
 

صحن انقالب
نگاهی گذرا به وقایعی که در روزهای پیروزی انقالب اسالمی 

در حرم مطهر رضوی اتفاق افتاده است
 آستان  بــارگاه ملکوتــی حضــرت رضا)ع( در طول تاریخ مهم ترین پایگاه 
معنوی، فرهنگی و اجتماعی مردم مشهد و کانون جنبش های انقالبی و 
رویدادهای مهم سیاســی این شــهر بوده اســت. در دوران انقالب اسالمی 
نیــز حــرم مطهر، قطــب اصلی مبــارزات انقالبی مردم مشــهد علیه رژیم 

پهلوی بود؛ به طوری که تظاهرات مردمی از هر نقطه شهر به حرم مطهر 
منتهی می شد و حوزه های علمیه، دانشگاه ها و مدارس، این مکان نورانی 
را به عنوان سنگر مبارزاتی خود برگزیده بودند. یکپارچگی مردم مشهد با 

 ............ صفحه 3محوریت بارگاه مطهر ثامن الحجج)ع( و...
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آرش برهانی در گفت وگو با قدس: با اعالم کادر پزشکی سرلشکر باقری در مراسم الحاق ۳۴0 شناور رزمی به نیروی دریایی: 
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 از این همه حاشیه سازی 
خسته شدیم

  استاد بهاء الدین خرمشاهی 
از بخش مراقبت های ویژه خارج شد  

سپاه امنیت تنگه هرمز را 
به  خوبی برقرار کرده است

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد  تجدید سه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین در شهرستانهای 
قوچان و سرخس و صالح آباد طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک 
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 شرکت 

در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه99/11/21 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
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)) آب چشمه ی نور حیات است(( . 

»تجدیدآگهی مناقصه عمومی«  )نوبت اول(

زم�ان و مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه:  ال�ف - مهل�ت دریافت اس�ناد مناقص�ه: 1399/11/28  ب– مهل�ت تحوی�ل پیش�نهادها: 09 /1399/12  هزینه چاپ آگهی به نس�بت بر عه�ده برنده / برن�دگان مناقص�ه خواهد بود.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی - شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی 

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصه ردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان قوچان

2099001446000160
18.982.480.893ریال

هجده میلیاردونهصدو هشتادو دو میلیون و چهارصدو 
هشتاد میلیون و هشتصدو نودو سه ریال

660.000.000 ریال
 )ششصدو شصت میلیون ریال(

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان سرخس

2099001446000161
14.583.408.767 ریال 

چهارده میلیاردو پانصدو هشتادو سه میلیون و 
چهارصدو هشت هزارو هفتصدو شصت و هفت ریال

528.000.000ریال
)پانصد و بیست و هشت میلیون ریال(

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان صالح آباد

2099001446000162
12/512/839/663ریال 

دوازده میلیارد و پانصد و دوازده  میلیون و  هشتصد و 
سی ونه هزار و  ششصد و شصت و سه ریال(

466.000.000ریال
 )چهارصد و شصت و شش میلیون ریال(

تاریخ مزایده پنجشنبه مورخ 99/11/30 ساعت 10
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات : ساعت 9 صبح روز پنجشنبه 99/11/30 

جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت فرم شركت در مزایده با تلفن 05138421523 تماس حاصل و یا به 
آدرس بلوار بعثت احمدآباد ،  بین رضا وطالقانی پالك 50  مراجعه فرمایید به پیشنهادات مبهم – مشروط 

و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سازمان موقوفات ملک در رد یا قبول یک یا كلیه پیشنهادات مختاراست .

س
/ 9
91
17
87

) آگهی مزایده  فروش گاو ذبح شده و حذف زنده اضطراری(

سازمان موقوفات ملك
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روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

 ))تاریخ مزایده  مورخ 1399/11/29 ساعت 14:00(( 
مبلغ تضمین ش�رکت در مزایده جهت فروش الش�ه های س�رزده، حذف 
زنده اضطراری، گاو و تلیس�ه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده و گوساله های نر سبک 
وزن وتلیسه آبس�تن واحدهای مشهد100،000،000 ریال و شهرس�تانها مبلغ 50،000،000 
ریال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کشاورزی شعبه مشهد بنام 

موسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی میباشد.                                       
جهت کسب اطالعات بیشتر با مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید. 

تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، گاو و تلیسه حذف 
مدیریتی، جوانه پرواری زنده،گوساله نرسبک وزن ، تلیسه آبستن 

اداره کل راه و  شهرس�ازی اس�تان مازن�دران در نظر دارد مناقص�ه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت برگ�زار نماید. کلی�ه مراحل برگزاری مناقص�ه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها از 
طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه 

محقق سازند.

ف
پروژهردی

مبلغ برآورد                      
)به ریال(

مبلغ ضمانت نامه       
شماره فراخوان ستاد ایران)به ریال(

1
7,881,423,397394,000,0002099003377000058تکمیل آماده سازی مسکن مهر نکا

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( 
الزامی است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/20
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت14/00 مورخه   99/11/28

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت14/00 مورخه   99/12/11      زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 08/00 مورخه   99/12/13
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف

 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 

دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768
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آگهی تجدید مناقصه عمومی ) نوبت اول(

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است س
/ 9
91
18
20

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی همراه با ارزیابی كیفی 
)تجدید مناقصه عمومی و  یك مرحله ای شماره   1399.6819(- نوبت اول

روابط عمومی شركت گاز استان خراسان جنوبی

نام و نشانی دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان خراسان جنوبی )سهامی خاص(- بیرجند- سایت اداری- بلوار پیامبر اعظم )ص(- 
ابتدای خیابان ش��هدای نیروی انتظامی- ش��ركت گاز اس��تان خراس��ان جنوبی- طبقه اول- امور قراردادها- كدپس��تی : 9719866838 

- تلفن :  32392000-056 ، نمابر امور قراردادها :  056-32400523
 موضوع تجدید مناقصه : تهیه مصالح و اجرای سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر  ایستگاه های تقلیل فشار گاز برون شهری )CGS( بیرجند

شرح مختصر كار : تهیه كلیه مصالح و اجرای سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر جهت دو مورد ایستگاه تقلیل فشار گاز برون شهری بیرجند از طریق 
سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( و به شماره فراخوان )2099091444000089(

ن�وع و مبل�غ تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین های اعالم ش��ده در آیین نام��ه تضمین برای معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت50659 
ه- مورخ 1394/09/22- مبلغ تضمین 770.000.000 ریال ) هفتصد و هفتاد میلیون ریال(- ارائه هر گونه چك به عنوان تضمین شركت در فرآیند ارجاع 

كار مورد قبول نمی باشد.
نکته : اصل تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار تا قبل از آخرین مهلت عودت اس��ناد مناقصه در سامانه ستاد عالوه بر بارگذاری از طریق سامانه مذكور 

بایستی به امور قراردادهای شركت گاز استان خراسان جنوبی ارائه گردد .
محل تأمین اعتبار پیمان : اعتبارات سرمایه ای )منابع داخلی- طرحهای غیرعمرانی( شركت گاز استان خراسان جنوبی

شرایط متقاضیان :
• دارا بودن حداقل پایه 5 در رشته نیرو

• ارائه گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی
• داشتن ظرفیت خالی ارجاع كار و دارا بودن سابقه كاری مشابه و مرتبط

• ارائه مدارك معتبر ثبتی مناقصه گر و مدارك و مستندات مذكور در اسناد ارزیابی كیفی 
نکته : ارائه اصل و یا كپی برابر اصل مدارك فوق االشاره در زمان بازگشایی پیشنهادها الزامی است .

برنامه زمانی مناقصه :
o مهلت دریافت اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی : از تاریخ 99/11/21 لغایت ساعت 19:00روز دوشنبه مورخ 99/11/27 
o آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه و اسناد ارزیابی كیفی بر روی سامانه ستاد : ساعت 19:00 دوشنبه مورخ 99/12/11

o اعالم نتایج ارزیابی كیفی :  99/12/13 
o زمان و مکان بازگشایی پاكات : ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 99/12/16  - سالن جلسات شركت گاز استان خراسان جنوبی

ب��ا توج��ه به اینکه كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكات از طریق درگاه س��امانه تداركات 
الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس )www.setadiran.ir( انجام خواهد ش��د لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام 

در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند . 
الزم به ذكر اس��ت اس��ناد از طریق درگاه س��امانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( توزیع خواهد ش��د و هر یک از مناقصه گران جهت دریافت و عودت 
اس��ناد مناقصه و ارزیابی كیفی ، بایس��تی اس��ناد را تا آخرین مهلت ذكر شده در آگهی از طریق سامانه ستاد دریافت و یا بارگذاری نمایند. مناقصه گران 
تایید ش��ده در ارزیابی كیفی می بایس��ت اس��ناد مناقصه را پس از بارگذاری در س��امانه تداركات الکترونیکی دولت تا قبل از ش��روع جلس��ه كمیسیون 

مناقصات بصورت فیزیکی نیز تحویل دبیرخانه رمز و محرمانه واحد حراست شركت گاز استان خراسان جنوبی نمایند .
ضمنًا ارائه مدارك و دریافت اسناد مناقصه ، هیچگونه حقی را برای متقاضیان جهت شركت در مناقصه ایجاد نخواهد كرد. 

این آگهی در سایتهایwww.nigc-skgc.ir  ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir  نیز قابل رؤیت می باشد.

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

رئیس مجلس پیام رهبر معظم انقالب 
به پوتین را به رئیس دومای روسیه 

تحویل داد

پیام راهبردی
به شرق

تهدیدها و فرصت های
 رشد مهارت ها 

در شبکه های اجتماعی

فضای مجازی علیه 
عواطف خانوادگی

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
مهدی صفری

سفر سه روزه رئیس مجلس شورای اسالمی به فدراسیون روسیه که از یکشنبه آغاز شده از ابعاد مختلف 
مورد توجه ناظران تحوالت بین المللی و تحلیلگران قرار گرفته است. آن گونه که محمدباقر قالیباف گفته 
در این ســفر حامل پیام مهمی از ســوی رهبر معظم انقالب اســالمی برای والدیمیر پوتین، رئیس جمهور 

سرزمین یخی است؛ اما این پیام مهم چیست...

بررسی ابعاد سفر رئیس مجلس
به روسیه

 ............ صفحه 2

 تولیت آستان قدس رضوی 
در مراسم ازدواج 888 زوج جوان عنوان کرد 

کاهش جمعیت جوان 
خطری برای آینده کشور

 آســتان  تولیــت آســتان قــدس رضوی گفــت: جمعیت 
کشــور ما رو به پیری اســت و کاهش نرخ موالید می تواند 
در آینــده، کشــور را بــا بحــران کاهــش جمعیــت جــوان و 
تبعــات جبران ناپذیــر آن روبه رو ســازد؛ آبادانی، توســعه و 
پیشــرفت کشور به دســت جوانان رقم می خورد بنابراین 
خانواده ها باید به موضوع فرزندآوری توجه جدی داشته 

باشند. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی دوشنبه 
20 بهمــن مــاه در آیین اهدای جهیزیه بــه 888 نوعروس 
کشور که همزمان با چهل و دومین سالگرد پیروزی انقالب 
اسالمی با حضور تعداد معدودی از این زوجین و با رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی در تاالر قدس حرم مطهر امام 

 ............ صفحه 3رضا)ع( برگزار شد، ضمن...

پاسخ چهره های فرهنگی و سیاسی به دو پرسش قدس در آستانه 22 بهمن

مهم ترین دستاوردها و گام های باقیمانده 
انقالب اسالمی چیست؟

چهل و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی گرامی باد

 ............ صفحه های 4 و5



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران 2

موافقت رهبر انقالب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان  به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل خامنه ای با عفو یا تخفیف مجازات 3هزار و ۸۴۰ نفر 
از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر؛ حجت االسالم والمسلمین رئیسی، رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقالب 

اسالمی در نامه ای به رهبر انقالب پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات این محکومان را که از سوی کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی قوه قضائیه واجد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرده بود.

ــاری  ک روز  نخستین  در  مــجــلــس  رئــیــس 
سفر خبرساز خود در دیدار همتای روسی 
خویش پیام رهبر معظم انقالب خطاب به 
ویچسالو  تقدیم  را  روسیه  جمهور  رئیس 
به  روسیه  دومــای  رئیس مجلس  والودین، 
پیامی  کــرد.  پوتین«  ویــژه  »نماینده  عنوان 
که جزئیات خاصی از آن بیرون نیامده اما 
بر پایه دیدگاه ناظران، ممکن است حاوی 
روســیــه  بــه  ــران  ــ ای اطمینان بخشی  نــوعــی 
بایدن  دوران  در  روابط دوجانبه  به  نسبت 
رهبر  پیام  ارائـــه  حین  در  قالیباف  بــاشــد. 

ایران  وجــود  که  گونه  همان  گفت:  انقالب 
مستقل به نفع روسیه است، وجود روسیه 

مقتدر نیز به نفع ایران است. 

قالیباف: رهبر انقالب اجازه تأخیر »
سفر را ندادند

بــا  نــشــســتــی  در  هــمــچــنــیــن  قـــالـــیـــبـــاف 
جمهوری  نهادهای  رؤســای  و  دیپلمات ها 
این  در  گــفــت:  در مسکو  ــران  ایـ اســالمــی 
حاوی  که  انقالب  رهبر  پیام  حامل  سفر 
ــودن طــرح هــای راهــبــردی میان  ادامــــه دار ب

ایران و روسیه است، برای رئیس جمهور 
روسیه هستم. قالیباف افزود: در برهه ای 
حتی زمانی که می خواستم زمان سفر به 
معظم  رهبر  بیندازم،  تعویق  به  را  روسیه 
تأخیر  بــه  را  ایــن سفر  فــرمــودنــد  انــقــالب 
ــر ایـــن بـــود که  نــیــنــدازیــد و تــأکــیــدشــان ب
ارائه  به شما  مکتوب  به صورت  را  نکاتی 
می کنم تا به روسیه ببرید. رئیس مجلس 
ایجاد  گسترده  حاشیه های  بــه  اشـــاره  بــا 
روسیه،  به  ایرانی  علیه سفر هیئت  شده 
بحث  در  کشورمان  در  غرب گراها  گفت: 

و  روسیه  با  ایــران  مشترک  همکاری های 
مانند  می کنند،  سنگ اندازی هایی  چین 
و  ایـــران  ساله   ۲۵ راهــبــردی  برنامه  بحث 
هجمه ای  ساعت   ۴۸ مــدت  در  کــه  چین 
که موجب  انداختند  راه  به  علیه چین  را 

تعجب این کشور شد. 

ایجاد هاب مالی و لجستیکی تا سال »
آینده 

ــدار  ــ رئـــیـــس مــجــلــس هــمــچــنــیــن در دی
اشاره  با  در مسکو  ایرانی حاضر  تاجران 
و  مالی  هــاب  یــک  نیازمند  مــا  اینکه  بــه 
کرد:  تصریح  هستیم،  لجستیکی  هــاب 
دو  مشکالت  حــل  مسیر  در  همچنین 
کشور نیازمند یک مرکز گارانتی هستیم 
برندینگ  شامل  پکینگ  در  اکنون  زیــرا 
و  حمل  بــازار  برندسازی  و  دسته بندی  و 
دارد که  به دالیلی مشکالتی وجود  نقل 
این مشکل از سمت طرف ایرانی بیشتر 
این  در  همچنین  مجلس  رئیس  اســت. 
کمیسیون  رئیس  ساداتی نژاد،  نشست 
مستقیم  مسئول  را  مجلس  کــشــاورزی 
دو  مــیــان  اقــتــصــادی  ارتــبــاطــات  پیگیری 
کــشــور مــعــرفــی و ابــــراز امـــیـــدواری کــرد 
تا  تجاری  آزاد  منطقه  و  اوراسیا  اتحادیه 
یک سال آینده فعالیت خود را به صورت 
گسترده آغاز کند و تا پیش از آن، این دو 

هاب هم شکل بگیرد. 

 سفری در راستای »
تقویت روابط دو کشور

در همین حال امیر عبداللهیان، دستیار 
بین الملل  امــور  در  مجلس  رئیس  ویــژه 
درباره دیدار نکردن قالیباف با پوتین گفت: 
دیدار با رئیس جمهور پوتین نیازمند چند 
است  مسکو  در  بهداشتی  قرنطینه  روز 
که این انتظار عزتمند نیست. برنامه های 
سفر رئیس مجلس به روسیه با رعایت 
اصول عزت، حکمت و مصلحت و البته 
درک محدودیت های کرونایی تنظیم شده 
است. همزمان جواد ظریف، وزیر خارجه 
ــاره بــه سفر رئیس  بــا اشـ کــشــورمــان نیز 
قالیباف  سفر  گفت:  روسیه  به  مجلس 
سفری موفق در راستای تقویت روابط دو 

کشور خواهد بود.

رئیس مجلس پیام رهبر معظم انقالب به پوتین را به رئیس دومای روسیه تحویل داد 

پیام راهبردی به شرق

دهه فجر را به علمدار این نهضت امام خامنه ای و به ملت مسلمان ایران و س
خانواده شهدا تبریک عرض می کنم. ما مکتب داریــم، اسالم داریــم، جمهوری 
اسالمی داریم، رهبری عالیقدر و توانا داریم، اما دولت ها از تمکین به قانون و اجرای 

قانون استنکاف می کنند. 9150000919  
جان های ما بادا فدات ای نایب بر حق مهدی، خامنه ای!* همچون مراد س

یاور مستضعفانی، خامنه ای*  و  زورگویان  دین؛ خصم  خود خمینی حامی 
جان های ما بادا فدات خامنه ای* ما را نه از بایدن و اذنابش اروپا، نیست 
اندر دل هراسی* چون  که  دعای مهدی و دست خدا و رهبری داریم شجاع 
ای جانیان  فدات خامنه ای*  بادا  ما  و بت شکن، چون خامنه ای* جان های 
وحشی غرب کم کنید یاوه سرایی را* ما شعله ای کوبنده ایم تا بهر نابودیتان 
فرمان دهد خامنه ای* برای سالمتی رهبر و سالمتی و فرج آقا امام زمان)عج( 

سه صلوات.  9150000196
سالم، چند ماه از برداشت محصول کشمش و زعفران می گذرد با توجه به تورم و س

هزینه های باال، ولی هنوز به قیمت سال گذشته می خرند. ما کشاورزان مشکالتمان 
را به چه کسی بگوییم؟ 9150000075 

توصیه من به خودروسازها: پیش از موج انصراف، خودروها را تحویل دهید.  س
9150000278

متأسفانه عملکرد برخى وزیران دولت خیلى ضعیف است از جمله وزیر س
فرهنگ و ارشاد اسالمى. نظارت نکردن بر جشنواره هاى فجر براى کرونا! و 
در زمان بحران تحریم ها اعالم کردند که تا چند ماه دیگر انبار کاغذها خالى 
می شود! و در ایران بحران کاغذ شد! دولت براى بیشتر کاالها ارز ۴هزار و 
و  فتوکپى، چاپ  روزنامه،  نشریات،  فرهنگى،  مسائل  داده جز  تومانی   ۲00
کتاب ها این  قدر گران شدند. فقط دوستداران کتاب در کتاب فروشى کتاب ها 
را نگاه و ورق و عکس های آن ها را تماشا می کنند و بخشى از آن را می خوانند 
ولى نمی خرند! اوضاع روزنامه هم دارد مثل کتاب می شود! روزنامه خراسان 
چهار تومان شد، شهرآرا هزار تومان، قدس هزار تومان، کیهان ۲هزار تومان 
و... بعدش چى بشود! قیمت روزنامه، نشریات و کتاب باید هر چندین سال 

تغییر و یارانه آن  را دولت پرداخت کند. 9190000590
کنید، س را حفظ  فرمودند: »مسجد سنگر است سنگرها  امام خمینی)ره( 

از  کنند  دور  را  ما  و  بکشند  نقشه  می خواهند  نگذارید«  خالی  را  مساجد 
مساجد، دور کنند از مراکز تعلیم و تربیت، آن ها دشمنان شما هستند، از 
مسجد، امور باید اداره شود. این مساجد بود که این پیروزی را برای ملت 

درست کرد. 9350000571
هواپیمای 1۵ سال کار کرده را به ما انداخته اند، حتماً انجام تعهد برجامی بوده؟ س

توپ کجاست؟ 9150000278

آیت اهلل ضیاءآبادی دعوت حق را لبیک گفت 
آیــــت هللا ســیــدمــحــمــد ضـــیـــاءآبـــادی، 
از علمای اخالق  و  قــرآن کریم  مفسر 
ــوت حــق را  بــر اثـــر بــیــمــاری کــرونــا دعـ
ــزارش خــبــرگــزاری  لبیک گــفــت. بــه گــ
فارس، آیت هللا ضیاءآبادی به تازگی به 
بیماری کرونا مبتال و مدتی در بخش 
خاتم االنبیا)ص(  بیمارستان  آی سی یو 
امام  شاگردان  از  ایشان  بود.  بستری 
خمینی)ره( و عالمه طباطبایی است. 
وی از سال 1۳۴0 تاکنون استاد حوزه علمیه تهران است و جلسات تفسیر و 

اخالق وی در مسجد علی بن الحسین)ع( دربند برگزار می شد.
آیت هللا سیدمحمد ضیاء آبادی متولد سال 1۳۴۷هجری قمری برابر با 1۳0۷ 
هجری شمسی در قریه ضیاءآباد واقع در ۴۵ کیلومتری شهرستان قزوین و 

در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشود. 

