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امام باقرj و فرصت جویی هوشمندانه تمدنی
 معارف  دوران 19 ساله امامت امام محمدباقر)ع( که مصادف با چگونه تالش های پنجمین امام به مدرسه علمی اهل بیت)ع( هویت بخشید؟

حکومت مروانیان است، یکی از مهم ترین مقاطع تاریخی در تاریخ 
امامت است حضور عمر بن عبدالعزیز از سال 99 تا 101 هجری نیز 

 ............ صفحه 5فرصتی را برای مکتب اهل بیت)ع( و ...

10 12 4
سرمربی آبی ها در گفت وگو با قدس: گفت وگو با مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت ارشاد  گفت وگو با دکتر روح االمین سعیدی

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 25 بهمن 1399 1رجب 1442 13 فوریه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9465  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    1000 تومان  

بازی با سپاهان
6 امتیازی است

رشد هنرهای  تجسمی
در دوران قرنطینه

»مقاومت« الگویی برآمده از
 تجربه زیسته جمهوری اسالمی

 ............ صفحه 2

 وزیر بهداشت در هفدهمین آیین پویش »ره سالمت«:  

ایران قطب بزرگ تولید واکسن کرونا در منطقه می شود

گزارشی از سفر 
رئیس قوه قضائیه به بغداد

استقبال 
عراقی ها ، 
آماده باش 
آمریکایی ها

 سیاست  ســفر رئیــس قــوه قضائیه بــه عراق، 
از جوانــب متعددی موفقیت آمیز اســت و ابعاد 
گســترده آن نظــر تحلیلگران مختلــف را به خود 
معطــوف داشــته اســت. ســوابق ســید ابراهیــم 

رئیسی در خدمت به...

بررسی آخرین وضعیت 
الیحه بودجه 1400

ادامه اختالف 
یا اجماع دولت 

و مجلس؟

روسیه و اتحادیه در 
مرحله ای جدید از درگیری

الوروف: آماده 
قطع روابط با 
اروپا هستیم

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6

کارشناسان از چالش های پیش روی 
یک طرح قدیمی می گویند

بازی کرونا 
با هوشمندسازی 

مدارس
 ............ صفحه 7

یـــادداشــت  روز
حجت االسالم دکتر علی ذوعلم

انقالب اسالمی به اعتراف سیاستمداران غربی و تحلیلی که بعضی از اندیشمندان 
غربی مطرح کردند و درباره آن کتاب هم نوشتند و بر آن تأکید داشتند، نخست 
فقط یک تحول سیاسی نبود، دوم تنها یک تحول درون مرزهای ایران نبود، بلکه 

آغازی بود بر بازاندیشی فکر دینی در سطح ...

احیای »اندیشه مقاومت«
اثر مهم انقالب اسالمی

 ............ صفحه 4
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آگهی مناقصه 
سازمان  فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

تجدید فراخوان مناقصه عمومی دومرحله ای 
با ارزیابی کیفی )فشرده( خرید 200 تن رنگ اکریلیک ترموپالستیک سرد پایه حاللی 

به همراه اجرای 200 هزار مترمربع عملیات خط کشی سطوح پروازی

ش�رکت فرودگاهها و ناوب�ری هوایی ایران در نظر دارد تجدی�د مناقصه عمومی همزمان ب�ا ارزیابی کیفی 
)فش�رده( خرید 200 تن رنگ اکریلیک ترموپالس�تیک س�رد پایه حاللی به همراه اجرای 200 هزار مترمربع 
عملیات خط کش�ی سطوح پروازی به شماره 2099001010000055 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دول�ت برگزار نمای�د. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزامًا اسناد مناقصه می بایست با امضاء الکترونیکی بارگزاری گردد و الزم است مناقصه گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 99/11/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 17 روز شنبه مورخ 99/12/2
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ساعت 17 روز دوشنبه مورخ 99/12/18
زمان بازگشایی پاکتها: ساعت 10 صبح روز سه شنبه تاریخ 99/12/19

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای 
ال�ف:  آدرس ف�رودگاه مهرآب�اد- خیابان مع�راج- س�اختمان اداره کل تدارکات و تأمین تجهیزات ش�رکت 

فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 61022366 
                                                                                                                                                                                                                  شناسه آگهی1093293/ م الف3797
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دانشگاه بین المللی امام رضا )ع( 
در نظر دارد نسبت به  تهیه تابلو 
برق های م��ورد نیاز خود از طریق 

