراحی و برنامه ریزی کرد.

ــوان یــک دانــشــگــاهــی، حضور    ــه  عــن   ب
ــت دهــم برایتان چــه دســتــاوردهــا و  در دول
تجربه هایی داشت و نگاه دانشگاهی شما 
به حل مشکالت جهاد کشاورزی چه کمکی 
کرد؟ آیا توانستید از اندوخته دانشی خود 
استفاده  وزارتــخــانــه  اهـــداف  پیشبرد  ــرای  ب

کنید؟
وزیر  فــردی که می خواهد  من فکر می کنم 
باید  ــوان مدیریت،  ت و  بر هنر  عــاوه  شــود 
دو جنبه دیگر هم داشته باشد؛ یکی علم 
این  تلفیق  بــا  واقـــع  تــجــربــه. در  و دیــگــری 
خواهیم  چندوجهی«  »مدیر  یک  جنبه ها، 
ــه مــســائــل جــامــع و  داشـــت کــه نــگــاهــش ب
کاربردی خواهد بود. طبعاً تلفیق تخصص 
با تجربه، در پیشبرد کارها می تواند بسیار 

مؤثر باشد.
ویژگی  با  متناسب  که  اقدام هایی  از  یکی 
ــت که  ــن اســ ــ ــت ای ــاورزی اســ ــشــ ــ بــخــش ک
مــحــصــوالت  واردات  فــصــلــی  تــعــرفــه هــای 
کـــشـــاورزی طـــوری تنظیم شــد کــه هــم از 
در  هم  و  داخلی حمایت شود  تولیدکننده 
مواقعی از سال که تولیدکننده محصولش 
به  مصرف کننده  از  بتوانیم  ــروخــت،  ف را 
 درســـتـــی حــمــایــت و نــیــازهــای داخـــلـــی را 
تأمین کنیم. در حوزه اقتصاد آب، افزایش 
بهره وری آب در بخش کشاورزی و افزایش 
سودآوری اقتصادی در تولید حائز اهمیت 
است که با توسعه آبیاری های مدرن تحقق 
می یابد و اینکه با چه سازوکاری کشاورزان 
را بــه ایــن سمت ســوق دهــیــم. ســازوکــاری 
بــود که 85 درصد  ایــن  که در نظر گرفتیم 
هزینه های کشاورزان مربوط به آبیاری تحت  
توسعه  دولــت متقبل شود که در  را  فشار 
نقش  کــشــاورزی  بخش  در  سرمایه گذاری 
بسزایی داشت. این اقدام ها و چنین نگاهی 

حاصل تلفیق تخصص و تجربه است.

و    اهــــــداف  مــهــم تــریــن  زمـــــان  آن  در   
بود؟  چه  جهاد  وزارت  بــرای  برنامه هایتان 
عدم  و  موفقیت  دالیــل  اجرایی شدند؟  آیا 

موفقیتتان چه بود؟
می بردیم؛  پیش  را  امــور  جنبه  چند  در  ما 
امنیت غذایی  تولید، متکی کردن  افزایش 
بــه ظــرفــیــت هــای داخــلــی،  کــشــور  فیزیکی 
مهار  ابعاد،  همه  در  مکانیزاسیون  توسعه 
و تنظیم واردات بی رویه و اقتصادی کردن 

تولیدات کشاورزان و روستاییان. 
آبیاری  به  ویــژه  و  مکانیزاسیون  توسعه  در 
آمد.  بدست  بزرگی  موفقیت  تحت  فشار 
از دولـــت نهم حــدود  و پیش  تــا ســال 84 
در  تحت  فــشــار  ــیــاری  آب هکتار  هـــزار   490
کشور اجرا شده بود اما سال 92 این عدد به 
یک میلیون و 400 هزار هکتار افزایش یافت 

که جهش بزرگی محسوب می شود.
 در تولید مواد غذایی هم توانستیم به  طور 
نسبی تا 80 درصــد نیاز کشور را از داخل 
تأمین کنیم و همچنین در توسعه صادرات 
محصوالت کشاورزی هم رکــورد 6 میلیارد 
این  که  کردیم  ثبت  را  دالر  میلیون   200 و 
رکــورد همچنان باقی است. در واقع ما در 
ابعاد مختلف کار کردیم اما چون تحریم ها 
در مسیرمان قرار گرفت مقداری در افزایش 
ــر ســال  اواخــ اســاســی در  کــاالهــای  قیمت 
که  برخوردیم  به مشکاتی  ســال 92  و   91
و  کــرد  وارد  مصرف کنندگان  بر  فشارهایی 

برای ما هم اذیت کننده بود.
چهار  آن  در  دیگری  خــوب  قــدم هــای  البته 
سال 88 تا 92 برداشته شد؛ مثاً در اجرای 
قانون هدفمندی یارانه ها بنده جزو پنج وزیر 
طــراح ایــن ایــده و در عین  حــال مجری آن 
بودم که عاوه بر پرداخت های حمایتی به 
مصرف کننده باید از تولیدکننده هم حمایت 
می کردیم. چون قیمت حامل های انرژی در 
استفاده بخش  بیشترین  و  بود  حال رشد 
کشاورزی از گازوئیل بود که قیمتش 9 برابر 

شده بود و باید از تولید در برابر آسیب ها 
مراقبت می شد و بر همین اساس بسته های 
حمایتی تولید را اجرا کردیم که نه  تنها تولید 
بلکه  نیافت  کاهش  کــشــاورزی  بخش  در 
بــودیــم. رشد  تولیدات  ایــن  افــزایــش  شاهد 
سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در دوره 
مدیریت بنده باالترین افزایش از سال 1338 

تاکنون است.

در    مدیریت شما  دوره  در  دکتر،  آقــای   
سیاست های  گندم،  خودکفایی  خصوص 
تأمین نهاده های دامــی در داخــل و کشت 
نیاز کشور،  تأمین  ــرای  ب روغــنــی  دانــه هــای 
انتقادهایی مطرح می شد. امروز که بیرون از 
گود مدیریت و اجرا قرار گرفته اید، پاسختان 

به این انتقادها چیست؟
فکر می کنم امروز که مردم تجربه عملکرد 
قدر  دیــده انــد  را  فعلی  دولــت  هشت ساله 
زحمات دولت قبل را بیشتر می دانند، چون 
می توانند دو دوره را به  طور واقعی مقایسه 

کــنــنــد. تــوانــســتــیــم بـــا هر 
تحریم ها  شـــده  تــرفــنــدی 
مختلف  بخش های  در  را 
کشور دور بزنیم و پس از 
کمتر از یک سال اقتصاد 
کشور و بخش تولید خود 
تــحــریــم هــا  بـــا شـــرایـــط  را 
تطبیق دادیم. مواد اولیه و 
واسط برای تداوم تولید در 
بخش کشاورزی و صنعت 
تــأمــیــن شـــد تـــا نــیــازهــای 
مردم از جمله مواد غذایی 

آسیب نبیند.
 ما در سال 91 و در اوج تحریم ها و فشارهای 
تخم مرغ  و  مــرغ  صادرکننده  حتی  آمریکا 
به  توجه  با  و  امــروز  با  مقایسه  در  شدیم. 
شرایط تحریم، تدابیر اتخاذ شده در دولت 
توجه  با  بود.  به  طور نسبی موفق تر  سابق 
و  تــوان  بر  باید  تحریم ها  پیچیدگی های  به 
ظرفیت داخلی تکیه می کردیم که ما این کار 
را کردیم ولی امروز این اتکا دیده نمی شود 
و خأل این نبود اتکا احساس می شود. امروز 
دولت فعلی بیشتر به این تکیه کرده که چه 
توافقی با طرف خارجی انجام خواهد شد و 

آن ها چه تسهیاتی فراهم خواهند کرد.
 وقتی نگاه به رفع تحریم ها و دست طرف 
او  بــه  را  عمل  ابــتــکــار  یعنی  بــاشــد  مقابل 
است  موظف  دولــت  حالی  که  در  داده ای؛ 
را  اقتصاد  و  تکیه  داخلی  ظرفیت های  به 
در مقابل تکانه های خارجی حفظ کند. ما 
معدن،  کــشــاورزی، صنعت،  بخش های  در 
ساختمان و صنایع باالدست و پایین دست 
نفت و گاز ظرفیت های زیادی داریم که اگر 
کــرده  استفاده  آن  از  ســال  ایــن هشت  در 
بودیم می توانستیم تحریم ها را بی اثر کنیم و 
ابتکار عمل در دست خودمان باشد. زمانی 
که در شهریورماه 92 آقای روحانی دولت را 
تحویل گرفت انبار کاالهای اساسی پر بود 
و نرخ ارز به زیر 3 هزار تومان کاهش  یافته 

بود.

عملکرد    به  انتقادها  ریشه  شما  یعنی   
ــه اســـتـــفـــاده از  ــوط بـ ــربـ ــت قــبــل را مـ ــ دولـ
تحریم ها  ــوع  ــ وق و  داخـــلـــی  ظــرفــیــت هــای 

می دانید؟
بــود و به  ــردم کمتر  از جــانــب مـ انــتــقــادهــا 
فعلی  از دولت  انتقادهای مردم  گستردگی 
به  مجلس  رابطه  زمــان  آن  در  البته  نبود؛ 
دلیل مسائل حاشیه ای با دولت خوب نبود 
و به  شدت از دولت انتقاد می کرد. بیش از 
باشند،  انتقاد داشته  دولــت  از  مــردم  آنکه 
طیفی از نمایندگان و مخالفان سیاسی که 
امروز در دولت فعلی هستند، از دولت دهم 
گرانی  سابق،  دولــت  در  می کردند.  انتقاد 
در مدت  آمــد  پیش  که  تحریم ها  از  ناشی 

یک سال تحت کنترل قرار گرفت و اقتصاد 
در چرخش بود و فعاالن اقتصادی به کار و 
تاش مشغول بودند، دقیقاً برخاف وضع 
نارضایتی  و  تورم  با  رکود همراه  موجود که 
اوج  بــه  دولــت  بی تدبیری  از  مــردم  شدید 

خودش رسیده است. 
 ،90 ســال  بی سابقه  تحریم های  جریان  در 
نــرخ ارز در یک ســال و نیم از حــدود هزار 
تومان به باالی 3 هزار تومان رسید اما در 
پایان دولت دهم که کار را به آقای روحانی 
تحویل دادیم نرخ ارز به زیر 3 

هزار تومان کاهش پیدا کرد. 
با  ارز  کـــه  بــبــیــنــیــد  را  امـــــروز 
رشـــد هــشــت بـــرابـــری نسبت 
به سال 92 به بــاالی 25 هزار 
تومان هم رسیده است. رشد 
اقتصادی دولت فعلی نسبت 
از نصف  به دولــت قبل کمتر 
اســت و نــرخ تــورم ســال 98 با 
43 درصد، دومین رکورد پس 
اســت  دوم  جــهــانــی  جــنــگ  از 
درصــد   49.2 بــا  نیز  اولــیــن  و 
مربوط به دولت مرحوم هاشمی رفسنجانی 
را می بینیم قدر  ــوارد  مـ ــن  ای وقــتــی  اســـت. 

عملکرد دولت قبل را بیشتر می دانیم.
 البته در سال 90 اقــدام خوب دیگری هم 
انجام شد و جلو واردات بی رویه محصوالت 
برخی  مـــذاق  بــه  کــه  گرفتیم  را  کــشــاورزی 
خوش نیامد و علیه دولت فضاسازی کردند. 
ما وظیفه داشتیم مانع این واردات بی رویه 
شویم و از تولید داخل حمایت کنیم ضمن 
گفته   89 ســال  انقاب  معظم  رهبر  اینکه 
ما  کــه  شوید  بــی رویــه  واردات  مانع  بــودنــد 
کشاورزی  جهاد  وزیــر  اختیارات  اســاس  بر 
بــود،  کـــرده  تصویب  مجلس  کــه  قانونی  و 
را  ممنوعیت واردات برخی اقام کشاورزی 
ابــاغ کردیم و در این زمینه اجــازه واردات 
برخی محصوالت را فقط در مواقعی دادیم 
که تولید داخل آسیب نبیند. این ها سبب 
شد سال 90 حدود 5 میلیون تن صرفه جویی 
داشته  کــشــاورزی  محصوالت  واردات  در 
ظرفیت های  شکوفایی  به  همین  و  باشیم 
ــال 91  ــرد و وقــتــی در سـ ــی کــمــک کـ داخــل
به  طور نسبی  تقریباً  تحریم ها شــروع شد 
امنیت قابل  قبول غذایی ایجاد کرده بودیم 
به  گونه ای که حتی در اوج تحریم لبنیات، 
مرغ و تخم مرغ، انواع محصوالت جالیزی، 

میوه و خشکبار صادر می شد.
وزارت شما    زمــان  در   خاطرمان هست 

زمین های  هکتاری  میلیون   ۲ افــزایــش  به 
آب  منابع  وجــود محدودیت  بــا  کــشــاورزی 
چنین  به  پاسختان  امــروز  می شد.  انتقاد 

انتقاداتی چیست؟
در  اشتباه  اطاعات  از  بعضی  من  نظر  به 
این سال ها منتشر شده که همچنان ادامه 
دارد. ما هیچ توسعه ای در سطح زیر کشت 
در دولت های نهم و دهم نداشتیم. قرار بود 
یک طرح زراعــت در فراغت در دولت نهم 
انجام شود که با تذکر رهبر معظم انقاب 
فقط روی کاغذ ماند و اجرایی نشد که به 
اما  برمی گردد؛  بنده  وزارت  دوران  از  پیش 
یــک کــار خوبی کــه در دولـــت دهــم انجام 
بــود که 9 هــزار میلیارد تومان  ایــن  دادیـــم 
کشاورزی  بخش  به  ارزان قیمت  تسهیات 
موجود  اراضــی  از  استفاده  با  و  تزریق شد 
افزایش عملکرد در واحد سطح، توسعه  و 
دامداری،  مرغداری،  گلخانه ای،  کشت های 
پرورش ماهی، توسعه مکانیزاسیون و آبیاری 
اراضـــی  در  بــاغــات  توسعه  و  تحت  فــشــار 
شیب دار محقق شد. نتیجه این طرح مهم 
و زیربنایی افزایش 10 میلیون تن به ظرفیت 
توانست  کــه  ــود  ب کــشــاورزی  بخش  تولید 
تحریم ها  مقابل  در  را  کشور  سال  چند  تا 

مصونیت نسبی ببخشد. 
واقعیت این است که در مجموع سطح زیر 
حدود  کشور  کشاورزی  محصوالت  کشت 
معناداری  و  خــاص  تغییر  اســت  ســال   40
توسعه  روی  بــیــشــتــر  و  نـــدیـــده  ــود  خــ بـــه 

مکانیزاسیون تمرکز شده است. 
البته تبدیل اراضــی زراعــی به باغات را در 
طـــول چــهــار دهـــه گــذشــتــه در دولــت هــای 
مختلف داشته ایم که در مجموع منجر به 
توسعه سطح زیر کشت در بخش کشاورزی 
ــت. در مــقــابــل تــوســعــه کشت  نــشــده اســ
هزار   20 سطح  در  که  بــوده  نیز  گلخانه ای 
هکتار تاکنون رسیده است. در دولت دهم 
با استفاده از قانون مقابله با چاه های فاقد 
غیرمجاز،  چــاه  حلقه  چهار  هــر  از  مــجــوز، 
یکی مجوزدار شد و سه چاه دیگر که فاقد 
مجوز بودند، تعطیل شدند، بنابراین شیب 
بهره برداری از آب های زیرزمینی در سال های 
آبیاری  توسعه  با  یافت.  کاهش   92 تا   88
اراضــی  از  عــمــده ای  بخش  در  تحت  فشار 
حدود 30 درصد در مصرف آب صرفه جویی 
شد و این به بهره برداری بهتر از آب کمک 
افزایش معنا دار و  تأکید می کنم  کرد. پس 

قابل  توجهی در سطح زیر کشت نداشتیم.