سرلشکر باقری در مراسم الحاق 3۴0 شناور رزمی به نیروی دریایی: 

سپاه امنیت تنگه هرمز را به  خوبی برقرار کرده است
به مناسبت ایام هللا دهه فجر آیین الحاق چهار فروند شناور کالس خلیج فارس به 
ناوگان دریایی هرمزگان و یک فروند شناور 60 فوتی به ناوگان شناوری مرزبانی استان 
خوزستان، به صورت همزمان و ویدئوکنفرانسی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس، 
در این مراسم با فرمان یا »زهرا« الحاق شناورهای حیدر، تندرو خلیج فارس، نفربر زرهی 
رخش و... نیز انجام شد. در مراسم روز گذشته در مجموع شاهد الحاق ۳۴0دستگاه 

تجهیزات خودرویی، شناوری و دریایی به نیروی دریایی سپاه پاسداران بودیم.
سرلشکر محمد باقری در این مراسم با بیان اینکه نیروی دریایی سپاه توانسته است 
مسئولیت امنیت منطقه به  ویژه در تنگه هرمز را به  خوبی اجرا کند درباره اتکای 
نیروی دریایی سپاه به شناورهای رزمی تندرو نیز عنوان کرد: شناور تندرو با ویژگی هایی 
مانند چابکی، قدرت مانور و آتش باال که نیروی دریایی برای آن فراهم کرده، رادارگریزی 
تا حد ممکن و بسیاری ویژگی های دیگر، نقش بی بدیلی در صحنه نبرد در دریا بر 
عهده می گیرد. البته نیروی دریایی عالوه بر این شناورها، در نبرد موشکی، نبرد در 
رزم مین، نبرد در زیر سطح و باالی سطح در حال رشد و پیشرفت قابل مالحظه است 
که به خاطر تمام این نعمات شکرگزار پروردگار عالم هستیم که در اوج تحریم، چنین 

قدرتی را برای رزمندگان ما ایجاد کرده است. 
سردار سرلشکر حسین سالمی، فرمانده کل سپاه نیز در این مراسم گفت: باید قوی 
باشیم چون تحمیل اراده سیاسی به دشمن، جز با توسعه قدرت و قلمرو تأثیر آن 
ممکن نیست و این راهی است که رهبر عزیزمان پیش روی ما گشوده اند و ملت 

عزیزمان هم پشتیبان ما بوده اند.

عزت هللا ضرغامی در گفت وگو با پایگاه انتخاب گفت: حضور جنجالی س
خاتمی در روز دانشجوی سال ۸۳ را نشان دادیم که ایشان بسیار تند شد؛ 
اما اصالً خاتمی متعرض صداوسیما نشد. اکنون کسی این کار را با آقای 

روحانی انجام دهد، پدرش را درمی آورند!
مهم ترین س از  یکی  گفت:  کشور  محاسبات  ــوان  دی رئیس  بــذرپــاش، 

فعل  تــرک  به  رسیدگی  جدید  دوره  در  محاسبات  دیــوان  راهــبــردهــای 
مسئوالن است.

عطاهللا حافظی، همسر صبا آذرپیک از بازداشت صبا آذرپیک خبر داد س
و خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشت: چه جریان مشکوکی در قوه قضائیه 
اعتبار  نابخردانه  اقدام های  گونه  این  با  تهران  در  با غیبت شما  همزمان 
دستگاه قضایی را به بازی می گیرد و برای قوه قضائیه در آستانه سالگرد 

پیروزی انقالب حاشیه سازی می کند؟
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه مطلب درج شده در یکی س

از کانال های تلگرامی درباره ارسال نامه به رهبر معظم انقالب در ارتباط با 
پیام ایشان به مقامات روسیه را کذب محض دانست و گفت: انتشار چنین 

مطالبی فاقد ارزش پاسخگویی است.
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به بغداد، کاربران عراقی در شبکه های س

اجتماعی با انتشار توییت هایی با هشتگ »اهال یا خادم الرضا« به پیشواز 
رئیسی رفته و حضور وی را خوشامد گفتند. 

توسط س امضا  به جــمــع آوری  اشــاره  با  گزارشی  در  روزنــامــه همشهری 
انتخابات  در  قضائیه  قــوه  رئیس  حضور  ــرای  ب نمایندگان  از  جمعی 
ریاست جمهوری نوشت: »بانی این دعوت نامه و جمع آوری این امضاها، 
حسین جاللی؛ نماینده رفسنجان و انار در مجلس است و تاکنون ۴0 
نفر از نمایندگان که عمدتاً از اعضای جبهه پایداری هستند آن را امضا 

کرده اند«.

بررسی ابعاد سفر 
رئیس مجلس به روسیه

سفر سه روزه رئیس مجلس شورای اسالمی 
به فدراسیون روسیه که از یکشنبه آغاز شده 
از ابعاد مختلف مورد توجه ناظران تحوالت 
قــرار گرفته است.  بین المللی و تحلیلگران 
آن گونه که محمدباقر قالیباف گفته در این 
سفر حامل پیام مهمی از سوی رهبر معظم 
انقالب اسالمی برای والدیمیر پوتین، رئیس 
جمهور سرزمین یخی اســت؛ اما این پیام 

مهم چیست؟ 
 هر چند مقامات دو کشور در مــورد این 
مسئله به طور شفاف سخن نگفته اند ولی 
در این باره گمانه های مختلفی مطرح است. 
طبیعتاً یکی از اهداف اصلی سفر قالیباف 
بــه مسکو افــزایــش هــمــکــاری و تــبــادالت 
اقتصادی است. مراودات تجاری میان ایران 
همکاری های  با سطح  متناسب  روسیه  و 
سیاسی نیست. جمهوری اسالمی فارغ از 
مرز آبی که از طریق دریــای خزر با تزارها 
دارد، همسایگی در قفقاز و آسیای میانه 
طرف  دو  ــرای  بـ بــســیــاری  مشترک  منافع 
کاظم  که  گونه  همان  پس  می کند.  ایجاد 
جاللی، سفیر جمهوری اسالمی در روسیه 
هم گفته مسلماً یکی از محورهای رایزنی، 
حوزه اقتصادی خواهد بود. همچنین تبادل 
نظر برای دستیابی به نقطه ای مشترک در 
قره باغ  نــزاع  یمن،  موضوع سوریه، جنگ 
و در حالت کلی اوضاع خاورمیانه نیز مد 
نظر خواهد بود. افزایش همکاری در حوزه 
نظامی و در زمینه انتقال فناوری تولید دارو 

و واکسن نیز مطرح است.
با این حال این مباحث مسائلی روتین است 
در  باشد.  قالیباف  اصــل سفر  نمی تواند  و 
این میان دو موضوع مهم دیگر هم هست 
که قطعاً مورد عالقه طرفین است. نخست 
رایزنی در راستای اشتراک منافع در دوران 
آن  حقیقت  اســـت.  پساترامپ  آمریکای 
است که روی کار آمدن جو بایدن به عنوان 
نفسه  فــی  آمــریــکــا  جــدیــد  رئیس جمهور 
هماهنگی بیشتر میان تهران و مسکو را طلب 
می کند. این مسئله در حوزه های مختلف 
مطرح است به ویژه درباره برجام و نوع تقابل 
بعدی با آمریکا. بایدن در هنگامه منازعات 
انتخاباتی از بازگشت به این توافق بین المللی 
از رسیدن به قدرت  امــا پس  سخن گفت 
درصدد  اروپایی  با شرکای  هماهنگی  در  و 
تحمیل برجام های موشکی و منطقه ای به 
جمهوری اسالمی است؛ موضوعی که برای 
تهران غیر قابل پذیرش است. به همین دلیل 
مسلماً ایران در رایزنی با روسیه و چین به 
عنوان دو متحد قدرتمند خود که از اعضای 
شورای امنیت سازمان ملل هم هستند در 
پی آن است با ایجاد اتحادی قدرتمند این 

زیاده خواهی غرب را مهار کند.
بــاز هم در قالب توسعه  موضوع دیگر که 
تمدید  می گنجد  دوجــانــبــه  هــمــکــاری هــای 
قــرارداد همکاری بلندمدت با روسیه است. 
ایــران و چین قــرارداد همکاری راهبردی ۲۵ 
ــد. پــس از  ــ ساله را در دســت بــررســی دارن
موضوع همکاری ایران و چین، بحثی درباره 
توافق بلندمدت بین تهران و مسکو مطرح 
است؛ اتفاقی که در ادامه سیاست نگاه به 
شرق جمهوری اسالمی بوده و خبر چندان 
خوشی بــرای کــاخ سفید نخواهد بــود. این 
معاهده تحت عنوان »قانون معاهده اساس 
روابط متقابل و اصول همکاری بین جمهوری 
اسالمی ایران و فدراسیون روسیه« است که 
در اسفند 1۳۷۹ )برابر با 1۲ مارس ۲001( در 
مسکو و در حضور رؤسای جمهور دو کشور 
امضا شد. مدت این معاهده که به تصویب 
مجالس دو کشور هم رسیده، در اصل 10 
سال است، اما پس از پایان دوره تا به حال 
دو بار هر کدام پنج سال تمدید شده است. 
ماده 6 این معاهده بر همکاری بلندمدت دو 
کشور در حوزه انرژی از جمله هسته ای اشاره 
می کند. در بخش های دیگر بر همکاری های 
دو کشور در حوزه های مختلف اقتصادی، 
ــرژی، سیاسی و امنیتی نیز  حمل و نقل ان

اشاره شده است.
جمهوری اسالمی برای احصای منافع خود 
محدود  گزینه هایش  اینکه  بیان  بــرای  و 
نیست بــه دنــبــال تــوافــق هــای دوجــانــبــه با 
ــالوه بر  کــشــورهــای مهم رفــتــه اســت تــا عـ
اقتصادی  آینده  دورزدن تحریم های غرب، 
عنوان  بــه  روســیــه  بخشد.  بهبود  را  خــود 
دیگر قدرت جهانی نیز در دستور کار توافق 
بلندمدت بعدی قرار دارد و طبیعتاً آخرین 
بــود. هر  کشور هم در این زمینه نخواهد 
از  ــرارداد یکی  قـ ایــن  انعقاد  پیگیری  چند 
مــاه پیش محمدجواد  اهــداف سفر چند 
ظــریــف، وزیـــر امـــور خــارجــه کــشــورمــان به 
مسکو بود اما می تواند این موضوع یکی از 

اهداف سفر قالیباف هم باشد.
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ــدار جمعی از  اظــهــارات اخیر رهبر انقالب اسالمی در دی
فرماندهان، خلبانان و اعضای نیروی هوایی ارتش جمهوری 
اسالمی در رابطه با »موضع قطعی« کشورمان در مورد توافق 
برجام و اینکه این ایران است که شرط و شروط را مشخص 
می کند نه طرف غربی، معادله برجام و روابط ایران و غرب 
را وارد مرحله ای تازه کرده است. مواضع حضرت آیت هللا 
خامنه ای به ویژه پس از جوسازی های گسترده جریان های 
سیاسی و رسانه ای غربی در رابطه با سازوکار بازگشت دولت 
تهاجمی  و همچنین موضع گیری های  برجام  به  »بایدن« 
کشورهای تروئیکای اروپایی علیه کشورمان و متهم کردن 
ایران به نقض توافق برجام، با باال بردن وزن سیاسی تهران 

عمالً معادله برجام را تغییر داد. 
از چشم اندازی گسترده تر، مواضع قاطع رهبری، یک گزاره 
اساسی که در مدت اخیر بارها به خصوص از سوی اعضای 
تیم امنیت ملی و سیاست خارجی دولت بایدن مطرح شده 
بود و در آن بر ضرورت انجام گسترده تر مذاکرات در قالب 
توافق برجام )در مــورد توانمندی های موشکی و همچنین 
قدرت منطقه ای ایران( تأکید می شد را نیز خنثی کرد و به 
این مسئله به طور ویژه تأکید می کند که اساساً ایران تشنه 
تعامل و مذاکره ناعادالنه با غرب نیست و قرار هم نیست که 
به درخواست های زیاده خواهانه طرف های غربی گردن نهد و 
آن ها را بپذیرد. در واقع، سخنان ایشان را باید نوعی عقیم 
شدنِ ایده گسترش دامنه مذاکرات برجام، که مدت هاست 

جریان های سیاسی و رسانه ای غربی روی آن کار می کنند، 
دانست.

البته همان گونه که قابل پیش بینی به نظر می رسید بیانات 
حضرت آیت هللا خامنه ای از همان ابتدا با واکنش گسترده 
رسانه های خارجی روبه رو شد و هر کدام از زاویه ای به تحلیل 
با  گزارشی  در  رویترز  انگلیسی  خبرگزاری  پرداختند.  آن 
بیان اینکه سخنان رهبر جمهوری اسالمی نمودی عینی از 
ارسال پیام قدرت به غرب و به ویژه دولت جدید آمریکا بود، 
نوشت: ایران موضع قطعی خود را در مورد توافق هسته ای 
اعالم کرد؛ ایاالت متحده باید تحریم ها را علیه تهران پیش از 
بازگشت ایران به برجام لغو کند. آسوشیتدپرس نیز گزارش 
داد: آیت هللا خامنه ای تأکید کرد که آمریکا ابتدا باید تمامی 

تحریم ها را لغو کند سپس ایران پس از انجام راستی آزمایی به 
اجرای کامل تعهدات برجامی اش بازمی گردد. شبکه بلومبرگ 
هم گزارش داد: رهبر معظم ایران گفت که برای حفظ برجام، 
ابتدا آمریکا باید تمام تحریم ها را لغو کند. سپس ایران با 
راستی آزمایی این مسئله تعهدات هسته ای اش را دوباره به 
طور کامل اجرا خواهد کرد. بلومبرگ نوشت: رهبری ایران 
همچنین خاطرنشان کرد که نه آمریکا و نه اروپایی ها حق 
تعیین پیش شرط برای ایران را ندارند؛ چراکه هیچ کدام به 

تعهدات خود ذیل توافق هسته ای ۲01۵ عمل نکردند.
روزنامه   از جمله  رسانه های صهیونیستی  ایــن،  بر  عــالوه 
هاآرتص و تایمز آو اسرائیل بخش هایی از سخنرانی رهبر 
انقالب را منتشر کردند و نوشتند که رهبر عالی ایران روز 
یکشنبه تأکید کرد که پیش از بازگشت ایران به اجرای کامل 
تعهداتش در برجام، این آمریکاست که باید تحریم ها را لغو 
کند. جریان های رسانه ای غربی و صهیونیستی به نوعی 
سعی کردند این موضع گیری رهبری را نمودی از به اصطالح 
روابــط  ــران در عرصه  ایـ ــج روی جمهوری  اســالمــی  کـ آنچه 
بین الملل می خوانند معرفی کنند و بار دیگر با تاکتیک های 
رایج در چارچوب جنگ روانی، ایران را از جایگاه طلبکار در 
معادله برجام خارج کرده و آن را به مثابه متهم، به افکار 
عمومی جهان معرفی کنند. امری که البته با توجه به گفتمانِ 
غالب این رسانه ها در برخوردهایشان با ایران، چندان هم 

عجیب نبوده و نیست.

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

اخبار 

کوتاه از دنیای سیاست
بازتاب خبری

یادداشت روز
 مهدی صفری
سفیر سابق ایران در روسیه

 سه شنبه 21 بهمن 1399 26 جمادی الثانی 1۴۴2 9 فوریه 2۰21  سال سی و چهارم  شماره 9۴6۴  

مروری بر بازتاب گسترده سخنان اخیر رهبر انقالب در رسانه های خارجی

شرط های  برجامی ایران و تغییر معادالت بازی با غرب

سردار سرتیپ پاسدار امیرعلی حاجی زاده 
در خصوص مخالفت رهبر معظم انقالب 
بــه خرید  تــعــالــی( نسبت  )حــفــظــه هللا 
تجهیزات نظامی، خاطرنشان کرد: فرمانده 
معظم کل قوا بارها تأکید فرمودند تجهیزات 
ــزارش  ــ ــداری نـــشـــود. بـــه گ ــ ــری نــظــامــی خــ
هوافضای  نیروی  فرمانده  آنــالیــن،  قــدس 
سپاه پاسداران در ادامــه تصریح کــرد: در 
جاهایی که آمریکا را دشمن دانسته ایم و 
به آن ها اعتماد نکرده ایم به پیشرفت های 

چشمگیری دست پیدا کردیم.
انتها در خصوص مخالفت رهبر  وی در 
معظم انقالب )حفظه هللا تعالی( نسبت به 
خرید تجهیزات نظامی، خاطرنشان کرد: 
فرمانده معظم کل قوا بارها تأکید فرمودند 
چون  نشود،  خریداری  نظامی  تجهیزات 
می دانستند اگر به دنبال خرید تجهیزات 

نظامی برویم از تولید داخلی غافل خواهیم 
شد، امروز با درایت و هوشیاری معظم له هر 
چیزی که به ذهن برسد که باید طراحی و 
تولید شود قابل طراحی و دستیابی است. 
وی در ادامه تصریح کرد: باید بپذیریم که 
آمریکا دشمن ماست و به دنبال آن است 
که جلو توانمندی ها و پیشرفت های ما را 
بگیرد، ایستا بودن و ثبات سازمانی قطعاً 

مشکل ایجاد خواهد کرد.