 در مورد فروش ساختمان وزارت جهاد   
انتظار  منتقدان  چــطــور؟  قضائیه  ــوه  ق بــه 
رئیس جمهور  تصمیم  بــرابــر  در  داشــتــنــد 
مقاومت کنید. چه دالیلی برای همسویی با 

رئیس جمهور در آن مقطع داشتید؟
که  هــســتــم  و  ــودم  ــ ب معتقد  مــن شــخــصــاً 
کم  را  خود  اداری  هزینه های  باید  دولت ها 
کنند به خصوص وزارتخانه های تولیدی باید 
از »کاخ نشینی« فاصله بگیرند. ما این تجربه 
کارهای  که  داشتیم  سازندگی  جهاد  در  را 

ســاخــتــمــان هــای  در  بــــــزرگ 
جهاد  در  شــد.  انجام  کوچک 
یـــک  طــــرف در  از  ســازنــدگــی 
جنگ  و  جــبــهــه  پــشــتــیــبــانــی 
حضور مؤثر داشتیم و از طرف 
دیگر در زمینه عمران و آبادانی 
روستاها، آبرسانی، برق رسانی، 
ســاخــت جـــاده و بــهــداشــت و 
ــم.  درمـــــان خــدمــت مــی کــردی
به  سازندگی  جهاد  همچنین 
ــهــاد انــقــابــی و   عــنــوان یــک  ن
افزایش تولید  ساده زیست در 
گوشت قرمز و سفید، افزایش 

تولید گندم و حفاظت از جنگل ها و مراتع 
خدمات بسیاری انجام داد و در رسیدن به 
خودکفایی در شیر و لبنیات موفقیت کسب 

کرد.
با دشمن،  این یعنی در سه جبهه جنگ   
کم  امکانات  با  تولید،  و  روستایی  عمران 
گرفت.  انجام  بــزرگ  بسیار  کارهای  اداری، 
سال  در  وزارت  مسئولیت  کــه  زمــانــی  در 
1388 به بنده محول شد، نگاه خود من این 
بود که برای حمایت از تولید و بازگرداندن 
اداری که در  به بخش  و تاش  کار  روحیه 
جهاد سازندگی این الگو را داشتیم، باید از 
به  را  کــاری  و جبهه  دور شویم  کاخ نشینی 
 جایی ببریم که کشاورز و روستایی حضور 
مراکز  کوچک،  شهرستان های  یعنی  دارد؛ 
و  پایتخت نشینی  از  و  روســتــاهــا  و  بخش 
شهرنشینی در بخش کشاورزی دور شویم. 
در واقع این ساختمان های بزرگ و عریض 
کشاورزی  بخش  نفع  به  مرکز  در  طویل  و 
نیست. ما در تهران ساختمان هایی داشتیم 
آن نمی رسید  به  که دست هیچ کشاورزی 
ـــادی در این  و از طــرفــی دیــگــر کــارکــنــان زی
ساختمان ها بودند که اصوالً با جبهه کاری 

ما فاصله زیادی داشتند. 
باید برای این ها تصمیم های اساسی گرفته 
شد  تکلیف  توسعه  اول  برنامه  از  می شد. 

که دولت ها موظف هستند انــدازه دولت و 
هیچ   اما  کنند  کوچک  را  اداری  بخش های 
از سوی هیچ  این زمینه  وقت شهامتی در 
که  بــود  قدمی  قــدم،  تنها  و  ندیدیم  دولتی 
ما در دولت نهم و دهم برداشتیم که آمار 
کارکنان وزارت جهاد را از 100 هزار به 80 هزار 

نفر کاهش دادیم. 
اعتقاد من این بود که می توانیم با 10 الی 
با حضور در شهرها،  و  کارشناس  هــزار   15
بخش های کوچک و روستاها، کشاورزان و 
با چنین  بهتر حمایت کنیم.  را  تولید ملی 
ــول فــروش  نگاهی، بــرنــامــه ریــزی شــد کــه پ
مراکز  و  پایتخت  در  ساختمان  چندین 
استان ها که مورد نیاز نبود را برای حمایت از 
توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و 
حمایت از کشاورزان مصرف کنیم. پیش از 
اینکه ساختمان شیشه ای فروخته شود از 
دولت یک پیش پرداخت 100 میلیارد تومانی 
در  سرمایه گذاری  توسعه  بــرای  که  گرفتیم 
کــشــاورزان  از  حمایت  و  کــشــاورزی  بخش 
هزینه کردیم. قرار بود ساختمان را با مزایده 
رایزنی  دولــت،  با  قوه قضائیه  اما  بفروشیم 
کرد و با مصوبه دولت، ساختمان را گرفت 

که من با همین بخش مخالف بودم. 
من موافق مزایده بودم و اعتقاد داشتم هیچ 
دستگاه دولتی و به  طریق  اولی قوه قضائیه 
حمایت  با  ما  چــون  باشد  کاخ نشین  نباید 
کنار  در  مسئوالن  تا  کردیم  انقاب  مــردم، 
آن هــا  از  و  باشند  تولیدکنندگان  و  مـــردم 
ساختمان های  در  اینکه  نه  کنند  حمایت 
شیک و عریض و طویل بنشینند و از ماوقع 

کشور و غم و غصه مردم دور باشند.

 شما آن زمان مخالفتتان را به صراحت   
اعالم کردید؟

بله. اما وقتی دوستان قوه قضائیه با تاش 
وقــت، مصوبه  دادگستری  وزیــر  و ضمانت 
اجرا  دولت  مصوبه  طبعاً  گرفتند،  را  دولت 
ــد. مــتــأســفــانــه اکــنــون  شــ
بــرخــی مــســئــوالن از ایــن 
دور  انــقــابــی  فــضــاهــای 
ــر هــم مــدیــری  ــده و اگـ شـ
اقـــــدام در راســتــای  یـــک 
زمینه  این  در  ملی  منافع 
انجام دهد با تعجب دیگر 
مدیران و یا حتی رسانه ها 

مواجه می شود.

 آقای دکتر، شما دو بار   
جمهوری  ریــاســت  نــامــزد 
شدید که بار اول انصراف دادید و هنوز چند 
ماه از وزارتتان باقی بود و بار دوم در سال 96 
شورای نگهبان صالحیت شما را تأیید نکرد. 
کدام ضرورت و دغدغه شما را به نام نویسی 

دعوت کرد؟
مدیریتی  و  اجرایی  تجربیات  که  آن هایی 
و  می کنند  لمس  را  بهتر مشکات  دارنــد، 
نقاط ضعف و قوت را می دانند و راهکارهای 
که  آن هایی  تا  می دانند  بهتر  را  مشکات 

بیرون از قوه مجریه می آیند.
 تجربه آقای روحانی پیش روی ماست که در 
همین هشت سال، شخصی با ادعای اینکه 
مشکات  حل  کلید  و  هستم«  »حقوقدان 
در دست من است، آمد و مردم نتیجه کار 
را می بینند. شما اگر حقوقدان هستید به 
بخش حقوقی خودتان یا همان کار امنیتی 
در شورای امنیت ملی که 16 سال مسئول 
بودید بروید و خدمت کنید چرا وارد بخش 
ملت  یک  فرصت های  و  می شوید  اجرایی 
سال  ایــن هشت  در  مــی بــریــد؟!  بین  از  را 
دستاوردهای کشور در دولت تدبیر و امید 
و در ابعاد مختلف، دچار آسیب شده است.
فعالیت های  تقریباً  برجام،  قالب  در  مثاً   
هسته ای را تعطیل کرده اند اما در مقابلش 
تولید،  در  یــا  نــشــد...  بــرداشــتــه  تحریم ها 
کشاورزی  در بخش  به  ویژه  سرمایه گذاری 
آسیب  تولید  بــه  ایــن هــا  کــه  یافت  کاهش 
می زند و رکود تورمی بر اقتصاد حاکم شده 
اســت. در ســه ســال اخــیــر، کشور بدترین 
اخیر  دهــه  چهار  در  را  اقتصادی  وضعیت 
تجربه کرده و مردم در سختی زیادی به سر 

می برند.
تــجــارب بسیار  در دولــت هــای نهم و دهــم 
توسعه  طـــرح  قبیل  از  داشــتــیــم؛  مــوفــقــی 
ــاری تحت  ــیـ ــاورزی، طـــرح تــوســعــه آبـ ــشــ کــ
افزایش  یارانه ها،  هدفمندی  اجــرای   فشار، 
راهسازی  اقتصاد،  در  سرمایه گذاری  نــرخ 
توسعه  و  کشور  زیرساخت های  توسعه  و 
ــر... در مــســکــن مــهــر بخش  ــهـ مــســکــن مـ
جهاد  وزارت  در  ما  را  زمین ها  از  عــمــده ای 
مهر  مسکن  هــزیــنــه هــای  و  کــردیــم  تأمین 
یک  وقتی  معتقدم  من  نصف شد.  تقریباً 
 بار یک دولت انقابی با موفقیت های نسبی 

داشتیم می توانیم دوباره تکرارش کنیم و بر 
انتخابات،  در  نام نویسی  به  اســاس  همین 

ترغیب شدم.

ــال کــه از وزارتـــتـــان    ــن هــفــت سـ ایـ  در 
این  دلیل  کردید.  مصاحبه  کمتر  گذشت، 

دوری از رسانه چه بود؟
بــلــه... مــا بــایــد بــه دولـــت بعد از خــودمــان 
فرصت می دادیم تا با فراغ بال کار خودش 
را شــروع کند و جلو بــرود و اعتقاد داشتم 
شود.  فضاسازی  جدید  دولــت  علیه  نباید 
دولــت آقــای روحانی در چند ســال اول در 
فضایی آرام و فارغ از انتقادهای خاص، کار 
کرد و نمی تواند این بهانه را داشته باشد که 
دولت قبل علیه وی کارشکنی و مصاحبه 
کرده است. ترجیح دادم از نظر روحی، روانی 
و رسانه ای فضا در اختیار دولت فعلی باشد 
تا کارش را انجام دهد اما پس از رؤیت شدن 
نتایج کار، بنا به وظیفه ملی حس می کنیم 
الزم است نقاط ضعف کار دولت را که به 
این  تا  کنیم  رسانده، گوشزد  آسیب  کشور 
نقاط مرتفع شوند. البته در مقاطع مختلف 
در این هفت سال پیشنهاد های راهگشایی 
نیز در اختیار دولت و رئیس جمهور محترم 
جناب آقای روحانی قرار دادیم که برخی از 

آن ها اجرایی شد و ثمربخش بود.

 شما دو سه ماه پیش به رئیس مجلس   
نامه ای نوشتید و طرحی به  عنوان »حمایت 
از جــهــش تــولــیــد مــلــی و امــنــیــت غــذایــی 
خانوارها« تشریح کردید و پیشنهاد دادید. 
کمی از جزئیات این طرح برای ما صحبت 

کنید و نتیجه این نامه چه شد؟
در  یارانه ها  هدفمندی  طــرح  موفق  اجــرای 
دولت دهم، مصرف انرژی را کاهش داد و 
مردم هم پرداخت های جبرانی برای ترمیم 
قدرت خرید دریافت کردند؛ اما سال گذشته 
دولت فعلی می خواست یک  قدم کوچک از 
هدفمندی برای افزایش قیمت بنزین را اجرا 

کند که آسیب های زیادی به کشور زد. 
تجربه های  اســت  نیاز  کــردم  احساس  من 
موفق دولــت دهــم را در قالب یک طــرح و 
با توجه به شرایط فعلی و رفع نقاط ضعف 
برای  جدید  ایـــده ای  تا  کنم  بازنویسی  آن، 
داشته  تحریمی  شــرایــط  در  کــشــور  اداره 
البته دو سال پیش هم نامه ای به  باشیم. 
رئیس جمهور دادم و طرحی در همین راستا 
از ظرفیت های داخلی کشور  تا  ارائــه کردم 
و  معدن  صنعت،  مختلف  بخش های  در 
کشاورزی استفاده کنیم و سیاست ارزی هم 

در مسیر درستی قرار بگیرد. 
یکی از پیشنهادهای طرح این بود که تفاوت 
ارز  نــرخ  با  دولتی  تومانی  و 200  ارز 4هــزار 
ــازار آزاد که به جیب عــده ای خــاص رفته  ب
اســـت، بــه خــود مـــردم داده و در راســتــای 
حمایت از تولیدکنندگان و اجرای طرح های 
عمرانی استفاده شود. این تفاوت که حدود 
می تواند  اســت  تــومــان  میلیارد  هـــزار   300
منبعی برای تأمین کسری بودجه دولت هم 

باشد.
از ابتدای سال 97 تاکنون، دولت 28 میلیارد 
به  را  تومانی   200 و  4هــزار  دولتی  ارز  دالر 
یک  متأسفانه  که  داده  اختصاص  واردات 
عده دالل و رانت خوار که بعضاً با اطرافیان 
برخی مــدیــران دولــتــی ارشـــد رابــطــه دارنــد 
خود  نصیب  را  آن  از  توجهی  قابل   بخش 
نصیب  آن،  از  کمی  بخش  فقط  و  کــردنــد 
این بی تدبیری دولت نتوانست  مردم شد. 

قیمت کاالها را مهار کند. 
قیمت  و  رفــت  بین  از  ارز  دالر  میلیاردها 
کاالهای اساسی 2/5 برابر رشد کرد و قدرت 
خرید مردم 31 درصد کاهش یافت. ما در 
طرح پیشنهادی گفتیم به  جای اینکه این 
داده  واردکننده  به  دولتی  نرخ  با  ارز  حجم 
شود، با قیمت نیمایی به واردات اختصاص 
یابد و دولت درآمد حاصله را در سه بخش 
هزینه کند تا در خدمت توسعه کشور قرار 

گیرد. 
تــوزیــع درآمـــد مـــازاد حاصل از اجـــرای این 
طرح به  این  ترتیب پیشنهاد شد: 35 درصد 
تا با  صرف پرداخت جبرانی به مردم شود 
از رکود  مــردم، کشور  افزایش قدرت خرید 
ناشی از کمبود تقاضا خارج شود، 25 درصد 
از آن هم صرف حمایت از واحدهای تولیدی 
و  صنعتی  کـــشـــاورزی،  متوسط  و  کــوچــک 
دارنــد  نیاز  نقدینگی  به  که  شــود  خدماتی 
ــرای پــروژه هــای  و 40 درصـــد هــم صــرف اجـ
کمتر  مناطق  اولویت  با  نیمه تمام  عمرانی 
بــرخــوردار شــود تا با اجــرای سریع تر آن ها 
شغل بیشتری در کشور ایجاد شود. بنده 
این  کارشناسان  و  استادان  برخی  با کمک 
طرح را تهیه کردیم و به مجلس دادیم و فکر 

می کنم در بودجه 1400 اعمال خواهد شد.

صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی در گفت وگوی تفصیلی با قدس از تجربه خودکفایی کشاورزی می گوید

خود اتکایی ؛ تنها راهکارتأمین امنیت غذایی 

با استناد به    از حــدود دو ســال پیش و   مطلع هستید که 
مصوبه ســران قــوا، قــانــون انــتــزاع متوقف شــده و قــرار بــود به 
تازگی دوباره برقرار شود. این قانون دستاوردهای خوبی از نگاه 
قانون شکست  این  معتقدید  امــروز  داشــت. شما  کارشناسان 

 خورده یا منحرف  شده؟
هم  مــا  و  ــود  ب علمی  و  کارشناسی شــده  فی نفسه  قــانــون  ایــن 
دنبال تصویبش در سال 90 بودیم چون پشت این قانون یک 
ایده قوی اقتصادی و تجربه اجرایی بود. متأسفانه نحوه اجرای 
این قانون در سال های 93 تا 98، از مسیر درستش منحرف شد. 
مسئوالن رده باال و وابستگانشان در وزارت جهاد کشاورزی که 
متولی اجرای این قانون بودند نباید فعالیت اقتصادی مرتبط با 
وظایفشان داشته باشند زیرا برخاف نص صریح قانون است. 
واردکننده  خودشان  دولتی ها  منصوبان  برخی  است  بد  خیلی 
برخی اقام باشند. طبعاً این وزارتخانه به  جای اینکه به سمت 

تولید سوق پیدا کند به سمت واردات می رود. 
ما در سال 98 حدود 25 میلیون تن واردات محصوالت کشاورزی 
داشته ایم که رقم بزرگی است و یک رکورد بی سابقه در تاریخ 
بــازار کنترل نشده و  بخش کــشــاورزی اســت. از آن  طــرف هم 
قیمت ها 2/5 برابر شده و تولید آسیب  دیده است. خرید و تولید 
گندم از سال 95 تاکنون نزدیک 3 الی 4 میلیون تن کاهش  یافته 
این سمت می برد  به  را  است. چنین شرایطی دست اندرکاران 
که وزارت جهاد نتوانسته از این قانون به  درستی استفاده کند و 
وظایفش را انجام دهد، پس اختیارات را به وزارت صمت واگذار 
کردند. این شرایط ناشی از بد اجرا شدن قانون توسط مدیران 
ناکارآمد وزارت جهاد کشاورزی و رانت جویی و طمع ورزی برخی 
مدیران و افراد فاسد بخش خصوصی بود که خوشبختانه برخی 
از آن ها به محاکمه کشیده شدند و برخی نیز برکنار شده و یا 

استعفا داده و رفتند.

 در تولید مواد غذایی هم توانستیم به  طور نسبی تا 80 درصد نیاز کشور را از داخل تأمین کنیم
 ما در سال 91 و در اوج تحریم ها و فشارهای آمریکا حتی صادرکننده مرغ و تخم مرغ شدیم

 وقتی نگاه به رفع تحریم ها و دست طرف مقابل باشد یعنی ابتکار عمل را به او داده ای
 زمانی که در شهریورماه 92 آقای روحانی دولت را تحویل گرفت انبار کاالهای اساسی پر بود

 حتی در اوج تحریم سال91 لبنیات، مرغ و تخم مرغ، انواع محصوالت جالیزی، میوه و خشکبار صادر می شد
 وزارتخانه های تولیدی باید از »کاخ نشینی« فاصله بگیرند

در سال 90 اقدام 
خوبی انجام شد و 

جلو واردات بی رویه 
محصوالت کشاورزی 
را گرفتیم که به مذاق 
برخی خوش نیامد و 
علیه دولت فضاسازی 

کردند

بـــــــرش
در مجموع سطح 

زیر کشت محصوالت 
کشاورزی کشور حدود 

40 سال است تغییر 
معناداری به خود 

ندیده و بیشتر روی 
توسعه مکانیزاسیون 

تمرکز شده است

بـــــــرش

کشاورزی  بخش  درصدی   8 از سهم  رسمی، حکایت  آمار  تازه ترین  فرزانه غالمی: 
در  که  بهره بردار  میلیون  از 4/3  بیش  با  حــوزه ای  دارد؛  داخلی  ناخالص  تولید  در 

اشتغال زایی، تولید و پایداری محیط  زیست حائز اهمیت باالیی است. 
کشاورزی  بخش  دالری  میلیارد   40 سهم  معتقدند  کارشناسان  و  دولتی  مدیران 
افزایش رشد  در  این حوزه  که  ثبت رسیده  به  در حالی  داخلی  ناخالص  تولید  در 
اقتصادی و باال بردن تاب آوری اقتصاد ملی در برابر تحریم ها که فروش نفت را با 
سختی هایی روبه رو کرده، نقش  انکارناپذیری را ایفا می کند اما در عین  حال اذعان 
دارند که در سال های اخیر، سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی از 5 درصد فراتر نرفته 

است.
 رشد 3 درصدی تولید ناخالص داخلی بخش کشاورزی در سال گذشته و مثبت 
شدن نرخ رشد این بخش آن هم به دلیل افزایش بارش ها و در شرایطی که دیگر 
گروه ها رشدی باالی صفر را به ثبت نرسانده اند از یک سو و رشد 1/7 درصدی در 
6 ماهه نخست سال جاری و تراز تجاری مثبت 4/4 درصدی این بخش در 9 ماهه 
امسال از دیگر سو انتظارات را برای تداوم این رشد صعودی در آینده افزایش داده 
است.در خصوص وضعیت فعلی و افق پیش روی حوزه کشاورزی با صادق خلیلیان، 
وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم گفت وگویی داشتیم تا از تهدیدها و فرصت های امروز 

و فردای این حوزه و تجربیات کاری او در فاصله سال های 88 تا 9۲ بیشتر بشنویم.
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ابعاد مختلف خنثی سازی تحریم ها
خنثی سازی تحریم ها روندی است که کشور ایران سال ها به جست وجوی آن 
است، اما با تحریم های ظالمانه چند سال اخیر به یک امر حیاتی در کشور تبدیل 
شده است تا جایی که رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت شهید 
سپهبد حاج قاسم سلیمانی عالوه بر اشاره به تالش برای رفع تحریم ها، اشاره به 
خنثی سازی تحریم ها داشته اند. زمانی که واژه خنثی سازی به میان می آید، عده ای 
تصور می کنند باید منتظر بود تا تحریم صورت گیرد و سپس آن را خنثی کرد. به 
عبارتی خنثی سازی را فرایندی پس از حمله می دانند، همچون خنثی کردن حمالت 
دشمن، خنثی کردن مین، بمب و خنثی نمودن تحریم ها! با وجود آنچه تصور 
می شود، خنثی سازی تحریم ها تنها شامل برخی فرایندهای پدافندی نیست بلکه 

شامل فعالیت های پیش آفندی )پیش  کنشگرانه( و آفندی نیز است.
یعنی نیاز نیست که همواره تحریم صورت گیرد و ما به دنبال خنثی سازی آن 
باشیم. در برخی از زمان ها ما می توانیم تحریم ها را پیش از وقوع آن خنثی 
کنیم و یا خودمان شروع کننده چندین حمله باشیم. همچنین آنچه از مجموع 
بیانات رهبری برداشت می شود، خنثی سازی باید در راستای تقویت نیروهای 
داخلی و تاب آوری در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی باشد. 
در برخی از زمان ها نیاز به بررسی صورت مسئله است. مسئله از کجا به وجود 
آمده است؟ چگونه شکل گرفت؟ چه افرادی مسئول شکل گیری آن بودند؟ چه 
فرایندها و رفتارهایی موجب ایجاد چنین تحریم هایی شده  و چگونه می توان 

آن را خنثی کرد؟
پاسخ به هر پرسش نیاز به ساعت ها بحث و بررسی دارد؛ اما در مجموع گام 
نخست در خنثی سازی تحریم ها، شناسایی مشکل موجود است. باید بررسی 
شود تحریم صــورت گرفته به عنوان یک مشکل یا بحران تلقی می شود یا 
خیر؟ چه بسا برخی از تحریم ها نه تنها مشکل و تهدید نیستند بلکه فرصت 
هستند. به  عنوان  مثال تحریم های صنایع نظامی برای کشور ایران هم به  عنوان 
تهدید و هم به  عنوان فرصت بوده است. تهدید در شاخص های بازار، بازاریابی 
و تولید و فرصت به  منظور دستیابی به فناوری های مرتبط و رسیدن به جمع 
قدرت های موشکی جهان. هنر خنثی سازی تحریم ها، تبدیل تهدیدهای بالقوه 
به فرصت های بالفعل و استفاده از فرصت های کنونی است. چگونه باید از 
تهدید عبور کرد و بر موج تهدیدها سوار شد و از تهدیدها موج سواری گرفت؟ 
وقتی سوار بر موج تحریم شوید، شما هستید که تحریم ها را هدایت می کنید 

نه تحریم ها شما را.
پس از شناسایی مشکل و ریشه های آن، می توان هر یک از آن ها را اولویت بندی 
تأثیرگذاری بر جامعه، عوامل اجتماعی،  کرد و پس  از آن و براساس قــدرت 
اقتصادی و سیاسی و اولویت بندی عملیاتی را مشخص نمود. برخی از این 
تحریم ها نشان دهنده مقدار اطالعات دشمن از شرایط ماست، بنابراین باید 
شرایط را برای آن ها غیرشفاف بیان نمود. سخنرانی مسئوالن در این زمینه 
مهم ترین کلید اطالعاتی و چراغ های رنگی به دشمن است. هر زمانی که در 
سخنرانی مسئوالن نشانه ای از ضعف مشاهده شد، دشمن عزم خود را برای 
دستیابی به اهداف خود بیشتر کرد؛ چرا که از سخنرانی های برخی از مسئوالن 

متوجه شدند که تحریم ها در چه زمینه هایی تأثیر منفی داشته است.
به منظور اولویت بندی و حل مشکالت باید توجه داشت نحوه خنثی سازی 
آزادی،  به خصوص شعار»استقالل،  رهبری  و  انقالب  آرمان های  با  تحریم ها 
جمهوری اسالمی« مغایرتی نداشته باشد؛چرا که تحریم ها در برخی از زمینه ها 
می تواند موجب وابستگی و در بسیاری از موارد سبب استقالل شود، بنابراین 
توجه به خنثی سازی تحریم شامل خنثی سازی پیش از وقوع، هنگام وقوع و 
پس از وقوع است. استراتژی های مشترکی که باید در هر سه مرحله انجام 
شود، تقویت داخلی، شجاعت در برابر تهدیدها و تحریم های دشمنان، مقاومت، 

استقامت، تاب آوری و نرمش قهرمانانه در مواقع ضرورت است.

دریافت مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس کلید خورد  امیدعلی پارسا، رئیس سازمان مالیاتی در گفت وگو با مهر، درباره علت تعلل در تصویب آیین نامه مالیات بر خانه ها و خودروهای لوکس گفت: 
آیین نامه مدت ها پیش توسط سازمان امورمالیاتی به دولت ارسال شد و به تازگی در کمیسیون اقتصاد دولت تأیید شده است. این آیین نامه احتماالً در این روزها ابالغ خواهد شد. پارسا تصریح کرد: با ابالغ 

آیین نامه عمالً اخذ مالیات از خانه ها و خودروهای لوکس کلید خواهد خورد و در آن جریمه های سنگینی برای کسانی که از این مالیات فرار کنند در نظر گرفته شده است.

تحریریه  در  حضور  با  زنگنه  محسن 
قدس آنالین با اشاره به سه اقدام کمیسیون 
ارقام  و  اعداد  کردن  واقعی  در جهت  تلفیق 
در  مجلس  گفت:  سال ۱۴۰۰  بودجه  الیحه 
پیشنهادی  الیحه  ارقام  و  اعداد  اول  اقدام 
نفت،  منابع، فروش  به  ویژه در حوزه  دولت 
الیحه  در  متعددی  نرخ های  که  ارز  قیمت 
بودجه آورده شده بود، ارقام مالیاتی مثل رقم 
مالیات بر خانه های خالی و سود شرکت های 
دولتی و مالیات بر حقوق گمرکی را واقعی و 

شفاف تر کرد.

نرخ ارز»
ــالح ســاخــتــار بــودجــه  ــروه اصــ ــارگـ رئــیــس کـ
بودجه مجلس تصریح  برنامه  و  کمیسیون 
کرد: همچنین در اقدام دوم، الیحه را با هدف 
به  طوری  منابع اصالح کرد؛  توزیع عادالنه 
الیحه  در  دالر  ۸میلیارد  حــدود  دولــت   کــه 
یا  بود  ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی در نظر گرفته 
حقوق گمرکی برای کاالهای غیراساسی را با 
ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی محاسبه کرده بود، اما 
کمیسیون تلفیق مصوب کرد نرخ ارز برای 
سال آینده یک نرخ واحد و به احتمال زیاد 
و  عرضه  که  باشد  نیمایی  نــرخ  به  نزدیک 
تقاضا و مکانیسم بازار قیمت آن را مشخص 

خواهد کرد.
وی با بیان اینکه اصــوالً در بودجه، دولت و 
ارز را به  طــور قطعی  نــرخ  مجلس هیچ کدام 
نمی توانند تعیین کنند و صرفاً سیاست های 
در  مــثــالً  افــــزود:  می کنند،  مشخص  را  آن 
ماده واحده تبصره 2، دولت به میزان ۸میلیارد 
دالر از منابع صــادرات نفت را به  صورت ارز 
کــاالهــای اســاســی و دارو در  بــرای  ترجیحی 
نظر گرفته بود، اما در بررسی الیحه بودجه 
سال آینده کمیسیون این موضوع را حذف و 
اعالم کرد به قیمت همان نرخ ارزی که دولت 
و مجلس پس از جمع بندی به آن می رسند 
که حتماً تک نرخی و قطعاً  ۴هزارو2۰۰تومان 

نخواهد بود، تخصیص پیدا کند.
زنگنه در مــورد ارز  ۱۱هــزارو5۰۰تــومــانــی نیز 
برای  را  متفاوتی  نرخ های  دولــت  کــرد:  بیان 
ارز در سال آینده پیشنهاد داده بود که یکی 
از آن هــا همین ارز  ۴هــزارو2۰۰تــومــان بود و 
این  بر  نرخ  ۱7هزارو5۰۰تومان که  یکی هم 
از صــادرات  اســاس منابع و درآمــد حاصل 
ارز  ۱7هــزارو5۰۰تــومــان محاسبه  با  را  نفت 
کرده بود.میانگین این دو نرخ در میزان ارزی 
که هر کدام از آن ها دارند، عدد ۱۱هزارو5۰۰ 
۸میلیارد  پیشنهاد  دولــت  زیــرا  بــود،  تومان 
ارز  ۴هزارو2۰۰تومانی و مابقی را نیز به نرخ  

۱7هزارو5۰۰ تومانی داده بود.