دفاعی - امنیتی

مخالفت رهبری با خرید تجهیزات نظامی به جای تولید داخلی
از سوی سردار حاجی زاده عنوان شد

سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست 
ــود در پــاســخ به  خــبــری روز گــذشــتــه خـ
پرسشی درباره آمادگی ها برای اجرای بند 
دوم مصوبه مجلس، توقف پروتکل الحاقی 
و اطالع آژانــس از اقدام هایی که ایــران در 
دستور اجرا دارد، با یادآوری اینکه ما پروتکل 
الحاقی را داوطلبانه اجرا کرده ایم و عضو آن 
نیستیم که بخواهیم از آن خارج شویم، 
نظارت های  از  برخی  توقف  کـــرد:  اظــهــار 
فراپادمانی در صورتی که طرف های مقابل 
تا تاریخ مشخص شده به تعهدات خود 
بازنگردند در چارچوب برجام است. سعید 
خطیب زاده افزود: آمریکایی ها و اروپایی ها 
یا  گشت  برخواهند  تعهداتشان  بــه  یــا 
کــرده  تعیین  مجلس  کــه  را  مسیری  مــا 
طی می کنیم و از سوم اسفند ماه اجرای 
نظارت های فراپادمانی را متوقف خواهیم 

کرد. وی درباره حکم صادره توسط دادگاه 
در بلژیک علیه اسدهللا اسدی، دیپلمات 
ایرانی ابراز کرد: این فرایند از روز اول یک 
فرایند بیمار و مسموم بود. ما نه رأی دادگاه 
را به رسمیت شناختیم، نه خود دادگاه را. 
خطیب زاده درباره مسائل یمن، گفت: اگر 
ریاض مسیر محاصره و بمباران را متوقف 
کند فردای آن روز می تواند گفت وگوهای 

یمنی - یمنی صورت بگیرد.

سیاست خارجی

نظارت های فراپادمانی از سوم اسفند متوقف می شود
سخنگوی وزارت امور خارجه:

رئیس مجلس روسیه: ایران و روسیه در مبارزه مشترک علیه آمریکا هستند
ویچسالو والــودیــن، رئیس دومــای روسیه و 
نماینده ویژه پوتین برای دریافت پیام رهبر 
انقالب، ضمن اشاره به اهمیت روابط میان 
دو کشور و با قدردانی از اهتمام ویــژه رهبر 
معظم انقالب برای تحکیم ارتباطات دوجانبه 
ایران و روسیه تأکید کرد: بنا بر تأکید پوتین، 
بالفاصله پس از اتمام این جلسه، پیام رهبری 
روسیه خواهد  رئیس جمهور  به دســت  را 

رساند. وی همچنین با بیان اینکه برگزاری 
این نشست ها باید به تولد پروژه های جدید 
بینجامد، بیان کرد: ما در نشست امروز توافق 
کردیم که کار را از امروز آغاز کنیم و اواسط 
سال میالدی )بهار 1۴00( به دعــوت رئیس 
به تهران خواهیم  مجلس شــورای اسالمی 
آمد و از محافل اقتصادی و اجرایی روسیه 
هم برای حضور در تهران دعوت می کنیم تا 

این نشست نه تنها منجر به توسعه ابعاد 
پارلمانی دو کشور شود بلکه تحرک جدیدی 
به روابط میان ما بدهد. والودین با بیان اینکه 
روابط ایران و روسیه از نظر تاریخی یک حالت 
ویــژه ای دارد، گفت: ما و ایران با تحریم ها و 
جنگ های تجاری و استانداردهای دوگانه، که 
نه تنها علیه ما بلکه علیه چین و کره شمالی 

اعمال شده، یک مبارزه مشترک داریم. 



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

بهره برداری از پنج پروژه كشاورزی با اعتبار 2۰ میلیارد تومان در آستانه فرارسیدن 22 بهمن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، پنج پروژه كشاورزی با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی 
با اعتبار 2۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسید. مصطفی خاكسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی ابتدا با حضور در كشت و صنعت مزرعه نمونه، پروژه استخر ذخیره آب این مزرعه را افتتاح 

كرد و سپس در ارتباط ویدئوكنفرانسی با چهار شهرستان انابد، تربت حیدریه، سرخس و اسفراین چهار پروژه دیگر به بهره برداری رسید.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی در مراسم ازدواج 888  زوج جوان عنوان کرد 

کاهش جمعیت جوان خطری برای آینده کشور
ــوی گفت:  ــان قـــدس رضــ تــولــیــت آســت
جمعیت کشور ما رو به پیری است و 
آینده،  در  می تواند  موالید  نرخ  کاهش 
کشور را با بحران کاهش جمعیت جوان 
و تبعات جبران ناپذیر آن روبــه رو سازد؛ 
به  پیشرفت کشور  و  توسعه  آبــادانــی، 
دســت جــوانــان رقــم مــی خــورد بنابراین 
فــرزنــدآوری  موضوع  به  باید  خانواده ها 

توجه جدی داشته باشند.
اهــدای  آیین  مــاه در  والمسلمین احمد مــروی دوشنبه 20 بهمن  حجت االسالم 
با چهل و دومین سالگرد پیروزی  جهیزیه به 888 نوعروس کشور که همزمان 
انقالب اسالمی با حضور تعداد معدودی از این زوجین و با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی در تــاالر قــدس حــرم مطهر امــام رضـــا)ع( بــرگــزار شــد، ضمن تبریک 
فرارسیدن ایام هللا دهه فجر، ازدواج را مرحله ای تکاملی در راستای تعالی انسانی 
دانست و با اشــاره به اهمیتی که اسالم برای ازدواج قائل شده است، ابــراز کرد: 
ازدواج زمینه رشد و تکامل انسان را فراهم می کند و پیمانی مقدس و الهی است 

که بر اساس سنت پیامبر گرامی اسالم)ص( صورت می گیرد.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: بنده این توفیق را داشتم که خطبه عقدم را 
حضرت امام خمینی)ره( جاری کنند؛ ایشان همواره پس از جاری کردن خطبه 
عقد تنها یک جمله کوتاه به زوج هــا می گفتند که »بروید با هم بسازید« این 
جمله بسیار معنای عمیقی دارد. ســازش در زندگی بسیار مهم و یک اصل 
اساسی است و از هر چیزی که با این »ساختن« در زندگی مشترک منافات 

دارد باید پرهیز کرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به تأکیدات رهبر معظم انقالب مبنی بر افزایش 
رشد جمعیت اشاره و اظهار کرد: جمعیت جامعه یکی از شاخصه های توانمندی 
آن جامعه است، کاهش میل به فرزندآوری به سبب نگرانی از مشکالت اقتصادی 
یکی از وسوسه های شیطانی است؛ چرا که روزی انسان تنها در دست خداوند بوده 

و محال است انسان به خدا توکل کند و ناامید شود.
حجت االسالم والمسلمین مــروی گفت: جمعیت کشور ما رو به پیری است و 
کاهش نرخ موالید می تواند در آینده، کشور را با بحران کاهش جمعیت جوان و 
تبعات جبران ناپذیر آن روبه رو سازد؛ بنابراین یکی از دغدغه های همیشگی رهبر 
معظم انقالب حرکت جمعیت کشور به ســوی پیری اســت؛ آبــادانــی، توسعه و 
پیشرفت کشور به دست جوانان رقم می خورد بنابراین خانواده ها باید به موضوع 

فرزندآوری توجه جدی داشته باشند.

تشكل های فرهنگی جهان اسالم در حرم رضوی 
گرد هم آمدند 

همزمان با ایام هللا دهه فجر انقالب اسالمی، به همت معاونت تبلیغات اسالمی 
العالمیه خراسان رضوی،  المصطفی  با مشارکت جامعه  آستان قدس رضــوی 
اجــالس تشکل های فرهنگی جهان اســالم با حضور جمعی از طالب و فعاالن 
فرهنگی در حرم مطهر رضوی برگزار شد. 220 تشکل شامل گروه های فرهنگی 
فعال طالب در عرصه بین الملل از ملیت های مختلف با هدف تعامل و هم افزایی 
تشکل ها و نیز بررسی رشــد، ترقی و تحول در حــوزه تشکل ها در این اجالس 
گرد هم آمدند. در این همایش آسیب ها، فرصت ها و چالش های تشکل ها مورد 
بررسی قــرار گرفت. حجج اســالم والمسلمین اعرافی و قمی سخنرانان اجالس 
تشكل های فرهنگی جهان اسالم بودند. در این اجالس همچنین از مستندی 

درباره نامه رهبری که به سه زبان اردو، انگلیسی و فارسی تولید شده رونمایی شد.

نگاهی گذرا به وقایعی که در روزهای پیروزی انقالب اسالمی 
در حرم مطهر رضوی اتفاق افتاده است  

صحن انقالب

خبـر

 سه شنبه 21 بهمن 1399 26 جمادی الثانی 1442 9 فوریه 2۰21  سال سی و چهارم  شماره 9464  

اص���ل برگ س���بز خ���ودرو کامیون ب���اری مدل 83 
بش���ماره انتظامی :52 ایران 782 ع 31 ، ش���ماره 
 : شاس���ی  ش���ماره   ،  90692100410095 موت���ور: 
خان���م  ب���ه  متعل���ق    NAB9505045A940358
انس���یه غالمی مفق���ود گردیده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد. 99
11
82
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

99
11
80
3

برگ س���بز خ���ودرو پراید مدل 1385رنگ مش���کی 
44 و   741- انتظام���ی55  ش���ماره  –روغن���ی 
شاس���ی  1618816وش���ماره  موت���ور   ش���ماره 
S1412285901614 متعلق ب���ه مریم برزو مفقود 

وازدرجه اعتبارس���اقط می باش���د. دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز و سند خودروی سواری پژوپارس 
مدل 89 بش���ماره انتظامی: 52 ایران 296 ص 15 
، شماره موتور: 12489239960 ، شماره شاسی: 
NAAN01CA1BE271086  متعلق به خانم عادله 

غفاری مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 
می باشد.

,ع
99
11
82
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
81
1

برگ کمپانی خودرو سواری پژو 405 مدل 1388 به 
رنگ نقره ای متالیک به شماره موتور 12488156143 
و شماره شاسی NAAM01CA2AK876729 به شماره 
انتظامی   972 ط 88 ایران 36 بنام س��عید حشمتی 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ع 9
91
18
17

برگ س���بز و س���ند محضری و برگ کمپانی    خودرو 
پ���ژو پ���ارس م���دل 1392 به رن���گ س���فید صدفی به 
ش���ماره موت���ور 124k0168783 و ش���ماره شاس���ی 
انتظام���ی    ب���ه ش���ماره   NAAN01CA6dk827431
998 ط 49 ایران 36 به مالکیت زکیه کارگر شورابی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موتور س���یکلت هیرمن مدل 1389 
به ش���ماره پ���الک15474 ایران763 و ش���ماره 
تن���ه  و ش���ماره   156FM1*32357607*موت���ور
N2P***125C8971445  بنام س���عید جس���ور 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبار ساقط است.
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99
11
81
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
81
0

رن��گ   206 پ��ژو  س��واری   خ��ودرو  س��بز   ب��رگ   
خاکس��تری روش��ن  م��دل 1384 ب��ه ش��ماره موتور 
15113727 و ش��ماره شاس��ی 19827868 به ش��ماره 
انتظام��ی231ق34 ای��ران36 مفق��ود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

گواهینام���ه موق���ت پای���ان تحصی���الت  اینجانب 
فریبا کدخدائی فرزند مراد بخش به ش���ماره ملی 
5970145981 رش���ته مرب���ی بهداش���ت  م���دارس 
مقطع کاردانی پیوس���ته از دانش���گاه ازاد اسالمی 
واح���د ایرانش���هر مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد . )ایرانشهر( ,ع
99
11
82
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت موتورسیکلت عقیق 125cc مدل 
1393 رن���گ نقره ای  به ش���ماره انتظامی 57983 
 0124N2Z202989 موت���ور  ش���ماره   771 ای���ران 
N2Z***125A9317277ب���ه  شاس���ی  ش���ماره  و 
مالکی���ت محمد صادقی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  99
11
81
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ع 9
91
18
00

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی  س���مند x7 م���دل 
1382 ب���ه رن���گ نق���ره ای آب���ی ب���ه ش���ماره موتور 
12482015004 و ش���ماره شاس���ی 82248550 به 
ش���ماره انتظامی   672 ط 89 ایران 12 به مالکیت 
معصومه س���مایی مفقود و از درجه اعتبار س���اقط 

می باش���د.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

99
11
80
1

-ام  وی  ام-  خ����ودرو  س����بز  وب����رگ  س����ندکمپانی 
ش����ماره  مدادی-متالی����ک  ن����وک  1391رن����گ  م����دل 
موت����ور   ش����ماره   12 س   785 ای����ران  انتظام����ی21 
شاس����ی   ش����ماره  و   MVM484FAFA007699
NATGBAXk101007627 متعل����ق ب����ه ق����درت ال����ه 
منظری مجید مفقود وازدرجه اعتبارساقط می باشد. دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ع 9
91
18
06

کارت خ���ودروی و معاین���ه فن���ی پرای���د صبا مدل 
1382 ب���ه رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره موتور 
 S1412282955867 00495774 و شماره شاسی
ب���ه ش���ماره انتظام���ی   914 ه���� 13 ای���ران 12 به 
مالکی���ت طیب���ه زارعی مفق���ود و از درج���ه اعتبار 

س���اقط می باش���د.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
11
81
2

پروانه کس��ب اینجانب حجت واحدیان رضایی 
فرزند احمد با ک��د ملی 0941624757 صادره 
از اتحادیه خدمات رایانه و ماشین های اداری 
تاری��خ ص��دور 1392/07/23 و تاریخ انقضاء 
1397/07/23 مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی

قو
مف

ی 
گه

آ

م���درک تحصیل���ی اینجان���ب س���عیده الس���ادات 
س���یدین فرزند سیدحس���ین ش ش666 کدملی 
کارشناسی  نیشابوردرمقطع  1062713631صادره 
رشته پرستاری صادره ازواحد دانشگاهی مشهد 
167211100073وتاری���خ12/07/88  ش���ماره  ب���ا 

مفقودگردیده و فاقد اعتبارمی باشد.
ازیابنده تقاضا میش���ود اصل مدرک رابه آدرس: 
مش���هد، دانش���گاه آزاداس���المی ، قاس���م آب���اد ، 
چهارراه استاد یوسفی ، پردیس دانشگاه ، اداره 

دانش آموختگان ارسال نمایند.
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99
11
80
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

99
11
80
4

م���دل  زانتی���ا  س���بزخودرو  وب���رگ  س���ندکمپانی 
1383رنگ نقره ای شماره انتظامی20 ایران 432 
ج 96 ش���ماره موتور  3000877وش���ماره شاسی   
S1512283114445 متعلق ب���ه حمیدرضافرهنگ 
گلهی���ن مفقود وازدرجه اعتبارس���اقط می باش���د. دی

قو
مف

ی 
گه

آ

ش�ركت مخابرات ای�ران – منطقه ف�ارس، در نظر دارد 
نس�بت به خرید 750/000 )هفتصد و پنجاه هزار( متر سیم رانژه 
دو نخ س�فید مش�کی 06 ) در قرقره های سیصد متری (بر اساس  
مش�خصات موج�ود در اس�ناد از طری�ق مناقصه عموم�ی اقدام 
نمای�د. لذا از كلیه تولیدكنندگان حقوقی داخلی واجد ش�رایط 
دعوت بعمل می آید، متقاضیان جهت كس�ب اطالعات بیش�تر به 
آدرس  ه�ای   WWW.TCI.IR و  FARS.TCI .IR مراجع�ه نمایند.

آگهی مناقصه شماره 99/72 ) یک مرحله ای(

س
/9
91
17
98

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

     دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
در نظ�ر دارد وف�ق آیی�ن نام�ه مال�ی و معامالتی 
دانش�گاه ها و موسس�ات آموزش عالی، پژوهشی و 
فناوری، انجام امور خدماتی دانشگاه و انجام امور 
حفاظت جنگل و نگهداری س�اختمانهای جنگل آموزش�ی و پژوهش�ی س�ری یک دارابکال و انجام امور مزارع آموزش�ی و 

پژوهشی دانشگاه و باغ دونه سر را از طریق مناقصه عمومی به شركتهای واجد شرایط واگذار نماید.
دستگاه مناقصه گذار: دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

موضوع مناقصه: تامین بخش�ی از انجام امور خدماتی دانش�گاه و انجام امور حفاظت جنگل و نگهداری ساختمانهای جنگل 
آموزشی و پژوهشی سری یک دارابکال و انجام امور مزارع آموزشی و پژوهشی دانشگاه و باغ دونه سر دانشگاه كشاورزی و 

منابع طبیعی ساری واقع در شهرستان های ساری، میاندرود و بابل از تاریخ )1400/1/1 لغایت 1400/12/29(.
زمان شروع دریافت اسناد مناقصه:پس از انتشار آگهی مناقصه.

محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهاد: واحد كارپردازی دانشگاه به آدرس: ساری كیلومتر 9 جاده دریا، دانشگاه علوم كشاورزی 
و منابع طبیعی ساری )- 011336888082

آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: پایان وقت اداری روز یکشنبه 1399/12/03
تاریخ بازگشایی: ساعت 10 صبح روز دوشنبه  مورخ 1399/12/04 

تضمین شركت در مناقصه:
ش�ركت كنندگان در مناقصه می بایس�ت مبلغ 1.506.888.852 ریال)یک میلیارد و پانصد و شش میلیون و هشتصد و هشتادو 
هشت هزار و هشتصد و پنجاه و دو ریال(  را به عنوان تضمین شركت در مناقصه به یکی از صورت های مشروحه ذیل تهیه و 

به شرح و ضمیمه اسناد مناقصه به دانشگاه تسلیم نمایند:
الف– چک تضمین شده بانکی به نفع دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری.

ب– ضمانت نامه بانکی به مدت اعتباری حداقل سه ماه و قابل تمدید.
ج– واریز نقدی به حساب سپرده 83120 بانک تجارت شعبه بلوار خزر كد 9680 به نام دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری.

بدیهی اس�ت وفق آیین نامه مالی و معامالتی دانش�گاه ها، هزینه نش�ر و آگهی بر عهده برنده مناقصه بوده و صرف شركت در 
مناقصه و ارائه پیشنهاد، ایجاد حق برای شركت كننده و ایجاد تکلیف برای دانشگاه نمی نماید و دانشگاه در رد و یا قبول هر 

یک از پیشنهادها مجاز و مختار می باشد.                                 شناسه آگهی : 1093235

 

))آگهی مناقصه عمومی((
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27

دانشگاه علوم كشاورزی و منابع طبیعی ساری

دانش�گاه والیت ایرانش�هر در نظر دارد مناقصه عمومی عملیات اجرایی تکمیل بلوک شماره 3 
و4 خوابگاه متاهلین )پس�رانه( دانشگاه والیت را به شماره 2099060025000014 را از طریق 
س�امانه ت�داركات الکترونیکی دول�ت برگزار نماید كلی�ه مراحل برگزاری مناقص�ه از دریافت 
اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاكات ها از طریق درگاه سامانه مناقصه 
ت�داركات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش�د و 
الزم اس�ت مناقصه گران در ص�ورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در س�ایت مذكور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�ركت در مناقصه محقق س�ازند . تاریخ انتش�ار 

مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/20 می باشد . 
1- ش�رح مختصر موضوع مناقصه : انجام عملیات اجرایی تکمیل بلوک ش�ماره 3 و4 خوابگاه 

متاهلین پسرانه دانشگاه والیت . 
2- مدت و محل انجام كار : یکسال شمسی و محل انجام كار ایرانشهر . 

3- مهلت زمانی دریافت اسناد : حداكثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 99/11/27 
4- مهل�ت زمانی تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده به مناقصه گ�زار : حداكثر تا س�اعت 8 صبح روز 

دوشنبه مورخ 99/12/11 
5- زمان بازگشایی پاكت ها : ساعت 9 روز دوشنبه مورخ 99/12/11 

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاكتهای الف : آدرس : استان سیستان و بلوچستان – ایرانشهر – كیلومتر 4 بزرگراه شهید 
مرادی – سازمان مركزی دانشگاه والیت – دبیرخانه مركزی اطالعات تماس : 37212289 – 054 

هزینه درج اگهی و كارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد . 
6 – پیمانکار موظف است قبل از ارائه قیمت پیشنهادی كلیه مفاد مندرج در اسناد را مطالعه نماید . 