رد کلیات در صحن علنی»
مجلس  ــامــه وبــودجــه  ــرن ب کمیسیون  عــضــو 
دولت  از طرفی  داد:  ادامــه  اسالمی  شــورای 
به نرخ  در تبصره هایی نظیر تبصره ۴ عمالً 
نیمایی ارز تأکید می کند. از ایــن رو الیحه ای 
که دولــت ارائــه کرد از یک به هم ریختگی و 

با  بــرخــوردار بود که به اعتقاد من  آشفتگی 
وجود تصویب کلیات آن در کمیسیون تلفیق، 
اما باید کلیات آن در صحن علنی مجلس رد 

شود.
زنگنه افــزود: کمیسیون تلفیق مصوب کرده 
باشد  ارز  نــرخ  دارای یک  باید  بودجه  اســت 
منابع،  کــردن  واقعی تر  و  شفاف سازی  با  که 
درآمدهایی برای دولت ایجاد شد که مجلس 
منابع ایجاد شده را به سمت حمایت از تولید 
و افزایش یارانه های نقدی دهک های مختلف 

به  ویژه اقشار آسیب پذیر اختصاص داد.
در  زاوه  و  ــه والت  مـ تربت حیدریه،  نماینده 
مجلس شورای اسالمی بیان کرد: در بودجه 
سال آینده در تبصره ۱۴ سهم بسیار خوبی به 
تولید و فعالیت های عمرانی داده  شده و سهم 
خوبی هم برای حمایت از اقشار آسیب پذیر 

اختصاص پیدا کرد.
وی ادامــه داد: در اقــدام سوم نیز کمیسیون 
و اشتغال  از جهش تولید  تلفیق در حمایت 
تهاتر  دربـــاره  و  مصوب  را  تسهیالت  برخی 

پیمانکاران  کارآفرینان،  با  دولــت  دارایــی هــای 
مجموعه  جــمــلــه  از  بــــزرگ  شــرکــت هــای  و 
خاتم االنبیا نیز مواردی را به تصویب رساند. 
همچنین به دولت این اجازه داده  شده است 
که دارایی های خود را با هزینه هایی که برای 

تولید ایجاد می شود، تهاتر کند.

اظهارات رئیس جمهور»
زنگنه درباره اظهارات رئیس جمهور در مورد 
الیحه  در خـــصـــوص  مجلس  تــصــمــیــم هــای 
بودجه و مطرح کردن عالئم ریاضی نیز اظهار 
رئیس جمهور  صحبت های  از  بخشی  کــرد: 
این  البته  که  اســت  سیاسی  بودجه  ــاره  دربـ
ــازه ای نیست و وی در طول هفت  موضوع ت
حاشیه سازی  ایجاد  با  همواره  گذشته  سال 
به دنبال پنهان کــردن عدم کارایی دولــت در 

تصمیم گیری و اجرا بوده است.
ایـن  بــه  یــک شــبــه  مجلس  داد:  ــه  ــ ادام وی 
برخی  که  است  نکرده  پیدا  تصمیم دست 
تغییرات در منابع بودجه سال آینده را ایجاد 

سازمان  کارشناسی  نظر  اینکه  ضمن  کند، 
سال  بودجه  الیحه  تهیه  در  برنامه وبودجه 
نظر  بــه  نــزدیــک  اینکه  از  بیشتر  نیز   ۱۴۰۰
بوده  مجلس  نظر  به  نزدیک  باشد،  دولــت 
است و در جلسه با حضور آقای نوبخت، وی 
نیز به این موضوع اشاره و اعالم کرد که نظر 
به  بوده که در هیئت دولت  ما چیز دیگری 

تصویب نرسیده است.

فروش ۲میلیون و ۳۰۰هزار بشکه نفت»
وی بیان کــرد: به عبارتی فــروش 2میلیون و 
۳۰۰هــزار بشکه نفت در روز موضوعی است 
که از لحاظ فنی ناشدنی اســت، زیــرا اصوالً 
در کشور  نفت  تولید  از  میزان  ایــن  ظرفیت 
وجود ندارد به  طوری  که اگر خواسته باشیم 
این میزان صادرات را نیز انجام دهیم تقریباً 
حدود 2میلیون و 7۰۰هــزار بشکه در روز نیز 
در داخل نیاز داریم، از این  رو در مجموع باید 
نزدیک به 5میلیون و 5۰۰هزار بشکه نفت در 
روز تولید کنیم، مگر اینکه از نیاز داخلی کشور 
کم و به  جای آن صادر کنیم که این موضوع 

امکان پذیر نیست.
ــزود: از طــرفــی حــتــی در صــورت  ــ زنــگــنــه افـ
آن  فروش  امکان  نفت،  از  میزان  این  تولید 
وجــود نــدارد، زیــرا ما عضو اوپــک هستیم و 
این مجموعه،  تفاهم نامه های  براساس  باید 
اوپک  کنیم.  اقــدام  نفت  فــروش  به  نسبت 
ــرای ســال 2۰2۱ بــراســاس بــرآوردهــایــی که  ب
داشته است، یک میلیون و ۴۰۰هــزار بشکه 
کسری عرضه یا به عبارتی مازاد تقاضا دارد 
با  را  این کسری  این مجموعه همه  اگر  که 
عربستان،  نظیر  کشورهایی  از  چشمپوشی 
قطر و کویت، به ایــران اختصاص دهد، اما 
باز هم ۹۰۰هزار بشکه نفت روزانه دیگر طبق 
نخواهد  خریداری  دولت  پیشنهادی  الیحه 
داشــت. از طرفی همه این فروش ها با یک 
شرط تحقق پیدا خواهد کرد و آن برداشتن 

کامل همه تحریم هاست.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با قدس تشریح کرد

۳ اقدام اساسی برای واقعی کردن اعداد بودجه ۱۴۰۰
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یادداشت

 دکتر حامد محمدی شهرودی، استاد دانشگاه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 

ذیل آگهی می گردد:
خانم پریس��ا شعیبی محسن آبادی به شناسنامه ش��ماره 299 کدملی 0749406704 صادره تایباد فرزند غالم در 
شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 199/67 مترمربع پالک ش��ماره 564 فرعی از 250 اصلی واقع در خراس��ان 
رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت غالمرسول جاروکش و قسمتی از پالک 

کالسه 5- 99
لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه 
مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع 
به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. آ-9911571
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رأی شماره 139960306023000208- 1399/10/22 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای احمد احمدیان فیض آبادی فرزند علی بشماره شناسنامه 0690040555 صادره از فیض آباد 
در یک قطعه باغ آبی به مساحت 31084/93 مترمربع قسمتی از پالک شماره 41- اصلی بخش 2 مه والت واقع در 
اراضی ش��وراب و باغش��ک خریداری از مالک رسمی آقای سیدرضا احمد پور فیض آبادی 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 یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م.الف 7/99/109  آ-9911572
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/14
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/29

علی اکبر شجاعی-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت

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

نظر به دستور مواد یک و سه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیاَت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان 

فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
1  -آقای محمدس��اده فرزندحجی حس��ین نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل، به مس��احت 02  /95  متر مربع ،از  
پالک8192 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای اسداله 

فرار  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان حافظ  -حافظ7  
2  -آقایان محمدرضا لطفی فرزندرحمان ورضا محمدزاده فرزندعلی وعلی مقدم زاده فرزندحس��ن هرکدام نس��بت 
به دودانگ مش��اع از شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مس��احت 05  /258 متر مربع ،ازپالک1452  - اصلی 
بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای حاجی علی اکبرچاکری  - محل وقوع ملک:  

فردوس  - خیابان رسالت  -روبروی حمام سردشت  
3  -خانم اعظم خدیوی فرزندعلی اکبرنسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت 16  /194  متر مربع 
،از  پالک252 فرعی از دو  اصلی بخش یک  فردوس، ازمحل مالکیت مشاعی خودشان وهمچنین خریداری بالواسطه  

از محل مالکیت رسمی آقای محمودشجاع  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان ابن سینا  -ابن سینا6  
4  - آقای رحمت علیزاده فرزندعباس��علی وخانم طاهره ریحانی فرزندعباس هرکدام نس��بت به س��ه دانگ مشاع از 
ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت189 متر مربع، از  پالک1076 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، 
خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای علی اصغرواله  - محل وقوع ملک:  اسالمیه  - بولوار امام حسین)ع(  -

خیابان شهامت  
5  -آقای محمدرضا نظریان فرزندغالمحس��ین  نس��بت به ششدانگ یک قطعه باغ، به مساحت14  /1484 متر مربع، 
ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ذبیح اله 

والهی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - اراضی توکل 
6  -آقای ذبیح اله رئیسی فرزندعلی  نسبت به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل مسکونی، به مساحت40  /19 متر مربع، 
ازپالک4113 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی بنیادمستضعفان 

انقالب اسالمی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان جواداالئمه  -جواداالئمه11  
7  -آقای حس��ین طالئی فرزندمحمدعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت74  /2922 متر 
مربع، پالکهای719 فرعی و722 فرعی از سه اصلی بخش یک  فردوس، بترتیب خریداری مع الواسطه از محل مالکیت 

رسمی آقای محمدابراهیم دارابی وخانم ربابه صبوحی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان مدرس  -مدرس21  
8  -خانم س��میرا اعظمی فرزندرسول  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت35  /225 متر مربع، 
ازپالک1138 فرعی از یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقایان محمدعلی 

و غالمرضا دهقان بردبار  - محل وقوع ملک :  اسالمیه  - بولوار امام حسین)ع(  - انتهای خیابان شهامت  
9  -خانم س��میرا اعظمی فرزندرسول  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت85  /222 متر مربع، 
ازپالک1138 فرعی از یک اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقایان محمدعلی 

و غالمرضا دهقان بردبار  - محل وقوع ملک :  اسالمیه  - بولوار امام حسین)ع(  - انتهای خیابان شهامت  

10  -آقای علی نژادغیبی فرزندغالمرضا نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان، به مس��احت87  /444 متر مربع، 
ازپ��الک928 فرع��ی از یک  اصل��ی بخش یک  ف��ردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می خانم 

خاورانور)راژه(  - محل وقوع ملک:  اسالمیه  - بولوارانقالب اسالمی  -انقالب اسالمی7
  11  -آق��ای س��بحان عرب فرزندمحمدحس��ین نس��بت به شش��دانگ یک قطعه باغ مش��تمل برس��اختمان، به 
مس��احت30  /733 متر مربع، ازپالک1497 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل 

مالکیت رسمی آقای سیدیحیی قریشی  - محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان امام خمینی  -جنب پاسگاه 
12  -آقای مهدی یعقوب زاده فرزندمحمدحس��ین نسبت به شش��دانگ یکباب باغمنزل، به مساحت73  /1699 متر 
مربع، ازپالک930 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

محمدباقرمدبرمحبی  - محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان امام خمینی
13  -آقای احمدروش��ن فرزندرضا نسبت به ششدانگ یک قطعه باغ، به مساحت36  /1238 متر مربع، ازپالک1106 
فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ذبیح اله امیرعباسی  - 

محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان 22بهمن 
14  -خانم طاهره ش��رفی فرزندجعفرقلی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه ب��اغ، به مس��احت44  /1239 متر مربع، 
ازپالک1106 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای ذبیح اله 

امیرعباسی  - محل وقوع ملک: اسالمیه  - خیابان 22بهمن 
15  -آقای مهدی زنده دل فرزندمحمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت93  /282 متر مربع، 
از پالک4113 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی خانم حبیبه 

مختارزاده  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان مدرس  -مدرس21
16  -آقای محمدحس��ن دریادل فرزندمحمدباقر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت67  /405 
متر مربع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواسطه از محل مالکیت رسمی آقای 

محمدباقردریادل  - محل وقوع ملک:  فردوس  - حاشیه بولوارولیعصر
17  -خان��م بتول دریادل فرزندمحمدباقر نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه باغمنزل، به مس��احت91  /1114 متر 
مرب��ع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری بالواس��طه از محل مالکیت رس��می آقای 

محمدباقردریادل  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان اصلی اراضی توکل
18  - آقای محمدحسن دریادل وخانم نجمه دریادل فرزندان محمدباقرهرکدام نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ 
یک قطعه باغمنزل، به مساحت37  /1096 متر مربع، ازپالک4111 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری 

بالواسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمدباقردریادل  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان اصلی اراضی توکل
19  -آق��ای محس��ن رئیس��ی میرزای قل��ی فرزندمصطفی قلی نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی، به 
مس��احت43  /266 متر مربع، ازپالک4500 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل 

مالکیت رسمی آقای رضاسکندری  - محل وقوع ملک:  فردوس  - خیابان حافظ  -حافظ9
20  -آقای جواددانایی فرزندمحمدحسن نسبت به ششدانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت47  /200 متر مربع، 
ازپالک1050 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای اسماعیل 

هوشمند  - محل وقوع ملک:  اسالمیه  - خیابان شهیدبهشتی
21  -خانم نجمه نژادغیبی فرزندغالمرضا نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 
کل53  /2389 متر مربع، پالک3386 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواسطه از محل مالکیت 

رسمی خانم حواعشقی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - اراضی شهرک انصار
22  -آقای علی اصغرخاکشور فرزندغالمعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت 51  /2740 متر 
مربع، پالکهای554 فرعی و1494 از دو اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه از محل مالکیت رس��می 