س
/ 9
91
18
08

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

دانشگاه والیت ایرانشهر

اداره كل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد 
تع�داد 600 دس�تگاه ویلچر بزرگس�ال را از طریق برگزاری 
مناقصه خریداری نماید.نش�انی دریافت اس�ناد و اطالعات 
مناقص�ه :س�امانه ت�داركات الکترونی�ک دول�ت ب�ه نش�انی
 WWW.SETADIRAN.IR                   شناسه آگهی 1090204 م الف 8467

آگهـی مناقصه خـرید ویلچـر

س
/9
91
17
74

اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی 

یکشنبه 15 بهمن 1357»
علمای متحصن در صحن امام خمینی)ره( 
پس از ورود امام به وطن، به تحصن خود 
خاتمه و بیانیه ای را منتشر و قرائت کردند. 
از همه قشرها  بیانیه ضمن تشکر  این  در 
علما  تحصن  بــه  کــه  مختلفی  گــروه هــای  و 
آستان  اداره  کارکنان  نیز  و  بودند  پیوسته 
امــکــانــات صحن مطهر  قــدس رضـــوی کــه 
قرار  متحصنان  اختیار  در  تحصن  بــرای  را 
نهایی  پیروزی  تا  راه  ادامــه  بر  بودند،  داده 

تأکید کردند.

دوشنبه 16 بهمن 1357»
تمام  وطــن  به  انقالب  رهبر  ورود  دنبال  به 
ــرکــز اســـتـــان خــراســان  شــهــرهــا بـــه ویــــژه م
یکپارچه شور و انقالب شد. ده ها هزار نفر 
از  تمثال هایی  کــه  حالی  در  مشهد  مـــردم 
رهبر عظیم الشأن خود را حمل می کردند در 
پرداختند.  راهپیمایی  به  شهر  خیابان های 
و  کسبه  از  بــزرگــی  تابلو  ــا  آن هـ پیشاپیش 

بــازار رضا به چشم می خورد که به  اصناف 
و  خمینی  االمــام  نائب  از  پشتیبانی  عنوان 
بـــرادران  صفوف  در  او  انقالبی  برنامه های 
ــد...  دیــگــر مــجــاهــد خـــود حــرکــت مــی کــردن
بــه رهبر  بــا شــعــارهــای خوشامد  تــظــاهــرات 
ــه یافت و تــا ساعتی  انــقــالب اســالمــی ادامـ
ــه طـــول انــجــامــیــد... در  از ظــهــر گــذشــتــه ب
ــرازی،  تــمــام طـــول مسیر خــیــابــان هــای شــی
شــاه رضــا، خــســروی، امـــام خمینی، بــهــار و 
ــا پــاشــیــدن گـــالب به  ــردم ب ــام رضــــا)ع( مـ امـ
آن ها  به  گل  نثار  و  تظاهرات کنندگان  روی 
اعالم همبستگی می کردند. این راهپیمایی 
و  نوبت صبح  دو  در  روزه  همه  آن  نظایر  و 

عصر انجام گرفت.

سه شنبه 17 بهمن 1357»
شیرازی  خیابان  بعدازظهر   4/30 ساعت 
جمعیت  پیشاپیش  شد.  جمعیت  از  مملو 
سمت  در  و  انقالب  رهبر  از  بزرگی  عکس 
ــه چشم  ب کـــالم هللا مجید  از  ــاتــی  آی دیــگــر 

ــزرگ نقش  مــی خــورد کــه روی یــک پــارچــه ب
بسته بود. جمعیت که بیش از 5 هزار نفر 
چــهــارراه خسروی  از  گذشتن  از  پــس  شــد 
مقابل دروازه طالیی، گروه دیگری از جوانان 
دبیرستانی به آن ها ملحق شدند. در خیابان 
امام خمینی)ره( در حالی که جمعیت موج 
مــی زد بــه طــور مرتب و منظم پــاهــای خود 
می دادند:  شعار  و  می کوبیدند  زمین  به  را 
توپ  اگر خمینی حکم جهادم دهــد/  »وای 
یا شعار  نتواند که جوابم دهد«  و مسلسل 
مـــی دادنـــد: »ســه بت شکن آمـــده اســت به 

دنیا/ ابراهیم، محمد، روح هللا«. 

چهارشنبه18 و پنجشنبه19 بهمن »
1357

شهر مشهد همه روزه صبح و عصر شاهد 
تظاهرات و راهپیمایی است. 

جمعه 20 بهمن 1357»
از دولــت موقت  در مشهد 1/5 میلیون نفر 

پشتیبانی کردند.
روحانیت  جامعه  اعــالم  دنبال  به  همچنین 
مــجــلــســی در مــســجــد گـــوهـــرشـــاد بـــه یــاد 
یکشنبه  شــهــدای  شــهــادت  روز  چهلمین 
کامیاب  حجت االسالم  شــد.  برگزار  خونین 
به ایراد سخنرانی پرداخت و حضرات آیات 

عظام شیرازی و قمی هم حضور داشتند.

شنبه 21 بهمن 1357»
مــراســم تجلیل از شــهــدای انــقــالب بــا حضور 
پزشکی  دانشکده  در  مــردم  از  ــادی  زیـ جمع 
فردوسی با سخنرانی شهید هاشمی نژاد همراه 
با حمایت از دولت منتخب رهبر فرزانه انقالب 
انجام شد. حمایت از دولــت موقت در قالب 
ارســال  و  اعالمیه  انتشار  مردمی،  راهپیمایی 
تلگراف توسط علما و دیگر بزرگان مشهد تا 21 
بهمن ادامه یافت. با اعالم همبستگی فرمانده 
ژاندارمری در 21 بهمن و نیز اعالم همبستگی 
قطعی لشکر 77 خراسان هر لحظه انقالب به 

پیروزی نزدیک تر می شد. 

یکشنبه 22 بهمن 1357 »
اعالن همبستگی رئیس شهربانی های خراسان 
حضور  و  22بهمن  در  ایـــران  ملت  جنبش  بــا 
از پیروزی در منزل آیت هللا  وی در صبح پس 
شیرازی مهر تأییدی دیگر بر این پیروزی شیرین 
بـــود. وی بــه صـــورت رســمــی در بیت آیــت هللا 
سیدعبدهللا شیرازی حضور یافت و با نهضت 
اسالمی ایران اعالم همبستگی کرد. ابراز وفاداری 
ارتش و نیروهای نظامی به منزله آخرین پایگاه 
رژیــم پهلوی، پایه های انقالب را بیش از پیش 
مستحکم ساخت. حال فــردای پس از انقالب 
ایرانی  ساختن  تکاپوی  در  همه  و  بــود  رسیده 
آمده بودند که برای آزادی اش از قید و زنجیرهای 
استبداد راهی طوالنی پر از رنج و خون دل را به 
قیمت خون شیرزنان و دالورمردان این مرز و بوم 
پیموده بودند. پس از پیروزی انقالب با رهبری و 
توصیه های روحانیت مبارز در مشهد به تأسی 
از مبارزان انقالبی در کشور، اعتصاب کنندگان 
در ادارات و نهادهای مختلف از جمله رادیــو و 

تلویزیون به سر کار خود بازگشتند.

بارگاه ملکوتی حضرت رضــا)ع( در طول تاریخ مهم ترین  محمدحسین مروج کاشانی: 
و  انقالبی  جنبش های  کــانــون  و  مشهد  مـــردم  اجتماعی  و  فرهنگی  معنوی،  پایگاه 
حرم  نیز  اسالمی  انقالب  دوران  در  اســت.  بــوده  ایــن شهر  مهم سیاسی  رویــدادهــای 
مطهر، قطب اصلی مبارزات انقالبی مردم مشهد علیه رژیم پهلوی بود؛ به طوری که 
و حوزه های علمیه،  منتهی می شد  به حرم مطهر  نقطه شهر  از هر  تظاهرات مردمی 
دانشگاه ها و مدارس، این مکان نورانی را به عنوان سنگر مبارزاتی خود برگزیده بودند. 
روحانیت  هدایت  و  ثامن الحجج)ع(  مطهر  بارگاه  محوریت  با  مردم مشهد  یکپارچگی 
ایــران در دهه های 1340 و  انقالبی  پایگاه های مذهبی و  از  را به یکی  این شهر  مبارز، 
1350 مبدل کرد و درگیری های شدیدی را با رژیم پهلوی تا پیروزی انقالب در 22 بهمن 
سال 1357 رقم زد تا خاطره مبارزات این شهر در تاریخ انقالب اسالمی ماندگار شود. 
آنچه در ادامه می خوانید مروری بر بخشی از این وقایع است که توسط فاطمه خندان، 
آستان  مطبوعات  و  اسناد  امــور  مدیریت  اسالمی  انقالب  مطالعات  واحــد  کارشناس 

قدس رضوی روایت شده است. 



پاسخ چهره های فرهنگی وسیاسی به دو پرسش قدس در آستانه 22 بهمن

مهم ترین دستاوردها و گام های باقیمانده انقالب اسالمی چیست؟

w w w . q u d s o n l i n e . i r w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه  21 بهمن 1399 26 جمادی الثانی 1442 9 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9464  سه شنبه  21 بهمن 1399 26 جمادی الثانی 1442 9 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9464 
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 پیش بینی بزرگ امام خمینی  من با اطمینان می گویم اسالم ابرقدرت ها را به خاک مذلت می نشاند، اسالم موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. ملت شریف ایران توجه داشته باشید کاری که شما 
مردان و زنان انجام داده اید آن قدر گرانبها و پرقیمت است که اگر صدها بار ایران با خاک یکسان شود و دوباره با فکر و تالش فرزندان عزیز شما ساخته گردد، نه تنها ضرری نکرده اید که سود زیستن در کنار اولیاءاهلل را برده اید و در جهان ابدی شده اید و دنیا بر شما رشک 

خواهد برد، خوشا به حالتان! صحیفه امام، جلد 20، صفحه 325.

محصول 40 سال افتخارآفرینی انقالب اسالمی  محصول تالش 40 ساله، اکنون برابر چشم ماست: کشور و ملتی مستقل، آزاد، مقتدر، باعزت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه هایی گرانبها، مطمئن و امیدوار، دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در مسائل 
جهانی، رکورددار در شــتاب پیشــرفت های علمی، رکورددار در رســیدن به رتبه های باال در دانش ها و فناوری های مهم از قبیل هســته ای و ســلول های بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعی، سرآمد در انگیزه های جهادی میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان 

کارآمد و بسی ویژگی های افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجه  جهت گیری های انقالبی و جهادی است.  حضرت آیت اهلل خامنه ای، 22 بهمن 1397

  سیدمصطفی خوش چشم
 تحلیلگر مسائل بین المللی:

1- اســتقالل و باور به توان داخلی مهم ترین دســتاورد انقالب بود، اســتقالل انگیزه بخش 
خودباوری شده و حاال با تبدیل شدن به گفتمانی تثبیت شده نه فقط در کشور ما موجب 
پیشــرفت های چشــمگیر شــده، بلکه در ســطح منطقه و در میان کشــورها و جنبش های 

همراه نیز سبب تبلور گفتمان مقاومت و پیروزِی این گفتمان شده است.
2- مهم تریــن کار ناتمــام انقــالب اســالمی، ارائــه و اجــرای یــک نقشــه راه و الگــوی تمدن 

اسالمی با جزئیات و مختصات مورد نیاز جهان معاصر است.

  عماد افروغ
 جامعه شناس و استاد دانشگاه: 

1- تحقق خودِ انقالب اسالمی
2- راه های نرفته در اخالق و عدالت اسالمی

  وحید جلیلی
  نویسنده و مسئول دفتر مطالعات جبهه فرهنگی

 انقالب اسالمی:
1- بزرگ تریــن دســتاورد انقــالب هم افزایــی جمهوریــت و 
والیــت اســت که این دســتاورد، هم علــت ُمحدثه انقالب 

است و هم علت مبقیه آن.
هــم  انقــالب  باقی مانــده  گام  و  خطــر  مهم تریــن   -2
چشم بســتن به جمهوریت نظام اســت که در این صورت، 
اشــراف سیاســی اســالمیت و والیت را هم در منگنه قرار 

خواهند داد.

  عباس حسین نژاد
 شاعر، نویسنده و ناشر:

1- مهم تریــن دســتاورد انقــالب اســالمی رســیدن به باور 
برای حرکت در مســیر تمدن اســالمی اســت که باوجود 
همه  فشارهای خارجی و داخلی، این حرکت ادامه دارد.

2- مهم ترین کار انجام نشــده،  پهن نشــدن ســایه انقالب 
بر تمام شــئون زندگی مردم اســت؛ یعنی هنوز آن حس 
همراهی بزرگ اتفاق نیفتاده است. ادعای بزرگ انقالب، 
حکومــت بــر قلب هاســت کــه ایــن اتفــاق هنــوز نیفتــاده 
و برنامه ریــزی بــرای ایــن امــر بــزرگ بــا ضعــف اعتقــادی 

مسئوالن سازگار نیست.

  صادق زیباکالم
 استاد دانشگاه تهران:

1- براندازی رژیم پهلوی به عنوان یک رژیم مستبد و دیکتاتور
2- پیاده سازی ارتباطات با غرب بر پایه تخاصم

  سیدعباس صالحی
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

1- فروریختن تخت هزاران ســاله سلطنت موروثی و تحقق 
مشارکت سیاسی

2- کیمیابــودن انصــاف، راســتگویی، امانتــداری و وفــای به 
عهد

   جمیله کدیور
 فعال سیاسی اصالح طلب: 

1- حفــظ تماميــت ارضــی كشــور و امنيــت داخلــی باوجــود 
ناماليمــات و دشــمنان فــراوان، تقويت نيــروی دفاعی و امنيتی 

كشور و استقالل و تصميم سازی در داخل مرزهای كشور
2- حاكميت اخالق بر مناســبات سياســی و رســانه ای كشــور، 
توجه به قدرت اقتصادی كشور در كنار قدرت نظامی- امنيتی، 
حفظ سرمايه های كشور به خصوص سرمايه انسانی و استفاده 

از زنان در رده های باالی مديريتی و امكان رياست جمهوری

  مالک شریعتی نیاسر
 نماینده مردم تهران در مجلس:

1- اســتقالل سیاســی ایران از بیگانگان و مهم شــدن رأی آحاد 
ملت در انتخابات و تعیین سرنوشت کشور

2- تحقــق مناســب و کامــل عدالــت اجتماعــی به خصــوص در 
بهره مندی از یارانه های پنهان انرژی که اکنون به مرفهان بیشتر 

می رسد

  محمدحسین صفارهرندی 
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:

1- انقالب هایی که پیش از انقالب اســالمی ایران روی داده اند 
مثل انقالب کبیر فرانســه و انقالب اکتبر روســیه و تا حدودی 
انقالب های سوسیالیستی مثل چین و کوبا یک وجه مشترک 
دارند و آن اینکه دعوتشان زمینی و سکوالر است، تنها انقالب 
اســالمی ایران اســت که با اینکه پای در زمین دارد، به آســمان 
ارجــاع می دهــد. مــواردی چــون عدالت طلبــی، آزادی خواهــی، 
اســتقالل و... خصوصیاتــی نیســت کــه در انقالب هــای دیگــر 
نباشد، اما »انقالب به نام خدا« که به صورت یک حرکت بزرگ 
درآمــد و بــه تحقق رســید، تنها خصوصیتی اســت کــه انقالب 

اسالمی ایران را نسبت به سایر انقالب ها متمایز می کند.
2- از آنجــا کــه در انقــالب اســالمی ایــران یــک مــدل و الگــوی 
باالدســتی نداشــته ایم و با تابلو نورانی صدر اســالم و حکومت 
علــوی و نبــوی هــم فاصله داریم، انقالب اســالمی از این جهت 
دســتش خالــی اســت و بــا همــه اقداماتــی هــم کــه کــرده، در 
نظام ســازی های نوین مثل نظامات اقتصادی، فرهنگی و حتی 
سیاســی، به نظر می رســد راه طوالنی تا بلوغ و تکامل در پیش 

دارد و این راه نیمه تمام ماست.

  محمود صادقی
نماینده سابق تهران در مجلس:

1- انقالب اسالمی یک نظام استبدادی، سلطنتی و موروثی را 
سرنگون کرد و به جای آن یک نظام با وصف اسالمی ساخت.

2- جمهوریــت نظــام در چهاردهــه گذشــته فــراز و فرودهایــی 
داشــته و غمگنانــه بایــد گفــت در آغــاز دهــه پنجــم انقــالب با 

چالش های زیادی روبه رو است.

  نصراهلل پژمانفر
 نماینده مشهد در مجلس:

1- معرفــی یک گفتمان جدید سیاســی و اجتماعی 
بر پایه دین، اســتقالل در حوزه های مختلف، تزریق 
اعتمــاد بــه نفــس و بــاور »مــا می  توانیــم« در جامعه 

ایران
2- توجه بیشــتر به پیشــرفت اقتصادی همراستای 

پیشرفت های نظامی و علمی

کبری آسوپار
روزنامه نگار و فعال فضای مجازی:

 1- اســتقالل کشــور مهم ترین دســتاورد انقالب 
اســالمی بــود، چــرا کــه کشــور هر چــه قرار اســت 
بشود، باید تصمیم مردم خودش باشد و کسی بیرون 
از مرزهای ملیت تصمیم گیرنده نباشــد در سیاســت 
خارجی هم، دیگر کسی حافظ منافع دیگری نیست 
و اگــر ســودی هــم برســد، از آنجا که -حتی اگر شــده 
در ناخــودآگاه- عــزت را تخریــب می کنــد، در نهایــت 
ملــت  و  ملــت می انجامــد  روح جمعــی  تحقیــر  بــه 

تحقیرشده، ضعیف خواهد بود.
2- عدالــت مهم تریــن کار ناتمــام ماســت؛ فســاد در 
سیســتم اداری، فاصله طبقاتی، فقر و هزارویک درد 
دیگــر که همه جای جهــان وجود دارد اما اینجا نباید 

می بود و زیبنده دولت اسالمی نیست.

  قاسم روانبخش
 عضو شورای مرکزی جبهه پایداری:

1- تحقق گسترده مردم ساالری دینی
2- نواقص موجود در زمینه عدالت اجتماعی

   نادر طالب زاده
مستند ساز

1-بزرگ تریــن دســتاورد انقــالب در ایــن چهار دهه، طــرِح خود 
انقــالب اســالمی اســت که تهدیــدی علیه نظم جهان ســکوالر 
اســت، همان هــا کــه بعدها نظــم نوین جهانی را مطــرح کردند. 
در حقیقــت آلترناتیــوی جدی برای حکومــت داری و ایدئولوژی 
ایــن چهــار  در  هــم  موفقیتــش  علــت  اســت.  حکومــت داری 
دهــه ایــن اســت کــه در دل و جان کشــورهایی که رســوخ کرده 
اثــر گذاشــته؛ کشــورهایی چــون لبنــان، عــراق، ســوریه، یمــن، 
افغانســتان، پاکســتان، عمان و... که یا دشمنانی مثل اسرائیل 
را بعد دهه ها از کشورشان بیرون کرده اند یا در آستانه شکست 
کامل کشــوری چون عربســتان سعودی هســتند. این آلترناتیو 
حکومــت داری بــر اســاس فقــه و والیت فقیه بنا شــده اســت و 
حتی توانسته کشورهای ابرقدرتی چون روسیه را هم در محور 

مقاومت با خود هم محور کند.
2-انقــالب در زمینــه اقتصــاد همچنــان وابســته بــه بانک  های 
جهانی است و سیستم ربوی بسیار باالی بانک های کشور یک 
اشکال بسیار بزرگ است که برای اصالح آن نیاز به یک حرکت 
جهادی است؛ چرا که از لحاظ فقهی هم اشکال دارد و هم اثر 
وضعــی بــدی بــر روی موضوعــات دیگــری دارد که نرســیدن به 
مســتضعفان یکی از مهم ترین آن هاســت. اکنون بزرگ ترین و 
مرتفع ترین ســاختمان های کشــور متعلق به بانک های رباخوار 
اســت و هــر دولتــی هــم که آمــده هیــچ کاری برای اصــالح این 

سیستم فاسد و غیرشرعی انجام نداده است.

  سهیل کریمی
 فیلمساز و مستندساز:

1- عزت و آبرویی که نه یک ایرانی که انسانیت با پیروزی انقالب 
بدست آورد و این عزت برای نخستین بار در طول تاریخ بشریت 

جهانی شد، بزرگ ترین دستاورد انقالب اسالمی بود.
2- گرفتن مدیریت جهانی از دست استکبار و صهیونیسم 

بین الملل تا مقدمات ظهور حضرت صاحب مهیا شود.

  عباس خامه یار
 رایزن فرهنگی ایران در لبنان:

1- تحقــق شــعار اصلــی انقــالب یعنــی اســتقالل، 
آزادی و جمهوری اســالمی، پایان وابستگی به آمریکا 
و رژیم صهیونیســتی در ابعاد گوناگون، محقق ساختن 

شعار »ما می توانیم« در حوزه های مختلف
2- تحقق عدالت اجتماعی به عنوان یکی از اهداف برتر 

و بلند انقالب اسالمی

در آســتانه چهل ودومیــن بهــار آزادی و ســالگرد پیــروزی انقــاب 
اســامی، دو پرســش زیــر را بــه اقتراح جمعی از شــخصیت های 
سیاسی، فرهنگی، هنری، روزنامه نگاران و فعاالن فضای مجازی 

از طیف های گوناگون گذاشتیم:
 1- مهم ترین دستاورد انقاب اسامی در 42 سال گذشته چیست؟ 

2- مهم ترین گام ناتمام یا کارِ نکرده انقاب چیست؟
 تاش کردیم افراد بیشــتر و متنوع تری از ســلیقه ها و قشــرهای 
شــاعر،  هنرمنــد،  روزنامه نــگار،  سیاســتمدار،  از  اعــم  مختلــف 
طنزپــرداز و تحلیلگــر بــه ایــن پرســش ها پاســخ بدهند کــه البته 
برخی از دادن پاســخ امتناع کردند، عده ای وعده دادند!  عده ای 

فوری جواب دادند و برخی مدتی بعد پاسخ کتبی دادند. پاسخ ها 
همان طور که فکر می کردیم متنوع و جالب و گاهی باوجود تنوع 
سلیقه ها، مشابه شده که بدون توضیح بیشتر، توجه شما را به 

آن ها  که به ترتیب الفبا مرتب شده اند، جلب می کنیم.
 سرویس سیاسی  روزنامه قدس

 محسن مقصودی
 مجری برنامه ثریا

1- پرورش انســان های مجاهد از حاج قاســم ها و حججی ها تا احمدی روشــن ها که 
سرنوشت ما و منطقه را به نفع مظلومان و مستضعفان تغییر دادند.

2- هنوز نتوانسته ایم مبارزه با استکبار داخلی و اشرافیت و فساد را مانند مبارزه با 
استکبار جهانی گسترش دهیم.

 محمد مرندی
 تحلیلگر مسائل بین الملل:

1- دمیدن دوباره در کالبد مردم ایران با ترسیم جهان بینی مستقل، تحقق روحیه 
استقالل طلبی در بین مردم

2- مقابله با تفکر و جریان ریشه دار غرب گرا و سروسامان دادن به اوضاع اقتصادی

  محسن اسالم زاده
کارگردان و مستندساز:

1- ایجاد یک نحله جدید و جریان ســاز به نام »مقاومت« 
در دنیــای دوقطبــی آن زمــان و عوض کــردن صحنــه بازی 

جهانی برپایه دین و مخالفت با سکوالریسم
2- تحقــق عدالــت اجتماعــی به عنوان یکــی از مهم ترین 
اقتصــادی  و  اداری  ســاختار  اصــالح  انقــالب،  اهــداف 

متناسب با تحقق اهداف گام دوم انقالب

  فریدون عباسی
 رئیس کمیسیون انرژی مجلس:

1- انتقال مرکز تصمیم گیری از خارج به داخل، افزایش روحیه 
ملی مردم و شعار »ما می توانیم«، ایجاد زمینه مشارکت مردم 

در حق تعیین سرنوشت با برگزاری انتخابات
2- تأمین معیشــت و نیازهای رفاهی مردم، نداشــتن انســجام 
مدیریتی در برخی مقاطع حساس که بهانه را به دست بیگانگان 
می دهــد، ضــرورت انســجام بیشــتر در ســطح ســران ســه قــوه

 حجت اهلل عبدالملکی
 اقتصاددان و معاون کمیته امداد امام خمینی:

1- رفــع فقــر مطلق و محرومیت زدایی باوجود تبلیغات منفی و 
مانع تراشــی های بیگانگان، محقق ســاختن اســتقالل کامل در 

حوزه سیاست خارجی و تأمین امنیت در خاورمیانه
2- پس از انقالب نظام سیاســی زیر و رو شــد ولی در ســاختار 
اقتصــادی، انقالبی ایجاد نشــد، ایجاد تغییر اساســی در حوزه 

اقتصاد، یک نیاز امروز است

 حامد شیخ پور
 سردبیر خبرگزاری فارس:

1- مهم ترین دســتاورد انقالب اســالمی، وارد کردن احکام اسالم 
بــه معــادالت حکمرانــی بــود کــه تجلــی تــام آن در والیــت فقیه 
نمــود یافتــه اســت. اگر این دســتاورد بــزرگ با کارآمــدی تکمیل 
شــود )کــه متأســفانه در دولت هــای اخیــر نشــده اســت(، الگوی 
اعجاب برانگیــزی نه تنهــا برای هــواداران انقــالب در جهان، بلکه 

برای بسیاری از مردم دنیا به ارمغان خواهد آورد.
2- مهم تریــن گام باقی مانده انقالب، عبور انقالبی ها از پرداختن 
ِصرف به امور داخلی و جهانی اندیشــیدن با هدف جهانی ســازی 
تمدن بزرگ اسالمی است که نیازمند عناصری از جمله بصیرت، 
رصــد و تحلیــل دقیق تحوالت، شــناخت همه جانبــه دیگر ملل، 
زبان دانــی و توانمنــدی فنی، رســانه ای و تبلیغاتی برای گســترش 

آرمان های انقالب و شکست دشمنان اسالم است.

 محمد دالوری
 نویسنده و مجری سیما:

1-مهم ترین دســتاورد انقالب، اســتقالل بوده، یعنی در نســبت با گذشــته 
بیشتر تصمیم ها چه درست و چه غلط در تهران گرفته می شود.

2-گام مهمــی کــه باقی مانده، عدالت، معیشــت و کارآمدی اســت. انقالب 
در وجه مبارزه و دفاع درخشــان بوده اما جایی که باید ســازماندهی، تفکر، 

تعقل و برنامه ریزی را به کار می گرفته چندان کارنامه درخشانی ندارد.

  عبداهلل گنجی
 مدیرمسئول روزنامه جوان:

1- استقالل سیاسی همه جانبه و در همه ابعاد
2- ناتمام ماندن تحقق کامل عدالت اجتماعی

  محمدحسن رحیمیان
 از اعضای دفتر امام و رهبر انقالب:

1- بزرگ تریــن دســتاورد انقــالب اســالمی، احیــای اســالم نــاب 
است.

2- مهم ترین گام باقی مانده انقالب اسالمی، اجرای اسالم ناب 
است.

  فضه سادات حسینی
 استاد دانشگاه، مجری و گوینده خبر:

1- شــرایط ایــران پیــش از انقــالب در حوزه هــای مختلف پزشــکی، علمی، 
نظامــی و... بــا اکنــون قابــل مقایســه هم نیســت، امــا یــک موفقیت مهم 
در بحــث حضــور اجتماعــی و سیاســی زنــان در باالتریــن ســطوح نظــام و 

عرصه های هنری و علمی است.
2- رســانه، مهم تریــن ابــزار دشــمن اســت. در ایــن حــوزه نتوانســته ایم از 

دستاوردهای انقالب حراست و فشارهای دشمنان را خنثی کنیم.

  حسین شریعتمداری
 مدیرمسئول روزنامه کیهان:

1- انقــالب اســالمی بعثت دوبــاره بود و همین، بزرگ ترین دســتاورد 
انقالب اسالمی است که کهنه شدنی و تمام شدنی نیز نیست. امام 
راحــل »رضــوان هللا تعالــی علیه« غبار قرن ها بدعت و کج اندیشــی و 
بداندیشــی و تحریف را که طی قرن ها بر چهره اســالم نشســته بود 

زدودند و اسالم ناب را همان طور که در صدر بود، عرضه کردند.
2- البتــه طبیعــی اســت بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه داریــم ولــی از 
نقطــه آغــاز تاکنــون گام هــای بســیار بلنــدی برداشــته ایم و در طــول 
42 ســال گذشــته به وضــوح می بینیــم همه ســاله قله هایــی را فتــح 
کــرده  و دشــمنان را شکســت داده ایــم. امــا آنچــه بــه نظــر می رســد 
در آن اندکــی کوتاهــی شــده باشــد، تقصیــر و قصــور در گزینــش 
مســئوالن تــراز انقــالب اســالمی اســت؛ البتــه این نقیصه مشــکلی 
بادوام و فراگیر نیســت بلکه در برخی اوقات شــاهد حضور کســانی 
در مســئولیت ها بوده ایــم کــه در تــراز انقــالب اســالمی نبوده انــد.



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r  در این شرایط بازار سه شنبه  21 بهمن 1399 26 جمادی الثانی 1442 9 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9464  

 خودرو خارجی بخریم یا داخلی؟
فربد زاوه، کارشناس خودرو در گفت وگو با قدس آنالین، درباره وضعیت بازار 
خودروهای مختلف داخلی و خارجی گفت: معتقدم در بین خودروهای وارداتی 
رونــد کاهشی قیمت خــودروهــای مونتاژی چینی ادامــه خواهد داشــت و از 
خودروهای تازه عرضه شده چینی نیز استقبالی نخواهد شد تا تعادل قیمت 
برقرار بماند، اما در مورد سایر خودروهای وارداتی از آنجا که دعوای بین دولت 
و مجلس شورای اسالمی بر سر خودروهای وارداتی جدی است، بعید می دانم 
قفل واردات خودرو تا انتخابات سال بعد و تغییر دولتی همسو با مجلس باز 
شود. فعالً بازار این نوع خودروها منفی است و پیش بینی می شود تا ابتدای 

تابستان سال آینده روند مثبتی به خود نگیرد.
این کارشناس بازارخودرو در ادامه با بیان اینکه خودروهای پرتیراژ داخلی متأثر 
از قدرت خرید مردم است، گفت: این عامل مانع از افزایش قیمت ها خواهد بود 
و تا خرداد سال آینده نوسان جدی در قیمت این دسته از خودروها نمی بینم 
مگر در حد ۴ الی ۵درصد باال یا پایین تر از قیمت فعلی. در ادامه نیز تنظیم 
قیمت خودروهای پرتیراژ با روند عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم خواهد یافت 
و پیش بینی می شود روند منفی قیمت ها با شیب بسیار مالیم ادامه پیدا کند.

 امالک ۵۰ تا ۷۵متری پایتخت
 چقدر رهن و اجاره می شوند؟

اجاره  تهران نشان می دهد  امــالک در محالت مختلف شهر  آگهی  بررسی 
آپارتمان های ۵۰ تا ۷۵متری ماهانه بین ۱۰۰هزار تومان تا ۱۱میلیون تومان است. 
به گزارش خبرآنالین در نارمک، خیابان آیت می توان یک واحد ۶۰متری را 
با ۲۳۰میلیون تومان و یک واحد ۶۵متری را در جنت آباد محدوده شقایق با 
۲۶۰میلیون تومان به صورت کامل رهن کرد. یک واحد ۵۰ متری در باغ فردوس 
با ۵۰میلیون تومان  رهن و ماهانه ۱۱میلیون تومان، در ظفر یک واحد ۷۲متری با  
۱۱۰میلیون تومان رهن و ماهانه ۱۰میلیون تومان، در جردن آپارتمان ۶۹متری با 
۲۰۰میلیون تومان رهن و در قیطریه یک واحد ۷۲متری با ۱۰۰میلیون تومان رهن 

و ماهانه هر کدام ۸میلیون تومان، رهن و اجاره داده می شوند.  

بازار

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

چاپ قیمت روی بسته بندی و دانه های تخم مرغ اجباری شد مرتضی رضایی، معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اینکه در زمینه عرضه تخم مرغ گران فروشی صورت می گیرد، گفت: در این راستا 
طرحی را شروع کردیم که براساس آن باید قیمت تخم مرغ روی بسته بندی و همچنین روی هر عدد تخم مرغ ثبت شود و اگر مرغداری امکان پرینت قیمت  روی تخم مرغ را ندارد باید هنگام تحویل فاکتور ارائه 

دهد. وی با اشاره به اینکه قیمت هر شانه 30عددی تخم مرغ بدون بسته بندی بین 31 تا 33هزار تومان است، قیمت هر عدد تخم مرغ را یک هزارو100 تومان اعالم کرد.

 سعید سیدحسین زاده یزدی  یکی از مسائل 
کلیدی در بودجه سالیانه کشور، مسئله یارانه 
انرژی و توزیع عادالنه آن است که در رفت و 
برگشت اخیر الیحه بودجه ۱۴۰۰ بین دولت و 
مجلس، حواشی زیادی ایجاد کرد، اما مسئله 
کلیدی و بنیادی این است که  بر سر چیستی 
توافقی  بشری  مختلف  مکاتب  در  عدالت 
از  داریم  قصد  گزارش  این  در  ندارد.  وجود 
منظر آموزه های اقتصاد اسالمی به این مسئله 
ورود کنیم و نگاهی ابتدایی اما مبنایی، کوتاه و 

عملیاتی به این مسئله داشته باشیم.

 از منظر ماهیت یا چیستی یارانه انرژی باید س
گفت طبق اصل ۴۵ قانون اساسی معادن نفت 
و گاز و آنچه از آن استخراج و در قالب انرژی 
به مصرف می رسد انفال نامیده می شود و در 
اختیار حکومت اسالمی است. براساس مبانی 
فقهی شیعه این منابع تحت مالکیت حاکم 
اسالمی )ولی فقیه( است و باید مصرف و توزیع 
خاصه صورت  و  عامه  مصالح  بــراســاس  آن 
پذیرد. طبق اصل چهارم قانون اساسی، موازین 
شرعی بر اطــالق يا عموم همه اصــول قانون 
اساسی حاکم است. از اینجا نتیجه می گیریم 
که مردم پیش از توزیع حاکم حق مطالبه انفال 
ندارند، همچنین دولت نیز بدون اذن از حاکم 

حق تصرف و بهره برداری از انفال را ندارد.
 اما خط  مشی تأمین مصالح جامعه چگونه س

است؟ بررسی منابع دینی نشان می دهد حاکم 
اسالمی در تأمین مصالح اقتصادی باید دو 
حکم شرعی اساسی را بر همه مصالح مقدم 
کند: 1- رفع پایدار فقر مطلق 2- جلوگیری از 
تمرکز و بلوکه شدِن دارایی ها نزد ثروتمندان 
جامعه. پس از امتثاِل دو حکم فــوق، نوبت 
به رفع فقر نسبی، رشد تولید و ایجاد امنیت 

اقتصادی می رسد.
اما انفال چگونه باید توزیع شود؟ در عمل به س

خط  مشی مذکور، طبق قاعده عدل و انصاف، 
انفال باید به  صورت عادالنه توزیع شود. شاید 
نخستین چیزی که پس از این سخن به نظر 

برسد این است که پس باید یارانه انرژی را به  
طور مساوی بین تمام افراد تقسیم کنیم و به 
عبارتی نفت را سر سفره همه مردم چه فقیر 
و چه غنی بیاوریم، ولی دالیــل فقهی نشان 
می دهد توزیع بالسویه یارانه انرژی میان مردم 
ضــروری نیست و حتی طبق آیــات و روایــات 
مذکور،  اهدافی  تحقق  بــرای  می تواند  حاکم 
یارانه انرژی را به  صورت نابرابر اما عادالنه میان 
افــراد مختلف تقسیم کند. طبق وعــده الهی 
توزیع عادالنه موجب تحقق رفاه اقتصادی نیز 

خواهد شد.
اما انفال چگونه باید مصرف شود؟ اسالم س

همان طور که در توزیع انفال معتقد است باید 
عدالت به معنای رسیدن حق به حق دار، برقرار 
باشد، در مصرف اموال از جمله انفال معتقد 
است انسان تکالیفی نسبت به مال دارد که 
باید حق آن را ادا کند. حق انفال این است 
که چه در استخراج و تولید منابع انــرژی )از 
بهره برداری  در  و چه  و...(  گــاز  و  نفت  جمله 
و مصرف آن باید از هر گونه اســراف و تبذیر 
خودداری شود. شاید بتوان مفهوم نزدیک آن 

تولید  در  »کارایی«  با  را  اقتصادی  ادبیات  در 
و مصرف تشبیه کرد که البته تفاوت هایی با 
رویکرد اسالمی دارد. از سویی دیگر مصرف 
یارانه انرژی نباید موجب از بین رفتن عدالت 

بین نسلی شود.

پیشنهادهای سیاستی»
سه پیشنهاد سیاستی در کنار یکدیگر باید 
محقق شده تا عدالت در سیاست گذاری یارانه 

انرژی برقرار شود:
سیاست تأسیس »صندوق ملی انفال« به س

 عنوان نهادی باالدستی به  منظور بهبود شیوه 
مدیریت، تنظیم گری و حسابداری در مقوله 
یارانه انرژی برای تحقق اهداف نظام اقتصادی 

اسالم 
سیاست اصالح الگوی مصرف و یا مراعات س

حقوق منابع )حرمت اسراف( 
ــل قــیــمــت حــامــل هــای س ــعــدی ــاســت ت ســی

افزایش  گازخانگی  و  بــرق  در بخش  انـــرژی: 
تغییر  با  پرمصرف  تعرفه مشترکین خانگی 
محسوس قیمت پلکان ها و فروش سوخت 

عمده  کنندگان  مصرف  به  فــوب  قیمت  به 
)صنایع پرمصرف، نیروگاه ها و پاالیشگاه ها( و 
جداسازی جریان مالی تولید و توزیع انرژی در 
نیروگاه ها. در بخش بنزین پیشنهاد می شود: 
ــارت اعــتــبــاری انـــرژی بــه خــانــواده هــای  1- کـ
بدون خودرو اعطا شود که قابلیت پرداخت 
قبوض آب، برق، گاز )معادل سهمیه بنزینی( 
سهمیه  تخصیص   -2 بــاشــنــد.  داشــتــه  را  
بــراســاس یک خــودرو در هر خــانــوار )نــه هر 
ــه  صــــورت مــطــلــق( صــــورت گــیــرد.   خــــودرو ب
3- سهمیه خودروی دهک های باالی جامعه 
ــزار سی سی حذف  و خــودروهــای بــاالی ۲هـ
شود. 4- قیمت بنزین سهمیه و آزاد به  صورت 
تــورم رشد کند. 5- تعیین  ساالنه و مطابق 
قیمت بنزین آزاد مانند برق به  صورت پلکانی 
)تا سقِف قیمت فوب( صورت بگیرد؛ بنابراین 
کــارِت  با  صرفاً  جایگاه ها  در  سوخت گیری 
سوخت میسر خواهد بود و کــارت سوخت 
باید حذف شود و قیمت فوب  جایگاه داران 
بــرای سوخت گیرِی بــدون کــارت مــالک قرار 
گیرد به خصوص در مناطق مرزی که امکان 

قاچاق فراهم است. 6- سامانه شفاف سازی 
بــرای اعــالم درآمــد حاصل از تعدیل قیمت 
یــارانــه  معیشتی،  ــه  ــاران ی در  آن  مــصــارف  و 
زیرساختی،  مصارِف  و  عمومی  خــودروهــای 
بازه  ایجاد شود. 7- خانوارهایی که در یک 
کرده اند  مصرف  سهمیه  از  کمتر  سه ماهه 

یارانه معیشتی بیشتری دریافت کنند.