آقایان اسماعیل وغالمعلی خاکشور و خانم کوکب لوائی  - محل وقوع ملک:  فردوس  - حدجنوب بولوار بهشت اکبر
23  -خانم فاطمه حس��ینی تبار فرزندمحمدجان نسبت به شش��دانگ یکباب منزل مسکونی، به مساحت81  /163 
متر مربع، از پالک5309 فرعی ازدو اصلی بخش یک فردوس، ازمحل مالکیت مشاعی خودشان  - محل وقوع ملک:  

فردوس  - خیابان 17شهریور
24  -خانم طاهره قوی بامداد فرزندحسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت300 متر مربع، 
ازپالک4112 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، انتقال بالواسطه)انتقال قهری( از محل مالکیت رسمی آقای 

حسن قوی بامداد  - محل وقوع ملک: فردوس  - بولواربعثت شمالی  - بعثت شمالی17
25  -خانم طاهره قوی بامداد فرزندحسن نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی، به مساحت30  /283 متر مربع، 
ازپالک4112 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، انتقال بالواسطه)انتقال قهری( از محل مالکیت رسمی آقای 

حسن قوی بامداد  - محل وقوع ملک: فردوس  - بولواربعثت شمالی  - بعثت شمالی17
26  -آقای ابراهیم دشتی فرزندمحمدعلی نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی، به مساحت129 متر مربع، 
پالک2879 فرعی از دو اصلی بخش یک  فردوس، انتقال مع الواسطه از محل مالکیت رسمی آقای محمدعلی دشتی 

وخانم فاطمه نساء پریشانی  - محل وقوع ملک: فردوس  - خیابان جواداالئمه)ع(  -جواداالئمه1
27  -خانم اکرم صابری فرزندمجتبی نس��بت به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی، به مساحت31  /223 متر مربع، 
ازپالکه��ای4111 فرع��ی و9618 فرعی و11846 فرعی از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری مع الواس��طه 
وبالواس��طه از محل مالکیت رس��می شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس   - محل وقوع ملک: فردوس  - شهرک 

بسیجیان  - خیابان طالئیه
 28  - خانم ناهید بخش��ی باغس��تان  فرزند علی، نسبت  به  شش��دانگ یک قطعه باغ، به مساحت 65  /1763  متر 
مربع، پالک 2081  فرعی  از یک  اصلی بخش یک  فردوس، خریداری  مع الواس��طه ازمحل مالکیت رس��می خانم 
نصرت سلطان خواه و بالواسطه ازآقای غالمرضا قامتی زاده   - محل وقوع ملک: اسالمیه  -انتهای خیابان شهید محمد 

تقی فیاضیان
29  - آقای علی نرگسی فرزندحجی قربان نسبت به ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت 15  /200  متر مربع، 
ازپالک4191 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری مع الواسطه ازمحل مالکیت رسمی آقای غالمحسین 

طاقتی  - محل وقوع ملک: فردوس  - خیابان شهید میثمی 
30  - خانم خدیجه دلیرمند فرزند عباس، نسبت به ششدانگ  یکقطعه زمین مزروعی، به مساحت 86  /1334  متر 
مربع، پالک یک فرعی از1317 فرعی ازیک اصلی بخش یک فردوس، خریداری مع الواس��طه ازمحل مالک رسمی 

آقای محمد ابراهیم شرعی، محمد علی راهی و خانم معصومه شرعی  -محل وقوع ملک: خیابان رسالت، رسالت7 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به 
امالک فوق الذکر به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و درصورتی که اشخاص ذی نفع به 
آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک فردوس تحویل دهند و رس��ید اخذ نماید، معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف مدت یک ماه باید دادخواست اعتراض خودرا به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم وگواهی الزم ازمرجع 
مذکور اخذ و به اداره ثبت اس��ناد وامالک تس��لیم نمایند، در اینصورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه می باش��د، در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض،گواهی تقدیم دادخواست به اداره 

ثبت اسنادوامالک ارائه نکند، اداره ثبت  مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه 
متضرر به مراجع قضائی نیست. آ-9911568

تاریخ انتشار نوبت اول: 14  /11  /1399                       تاریخ انتشار نوبت دوم: :  30  /11  /1399
محمودجهانی مهر - رئیس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان فردوس

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 47 فرعی از 172 اصلی فوق به مساحت 275/57 متر مربع ابتیاعی آقای مصطفی 
قربان پور از محل مالکیت رسمی قربان شافعی برابر رای شماره 3157-99 مورخه 99/10/25- کالسه 99-0024

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2591آ-9911566
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/14   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/29

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد

1-ششدانگ یکباب مغازه از پالک شماره 3032 اصلی بخش یک بجنورد به مساحت 13/35 متر مربع ابتیاعی آقای 
نوراهلل شاکری از محل مالکیت رسمی حیدر اصطهباناتی برابر رای شماره 3160-99 کالسه 99-0273

لذا بدینوسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود.م الف2589 آ-9911567
تاریخ انتشارنوبت اول1399/11/14   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/29

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای محمدتقی احمدی برابراس��نادوکالت وتفوی��ض وکالت بش��مارات 53432-89/2/5و90871-
1395/8/9 تنظیمی دفاتر اسناد رسمی شمارات 8و38شیروان،ازآقای علی مجرد فرزند قربانعلی بشماره شناسنامه 
775به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر اسناد رسمی شماره 4شیروان  جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند که س��ند مالکیت اعیانی شش��دانگ یک دستگاه آپارتمان 
بشماره پالک 9468 از 13اصلی  واقع در قطعه3شیروان بخش 5 قوچان به آدرس  شهرک آزادگان ،خیابان بهار که 
متعلق به   موکل ایشان می باشدبه علت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم گردیده که سند 
مالکیت آن به شماره چاپی572478سری ب93ذیل صفحه 357دفتر354وشماره ثبت66095به نام نامبرده صادر 
و تسلیم گردیده است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و 
متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می 
باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی 
به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند 

معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9911563
تاریخ انتشار :14 /99/11

اکبراقبالی- رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای قربانعلی بلوچ کارجی فرزند علی محمد ب��ه ش ش  3)احدی ازورثه مرحومه صغری داوری(به 
موجب گواهی حصر وراثت شماره931310-93/09/29به استناد دو برگ استشهادیه تایید شده توسط دفتر اسناد 
رسمی شماره 38 شیروان منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده و مدعی اند که سند مالکیت ششدانگ یکباب منزل مسکونی   بشماره پالک 161فرعی از11اصلی واقع در 
قطعه 3 شیروان بخش5قوچان به آدرس روستای خانلق کوچه شهید حسن زاده که متعلق به مورث ایشان )مرحومه 
صغری داوری فرزندزین العابدین به ش ش 4168(میباشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم گردیده که س��ند مالکیت اولیه آن بش��ماره چاپی 746536 ذیل صفحه 24دفتر8وشماره ثبت  1408به 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.
  آ-9911564

اکبر اقبالی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه  آقای علی اصغرحسینی فرزندرحیم به ش ش 34به استناد دو برگ استشهادیه تأییدشده توسط دفتر 
اسناد رسمی شماره 30شیروان  جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اند 
که سند مالکیت ششدانگ یک باب منزل بشماره پالک 1617باقیمانده فرعی از 13اصلی  واقع در قطعه3شیروان 
بخش 5 قوچان به آدرس  خیابان دانش��گاه-خیابان س��تارخان که متعلق به   ایش��ان می باش��دبه علت نامعلومی 
مفقود ش��ده است با بررس��ی دفتر امالک معلوم گردیده که سند مالکیت آن به شماره چاپی 117811ذیل صفحه 
50دفتر106وش��ماره ثبت 17015نام نامبرده صادر و تس��لیم گردیده است  لذا به استناد تبصره یک اصالحی ماده 
120 آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای 
انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود 
را به همراه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول 
اعتراض در مهلت مقرر بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم 

آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9911565  تاریخ انتشار :14 /99/11
اکبراقبالی - رئیس ثبت اسناد امالک شیروان

آگهی فقدان سند مالکیت
احمدچراغ��ی کویش��اهی باوکالت ازخانم رباب یوس��فی  بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت مل��ک مورد آگهی 
وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل ش��ماره یکتا 139902151266000380وشماره ترتیب 9682مورخ 
99/10/16دفتراس��ناد رس��می ش��ماره1256تهران و طی درخواس��ت وارده 1399856010460005937مورخ
99/10/22تقاضای صدورالمثنی سند مالکیت تک برگی رانموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون 
ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام خانوادگی : رباب یوسفی.2- میزان مالکیت : ششدانگ یک واحدتجاری.3- 
شماره پالک : 6628فرعی از114* اصلی مفروزاز6579* 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. علت ازبین 
رفتن : مفقود شدن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک واحد تجاری تحت 
پالک 114/6628مفروزی 6579قطعه 4تفکیکی به مساحت 16/20مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته ذیل دفتر 
الکترونیکی شماره 139820301046001114بنام رباب یوسفی ثبت وسندبه شماره چاپی 846947صادرگردیده 
است .لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرودرخواست صدورسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم 
تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل 
س��ند مالکیت نزدخود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه 
و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسد ویادرصورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت 
طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه 

فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 192م/ الف آ-9911562
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

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

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

فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش دو بجنورد پالک 169-اصلی اراضی صدرآباد

1-ششدانگ یکباب خانه از پالک 2572 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 162/89 متر مربع ابتیاعی آقای مرتضی 
نامور از محل مالکیت رس��می مهدی نظری برابر رای شماره 3150-99 مورخه 1399/10/24- کالسه 99-0157
لذا بدین وسیله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چناچه اعتراضی 
دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9910968
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/11/14 تاریخ انتشارنوبت اول1399/10/29     

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر
نظر به دستور مواد 1و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390-9-20، 
امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و 

تصرفات مالکانه وبال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد:
امالک متقاضیان واقع در قریه پرچیکال پالک 61 اصلی بخش 16

2176 فرعی بنام آقای حسن رمضانی برومند نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است به 
مساحت 237.15 مترمربع خریداری بدون واسطه از خانم شیرین رضوانی ثانی جویباری مالک رسمی.

لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی وماده 13 آئین نامه 
مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها منتشر و در 
روس��تاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیئت الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به ارای اعالم شده اعتراض داشته 
باشند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات 
ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید وصدور سند 

مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
بدیهی است برابر ماده 13 ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد 
ثبت��ی با رای هیئت پس از تنظی��م اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود به 
صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی 

اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9910983 م الف 19908725
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399-11-14  تاریخ انتشارنوبت اول: 1399-10-29  
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خطری که در کمین شاغالن دورکار است
ــورد فــرســودگــی  ــ پــزشــکــان در م
اینترنتی نیروی کار آنالین هشدار 
شاغالن  از  بسیاری  می دهند. 
آنالین اعالم کردند قادر به تحمل 
منظم  استفاده  از  ناشی  فشار 
از شبکه نیستند و خواهان کار 

حضوری هستند.
ــزارش ایــســنــا بـــه نــقــل از  ــ بـــه گـ
ایژین نیوز، نیروی کار آنالین از 

سردردهای مکرر، سرگیجه، تغییرات خلقی، اضطراب، اختالالت خواب و 
مشکالت چشم شکایت دارند.

شایان ذکر است این شکایات مربوط به بخش هایی غیر از بخش فناوری 
اطالعات است.

این  ایجاد  زیــاد سبب  و نشستن  اینترنت  با  کار  پزشکان می گویند: 
افسردگی،  با مشکالت تمرکز ضعیف،  افــراد  این  مشکالت می شود، 

استرس، اعتیاد به بازی آنالین و غیره روبه رو هستند.
دانش آموزان نیز اعالم کردند کالس های آنالین، عملکرد تحصیلی آنان را 
به طورجدی تحت تأثیر قرار داده است. پزشکان گفتند: این مورد می تواند 
اسکلتی  درد  به عنوان  و خستگی جسمی  به صورت خستگی ذهنی 

عضالنی در گردن، شانه، بازوها و پشت ظاهر شود.
 )Renova( دکتر نارش گونداپاننی، پزشک عمومی در بیمارستان رنووا
هند گفت: »به دلیل سطح استرس بیش ازحد، فرسودگی اینترنتی در بین 
دانش آموزان، کارمندان بانک، متخصصان نرم افزار و معلمان ایجاد شده 
است. آنان به طور عمده از اختالل در نگهداری، ضعف شدید، درد گردن 

و شانه، سردرد و سرگیجه مکرر شکایت دارند«.
بیشترین میزان شکایت مربوط به فرسودگی بینایی و پس از آن درد 
عضالنی-اسکلتی است. این دردها بیشتر در ناحیه گردن، شانه ها، 

بازوها، انگشتان و پشت اعالم شده است.
فرسودگی اینترنتی منجر به غیبت دانش آموزان در کالس ها شده است. 
معلمان و کارمندان بانک نیز مرخصی می گیرند زیرا توانایی مقابله با 

استرس را ندارند.
 )Apollo( دکتر جی انشید اناند، مشاور طب داخلی در بیمارستان آپولو
می گوید: »کمردرد به دلیل نشستن نادرست برای ساعات طوالنی شایع 
است. بعضی از افراد بیش  از اندازه و به مدت ۱۲ تا ۱۴ ساعت کار می کنند 
و این مورد موجب فرسودگی می شود. علت دیگر این عالئم میزان پایین 

ویتامین D بدن به دلیل حضور مداوم در منزل است«.

به مناسبت دهه فجر

جرایم دیرکرد اقساط معوق دانشجویان بدهکار 
بخشیده می شود

معاون امور دانشجویان صندوق 
علوم  وزارت  دانــشــجــویــان  ــاه  رفـ
فجر  دهــه  مناسبت  بــه  گــفــت: 
»طرح بخشودگی دیرکرد جرایم 
اقساط معوق بدهکاران« توسط 

صندوق اجرا می شود.
الیاس منیری در گفت وگو با مهر 
این طرح  ادامــه داد: به موجب 
دارای  بدهکار  دانش آموختگان 

اقساط معوق به صندوق رفاه در صورتی که کل بدهی خود را یکجا 
پرداخت کنند مشمول بخشودگی ۱۰۰ درصد جریمه دیرکرد یا خسارات 

ناشی از دیرکرد اقساط می شوند.
وی افزود: اگر دانش آموختگان بدهکار دارای اقساط معوق، اقساط خود 
را به روزرسانی کنند شامل بخشودگی ۵۰ درصد جریمه دیرکرد می شوند.
این طرح از روز یکشنبه ۱۲ بهمن آغاز شده و تا ۲۲ بهمن ادامه دارد.

وزیر میراث فرهنگی خطاب به وزارت بهداشت:

 امید فعاالن گردشگری 
به سفرهای نوروزی است

علی اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: خواهش من از همکارانم در وزارت 
بهداشت این است که توجه داشته باشند همه امید فعاالن گردشگری 
به عید نوروز است، چرا که بخش عمده درآمد آن ها از سفرهای نوروزی 
تأمین می شود.البته تاکنون وزارت بهداشت هیچ یک از هتل های ما را 
تعطیل نکرده؛ چرا که پروتکل های بهداشتی را به خوبی رعایت می کنند.