جمع بندی»
ــه در پـــیـــاده ســـازی ایــن  ــی کـ ــاسـ نــکــتــه اسـ
سیاست ها مطرح است، تقدم و اولویت بندی 
ــهــادی  ــالح ن ــ ــت. تـــقـــدم اصـ ــاســ مـــیـــان آن هــ
ــرژی و تقدم  ــ ــی انـ ــارایـ بـــر ســیــاســت هــای کـ
ســیــاســت هــای اصــــالح الـــگـــوی مــصــرف بر 
سیاست های تعدیل قیمت. دلیل این تقدم 
سیاستی این است که تجربه نشان داده با 
وجود زیرساخت قانونی مناسب در خصوص 
معموالً  نظیر  در کشور  ــرژی  ان یــارانــه  بهبود 
و  آســان، سریع  راهکاری  دنبال  به  دولت ها 
بدون فشار ذی نفعان پرنفوذ برای بهبود یارانه 
انرژی می روند و معموالً نخستین راهکاری که 
به ذهن سیاست گذار و محافل تصمیم گیری 
قیمت گذاری  روش  اصــالح  می کند،  خطور 

حامل های انرژی است.
این در حالی است که سطوح سیاست گذاری 
قــیــمــت گــذاری  روش  ــالح  ــ اصـ در  مــنــحــصــر 
نیست؛ بنابراین مقدم بر هر گونه مکانیسم 
قیمت گذاری حامل های انرژی دولت موظف 
انرژی  کارایی  افزایش  سیاست گذاری  است 
را پیگیری نماید تا نخست با بهبود راندمان 
خــانــوار،  و  در بخش صنعت  انـــرژی  مصرف 
اثربخشی سیاست های قیمتی آینده افزایش 
می یابد و دوم، با افزایش سرمایه اجتماعی، 
زمینه برای پذیرش اجتماعی مردم و جلوگیری 
می شود. فــراهــم  کشور  امنیت  بــه  ضربه  از 
اعتماد  افــزایــش  دلیل  به  احتماالً  همچنین 
عمومی به سیاست های اصالحی دولت - که 
مبنای آن سیاست های قیمتی نیست- تورم 

انتظاری نیز کاهش خواهد یافت.

توزیع عادالنه یارانه انرژی در اقتصاد ایران از منظر اقتصاد اسالمی

انفال چیست و چگونه می توان از آن برای محرومیت زدایی استفاده کرد؟ 

خسارت های غیرقابل جبران بانک های خصوصی به اقتصاد
ــوشــت: تخلفات  ن نــمــایــنــده مجلس  مــهــدی طــغــیــانــی، 
بانک های خصوصی تاکنون خسارت های غیرقابل جبرانی 
به اقتصاد کشور و معیشت مردم زده است. بانکداری 
نباشد،  تحریم  از  بیشتر  زیانش  رهــا  و  یله  خصوصی 
کمتر نیست. به امید خدا با انجام  تحقیق و تفحص از  
بانک های خصوصی و  اصالح نظام بانکداری، این روند 

برای همیشه متوقف خواهد شد.

همکاری برای مبارزه با قمار درفضای مجازی
همکاری  با  نوشت:  مجلس  نماینده  توانگر،  مجتبی 
قوه قضائیه بیش از ۲هزار کارت بانکی که در مراکز قمار 
استفاده می شد، شناسایی شده اند. ۵۰۰هــزار حساب 
اســت در ســه مرحله  ــرار  ق کــه  بانکی شناسایی شــده 
اخطار، هشدار و پیگیری قضایی با دارندگان حساب ها 

برخورد شود.
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فراخوان مناقصه عمومی
 یك مرحله ای

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
1- ضمانتنام�ه بانک�ی م�ورد قب�ول کارفرم�ا ب�ه مدت س�ه م�اه پ�س از تاری�خ افتتاح 
پیش�نهاد و قاب�ل تمدی�د برای س�ه م�اه دیگ�ر .)براب�ر فرمهای هیئ�ت دول�ت( و ی��ا

2 - واریز نقدی به حس�اب ش�ماره   4060030607655863 نزد بانک مرکزی  در  وجه 
اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی 

   چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 
محل تحویل پاکت تضمین و ارزیابی  : دبیرخانه اداره کل

محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات

اعتبار پیشنهادات : سه ماه

کلیه مراحل مناقصه اعم از دریافت اسناد ، تحویل اسناد و بازگشایی در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir  انجام می گردد.     

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. .لذا از کلیه پیمانکاران دارای صالحیت  با در نظر گرفتن رشته مربوطه  ،پایه وظرفیت آزاد 
درخواست می گردد جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.    
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه :  99/11/20          مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 تاریخ  99/11/25

ف
پروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات ردی

نوعاعتبارموضوعمحل اجراالکترونیک دولت
قرارداد

مدت پیمان 
)ماه(

مبلغ برآورد براساس فهارس بها سال 
1399 با شرایط  مندرج )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

تاریخ تحویل اسناد و پیشنهادها 
تا ساعت 12 مورخ

تاریخ بازگشایی ساعت 
8.30  صبح  مورخ

ابتدایی 6 کالسه شمس سبزوار 1
تکمیل سبزوار209900۴۵۴200013۵

69.272.883.684۴6۵.000.00099/12/0999/12/11سرجمععمرانیساختمان

هنرستان 1۵ کالسه کاردانش دخترانه 2
الهیه ناحیه 7 مشهد )باارزیابی(   

209900۴۵۴20001۴7
تکمیل مشهد

623.271.450.9971.170.000.00099/12/0999/12/11سرجمععمرانیساختمان

تکمیل 6 کالسه درآبد تبادکان   3
تکمیل تبادکان209900۴۵۴20001۴9

69.048.532.289460.000.00099/12/0999/12/11سرجمععمرانیساختمان

تکمیل ابتدایی اسماعیل آباد تبادکان )دکتر ۴
تکمیل تبادکانصراف(   209900۴۵۴20001۵0

68.958.145.296450.000.00099/12/0999/12/11سرجمععمرانیساختمان

تکمیل آموزشگاه 3 کالسه معتمدی برآباد ۵
تکمیل خواف  خواف  209900۴۵۴20001۵1

66.782.027.053340.000.00099/12/0999/12/11سرجمععمرانیساختمان

       روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان 

جلس�ه مجمع عموم�ی فوق العاده نوبت اول ش�رکت تعاونی مس�کن ش�ماره یک خانه 
صنعت و معدن خراس�ان رضوی س�اعت 9 صبح روز ش�نبه مورخ 2 اسفند ماه 1399 در 
دفتر مرکزی شرکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 
39، س�الن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش�ود با همراه داشتن برگ عضویت 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی 
خ�ود را ب�ه موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختی�ار واگذار نماید. در این 
صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
در تاریخ های 29 و 30 بهمن ماه 1399 به نش�انی فوق الذکر، از ساعت 9 صبح الی 13 با 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره یک خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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هیئت مدیره شماره یک خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلس�ه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول ش�رکت تعاونی مس�کن ش�ماره هفت خانه 
صنعت و معدن خراس�ان رضوی س�اعت 12 صبح روز شنبه مورخ 2 اسفند ماه 1399 در 
دفتر مرکزی شرکت به نشانی: گلبهار، بولوار جمهوری اسالمی، نبش جمهوری اسالمی 
39، س�الن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش�ود با همراه داشتن برگ عضویت 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی 
خ�ود را ب�ه موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختی�ار واگذار نماید. در این 
صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
در تاریخ های 29 و 30 بهمن ماه 1399 به نش�انی فوق الذکر، از ساعت 9 صبح الی 13 با 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره هفت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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هیئت مدیره شماره هفت خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 

جلسه مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت 
و معدن خراس�ان رضوی س�اعت 10 صبح روز شنبه مورخ 2 اس�فند ماه 1399 در دفتر 
مرکزی ش�رکت به نش�انی: گلبه�ار، بولوار جمهوری اس�المی، نبش جمهوری اس�المی 
39، س�الن چند منظوره تعاونی مسکن خانه صنعت و معدن با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گردد. از کلیه اعضای محترم تعاونی دعوت می ش�ود با همراه داشتن برگ عضویت 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستور جلسه در این جلسه حضور بهم رسانند. 

دستور جلسه: 1-  تمدید مدت فعالیت شرکت تعاونی )ماده 5 اساسنامه(
تذکر: 1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور میسر نباشد می تواند حق رأی 
خ�ود را ب�ه موجب وکالتنامه به عضو دیگر یا نماینده تام االختی�ار واگذار نماید. در این 
صورت هر عضو عالوه بر رأی خود تا سه رأی با وکالت و غیر عضو فقط یک رأی با وکالت 
می تواند داشته باشد. عضو متقاضی اعطای نمایندگی می بایست به همراه نماینده خود 
در تاریخ های 29 و 30 بهمن ماه 1399 به نش�انی فوق الذکر، از ساعت 9 صبح الی 13 با 

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر جهت صدور ورقه ورود به مجمع حضور یابند. 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 
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هیئت مدیره شماره سه خانه صنعت و معدن خراسان رضوی 



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

مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت و درمان:

 7 مورد ابتال به ویروس انگلیسی 
در کشور شناسایی شده است

مدیرروابط عمومی وزارت بهداشت 
و درمـــان گــفــت: هیچ دیـــوار بتنی 
واریانت  و  کرونا  ویــروس  مقابل  در 
جدید آن وجود نــدارد و از آنجا که 
ــروس جــهــش یــافــتــه 70 درصــد  ــ وی
ــدا مــی کــنــد و  ــی ــوع پ ــر شــی ســریــع ت
آن 30 درصــد  مــرگ و مــیــر  ــدرت  ــ ق
بیشتر اســـت، ایــن نــگــرانــی وجــود 
را  بعدی  پیک  از  بخشی  که  دارد 

واریانت انگلیسی تشکیل دهد. کیانوش جهانپور در گفت وگو با برنا تصریح 
کرد: براساس تست های توالی یابی ژنتیکی نوع جهش یافته ویروس اعم از 
آفریقای جنویی، برزیلی و انگلیسی در کشور وجود نداشته اما از واریانت 
انگلیسی مــواردی مشاهده شده که زنگ خطر جدی محسوب می شود. 
تاکنون دست کم هفت مورد شناسایی قطعی شده و قطعاً موارد بیشتری 
می تواند وجود داشته باشد؛ به هر حال مشخص است واریانت انگلیسی 

وارد کشور شده است.

با وجود افزایش جمعیت سالمندان کشور

فقط ۲۰ متخصص طب سالمندی داریم!
معاون وزیــر رفــاه گفت: تا سال ۱۴۱۵ سهم سالمندان ایــران از ۹.۵ درصد 

جمعیت به ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.
 به گــزارش مهر حجت هللا میرزایی افــزود: امــروزه متأسفانه برای جمعیت 
۸ میلیون نفری سالمندان کشور تنها ۲0 پزشک متخصص طب سالمندی داریم.
بین  ایــران  اقتصاد  در سال ۱۴00  پیش بینی می شود  داد:  ادامــه   میرزایی 
۱.۵ تا 3 درصد رشد خواهد یافت که با توجه به آثار دوران تحریم و پایین 
آمدن قیمت نفت در سال گذشته، افزایش قابل توجهی خواهد بود. وی 

افزود: از حاال باید به استقبال سال ۱۴00 برویم و برای آن برنامه ریزی کنیم.
 

یک مدیرسازمان تأمین اجتماعی:

 با اتمام برگه های دفترچه بیمه 
نیازی به تعویض نیست

ــان  شــهــرام غـــفـــاری، مــدیــرکــل درمـ
غــیــرمــســتــقــیــم ســــازمــــان تــأمــیــن 
ــه ایــنــکــه  ــمــاعــی در پـــاســـخ بـ اجــت
در دست  کــه  فعلی  دفــتــرچــه هــای 
مـــردم هستند تــا چــه زمــانــی قابل 
استفاده اند و آیا مراجعه به شعب 
استحقاق  و  دریافت دفترچه  بــرای 
درمان به کلی متوقف خواهد شد، 
به ایسنا گفت: بله، از ابتدای اسفند 

نیازی برای صدور دفترچه جدید نیست. بیمه شدگان می توانند دفترچه های 
قدیم را استفاده کنند و اگر برگه دفترچه شان تمام شد دیگر به شعب مراجعه 
نکنند. غفاری ادامه داد: در این صورت بیمه شده می تواند با کارت ملی 
به مراکز درمانی مراجعه کند، مراکز بهداشتی و درمانی خدمات الزم را 

به وی ارائه می دهند.

 عفت زارع  اگر کمی دقیق تر سبک زندگی 
قرار  بررسی  مورد  را  بزه دیدگان  و  بزهکاران 
نوع  در  متفاوتی  با چالش های  قطعاً  دهیم 
تربیت خانوادگی، سرگرمی ها، نحوه استفاده 
از فضای مجازی و بهره گیری از وسایل ارتباط 
دینی  باورهای  و  دوستان  با  ارتباط  جمعی، 
که  موضوعاتی  شد.  خواهیم  روبه رو  آن ها 
به عنوان شاخص های مهم و سازنده سبک 
زندگی می توانند در تعیین مسیر زندگی فرد 

مؤثر باشند.

تکامل انسان یا سقوط ارزش های اخالقی»
ــری،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــد ابـ ــ ــیـ ــ ــجـ ــ مـ
در  رفـــــتـــــارشـــــنـــــاس 
خبرنگار  بــا  گــفــت وگــو 
اینکه  بــیــان  مــا ضمن 
با توجه  در دهه اخیر 

شبکه های  و  مــجــازی  فــضــای  گسترش  بــه 
به  ایرانی  ماهواره ای، سبک زندگی اسالمی 
شدت تحت تأثیر قرار گرفته است، می گوید: 
افزایش جرایم اجتماعی، رشد فساد اخالقی، 
افــزایــش روابـــط فــرا زنــاشــویــی، کاهش آمــار 
ازدواج، رشد آمار طالق، تنش های رفتاری در 
خانواده، همه و همه ناشی از تغییرات سبک 

زندگی و گرایش آن به زندگی غربی است.
خصوص  در  اجتماعی  آسیب شناس  ــن  ای
تأثیر پدیده هایی چون چشم و همچشمی و 
مصرف گرایی در وقوع جرم می گوید: افزایش 
رقابت ها بین افراد، رشد چشم و همچشمی، 
مصرف  گرایی، اشراف زدگی و دیگر رفتارهای 
افزایش جرایم می شود چرا  ناصحیح سبب 
که بسیاری از افرادی که مرتکب قاچاق مواد 
مخدر، اختالس و رشوه شده اند، زیاده خواهی 
بزهکاری ها  ایــن  ریــشــه  را  خــانــواده  و  خــود 
تقوای  بنابراین ساده زیستی،  کرده اند.  اعالم 
نادرست،  رقابت های  از  پرهیز  و  اقتصادی 
انسان را در مسیر رشد معنوی قــرار داده و 

همانند واکسن اخالقی او را حفظ می کند.

ساده زیستی در همه ابعاد»
از  یکی  بهشتی  دانشگاه شهید  استاد  این 
بهترین راهکارها برای تقویت سبک زندگی 
را آموزش مهارت های زندگی توسط خانواده 
ــد:  ــزای ــن خــصــوص مــی اف ایـ مـــی دانـــد و در 
مهارت های زندگی ابتدا در خانواده و توسط 
و  رفتاری  اصلی  الگوهای  عنوان  به  والدین 
سپس در مــدارس و مراکز آموزشی و پس 
رادیــو،  مانند  ارتباطی  رسانه های  در  آن  از 
به طور  تلویزیون، فضای مجازی و مکتوب 

نظری و عملی آموزش داده می شود. 
ــی و  ــســت وی بـــا اشـــــاره بـــه ایــنــکــه ســاده زی
به  ابعاد  تمام  در  باید  را  زندگی  مهارت های 
در  وقتی  می کند:  تصریح  آمــوخــت،  ــراد  افـ
تشریفاتی  وسایل  انــواع  ایرانی،  سریال های 
گذاشته  نمایش  بــه  ــواده  خــان در  لــوکــس  و 
مــی شــود، چــگــونــه مــی تــوان ســبــک زنــدگــی 

اسالمی ایرانی را تبلیغ نمود؟ 
ابهری که بیش از چهار دهه از عمر خود را 

اجتماعی  آسیب شناسی  حــوزه  در 
صرف کرده است، نقش رسانه های 
افـــزایـــش و  را در  مــجــازی  فــضــای 
بسیار  اخالقی  بزهکاری های  رشد 
مهم می داند و می گوید: متأسفانه 
مــوضــوع حیاتی،  ایــن  بــه  رسیدگی 
این  بــه  کــس  و هیچ  ــدارد  نـ متولی 

مسئله نمی پردازد.

گرایش به شبکه های مجازی »
ــی،  ــات ــی ــا پــــروانــــه ب ــ امـ
جــــامــــعــــه شــــنــــاس و 
ــاب  ــتـ نــــویــــســــنــــده کـ
ایرانی  زندگی  »سبک 
نــقــش آن  اســالمــی و 

آسیب های  و  جرایم  وقوع  از  پیشگیری  در 
از  ما می گوید: یکی  به خبرنگار  اجتماعی« 
تأثیر زیادی در تغییرات سبک  مواردی که 
و  اجتماعی  متعدد  آثـــار  و  داشــتــه  زنــدگــی 

بر  خــود  از  را  فرهنگی 
جای می گذارد، گرایش 
مجازی  شبکه های  به 
اســــــت. تــغــیــیــری کــه 
با  ــواده  ــانـ بــنــیــان خـ در 
الگوهای فضای مجازی 
ایجاد می شود، موجب 
گــســیــخــتــگــی  هــــم  از 
خانواده، شکاف نسل ها و تغییر ارزش ها و 

باورها خواهد شد.
رســانــه ای  فرهنگ  امـــروزه  مــی گــویــد:  بیاتی 
تلفن همراه فراگیرترین  و  اینترنت  برتری  با 
جامعه  در  تأثیرگذار  فرهنگ  قــوی تــریــن  و 
است. مرکز این تأثیرات نسل جوان است. 
ــد بـــه رشــد  ــوان ــاط مــی ت ــبـ هـــر چــنــد ایـــن ارتـ
مهارت های مختلف منجر شود، اما در کنار 
در  نیز  آن  پنهان  مــهــارت هــا، خــطــرات  ایــن 
کمین است. از جمله این خطرات می توان به 
جرایم و آسیب هایی مانند اعتیاد فرزندان به 

فضای مجازی، شیوع باالی زورگیری سایبری 
در بین نوجوانان، تشکیل گروه های فساد و 
اخالقی،  امنیت  علیه  سایبری  جرایم  جرم، 
آنالین،  پورنوگرافی  سایبری،  ــت  اذی و  آزار 

قلدری سایبری و اعتیاد جنسی اشاره کرد. 
ــوزه اجــتــمــاعــی تصریح  ــن پــژوهــشــگــر حــ ایـ
به  می دهد  نشان  تحقیقات  نتایج  می کند: 
هر میزان فعالیت در شبکه های اجتماعی در 
میان نوجوانان و جوانان بیشتر باشد، میزان 
عواطف خانوادگی و ارتباطات واقعی آن ها با 
والدین کمتر خواهد شد. از سویی مدگرایی، 
کمرنگ شدن ارزش های دینی، بحران هویت 
دیگر  جمله  از  آسیب پذیر  دوســتــی هــای  و 
بسیاری  در  که  است  اجتماعی  آسیب های 

از موارد منجر به انجام بزه و جرم می شود.
راهکارها  مؤثرترین  از  یکی  می افزاید:  وی 
به منظور تقویت ظرفیت های سبک زندگی 
در پیشگیری از جرایم، آموزش مهارت های 
زنــدگــی اســـت. ایــن آمــوزش هــا مــی تــوانــد به 
مقاطع  در  ــاربـــردی  کـ و  نــظــام مــنــد  صــــورت 
گوناگون ارائه شود تا بتوان ضمن گسترش 
امکان  جــدیــد،  اجتماعی  زنــدگــی  فرهنگ 
فرایندهای  در  را  زندگی  سبک  تأثیرگذاری 
پیشگیرانه از جرایم و آسیب های اجتماعی 

فراهم آورد. 
مهارت های  کسب  بیاتی  پــروانــه  گفته  بــه 
زندگی یکی از عناصر اصلی بلوغ اجتماعی 
افــــــرادی که  تــمــامــی فــرهــنــگ هــاســت.  در 
مهارت هایی همچون خودآگاهی، مهارت حل 
با استرس و مهارت  مسئله، مهارت مقابله 
ارتباطی را به نحو شایسته ای درک کرده اند، 
می توانند به انتخاب و ارائه رفتارهای مناسب 
در موقعیت های معینی دست بزنند. بنابراین 
مراوده  در  زندگی  مهارت های  از  که  کسانی 
با دیگران استفاده می کنند، به قدرت تحمل 
نسبت به نظرات مخالف  و احساس امنیت 
نسبت به گفتار دیگران می رسند و قادرند بر 

رفتار خود کنترل داشته باشند.

هر چند استفاده از شبکه های اجتماعی موجب رشد برخی مهارت ها شده است اما از خطرات پنهان آن نباید غافل بود

فضای مجازی علیه عواطف خانوادگی
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خبر

مصرف  گرایی، 
اشرافیت و دیگر 

رفتارهای ناصحیح 
سبب افزایش جرایم 

می شود

بـــــــرش

محاسبه حق التدریس معلمان بر مبنای 35 دقیقه، شایعه است  وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه محاسبه حق التدریس معلمان بر مبنای 35 دقیقه شایعه است، گفت: برای ساعت کار فرهنگیان و نحوه 
پرداخت آن، هیچ قاعده جدیدی وضع نکردیم. به گزارش فارس، محسن حاجی میرزایی افزود: بر اساس گزارش ادارات شهرستان ها از عملکرد معلمان، این محاسبات انجام شده است؛ اگر این گزارش ها با عملکرد معلمان 
منطبق نیست می توانند مراجعه کنند تا رسیدگی شود.وی در واکنش به این جمله که »برخی معلمان می گویند اگر در پرداخت حق التدریس تغییر داده نشود از ادامه تدریس معذور هستند« گفت: این گونه نیست.

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 ساختمانهای 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 میگردد:
آقای اس��ماعیل گاورسی جوزقانی به شناسنامه شماره 17 کدملی 0749571950 صادره تایباد فرزند محمد در ششدانگ 
یکباب منزل به مساحت 132 مترمربع پالک شماره 37 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت س��هم االرثی برات دوس��ت محمدی از مرحوم جان محمد دوست محمدی و 

قسمتی از پالک کالسه 619- 98
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 صورتی که 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 صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 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.آ9911795
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/11/21                                                   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/6

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
حس��ب تکالیف مقرر در ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 
آراء صادره از هیات 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:
بخش3 سبزوار-پالک 5 اصلی اراضی قلعه نو

-شرکت کویر خودرو سربداران  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 198/84 متر مربع قسمتي ازپالک 290  فرعي 
از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي اسماعیل جلمبادانی

-خانم فاطمه ارشادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 121/42 متر مربع قسمتي ازپالک 95  فرعي از 5 اصلی 
بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عطیه )ژاله(و حاله )هوریه( و بی بی آغا )الله(و انور و اقدس شهرت همگی الداغی 

-خانم صدیقه افچنگی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 97/74 متر مربع قسمتي ازپالک باقیمانده 107  
فرعي از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا قلعه نوی

-آقاي هادی سارقی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/70 متر مربع قسمتي ازپالک 227  فرعي از 5 
اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا نادرپور 

-آقاي حسین قلعه نوی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 100/23 متر مربع قسمتي ازپالک 227  فرعي 
از 5 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي زهرا قلعه نوی )نادرپور(

پالک 6 اصلی اراضی کلوت
-آقای اسماعیل عندلیبی پور  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 120 متر مربع قسمتي ازپالک 6883  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
-خانم زهرا جلیل پور  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/30 متر مربع قسمتي 

ازپالک 4559  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد علی اقدسی
-آقای رضا اکبری زاده  نس��بت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/30 متر مربع قسمتي 

ازپالک 4559  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد علی اقدسی
-آقای اس��ماعیل قزی   نسبت به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 129/30 متر مربع قسمتي 

ازپالک 127  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه محمد پور فسنقری
-خانم نیره محمدی کیذقان   نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 129/30 متر مربع 

قسمتي ازپالک 127  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي فاطمه محمد پور فسنقری
-آقاي بهنام زاهدی  نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 124/34 متر مربع قسمتي ازپالک 2  فرعي از 6 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر جنت ابادی
-آقای حسین بالش ابادی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 132/07 متر مربع قسمتي ازپالک 16335  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي وجیهه ناوی
-آقای خلیل شرفی مقدم  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 168/51 متر مربع قسمتي 

ازپالک 4559  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد سلطان نیا
-خانم زهرا علوی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 168/51 متر مربع قسمتي ازپالک 

4559  فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد سلطان نیا
-خانم زهرا علوی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 85/68  متر مربع قسمتي ازپالک 29  فرعي از 6 اصلی 

بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي احمد رازقندی 
-آقاي فرش��ید س��نگ سفیدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 134/87 متر مربع تمامت پالک 6300  

فرعي از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اصغر غالمی
-آقاي محسن ده نبی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 102/30 متر مربع قسمتي ازپالک 35  فرعي از 

6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی مهری 
-آقای محسن ساعدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 111/62 متر مربع قسمتي ازپالک 4559  فرعي 

از 6 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد علی اقدسی
-آقاي محسن رضائی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 104/50 متر مربع قسمتي ازپالک 1  فرعي از 6 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر هراتی و مطهره نایب یزدی
پالک 173 اصلی اراضی باغان

-اقای جواد باغانی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 584/16 متر مربع قسمتي ازپالک 1093  فرعي از 
173 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسین باغانی

پالک 206 اصلی اراضی دولت اباد
-آقای سید محمد دولت ابادی  نسبت به ششدانگ  یک قطعه باغ به مساحت 37195/30 متر مربع قسمتي ازپالک 383  

فرعي از 206 اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عبدالحمید اصغری دولت ابادی               

پالک 478 اصلی اراضی توحید شهر
-خانم محترم کوشکی  نسبت به ششدانگ  یک باب منزل به مساحت 127/05 متر مربع قسمتي ازپالک 226  فرعي از 478 

اصلی بخش 3 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي عبدالحسین هاشمی               
بخش 12 سبزوار

پالک1 اصلی اراضی عمیداباد
-خانم زهره عبدی  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 102/72 متر مربع قسمتي ازپالک 3881  فرعي از 

یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي سلیمان حمامی پادر
-خانم نادیا طاهری  نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 92/03 متر مربع قسمتي ازپالک 19980  فرعي از یک 

اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي امیر مسعود طاهری
-خانم ناهید میر حسینی  نسبت به ششدانگ  یک باب مغازه به مساحت 66/37 متر مربع قسمتي ازپالک 19980  فرعي 

از یک اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي امیر مسعود طاهری
پالک2اصلی اراضی عبدالرحمن

-خانم ناهید نگاری نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 83 متر مربع قسمتي ازپالکهای  14734 و 198  
فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزوارکه نسبت به پالک 14734 فرعی بالواسطه از محل مالکیت مالک رسمي خودش  و نسبت 

به پالک 198 فرعی مع الواسطه از محل مالکیت رسمی بتول ترابی
-آقاي حس��ن دبیری پور نس��بت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/70 متر مربع قسمتي 

ازپالک 14133  فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد حسن خسروابادی 
-خانم منیر بیدی نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 91/70 متر مربع قسمتي ازپالک 

14133  فرعي از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي محمد حسن خسروابادی
-خانم ندا شمس ابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 103/09 متر مربع قسمتي ازپالک 9949  فرعي 

از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن برغمدی
-آقاي حسن خسروابادی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 63/25 متر مربع قسمتي ازپالک 135  فرعي 

از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي قیوم کشکی
-خانم زهرا مرشدی نامنی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 84/96 متر مربع قسمتي ازپالک 3196  فرعي 

از 2 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي خودش
پالک 3 اصلی اراضی الداغی

-آقاي حسین استیری نسبت به ششدانگ اعیانی یک باب ساختمان به مساحت 179/45 متر مربع تمامت پالک 204  فرعي 
از 3 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي موقوفه حسین به تولیت اداره اوقاف و امور خیریه سبزوار

پالک 5 اصلی اراضی فتح اباد
-خانم هاجر چاه ستاره  نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 81/65 متر مربع قسمتي ازپالک 506  فرعي از 

5 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک اصغر برازنده دولت ابادی
پالک 7 اصلی اراضی نقابشک

-آقاي حسین عابدی نسبت به ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 80/55 متر مربع قسمتي ازپالک 16  فرعي از 7 
اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي وراث علی اکبر قاسمی سبزوار

-خانم گلجهان دهقانی علی اباد نس��بت به شش��دانگ  یک باب ساختمان به مساحت 86/38 متر مربع قسمتي ازپالک 16  
فرعي از 7 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي علی اکبر قاسمی سبزوار

پالک 8 اصلی اراضی جعفر اباد
-خانم مرضیه دلک ابادی  نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 110/94 متر مربع قسمتي 

ازپالک 89  فرعي از 20 فرعی باقیمانده از 8 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن علوی رفیعی
-آقای عبداله بهزادی فر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ  یک باب ساختمان به مساحت 110/94 متر مربع قسمتي 

ازپالک 89  فرعي از 20 فرعی باقیمانده از 8 اصلی بخش 12 سبزواراز محل مالکیت مالک رسمي حسن علوی رفیعی
لذا به اس��تناد 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 روس��تاها از تاریخ الصاق رای در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
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 هیات 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 99/2226(آ9911791
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/11/21                                                    تاریخ انتشار نوبت دوم:   99/12/06

علي آب باریکي-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک سبزوار

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

هیئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص 
را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر و تسلیم گردد و 
علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مشاعی 
و س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه از انتشار اولین 
آگهی اعتراض کتبی خود را مستقیماً بع اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی 
است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و 

صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی شماره 139960313006005429 مورخه 1399/11/01 تقاضای خانم خدیجه حیدری لکی فرزند محمد مبنی بر 
صدور سند مالکیت ششدانگ یکباب خانه قسمتی از پالک 9890 فرعي از یک اصلی بخش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب 
واقع در میاندوآب خریداری شده از آقاي محرم دلیر پرونده هیأت 57 – 99 به مساحت 85 / 67 مترمربع که برای آن پالک 

29427 فرعی تعیین شده است . 9911786
تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/11/21 

تاریخ انتشار نوبت دوم : جهار شنبه 1399/12/06 
قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

آگهی
احتراما به استحضار می رساند آقای محمد تقی حسین پور اقدام به طرح دعوی بطرفیت ورثه مرحوم عزت صابر بخواسته 
حص��ر وراث��ت نموده و چنین اعالم میدارد که آن مرحوم در مورخ��ه 99.10.25 در اقامتگاه دائمی خود فوت نموده و ورثه 
حین الفوتش عبارتند از1.محمد امین حس��ین پور متولد62.8.20 به ش ملی 0749739623 فرزند متوفی 2.محمد علی 
حس��ین پور متولد60.2.1 به ش ملی 0749719362 فرزند متوفی 3.محمد تقی حس��ین پور متولد  59.1.1 به ش ملی 
0749188596 فرزن��د متوفی 4.ام البنین حس��ین پور متولد 58.2.1 به ش مل��ی 0749188588 فرزند متوفی 5.قدیره 
حس��ین پ��ور متولد 55.3.10 به ش ملی 0749186143 6.طوبی حس��ین پور متولد50.6.3 ب��ه ش ملی 0749184817 
فرزند متوفی 7.کبری حسین پور متولد 47.4.3 به ش ملی 0749182768 فرزند متوفی 8.زهرا حسین پور متولد 45.3.5 
ب��ه ش ملی 0749182751 فرزند متوفی 9.اقدس حس��ین پور متول��د 43.1.25 به ش ملی 0749677351 فرزند متوفی 
10.فاطمه حسین پور متولد 42.1.8 به ش ملی 0749673567 فرزند متوفی 11.صغری حسین پور متولد 40.7.7 به ش 
ملی 0749180927 فرزند متوفی 12.عصمت حسین پور متولد 37.6.5 به ش ملی 0749657936 فرزند متوفی می باشد  
و بجز اینها وارثی ندارد لذا مراتب فوق طی یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار درج آگهی شده تا هر کسی نسبت 
به آن مرحوم ادعایی داش��ته و یا وصیت نامه ئی دارد ظرف مدت یک ماه پس از نش��ر آگهی به شورای حل اختالف مراجعه 

وگرنه گواهی حصر وراثت برابر مقررات قانونی و امر حسبی صادر خواهد شد.9911784
دبیر ح دو شورای حل اختالف باخرز-خدادادی

آگهی تحدید حدود اختصاصی
پیرو آگهی قبلی که به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گردیده اینک بر حسب در خواست واصله مستند به ماده مذکور و ماده 
61 آئین نامه قانون ثبت،تحدید حدود یک قسمت از امالک واقع در قطعه یک درگز بخش 7 قوچان در ساعت اداری در تاریخ 

مندرج در متن آگهی انجام و به شرح ذیل آگهی می گردد:پالک 345- اصلی شهر درگز قطعه یک درگز بخش 7 قوچان
پالک 2737 فرعی مجزی شده از 345- اصلی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی ششدانگ یک باب ساختمان 

محل تاسیسات برق واقع در شهر درگز میدان سجادیه ابتدای خیابان پیروزی یک  تاریخ تحدید:1399/12/19
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالک و مجاورین شماره های فوق به وسیله این آگهی اخطار میگردد که در 
روز و س��اعت مقرر در این آگهی در محل حضوربهم رس��انندو چنانچه هر یک از صاحبان امالک و یا نماینده قانونی آنها در 
موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد 
ش��د و اعتراضات مجاورین نس��بت به حدود و حقوق ارتفاقی ونیز صاحبان امالکی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق 
تبصره 2 ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین میبایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت 
اس��ناد ظرف یک ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مذکور اخذ و به 

این اداره تسلیم نمایند.9911783
تاریخ انتشار:1399/11/21

ناصر حسن زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک درگز

   هیات 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 خانم طیبه سادات قدمگاهی فرزند سید 
حسین به شماره شناسنامه 1653 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 101/09متر مربع در قسمتی از پالک 45 
فرعی از 137 اصلی واقع در اراضی تلخ زنج قدمگاه بخش 3 شهرستان زبرخان از محل مالکیت رسمی مشاعی خود متقاضی 
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 هیات الصاق تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است و بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور 
سند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید 
حدودمراتب را در اولین آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رساند ونسبت به امالک در جریان ثبت 

وفاقد سابقه تحدید حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .9911782
تاریخ انتشار نوبت اول: 21 /1399/11                                                       تاریخ انتشار نوبت دوم:1399/12/6

                                       سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

براب��ررای ش��ماره139960306022000345هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمصطفی کمال 
نیا فرزندسیدعلی به شماره شناسنامه387صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت 9887/87 مترمربع پالک 
فرعی از275 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی ورثه کمالی نیا محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشندمی 
توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ 
تس��لیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهدشد. 9911777
  تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/11/21                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/12/05                     

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقدسندرسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی

براب��ررای ش��ماره139960306022000346هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای 
فاقدسندرس��می مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سیدمصطفی کمال 
نیا فرزندسیدعلی به شماره شناسنامه387صادره ازفریمان دریک قطعه زمین مزروعی بمساحت17434.00مترمربع پالک 
فرعی از275 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمالک رسمی آقای علی کمال نیا محرزگردیده است.لذابه منظوراطالع عموم 
مراتب دردونوبت به فاصله15روزآگهی می شوددرصورتی که اشخاص نسبت به صدورسندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ندمی توانندازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذرسید، ظرف مدت یک 
ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهدشد.  9911780
 تاریخ انتشارنوبت اول: 1399/11/21                  تاریخ انتشارنوبت دوم: 1399/12/05                  

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

برابر رای شماره 139960318002003689 مورخ 1396/10/25 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبتی شهرستان بندر انزلی تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
شهروز معانی جو فرزند محمد رضا به شماره شناسنامه0011952075 کد ملی 0011952075 در ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر خانه بمساحت 127/43 متر مربع در قسمتی از پالک 2و3 فرعی از 645 اصلی بخش 8 گیالن حوزه ثبت ملک 

انزلی که شماره پالک فرعی 6494 فرعی برای آن در نظر گرفته شده است، محرز گردیده است
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که هر کس نسبت به صدور سند 
مالکیت بنام متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را کتبا به اداره 
ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 
محترم قضایی تقدیم و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید . بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3311//9911776
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/21                                                 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/12/05 

عباس نوروزی-رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان بندر انزلی

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

امالک واقع در بخش 7 یزد- طزرجان و توابع
2011 – اصلی -  آقای مهدی تیموری نسبت به ششدانگ  خانه نیمه ساز بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی برابر به 

مساحت 403 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002526مورخ1399/10/03واقع در طزرجان تفت خریداری عادی ازسید احمد رضائی مالک رسمی

امالک واقع در بخش 16 یزد - سانیج و توابع
1192فرعی از 24- اصلی – خانم  بی بی صدیقه آینده مالمیری  نسبت به ششدانگ  خانه به پالک ثبتی برابر به 

مساحت 226 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002522مورخ1399/10/03واقع در باغکهله سانیج  تفت خریداری عادی مع الواسطه ازغالمرضا 

خانی مالک رسمی 
27 فرعی از77 – اصلی - آقای محمد فرزین یزدی نسبت به ششدانگ  خانه باغچه بطورمفروز قسمتی از پالک ثبتی 

برابر به مساحت 150/70 مترمربع بموجب رای شماره 
139960321006002524مورخ1399/10/03واقع در دشتک علیا سانیج  تفت خریداری عادی ازعلی اصغر فرزین 

مالک رسمی 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. آ-9911253
تاریخ انتشارنوبت اول: دوشنبه 1399/11/06

تاریخ انتشارنوبت دوم: سه شنبه 1399/11/21
امیرحسین جعفری ندوشن  مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تفت

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رسمی  برابر رای شماره 139960318001002652 مورخه 1399/10/18 موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 
، تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رحیم قلیزاده به شناس��نامه ش��ماره 536 کد ملی 5698964211 
صادره از شفت فرزند علی اصغر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 217/39 متر مربع به شماره 
پالک فرعی 413 از پالک ش��ماره 2 و 8 باقیمانده از اصلی 25 واقع در بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک رش��ت به نام مالک رس��می اولیه سید شعبان حسینی احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و 

انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 3144  آ-9911249
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/11/06    تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/21 

سید محمد فرزانه شال 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت 
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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

معترضان در مقابل دادگاه قدس اشغالی خواستار کناره گیری نخست وزیر  رژیم صهیونیستی شدند

نتانیاهو دوباره در دادگاه
 علوی  نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز 
گذشته برای دومین بار در جریان رسیدگی 
ــده هــای مــتــعــدد فساد  ــرون مــقــدمــاتــی بــه پ
ــاه حــاضــر شــد. بــه گــزارش  ــ خـــود، در دادگ
فارس، همزمان با حضور بنیامین نتانیاهو 
ــادی  ــاه قــدس اشــغــالــی، شــمــار زی ــ در دادگ
صهیونیست های  و  وی  بــه  معترضان  از 
ناراضی، با تظاهرات بیرون دادگاه خواستار 
کناره گیری  او شدند که در پی این اقدام، 
نیروهای امنیتی، ساختمان دادگاه و معابر 
درآوردنـــد.  خــود  محاصره  به  را  آن  مجاور 
اسرائیلی، شدت  گزارش رسانه های  به  بنا 
تظاهرات به حدی بود که نه فقط نیروهای 
مأموران  بلکه  صهیونیستی  رژیــم  پلیس 
موسوم  اسرائیل  داخلی  امنیت  ســازمــان 
نتانیاهو  از  حفاظت  ــرای  ب نیز  شــابــاک  بــه 
حاضر شدند. خبرنگاران اسرائیلی گزارش 
نتانیاهو،  ضــد  تظاهرات کنندگان  ــد  دادنـ
به وسیله پالکاردهایی با نوشته »جُرم وزیر« 
 Crime Minister( نخست وزیر  جای  به 
فساد  ــه  ب  )Prime Minister جـــای  ــه  ب
این  بر  کــردنــد.  اعــتــراض  او  مالی  و  دولتی 
اساس، صدای فریاد »استعفا، استعفا!«ی 

معترضان که خواستار کناره گیری نتانیاهو 
از قدرت هستند در ساختمان دادگاه قدس 
اشغالی و اتاق جلسه محل حضور نتانیاهو 

طنین انداز شد.
پس از وقفه چند ماهه در برگزاری جلسات 
فساد  پــرونــده هــای  به  مقدماتی  رسیدگی 
ویروس  گسترده  شیوع  دلیل  به  نتانیاهو 
کووید۱۹ در فلسطین اشغالی، این روند روز 

گذشته از سر گرفته شد. 