هشدار نظام پزشکی به پزشکان اینستاگرامی

عکس گرفتن ازبیماربدون اجازه او خالف است
ــر کل  ــور، مــدی ــپ ــان ــرم حــســیــن ک
روابــــط عــمــومــی ســـازمـــان نظام 
میزان  بــا  گفت وگو  در  پزشکی 
در خــصــوص پــزشــکــانــی کــه با 
بیمار عکس می گیرند و مطالبی 
مربوط به بیمار را بدون اجازه او 
به اشتراک می گذارند، اظهار کرد: 
را  اقداماتی  چنین  پزشکی  اگــر 
انجام دهد، می توان از او به نظام 

پزشکی منطقه شکایت کرد، اما اگر پرسنل بیمارستان این کار را کرده 
باشند، بیمار می تواند به معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی به دلیل 
نقض قوانین توسط فرد خاطی شکایت کند، چرا که عکس گرفتن از 

بیمار بدون اجازه او بر خالف قوانین است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

 خدمات مشاوره و روان شناسی 
برای کارگران رایگان شد

ابراهیم صادقی فر، معاون فرهنگی 
و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه 
خبرنگاران  باشگاه  به  اجتماعی 
جوان گفت: سال گذشته سند 
تدوین  را  کارگران  روان  سالمت 
و در آن پیش بینی کردیم در دو 
سال نخست اجرای آن بتوانیم 
۲۵ درصد اختالالت روانی را در 
دهیم.  کاهش  کــارگــری   جامعه 

۳ هزار و ۳۰۰ به بان در بنگاه های تولیدی، خدمات روان شناسی، مشاوره 
و مددکاری را به صورت کامالً رایگان برای کارگران آن بنگاه تولیدی ارائه 
می دهند. این به بان ها در بنگاه هایی که بین ۵۰ تا ۵۰۰ کارگر فعالیت دارند 

فعالیت خود را آغاز می کنند.

 محمود مصدق  امروز ۱۴ بهمن مصادف 
موفقیت آمیز  پرتاب  نخستین  سالروز  با 
است. سال ۱۳87  »امید«  ایرانی  ماهواره 
وجود  با  ایران  اسالمی  جمهوری  که  بود 
به  اتکا  با  بین المللی  سنگین  تحریم های 
توانست  بومی خود  دانش  و  متخصصان 
با ساخت و قرار دادن این ماهواره بر مدار 
دارای  کشورهای  معدود  جمع  به  زمین 
توانایی پرتاب ماهواره بپیوندد؛ اقدامی که 
شگفتی کشورهای دنیا را به دنبال داشت.
حاال ایران برخالف بسیاری از کشورها برای 
ساخت ماهواره و پرتابگر آن دست به دامن 
بعضی از کشورهای توسعه یافته نمی شود 
و به آن ها سفارش نمی دهد. البته این به 
فضایی  فــنــاوری  توسعه  کــار  پایان  معنای 
و  طوالنی  راهــی  آغــاز  بلکه  نیست  کشور 

پُرفراز و نشیب است. 
ــدس بــا مــهــنــدس مجتبی  گــفــت وگــوی قـ
سازمان  توسعه  معاونت  مشاور  سرادقی، 
فناوری  نقش  و  اهمیت  به  ــران  ای فضایی 
عمده  و  مـــردم  آیــنــده  زنــدگــی  در  فضایی 
چالش توسعه این فناوری اختصاص دارد 

که تقدیمتان می کنیم. 

آقای سرادقی، دانش فضایی چه نقش   
و جایگاهی را در زندگی آینده مردم خواهد 

داشت؟
امــروز این صنعت به یک بازیگر جدی و 
مردم  زندگی  مختلف  حوزه های  در  اصلی 
تبدیل شده است. مثالً یک نمونه خیلی 
پیش پا افتاده آن همین صنعت ناوبری و 
است  مکانی  موقعیت یابی  و  جــی پــی اس 
تلفن  گوشی های  با  مستقیمی  ارتباط  که 
همراه و ماهواره هایی دارد که به دور زمین 
بانکی  ارتباطات  از  بخشی  یا  می چرخند 
مردم از طریق ماهواره در حال انجام است؛ 
اطالعات هواشناسی که هر روز ارائه می شود 

هم از طریق ماهواره ها انجام می شود. 
بر اساس وقایعی که در حوزه فضایی رخ 
می دهد می توان گفت در آینده نه چندان 
دور یعنی تا سال ۲۰۳۰ اتفاقاتی در حوزه 
فناوری فضایی می افتد که اثرگذاری آن در 
از جمله  مردم  زندگی  بخش های مختلف 
اقتصادی، ارتباطی، هشدار سریع، امنیتی، 
دفاعی و... بسیار بیشتر و مشهود تر از امروز 

خواهد بود. 

یــعــنــی پــیــش بــیــنــی تــان ایـــن اســـت که   
بیشتر  فضایی  فناوری  به  مردم  وابستگی 

می شود؟ 
سرمایه گذاری های  است.  همین طور  قطعاً 
در  کــه  دالری  میلیارد  صــد  چند  و  کــالن 
می دهد  نشان  می شود،  انجام  حــوزه  ایــن 
همه کسانی که بازار و آینده اقتصاد دنیا 
برای  می کنند حساب جدی  پیش بینی  را 
برنامه های  و  کرده اند  باز  فضایی  صنعت 
کالنی بــرای آن دارنــد، چون هم کره زمین 
شرایط خاصی پیدا کرده و نیاز به مراقبت 
اینکه چشم  و هم  دارد  بیشتری  پایش  و 
مردم و دانشمندان دنیا به خارج از زمین 
البته این موضوع شاید هنوز برای  است. 
مردم کمی رؤیایی و افسانه ای به نظر بیاید 
اما با یک جست وجوی ساده در اینترنت 
متوجه می شویم چه سرمایه گذاری کالنی 
برای اینکه از منابع خارج از زمین برای آینده 
بشریت استفاده کنند در حال انجام است. 

یعنی فضا در آینده محل اصلی رقابت   
کشورها در عرصه های مختلف اقتصادی، 

نظامی و... خواهد بود؟ 
بله؛ البته همین حاال هم دعواهای حقوقی 
بین المللی  نهادهای  در  و  آن شــروع شده 
بحث بــر ســر ایــن اســت کــه اگــر کسی به 

رفــتــه حق  جــایــی در فــضــا 
بـــه چـــه شکلی  مــالــکــیــتــش 
خواهد بود. ضمن اینکه در 
فضای اطراف زمین دعواها از 
خیلی وقت پیش آغاز شده 
بین المللی  ســازمــان هــای  و 
بر  مبنی  حقوقی  ادعــاهــای 
اینکه اینجا فضای من است 
شماست  به  متعلق  آنجا  و 
در  مثالً  می کنند.  مطرح  را 
فضا جایی داریــم که به آن 
 مدار یا ژئو می گوییم  -مثل 
تــنــگــه هـــرمـــز کـــه بـــــرای ما 
مــوقــعــیــت  یـــــک  و  ــم  ــهــ مــ
راهبردی است- که در آنجا 
ماهواره های پخش تلویزیونی 
همین  به  می دهند،  قــرار  را 
دلیل کشورها برای آنکه آنجا 

جایی داشته باشند با هم دعوا دارند. پس 
رقابت ها آغاز شده است و فقط امیدوارم ما 
هم بتوانیم نقش خود را در فضا ایفا کنیم. 
نه  کنیم  برنامه ریزی  امــروز  همین  از  باید 
اینکه دیر شود و بعد برای آن بجنگیم چون 
االن با دانش و فناوری می توانیم به آنچه 
می خواهیم برسیم در غیر این صورت در 
آینده باید به زور حقمان را در فضا بگیریم. 

ایران در صنعت فضایی چه سهمی دارد   
و تاکنون چه دستاوردهایی داشته است؟

خوشبختانه ما زود وارد این عرصه شدیم. 
یعنی زمانی که خیلی از کشورها فکرش را 
نمی کردند یک کشور درحال توسعه مثل 
وارد  بتواند  اقتصادی  وضعیت  ایــن  با  ما 
امــا خــدا را  فــنــاوری فضایی شــود؛  عرصه 
شکر مسئوالن کشور در دهه 8۰ اهمیت 
موضوع را درک کردند و سرمایه گذاری های 
ایــن بخش صــورت گرفته و  خوبی هم در 
داشته ایم  هم  خوبی  بسیار  دستاوردهای 
بــه طــوری کــه امـــروز ایـــران بــا دستیابی به 
چرخه کامل فناوری فضایی به یکی از ۱۳ 
عضو باشگاه فضایی تبدیل شده و این یعنی 
خودمان می توانیم ماهواره بسازیم، به فضا 
پرتاب کنیم و آن را در مــدار قــرار دهیم و 
از مزایای فراوان فناوری ماهواره ای استفاده 
کنیم. اما تا رسیدن به بازار صنعت و رقابت 
باید  بنابراین  داریم  زیادی  فاصله  فضایی 
در زمانی کوتاه این فاصله را جبران کنیم. 
البته در سال های گذشته یک عقب افتادگی 
هم از برنامه توسعه کشور داشتیم که باید 
آن را جبران کنیم تا بتوانیم خودمان را به 
برسانیم  فضایی  در صنعت  رقابت  سطح 

کـــه ایــــن روزهــــــا ســرعــتــش 
ــزایــش پــیــدا کــرده  بــســیــار اف
است. شاید تا ۱۰ سال پیش 
چهار  بین  فقط  رقابت  ایــن 
مثل  دنیا  مطرح  کشور  پنج 
آمریکا، روسیه، چین، ژاپن و 
هند بود؛ اما امروز بسیاری از 
کشورهای دنیا حتی آن هایی 
با ما مرز مشترک دارند  که 
متوجه اهمیت موضوع شده  
و به این حوزه ورود کرده اند 
و اگر دیر بجنبیم از ما جلو 

می زنند. 

یعنی می خواهید بگویید   
توسعه کشور در حوزه فناوری 
فضایی طبق اسناد باالدستی 
و قانون برنامه توسعه پیش 

نمی رود؟ 
یک  کشور  اســت؛  طــور  همین  متأسفانه 
زمانی )دهه 8۰( در توسعه فضایی بسیار 
خـــوب پــیــش رفـــت امـــا بــعــد مــثــل بعضی 
از حــوزه هــای هــای دیــگــر بــه امــیــد جاهای 
ــار جــدی در  دیــگــر متوقف شــد و دیــگــر ک
یکی  از  البته  نشد؛  انــجــام  فضایی  حــوزه 
دو سال پیش دولــت و مجموعه خــارج از 
حوزه  ایــن  نمی بایست  شدند  متوجه  آن 
کمی  االن  بنابراین  مــی کــردنــد  متوقف  را 
و  خصوصی  بخش  حتی  شــده ایــم.  فعال 
بخش های نیمه دولتی هم دارند کارهایی 
در این عرصه می کنند اما هنوز کار آن گونه 
که الزم است طبق برنامه پیش نمی رود که 
دلیل آن بودجه و اعتبار نیست، بلکه به 
تصمیم گیری، مدیریت و برنامه ریزی مربوط 
می شود. درواقع مشکل بیشتر نرم افزاری 
تمرکز  در  مشکل  سخت افزاری؛  تا  اســت 
تصمیم گیری و پیگیری برنامه هاست، این 
موجب شده پراکندگی و موازی کاری ها زیاد 
شود و تغییر در برنامه ها زیاد اتفاق بیفتد 
و برنامه های باالدستی پیگیری نشوند. از 
برای  اجرایی  ضمانت  مشکل  دیگر  سوی 

پیاده شدن برنامه ها مطرح است. 

آیا تحریم های ظالمانه آمریکا در حوزه   
صنعت فضایی تأثیرگذار بوده است؟

ایران در حوزه فضایی همواره تحریم بوده 
تــــازه ای نیست. مــن طی  ایـــن مــوضــوع   و 
۲۰ سال فعالیتم در این حوزه به خاطر ندارم 
در بخش ساخت ماهواره خواسته باشیم 
کشورهای  و  کنیم  درون ســـازی  را  قطعه ای 
را در  یا خود قطعه  به راحتی دانــش  دیگر 

به  بنابراین  باشند.  داده  قــرار  اختیارمان 
نظرم تحریم در این حوزه تأثیری در پیشبرد 
برنامه ها نداشته است و اتفاقاً انرژی مثبتی 
هم به ما می دهد تا امیدی به جایی نداشته 
ــرای بــرنــامــه هــای خــود  بــاشــیــم و بـــرای اجــ
 تالش بیشتری کنیم که نتیجه اش ساخت 

۱8 ماهواره تا امروز بوده است. 

فضایی    باشگاه  در  بی تردیدعضویت 
فناوری  کامل  به چرخه  ایــران  دستیابی  و 
فضایی موجب شعف و غرور است، اما آیا 
این به معنی این است که می توانیم هر نوع 
ماهواره ای را با هر نوع مأموریتی و در هر 

کالسی بسازیم؟
ابعاد  با  ماهواره هایی  حــوزه  در  ما  دانــش 
سبک  پرتابگرهای  طــور  همین  و  کوچک 
بومی است و این توان را داریــم که  کامالً 
ماهواره های کوچک ساخته، آن ها را تست 
و پرتاب کنیم و در مدار قرار دهیم؛ چنان که 
اوایل امسال ماهواره نور ۱ را پرتاب کردیم 
االن  واقـــع  در  مــی کــنــد.  ــار  ک کــه همچنان 
دارای  ماهواره هایی  که  داریــم  را  این  تــوان 
مداری  ارتفاع  و  متری   ۲۰ تفکیک  قدرت 
یعنی  بسازیم.  زمین  از  کیلومتری   ۵۰۰
به  تحقیقاتی  مــاهــواره  ساخت  مرحله  از 
مرحله ساخت و طراحی ماهواره عملیاتی 
و کاربردی رسیده ایم اما تا رسیدن به سطح 
ساخت ماهواره های سنگین و ارتفاع مداری 
باالتر، فاصله داریم. رسیدن به این سطح 
اهــداف ۱۴۰۴  همان مسیری است که در 
پیش بینی شده و همه باید برای تحقق آن 

تالش کنیم. 

بخش خصوصی برای ورود به این حوزه   
استقبال کرده است؟  

مــوضــوع فــنــاوری فــضــایــی در هــمــه جــای 
این  وارد  دنیا، حاکمیتی است و دولت ها 
حوزه می شوند، چون حوزه ای پُرریسک و 
پُرهزینه است و بخش خصوصی معموالً 
در  و  می شود  بخش  ایــن  وارد  به سختی 
دولت  بنابراین  می کند.  سرمایه گذاری  آن 
باید حمایت کند تا دانش و زیرساخت های 
فناوری به بلوغ برسد و پس از آنکه وارد 
مرحله تجاری سازی شد بخش خصوصی 
کـــار در حــوزه  ــد. منطق  بــه مــیــدان مــی آی
مرحله  در همین  امــا  اســت.  ایــن  فضایی 
توسعه  می خواهد  فضایی  دانــش  که  هم 
پیدا کند دولت باید بخش خصوصی را در 
بخش اجرا -نه در بخش سرمایه گذاری- 
وارد کند. یعنی به جای اینکه پژوهشگاه ها 
اجرا  و  وارد ساخت  دولتی  سازمان های  و 

و  کنند  سیاست گذاری  باید  آن هــا  شوند 
اجرا  را به بخش خصوصی بسپارند. اما 
االن یکی از مشکالت این است که حتی 
اجرا را نیز به بخش خصوصی نمی دهیم 
و انتظار داریم این بخش در حوزه فضایی 
سرمایه گذاری کند. اینکه بخش خصوصی 
کار  کند  ســرمــایــه گــذاری  و  ریــســک  بیاید 
نمی دهد  جــواب  هم  فعالً  و  اســت  غلطی 
زیــادی  تحمل  لحاظ سرمایه گذاری  بــه   و 
می خواهد. به نظرم درست این است که 
دولت دست کم در یک دوره پنج ساله از 
پروژه  برایش  و  حمایت  خصوصی  بخش 
تعریف کند و مقداری تحمل به خرج دهد 
تا بلوغ  فناوری در همه حوزه های فضایی 
اعم از ساخت ماهواره، پرتابگر، ایستگاه و 
آزمایشگاه بدست آید تا سپس این بخش 
اما  تجاری سازی شود،  و  بــازار  وارد  بتواند 
سوی  از  باید  آن  شــروع  و  محرکه  مــوتــور 

دولت باشد. 

و حرف آخر؟  
از صنعت فضایی  این است مردم  انتظار 
فضایی  حــوزه  قطعاً  چــون  کنند؛  حمایت 
بخش عمده آینده بشر خواهد بود. صنعت 
کلیدی  بسیار  فناوری های  از  یکی  فضایی 
است و با یک بررسی در روندها و  رویکردها 
و برنامه ها در ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ می بینیم این 
اســت. پس  آن  صنعت جــزو جدانشدنی 
حتماً باید در این حوزه جدی وارد شویم، 
اگر این کار را نکنیم امنیت و حاکمیت ما 
زیرسؤال می رود. االن یک شرکت خصوصی 
برای اینکه ارتباطات کل زمین را در اختیار 
هزار  که ۴۲  دیــده  تــدارک  برنامه ای  بگیرد 
ماهواره را دور زمین قرار دهد؛ این موضوع 
هم می تواند یک تهدید باشد و هم اینکه 
مرزها را از بین ببرد به طوری که ما دیگر 
نمی توانیم هیچ کنترلی بر کشور خود داشته 
باشیم و همه ارتباطات کشور روی شبکه ای 
خواهد رفت که متعلق به ما نیست و این 
همین  از  باید  بنابراین  است.  تهدید  یک 
امروز به فکر باشیم و بتوانیم رقابت کنیم و 
وارد بازار صنعت فضایی شویم و روش های 
کنترلی و بازدارنده داشته باشیم. البته باید 
مردم  تا  فرهنگ سازی شود  زمینه  این  در 
اهمیت این صنعت را درک کنند و مسئله 
را فقط فانتزی نبینند چون واقعاً موضوع 
بسیار جدی است و عالوه بر بحث تجاری 
و اقتصادی بحث امنیتی و حاکمیتی هم 
مطرح است و در آینده هم بسیار مهم تر 
از این خواهد شد؛ از این رو رسانه ها باید 
نقش عمده ای در فرهنگ سازی این قضیه 

ایفا کنند.   
مــســئــلــه دیـــگـــر ایــــن اســــت کـــه بـــایـــد از 
هیجان زدگی و شعارزدگی در حوزه فناوری 
فضایی جلوگیری کنیم. متأسفانه با توجه 
حــوزه،  ــن  ای بـــودن  )پیشرفته(  هایتک  بــه 
جای  به  می کنند  سعی  بیشتر  مسئوالن 
اصل فناوری فضایی و استفاده و کاربردهای 
متنوع آن، به جنبه های تبلیغاتی این قضیه 
بپردازند. باید سعی کنیم در مجموعه های 
و  به پروژه های شدنی و عملیاتی  مختلف 
اثرگذار در زندگی و امنیت و رفاه مردم فکر  
کرده و با گام های منطقی به اهداف کشور 

در توسعه فضایی دست پیدا کنیم. 
سرانجام همگی نسبت به آنچه به عنوان 
پایبند  می شود  تصویب  کشور  در  برنامه 
نباید  مدیریت ها  تغییر  با  یعنی  باشیم. 
چــون  کــنــنــد  تغییر  مــصــوب  ــامــه هــای  ــرن ب
ــوزه ای اســت کــه اجــرای  حــوزه فضایی، حـ
تا پنج ســال طول  پـــروژه اش بین سه  یک 
 می کشد و اینکه هر روز بیاییم بر اساس 
به  کنیم  عــوض  را  برنامه ها  فــردی  سالیق 

روند کار آسیب  می زند. 

در گفت وگوی قدس با مشاور سازمان فضایی ایران بررسی شد

صنایع فضایی چه تأثیری بر زندگی وآینده مردم دارد؟
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دستچین

چرا »نهضت« آموزش دهنده جدید جذب نمی کند؟
شاپور محمدزاده، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به 
ایسنا گفت: دو سال است آموزش دهنده جدید جذب 
نمی کنیم، زیرا می دانیم دو سال دیگر همین افراد مقابل 
مجلس می روند و می خواهند استخدام شوند، بنابراین 
هزینه بــرای مجلس و دولــت درســت می شود؛ امــا اگر 
آموزش دهنده از نیروهای رسمی باشد دیگر مشکل بیمه، 

مالیات، استخدام و ... ندارد.

خیالمان از واکسن مشترک  ایران و کوبا جمع است
آمیتیس رمضانی، دبیر انجمن عفونی به ایلنا گفت: با 
بعضی واکسن های بر پایه پروتئین، سال هاست آشنایی 
خوبی داریم و خیال ما از بابت این واکسن ها جمع است، 
مثل واکسن مشترک بین ایران و کوبا که بر پایه پروتئین 
است. این فناوری قبالً مورد استفاده قرار گرفته و مطالعات  

نیز نشان داده عوارض کمی دارد.

یک تذکر درباره اجرای برنامه تحول قضایی 
غالمحسین الهام، سخنگوی پیشین قوه قضائیه به فارس 
می گوید: اجرای برنامه تحول قضایی حرکت جمعی است 
و باید مراقبت کرد زیرمجموعه به واسطه عدم همراهی با 
 محتوا، وارد فاز زمان خریدن نشود، مثالً بگویند حاال ما 
کج دار و مریز جلو می رویم تا دوره پنج ساله تمام شود و 

دوباره روز از نو روزی از نو!

اداره برخی از مدارس غیردولتی توسط اشخاص حقوقی!
به  شهریار فوالدوند، رئیس سازمان مدارس غیردولتی 
تسنیم می گوید: از ۱8هزار و 76۰ مدرسه غیردولتی ۲هزار 
توسط  بقیه  و  حقوقی  اشخاص  توسط  مدرسه   ۲۰6 و 

اشخاص حقیقی اداره می شود.
وی تأکید می کند: ضوابط و شرایط درخواست مجوز را 
قانون گذار تصویب کرده و از نظر قانون چیزی با عنوان 

افراد خاص یا غیرخاص نداریم.

دوقطبی فیلتر و عدم فیلتر نداریم
ابوالحسن فیروزآبادی، رئیس مرکز ملی و دبیر شورای 
عــالــی فــضــای مــجــازی بــه مــهــر، مــی گــویــد: جــوی کــه در 
خصوص فیلترینگ ایجاد شده و از آن به دوقطبی تعبیر 
می شود بسیار غلط است. به هیچ وجه در کشور دوقطبی 
فیلتر و عدم فیلتر وجود ندارد؛ دامن زدن به این دو قطبی 

هم به ضرر منافع ملی است.

فرزندخواندگی کودکان مبتال به ایدز
سعید بابایی، مدیر کل امور کودکان و نوجوانان سازمان 
بهزیستی در بخشی از گفت وگوی مفصل خود با فارس 
توسط  که  داشتیم  ایــدز  به  مبتال  کودکان  ما  می گوید: 
پذیرفته شدند؛  فرزندخواندگی  به  نیکوکار  خانواده های 
است.  غیرقابل وصف  ما  مردم سرزمین  ایثار  و  بزرگی 
بهزیستی  خــاص  کــودکــان  فرزندخواندگی  پــرونــده هــای 

خواندنی است؛ عین بخشش است. 
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باید در این زمینه 
فرهنگ سازی شود 
تا مردم اهمیت این 

صنعت را درک کنند و 
مسئله را فقط فانتزی 

نبینند چون واقعًا 
موضوع بسیار جدی 

است

بـــــــرش

 نگران خیز چهارم کرونا هستیم  سعید نمکی، وزیر بهداشت گفت: متأسفانه جهش هایی که از ویروس کرونا ایجاد شده، همواره همه کشورها را نگران می کند. به گزارش فارس وی افزود: گرچه تمام حواسمان 
را جمع کرده ایم که به دام یک تله هولناک جدید نیفتیم اما این نگرانی را داریم که ساده انگاری و عادی پنداری اوضاع و بی توجهی به خطر بیماری، ما را دچار یک عارضه جدید به نام خیز چهارم بیماری در کشور کند. 

این خیز اگر خدای ناکرده به وجود آمد، ارتفاعی به مراتب بیشتر از خیزهای قبلی و سرعت انتشاری به شدت باالتر خواهد داشت.
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

 ارتش میانمار قدرت را در دست گرفت

ضرب شست چین به آمریکا
 علوی  پس از بازداشت شماری از رهبران 
در  دمــوکــراســی  ملی  اتحادیه  حاکم  حــزب 
مــیــانــمــار، ارتـــش ایـــن کــشــور پــس از اعــام 
بیانیه ای  ــا صـــدور  ب ــراری،  ــطـ وضــعــیــت اضـ
قدرت  گفت  نظامی  اعــام حکومت  ضمن 
را به دست گرفته است. به گــزارش فارس، 
پس از انتشار اخباری درباره بازداشت »آنگ 
سان سوچی« رهبر حزب حاکم اتحادیه ملی 
دموکراسی و دیگر رهبران این حزب در بامداد 
روز گذشته، ارتش میانمار در بیانیه ای اعام 
کرد قدرت را به مدت یک  سال به »مین آنگ 
هلینگ« فرمانده کل ارتش این کشور سپرده 
است. ارتش میانمار برگزار کنندگان انتخابات 
در  تقلب گسترده  به  را  مــاه  ــان  آب پارلمانی 
به تعویق  کــرده و خواستار  انتخابات متهم 
افتادن افتتاح دور جدید پارلمان شده بود که 

قرار بود روز گذشته صورت گیرد. 
وقوع کودتا در میانمار سبب بروز واکنش های 
گسترده و متفاوتی بین کشورهای جهان شده 
است. آمریکا، انگلیس، ترکیه، ژاپن، فرانسه، 
رئیس سیاست خارجی و رئیس کمیسیون 
را محکوم  کــودتــا  ایــن  وقـــوع  ــا  اروپـ اتحادیه 
کردند. کشورهای سنگاپور و هند نیز تنها به 
ابراز نگرانی خود درزمینه این تحوالت بسنده 

فیلیپین  و  تایلند  مقابل،  در سمت  کردند. 
عنوان مسئله ای  به  را  این کشور  در  کودتا 
داخلی قلمداد کردند. از طرف دیگر، مقام های 
میانمار  در  طــرف هــا  تــمــامــی  از  نــیــز  پــکــن 
درخواست کردند اختافات خود را حل کنند. 
»دیمیتری پسکوف« سخنگوی کرملین هم 
در واکنش به تحوالت صبح گذشته میانمار 
تأکید کرد مسکو بر اوضــاع میانمار نظارت 
نتیجه گیری  و  بــرای قضاوت  امــا هنوز  دارد 
درباره شرایط این کشور آسیایی زود است.
در همین حال، گروهی از اتباع میانمار روز 
گذشته در مقابل سفارتخانه های این کشور 

در  نظامی  کــودتــای  علیه  تایلند  و  ــن  ژاپ در 
کشور خود تظاهرات برپا کردند و از جامعه 
کشور  ایــن  نجات  به  خواستند  بین المللی 
هـــواداران  مقابل،  در  کنند.  کمک  آسیایی 
از  گروهی  بــازداشــت  پی  در  میانمار  ارتــش 
ارتش  به  قــدرت  انتقال  و  دولتی  مقام های 
شهرداری  ساختمان  مقابل  در  کشور،  این 
در یانگون، پایتخت میانمار تجمع کردند و 
این پیروزی را جشن گرفتند. گــروه دیگری 
از طرفداران ارتش میانمار نیز درپی پیروزی 
ارتش در مقابل دولت این کشور در نزدیکی 
و  به جشن  یانگون  پاگودا« در  »شوداگائون 

شادی پرداختند.
از  نقل  به  »اسپوتنیک«  روســی  خبرگزاری 
منابع محلی گزارش کرد: ارتش میانمار قصد 
دارد پس از پایان وضعیت اضطراری یکساله، 
دولــت  و  کند  بــرگــزار  را  جــدیــدی  انتخابات 
بیانیه ای  در  میانمار  ارتــش  دهــد.  تشکیل 
مجدد اعام کرد پس از برگزاری انتخابات آزاد 
و منصفانه، قدرت را بازمی گرداند. پیش از 
این ارتش میانمار اعام کرده بود پس از پایان 
وضعیت اضطراری یکساله، مجدد انتخابات 
و تشکیل دولــت می دهند.  برگزار می کنند 
میانمار  رئیس جمهور  مــعــاون  ســو،  مینت 
که پس از کودتا توسط ارتش این کشور به 
شد،  منصوب  موقت  رئیس جمهور  عنوان 
اعام کرد اقدامات ارتش کاماً قانونی و طبق 
قانون اساسی بوده و از آن حمایت می کند.
آنــگ ســان سوچی،  بــه همگرایی  توجه  بــا 
کننده  قتل عام  و  ملی  اتحادیه  حــزب  رهبر 
به  و  متحده  ایـــاالت  بــا  میانمار  مسلمانان 
تبع آن، زاویه ای که وی با چین دارد، به نظر 
می رسد احتماالً ارتش این کشور با حمایت 
بــرای برکناری سوچی  پکن دست به کودتا 
زده باشد تا آمریکا را از حیاط خلوت خود در 

همسایه جنوبی اخراج کند.