نتانیاهو: بی گناهم!»
نخست وزیر رژیم صهیونیستی و شرکای او 
که در جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده های 
اتهامات  تمام  شــدنــد،  حاضر  خــود  فساد 
ــامــه  روزن ــزارش  ــ گ ــه  ب کـــردنـــد.  رد  را  وارده 
جروزالم پست، »بوآز بن زور« دادستان این 
جلسه دادگاه در واکنش به اعالم بی گناهی 
نتانیاهو، گفت: »مسئله درباره قانون اساسی 
بنیادین  قوانین  نقض  برابر  در  ما  اســت، 

و  ادامــه، دیگر متهمان  قرار گرفته ایم«. در 
پرونده های فساد  در  نتانیاهو  شرکای جرم 
مؤسسه  مالک  اِلــوویــچ«  »شائول  جمله  از 
رسانه ای بِزِک، »آیریس الوویچ« همسر وی 
نشریه  امتیاز  صاحب  ــوزس«  مـ »آرنـــون  و 
دفاعیات  ارائـــه  ــرای  ب ــوت،  آحــارون یدیعوت 
خود فراخوانده شدند. به نوشته رسانه های 
مانند  نیز  دیگر  متهمان  تمامی  اسرائیلی، 

نتانیاهو، اتهامات وارده را رد کردند.
در  پــرونــده  رژیــم صهیونیستی ســه  پلیس 
خصوص فساد دولتی و مالی علیه نتانیاهو 
تشکیل داده و در سه سال اخیر از منابع 
مختلفی شامل دستیاران و وزیــران پیشین 
کابینه، بازجویی کرده است. حضور نتانیاهو 
اتــفــاق مــی افــتــد که  در دادگـــــاه در حــالــی 
فلسطین  در  سراسری  انتخابات  چهارمین 
اشغالی در دو سال اخیر قرار است ۲۳ مارس 
۲۰۲۱ )مصادف با سوم فروردین ۱۴۰۰( برگزار 
سرزمین های  در  سیاسی  بی ثباتی  شـــود. 
اشغالی و فساد مقامات این رژیم به اندازه ای 
گسترده شده که صدای مقامات داخلی و 
صهیونیست های ساکن در این مناطق را نیز 

درآورده است.

شیخ االزهر:

حکم الهه روزنه امیدی 
برای فلسطین است

شــیــخ االزهـــــر ضمن 
حکم  از  اســتــقــبــال 
دیــــــــــــــوان کـــیـــفـــری 
بین الملل درباره اراضی 
ــالم  ــ فـــلـــســـطـــیـــن، اعـ

کرد: تحقیقات بین المللی درباره جنایت های 
جنگی رژیم صهیونیستی روزنه امیدی برای 

پس گیری حقوق ملت فلسطین است.
به گزارش ایسنا احمد الطیب در شبکه های 
اجتماعی از جامعه بین الملل خواست از ملت 
فلسطین تا زمان تشکیل کشور مستقل خود 

به پایتختی قدس شریف پشتیبانی کنند.
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مکرون و سودای رهبری اروپا
در  خــود  سخنرانی  در  فرانسه  جمهور  رئیس  مــکــرون،  امانوئل  به تازگی 
اندیشکده شــورای آتالنتیک، مطلبی پر اهمیت را اعالم کرد. وی گفت: 
اتحادیه اروپا نباید در تقابل با چین، با آمریکا متحد شود. البته فرانسوی ها 
جزو کشورهایی هستند که به شدت از حضور چین در اروپا و به ویژه خرید 
شرکت های بزرگ و شراکت با آن ها نگرانند. پاریس همچنین از عملیاتی 
شدن پیمان ۱+۱6 پکن با کشورهای اروپــای شرقی و اجــرای آن استقبال 
نمی کند. منافع اقتصادی قابل توجه این همکاری با چین هم سبب شده 
تعدادی از کشورهای اروپای شرقی مانند مجارستان و بلغارستان تا حدی 

قوانین اتحادیه را در این روابط رعایت نکنند.
از  انگلیسی که  از یک سو  از طرف دیگر، فرانسوی ها احساس می کنند 
با آمریکا بسیار  را  اتحادیه خــارج شــده، سیاست های فراآتالنتیکی خود 
تقویت می کند و از طرف دیگر هم، لندن به دنبال این است که تبادالت 
در حــدود  برگزیت، چیزی  اجـــرای  از  پــس  کند.  تقویت  بــا چین  را   خــود 
7۰ درصد از مبادالت انگلیس با اتحادیه اروپا کاسته می شود و لندن به 
دنبال پر کردن این خأل در روابط با آمریکا و چین است؛ امری که به مذاق 
پاریس خوش نیامده است. مکرون امروز احساس می کند اگر اتحادیه اروپا 
بخواهد راه آمریکا را برود، متضرر می شود. آمریکا هم با پیگیری راهبردهای 
ویژه ای به دنبال ممانعت از رشد بیش از پیش چین است. اروپا دنبال رقابت 
با چین نیست و امروز این کشور از نظر اقتصادی و حتی از منظر نظامی نیز 
نسبت به اروپا دست برتر را دارد. از همین رو مکرون حس می کند چرا باید 
اروپا دنبال ایاالت متحده ای بیفتد که در حال تقویت رهبری خود در جهان 
است؛ در حالی که این اتحادیه دنبال چند جانبه گرایی است. با توجه به 
پیشینه قبلی فرانسه و خروج انگلستان از اتحادیه به عنوان یک کشور قوی 
از لحاظ سیاسی و نظامی، رئیس جمهور فرانسه احساس می کند می تواند با 
این صحبت ها و با این سیاست ها به نحوی رهبری سیاسی اروپا را به دست 
گیرد. این سیاست نیز که در مقابل ایران و برجام در پیش گرفته که عربستان 
هم باید در مذاکرات باشد، عالوه بر اینکه به دنبال منافع اقتصادی در قبال 
سعودی یا شاید ایران است، بار سیاسی هم دارد. بنابراین فرانسه به نوعی 
خود را نشان می دهد که ما دنباله رو آمریکا نیستیم و سیاست متفاوتی را 
نسبت به دیگران در پیش می گیریم. در مجموع، ضمن اینکه جو بایدن 
تالش می کند خرابکاری های ترامپ با اروپا را جبران کند، در آینده شاهد 
شکل گیری یک رقابت بین اروپا و آمریکا درباره ایران، مسائل منطقه، چین 
و حتی درباره روسیه خواهیم بود. رقابتی که اکنون چشمه هایی از آن دیده 
می شود. درباره قضیه الکسی ناوالنی، مخالف غرب گرای پوتین، آمریکایی ها 
سخت گیری زیادی درباره روسیه کردند، آلمانی ها اما نه به شدت آمریکا 
مخالفت کردند، فرانسوی ها هم تنها آن را محکوم کردند، طوری که روابط با 

مسکو تحت تأثیر قرار نگیرد.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
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یادداشت

 دکتر عبدالرضا فرجی راد، سفیر پیشین ایران در کشورهای اروپایی

دریـچـه

اختصاصی  پــرونــده ای  در  انگلیس  چاپ  گاردین  روزنامه 
به تالش های ملکه انگلستان برای به وجود آوردن تغییر 
در قانون اساسی این کشور، در راه مخفی کردن اموال و 
دارایــی هــای خود پرداخته اســت. این اسناد تــازه بدست 
آمده، از البی های گسترده ملکه الیزابت خبر می دهد که با 
نفوذ خود موفق شده آنچه »دارایی های شرم آور« او خوانده 

شده را از دید عموم پنهان کند. این روزنامه همچنین در گزارشی می گوید دانشمندان 
مطرح حوزه واکسیناسیون به دنبال این هستند که به صورت کلی اهــداف برنامه های 

واکسیناسیون کرونا در جهان را مورد بازنگری قرار دهند.

گاردین
صفحه  اصلی  عکس  و  پــرونــده  تایمز  نیویورک  روزنــامــه 
نخست خود را به ناعدالتی ها نسبت به اقلیت های نژادی 
است.  داده  اختصاص  آمریکا  مهاجرپذیر  شهرهای  در 
آمریکای  مهاجران  سخت  زندگی  بر  بیشتر  نشریه  این 
التین در شهری مثل لس آنجلس تمرکز کرده و می گوید 
بی عدالتی ها نسبت به آن ها در مورد بیماری ویروس کرونا 

به شکل ویژه خود را نشان داد که سبب مرگ گسترده تر آن ها نسبت به شهروندان 
تایمز همچنین عقیده دارد فشارها بر حزب جمهوری خواه  عادی شده است. نیویورک 
آمریکا پس از وقایع یورش به کنگره باید پایان یابد و تمام تمرکز بر ترامپ گذاشته شود.

نیویورک تایمز

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

آغاز نشست گروه های فلسطینی در قاهره

 آماده باش برای 
یک سال انتخاباتی

براساس گفته منابع فلسطینی، گفت وگوی 
گروه های مختلف این کشور در قاهره از روز 
گذشته آغــاز شده اســت. به گــزارش قدس، 
ــرای  ب ــروه  ــ ــا حــضــور ۱۴ گ ب ایـــن نشست ها 
کردن  یکپارچه  انتخابات،  مقدمات  بررسی 
ایجاد  و  خــصــوص  ــن  ای در  موضع گیری ها 
راه حلی برای مشکالتی که احتمال دارد روند 
انتخابات با آن ها مواجه شود، آغاز شده و تا 
چهارشنبه ادامه خواهد داشت. هیئت های 
به  چهارشنبه  روز  تــا  فلسطینی  گــروه هــای 
بحث و تبادل نظر خواهند پرداخت. باوجود 
ایــن، نکته مهمی که می تواند این توافق را 
در یک مسیر مبهم و چالش انگیز قرار دهد 
رژیــم  نیز  و  عربی  کــشــورهــای  برخی  فشار 
صهیونیستی است که منافع خود را با توافق 
داخلی گروه های فلسطینی در خطر می بینند.
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» مناقصه عمومی اجرای عمليات برق رسانی چاه كشف «
آستان قدس رضوی در نظر دارد اجرای عملیات برق رسانی یک حلقه چاه آب واقع در اراضی موقوفه كشف را از 
طریق مناقصه عمومی واگذار نماید، لذا متقاضیان محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداكثر تا س�اعت 13:30 روز چهارش�نبه مورخ 
1399/11/29 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، ضمنًا هزینه چاپ آگهی 

در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001420-051 و 051-32001039  
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آگهی مناقصه شماره 37-99 )تجدید شده( - نوبت دوم
• مناقصه گذار : شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

• نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله ای
• موضوع مناقصه : عبارت است از خرید انواع پایه چوبی اشباع شده بشرح جدول ذیل )تحویل در انبار خریدار (

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
www.setadiran.ir متقاضیان می توانند ازتاریخ 1399/۱۱/۲۰ لغایت 1399/۱۱/۲۵ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند
اطالعات تماس مناقصه گذار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبلغ و نوع تضمین شركت در مناقصه: ضمانتنامه بانكی یا واریز مبلغ 1,۶۲۰,000,000 ریال به حساب جاری103403815002 بانک 
صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات 
)الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق 
شرایط درج شده در اسناد مناقصه در پاکات الک و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت به آدرس زاهدان 
خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر است تمامی 

فرایند مناقصه از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاكات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت ۱۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ 

در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
و  مراجعه  یاد شده  به سایت  بایست  , می  دولت  تدارکات  در سامانه  قبلی  در صورت عدم عضویت  گران  مناقصه  در ضمن 
نسبت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در این خصوص می توانید با شماره تلفن                       

41934-021تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 4 ماه  

یا   Tender.tavanir.org.irنشانی به  برق  صنعت  معامالت  سایت  به  بیشتر  اطالعات  کسب  جهت  توانند  می  متقاضیان 
سایت شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس                       

www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  

یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده های كمتراز میزان مقرر ، چك شخصی و نظایرآن و  به پیشنهاداتی كه فاقد سپرده 
پیشنهادهایی كه پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

امور تداركات و قراردادها - شركت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان

شركت توزیع نیروی برق
 سیستان و بلوچستان

تعدادواحدشرح کاالردیف
۵۰۰اصلهتیر چوبی اشباع شده 9 متری 1
۵۰۰اصلهتیر چوبی اشباع شده 12 متری2
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آگهی  تجدید مناقصه ) عمومی – یك مرحله ای( نوبت دوم
كد فراخوان : 2099092339000006 سامانه تداركات الكترونيكی دولت )ستاد( 

رمضانعلی قارزی - رئیس روابط عمومی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار

مناقصه گذار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موضوع مناقصه: اجرای لوله كش��ی تخلی��ه مخزن 13 انبار نفت 

منطقه سبزوار 
ش��ركت مل��ی پخش ف��رآورده ه��ای نفت��ی منطقه س��بزوار در 
نظ��ر دارد كلیه مراحل مناقصه پیمان فوق االش��اره را از طریق س��امانه تداركات 
الكترونیكی دولت )س��تاد( به آدرس ذیل به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.   

http://setadiran.ir     :آدرس
الزم به ذكر اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبلی ، بایس��تی مراحل 
ثب��ت نام در س��ایت مذك��ور و نیز گواهی امض��اء الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 41934- 021  

دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش��ركت های ذیصالح كه تمایل ب��ه همكاری دارند می توانند جهت كس��ب اطالعات 
بیش��تر و دریافت اس��ناد مناقصه به س��امانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( 
مراجع��ه نمایند . ش��ایان یادآوری اس��ت ب��ا عنایت به اینكه از روش فش��رده در 
برگزاری مناقصه فوق االشاره استفاده می گردد ؛ بدوًا ارزیابی كیفی مناقصه گران 
انجام و متعاقبًا پاكات قیمت شركت هائی كه حائز امتیاز الزم گردند مفتوح خواهد 
گردید و پاكات س��ایر ش��ركت ها ناگش��وده مس��ترد می گردد. ضمنًا مناقصه گران 
می توانند تا قبل از بازگشائی پاكات یك نوبت پاكات قیمت خود را مسترد نموده 
و پاكات حاوی نرخ اصالح ش��ده خود را ارائه نمایند. تصریح می گردد با عنایت به 
برگ��زاری مناقصه برای نوبت دوم ؛ پاكات واصله به هر تعداد كه باش��د مفتوح و 

برنده مناقصه اعالم خواهد گردید.

شماره مجوز :
1399.6783 

WWW.IETS.MPORG.IR .ضمنًا آگهي و  برنامه زمانبندي مناقصه در پایگاه هاي اینترنتي ذیل نیز درج خواهد گردید

شرحعنوانردیف
اجرای لوله كشی تخلیه مخزن 13 انبار نفت منطقه سبزوارموضوع مناقصه1
4/553/514/098 )چهار میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون و پانصد و چهارده هزار و نود و هشت ( ریال برآورد  مناقصه2
مبلغ 227/676/000 ) دویست و بیست وهفت میلیون و ششصد و هفتاد و شش هزار ( ریال مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار3
كلیه تضامین مندرج در آیین نامه تضمین در معامالت دولتی جهت شركت در فرآیند ارجاع كار. ضمنًا شماره نوع تضمین4

حساب بانكی مناقصه گذار جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه  42100000040نزد بانك ملت 

1399/11/20 ساعت 10 صبحتاریخ انتشار آگهی در سامانه تداركات الكترونیكی دولت5
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات 6

الكترونیك دولت
1399/11/24  از ساعت 8 صبح الی 1399/11/28 ساعت  16

مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه 7
تداركات الكترونیكی دولت شامل اسناد ارزیابی كیفی، 
پاكت الف )تضمین( و پاكت ج )نرخ پیشنهادی و آنالیز 

نرخ پیشنهادی(

 1399/12/12 ساعت 16

1399/12/05 ساعت 12:30 در محل سالن كنفرانس منطقه تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(8
1399/12/13 ساعت 12:30  تاریخ   بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی9
1399/12/18 ساعت 12:30  تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج 10

 سبزوار؛ بلوار دكتر علی شریعتی، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار، كمیسیون مناقصات
مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در  مناقصه كه به انضمام فرم های ارزیابی كیفی در                 شرایط متقاضیان11

پایگاه های اینترنتی مندرج در آگهی بارگزاری می گردد.
1399/11/20 نوبت اول تاریخ چاپ آگهی )روزنامه قدس (12

1399/11/21 نوبت دوم

اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1090959(

آگهی تغييرات شركت مهندسی پاژ الكترونيک پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت 30149 و شناسه ملی 10380453917 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,08,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1� خانم بی بی معصومه عندلیبی تهرانی 
به  به كدملی 0938966634  به سمت رئیس هیئت مدیره 2� آقای سید محمد صادق ذاكری  به كدملی 0938893009 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3-سیدمحمد ذاكری به كد ملی 0932156185 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند و كلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد مدیرعامل همراه با مهر 

شركت دارای اعتبار خواهد بو د .
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اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1090960(

آگهی تغييرات شركت مهندسی پاژ الكترونيک پاسارگاد شركت سهامی خاص به شماره ثبت 30149 و شناسه ملی 10380453917 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,08,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -خانم بی بی معصومه 
عندلیبی تهرانی به كد ملی 0938893009، آقای سید محمد صادق ذاكری به كد ملی 0932156185و آقای سید محمد ذاكری به 
كد ملی 0932156185 به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند خانم زهره شریف روحانی به كدملی 
0940400911وخانم آرزو شفیع پور به كد ملی 0639911684 بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شركت برای مدت یکسال 

مالی تعیین گردیدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی های شركت تعیین گردید .
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