تعجب باراک اوباما از رخدادهای کنگره

 امنیتی ها سیاه ها 
را بهتر سرکوب کردند!

رئـــیـــس جــمــهــوری 
در  آمــریــکــا  پیشین 
ســخــنــانــی گــفــت از 
ــی نــداشــتــن  ــ ــادگ ــ آم
سرویس های امنیتی  

کشورش در جریان حمله اخیر به ساختمان 
کنگره غافلگیر شده است. به گزارش ایسنا، 
امنیتی  ــزود: دستگاه های  افـ اوبــامــا  بـــاراک 
صلح آمیز  تظاهرات  با  بــرخــورد  در  آمریکا 
است«  مهم  »زندگی سیاه پوستان  جنبش 

بسیار آماده تر بودند.
معتقد  ــاظــران  ن گــفــت:  همچنین  ــا  ــام اوب
با  امــنــیــتــی  ــیــروهــای  ن و  پلیس  هستند 
تظاهرات کنندگان سفیدپوست در مقایسه 
نسبتاً  بــرخــورد  سیاه پوست  معترضان  با 

نرم تری داشته اند.
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طالبان و دشواری گذار از نظامی گری 
رهبران سیاسی طالبان در خارج از میز گفت وگوهای صلح و در جریان رایزنی های 
خود با کشورهای دیگر، اظهارات جدیدی را در مورد عدم صاحیت هیئت 
مذاکره کننده دولت و ضرورت کنار رفتن اشرف غنی به عنوان پیش شرط تداوم 
همکاری مطرح کرده اند. برخی، این موضع گیری جدید طالبان را واکنشی به 
انتخاب بایدن در آمریکا و اعمال فشار بر دولت جدید واشنگتن برای تداوم رویکرد 
ترامپ در قبال افغانستان تلقی می کنند. اما به نظر می رسد دالیل و انگیزه های 
دیگری هم در پس این تغییر جهت و رویکرد طالبان وجود داشته باشد که یکی 
از مهم ترین آن ها به حاشیه کشاندن بحث آتش بس و توقف خشونت ها از سوی 
طالبان است. اگر چه طالبان با به میان کشیدن پای اشرف غنی می خواهند 
تشدید درگیری ها و خشونت ها را به تداوم حضور وی در قدرت نسبت دهند، اما 
واقعیت این است که مسئله آتش بس و توقف خشونت ها بیش و پیش از آنکه 
یک مسئله و مشکل میان دولت و طالبان باشد، به معضل مهم درون گروهی 
برای طالبان تبدیل شده است. توافق سیاسی و توقف درگیری ها با ایاالت متحده 
آمریکا تجربیات مهمی را در اختیار رهبران سیاسی طالبان قرار داده و آن ها را 
بیش از پیش نسبت به شکنندگی موقعیتشان به ویژه در میان نظامیان طالب 
 که مجاهدین نامیده می شوند،آگاه ساخته است. این نکته را می توان از سخنان 
ما فاضل مظلوم )فرمانده ارشد نظامی طالبان در دهه 70 شمسی و زندانی سابق 
زندان گوانتانامو که در زمان امضای توافق آمریکا و طالبان عضو دفتر سیاسی 
طالبان در قطر بود( درک کرد؛ آنجا که وی مجاهدین را به اطاعت از رهبری خود 
و حفظ اتحاد و یکپارچگی فرا می خواند و می کوشد قانع کننده نبودن دالیل 

مخالفان توافق و ضرورت قطع رابطه با القاعده را برای آن ها توجیه کند.
با در نظر گرفتن چنین تجربه ای است که در مذاکرات صلح با دولت، رهبران و 
جناح سیاسی طالبان جانب احتیاط را رعایت کرده و حاضر نیستند بدون کسب 
دستاوردی بزرگ با قبول آتش بس، فرماندهان نظامی را از خود ناراضی کنند و 
زمینه انشعاب و یا امکان پیوستن آن ها به گروه های رقیب چون داعش را افزایش 
دهند. برکناری اشرف غنی می تواند بخشی از همان دستاورد بزرگ باشد، اما 
مشکل این است که نظامیان معموالً برای بده بستان های سیاسی اعتبار چندانی 
قائل نیستند و هر چیزی جز پیروزی و در اختیار گرفتن کامل قدرت را شکست 
به شمار می آورند. ذهنیتی هم که در طول جنگ برای آن ها ترسیم شده چیزی 

جز این نبوده که آینده متعلق به آن ها خواهد بود. 
به وجود آوردن تغییر در چنین ذهنیت هایی و مهیا ساختن آن ها برای مشارکت 
در یک فرایند تقسیم قدرت عادالنه کاری بس دشوار است و طالبان به همین 
خاطر دست کم 20 سال از سایر گروه های نظامی سابق و احزاب سیاسی و مدنی 
فعلی، عقب هستند. اگر طالبان نتوانند این دوران گذار مهم را طی کنند چه 
بسا از درون دچار فروپاشی شده و یا شاهد تکرار اتفاقی مشابه با شکل گیری 

خودشان از درون گروه های جهادی افغانستان باشیم.
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روسیه این روزها مقصد سفر گروه های مقاومت فلسطینی 
شده است. یک هیئت بلندپایه از جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین به ریاست زیاد النخاله روز گذشته وارد مسکو شد 
و قرار است یک هیئت نیز از جنبش حماس به زودی به این 
کشور سفر کند. به گزارش فارس، این سفر به دعوت وزارت 
خارجه روسیه صورت گرفته تا درباره جدیدترین تحوالت 

قضیه فلسطین و پرونده های مرتبط با آن گفت وگو شود. این 
هیئت قرار است درباره روابط دوجانبه در راستای خدمت به 
مردم فلسطین، جلب حمایت بین المللی برای حقوق ملی و 
قانونی این مردم و شیوه های مقابله با سیاست های اشغالگران 
شهرک سازی،  جمله  از  فلسطین  سرزمین  و  ملت  علیه 
محاصره و سرکوب رایزنی کند. المیادین نوشت: موسی 

ابــومــرزوق، عضو عالی رتبه دفتر سیاسی حماس ریاست 
هیئت این جنبش را در سفر به روسیه بر عهده خواهد 
داشت. این سفرها در حالی صورت می گیرد که اخباری در 
خصوص احتمال مشارکت جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 
قــانــون گــذاری  مجلس  انتخابات  در  بــار  نخستین  بـــرای 
فلسطین و ائتالف با جنبش حماس منتشر شده است.

 سفر هیئت های »حماس« و »جهاد اسالمی« فلسطین به مسکو

رایزنی های فرامنطقه ای مقاومت

ویدئوی تازه منتشر شده، خشم مردم 
آمریکا را در پی داشت

دختر 9ساله، اسپری فلفل 
و دستبند

دوربین  از  شــده  منتشر  جدید  تصاویر 
»راچستر«  شهر  پلیس  نیروهای  لباس  
بار دیگر  آمریکا، یک  نیویورک  ایالت  در 
این  را در پی داشــت. در  خشم عمومی 
تصاویر دختر ۹ ساله    سیاه پوستی دیده 
به  آمریکا  راچستر  پلیس  کــه  مــی شــود 
دستان او دستبند و به صورت او اسپری 
فلفل زدند. به گزارش شبکه »سی ان ان«، 
دختر  ایــن  گفت:  راچستر  رئیس پلیس 
پس از این برخورد به بیمارستان عمومی 

راچستر منتقل و سپس آزاد شد.
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 شهرداری تربت جام در نظر دارد برای فرصت سرمایه گذاری خویش به شرح ذیل با رعایت شیوه نامه سرمایه گذاری 
با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد فراخوان در تامین مالی، طراحی، تامین تجهیزات و ساخت و بهره برداری 

به روش سرمایه گذاری مشارکتی از طریق فراخوان عمومی ، شریک واجد شرایط انتخاب نماید .

عنوان فرصت                     ردیف
سرمایه گذاری

روش مشارکتآدرس محل پروژه

1
مجتمع تجاری، اداری، 

خدماتی، رفاهی
میدان شهداء- محل ساختمان 

مشارکت مدنیفعلی شهرداری

فراخوان عمومی سرمایه گذاری مشارکتی

محرمی -  سرپرست شهرداری تربت جام 

بدینوسیله از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجد 
ش��رایط دعوت می نماید جهت تهیه اسناد فراخوان 
با واریز مبلغ دویس��ت هزار ریال به حساب شماره 
3100002305000 ش��هرداری تربت ج��ام نزد بانک 
ملی ش��عبه امام حس��ن مجتب��ی )ع( و ارایه آن به 
اداره س��رمایه گذاری ش��هرداری از طریق مراجعه 
حض��وری ی��ا از طریق فاکس یا س��ایر پیام رس��انها 
اق��دام نمایند . ) مبلغ واریزی غیر قابل اس��ترداد 

است( .
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با 
شماره تلفن 12-05152527910 اداره سرمایه گذاری

 شهرداری تربت جام تماس حاصل  نمایند. 
سایر شرایط : 

مهلت دریافت اسناد از تاریخ درج آگهي نوبت اول،                                                                                                     
ت��ا 10 روز کاري پ��س از درج آگه��ي نوب��ت دوم در 
روزنامه . )تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 

1399/11/27( می باشد . 

آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات پایان وقت اداری 
روز س��ه ش��نبه م��ورخ 1399/11/28 ب��ه دبیرخانه 

شهرداری می باشد . 
زمان بررس��ی پیش��نهادات روز س��ه ش��نبه مورخ 

1399/11/28 راس ساعت 18:00 می باشد . 
محل دریافت اسناد اداره سرمایه گذاری شهرداري 
تربت جام واقع در س��اختمان ش��هرداری تربت جام 

می باشد . 
این فراخوان بمنزله شناسایی سرمایه گذار بوده و 
از بین شرکت کنندگان بهترین شریک برابر شرایط 

مندرج توسط شهرداری انتخاب خواهد شد .
کلی��ه قیم��ت گذاریه��ا توس��ط کارش��ناس رس��می 
دادگستری و مصوبه هیئت عالی سرمایه گذاری به 

انجام خواهد رسید . 
شهرداری در انتخاب شریک و رد یا قبول هریک از 

پیشنهادات مختار میباشد .
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ش��هرداری بجنورد در نظر دارد 4 باب مغازه به ش��رح مش��خصات جدول ذیل را از طریق مزایده به فروش رس��اند لذا 
متقاضی��ان می توانند جهت دریافت و تحویل اس��ناد از اداره حقوقی و پیمان ش��هرداری مرک��زی بصورت مهر و امضا 
شده طبق توضیحات اسناد مزایده و تحویل  پاکتهای پیشنهادی خود به دبیرخانه شهرداری مرکزی تا تاریخ 99/11/25  

اقدام نمایند و یا جهت کسب اطالعات با شماره تلفن:  114-32222110 تماس حاصل نمایند.
شماره کاربریمتراژ )متر مربع(ردیف

تضمین )ریال(مبلغ پایه) ریال (محل زمینمغازه

بجنورد خیابان فردوسی، کوچه 4تجاری48/6همکف1
ایرج ،تقاطع جمهوری 10

15/552/000/000778/000/000
تجاری26/5نیم طبقه

تجاری52/8همکف2
بجنورد ، خیابان صفای شرقی ، 1

31/680/000/0001/590/000/000نبش کوچه شهید صفای 6  تجاری23بالکن
انباری تجاری52/8زیرزمین

تجاری52/8همکف3
بجنورد ، خیابان صفای شرقی ، 2

31/680/000/0001/590/000/000نبش کوچه شهید صفای 6 تجاری23بالکن
انباری تجاری52/8زیرزمین

تجاری47/7همکف4
3

بجنورد ، خیابان صفای شرقی 
، نبش کوچه شهید صفای 6 

بصورت سه نبش
33/390/000/0001/670/000/000 تجاری17/2بالکن

انباری تجاری47/7زیرزمین

آگهی مزایده فروش 4 باب مغازه-نوبت دوم

شهرداری بجنورد 
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اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی فرودگاه های بیرجند و طبس  را  به شرح جدول 
ذیل واگذار نماید. لذا ش��رکت های واجد ش��رایط میتوانند جهت دریافت اس��ناد مربوطه از تاریخ99/11/14 لغایت 99/11/21 به س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( www.steadiran.ir مراجعه نمایند.

موضوع
شماره فراخوان سامانه 

الکترونیکی دولت
تضمین شرکت در 

مناقصه به ریال
تاریخ تحویل اسناد و 

پیشنهادات
تاریخ 

بازگشایی

تاسیسات  و  تجهیزات  نگهداری  و  راهبری 
و  اماکن  نظافتی  امور  انجام  مکانیکی،برقی، 
ترمینال ها، نگهداری فضای سبز فرودگاه های 
طبس(،  و  )بیرجند  جنوبی  خراسان  استان 
خدمات  و  قنبر  تقی  سایت  فیزیکی  حفاظت 
بیرجند کاوه  شهید  فرودگاه  پرواز   اطالعات 

تا ساعت 2099004800000002753/000/00012:30
99/12/0599/12/06

تضمین شرکت در مناقصه: ضمانت نامه های معتبر بانکی و مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید 
برای سه ماه دیگر در وجه اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی می باشد.

محل تحویل اسناد و پیشنهادات: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(
ضمنا به پیش��نهادات خارج از س��امانه  که صرفا فیزیکی تحویل می گردد ترتیب اثر داده نخواهد ش��د والزم اس��ت پاکت )الف( عالوه بر 
بارگذاری در س��امانه س��تاد به صورت فیزیکی به آدرس: خراس��ان جنوبی - بیرجند - فرودگاه بین المللی شهید کاوه بیرجند در موعد 

مقرر تحویل  دبیرخانه گردد.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت دوم(

اداره کل فرودگاه های استان خراسان جنوبی 

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای عمومی  زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک 

دولت برگزار نماید:
مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحله ای ط�رح عملیات اجرای�ی تکمی�ل و ارتقای خ�ط دوم جریان 
تصفیه خانه فاضالب ش�هر نیش�ابور، تکمیل برکه بی هوازی، مطابق آلبوم نقش�ه های اجرایی و 
مش�خصات فنی به ش�ماره فراخ�وان  2099001446000152 کلیه مراحل برگ�زاری فراخوان 
ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه، از طریق 
درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد 
شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار 
فراخوان در سامانه  12 /1399/11 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری 
فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز پنجشنبه  مورخ 99/11/16
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19:00 روز پنجشنبه  99/11/30

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گذار : خراس�ان رضوی- مش�هد- بولوار وکی�ل آباد -ابتدای 
خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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))صرفه جویی در بخش کشاورزی تنها راه نجات آب است((
  » فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه یک مرحله ای  عمومی « 

نوبت دوم

شناسه آگهی 1087567 
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