مناقصه عمومی اقدام نماید.
از ش��ركتهای واجد شرایط دعوت 
م��ی ش��ود جه��ت كس��ب اطالعات 
بیش��تر ب��ه س��ایت دانش��گاه به 

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

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

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

ع 9
91
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57

 بهره برداری از نخستین دستگاه
 سی تی آنژیوگرافی شرق کشور

با حضور تولیت آستان قدس در بیمارستان رضوی انجام شد

 ............ صفحه 3

فرا رسیدن ماه رجب و سالروز والدت امام باقرj را تبریک می گوییم

 ............ صفحه 7

سرانجام طرح تفصیلی منطقه ثامن با اجماع اعضای 
کمیسیون ماده 5 تصویب شد

 پایان 2 دهه بالتکلیفی ساکنان 
بافت پیرامون حرم مطهر رضوی
 ............ صفحه 4 قدس خراسان
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پیام رهبر انقالب اسالمی به جوانان عراقی   حضرت آیت اهلل خامنه ای به جوانان عراقی پیامی صادر کردند که خبرگزاری فارس به نقل از کانال تلگرامی السیاسه نیوز عراق آن را منتشر کرده است. در این پیام 
مکتوب که دوم بهمن ۱۳۹۹ نوشته شده، آمده است: »به جوانان عزیز عراقی؛ شما را دوست دارم و برایتان دعا می کنم و از خداوند متعال برای شما موفقیت و رستگاری و سعادت دنیا و آخرت و ثبات قدم در صراط 

مستقیم را مسئلت دارم. به شما مژده آینده ای درخشان برای عراق را می دهم؛ آینده ای که به دستان و به همت و اراده واالی شما بستگی دارد. و ال حول و ال قوة اال باهلل«.

 حــســیــن مــحــمــدی اصــــل  ســفــر رئیس 
قــوه قضائیه به عــراق، از جوانب متعددی 
آن  گسترده  ابــعــاد  و  اســت  موفقیت آمیز 
نظر تحلیلگران مختلف را به خود معطوف 
داشته است. سوابق سید ابراهیم رئیسی 
در خدمت به زائــران امام رضــا)ع( و نسبت 
ایشان به شجره طیبه اهل بیت)ع( نزد مردم 
عراق بسیار محترم شمرده می شود به همین 
دلیل مــورد استقبال گــرم مــردم عــراق قرار 
گرفت. »خوشامد به خادم امام رضــا)ع(«، 
»رئیسی میهمان قانونی عراق« و »خوشامد 
به میهمان عــراق« بخشی از هشتگ هایی 
است که در زمینه این سفر در شبکه های 

اجتماعی عراق پرتکرار و برخی ترند شد.

هشتگ هایی که ترند شدند»
در  عراقی  معروف  کاربر  ــذواق«  ــ ال »احمد 
آیت هللا  عبارت  زیباترین  نوشت:  ایــن بــاره 
سید ابراهیم رئیسی خطاب به مردم عراق 
در فرودگاه بغداد این عبارت است که رابطه 
ما ایرانیان و شما ملت عراق مثل »لحمنا 
لحمکم و دمنا دمکم « است. کاربر دیگری 
قانونی  زیــر هشتگ »رئیسی میهمان  در 
عراق« نوشته است: »حضور میهمان عزیز 
ایرانی در شهر مقدس کاظمین پیام کامالً 
روشــنــی از جدیت دو ملت ایـــران و عــراق 
فرودگاه  جنایتکار  عوامل  بازخواست  برای 
عراقی  کاربران  از  دیگر  یکی  دارد«.  بغداد 
نوشت: »شیطان بزرگ می خواست با ترور 
فرماندهان شهید پیروزی بر داعش، محور 
مقاومت را نابود کند، اما امــروز با حضور 
رئیس قوه قضائیه ایران در بغداد به عنوان 
میهمان قانونی عراق، محور مقاومت نشان 
انتقام خون شهیدان  قانونی  از طریق  داد 

سلیمانی و ابومهدی را می گیرد«.

استقبال همه گروه های عراقی»
شهادت  محل  در  رئیسی  گــرم  سخنرانی 
فرماندهان مقاومت در بغداد پیام دلبستگی، 

دوستی و روابط معنوی دو ملت را به آن هایی 
که خواهان جدایی ملت ایران و عراق هستند 
مخابره کرد و می توان گفت این سفر شادی و 
نشاط را در دل خانواده های شهدای مقاومت 
و ملت غیور عراق زنده کرد که این احساس 
برآمده از هدف مشترک ملت های مسلمان در 
مبارزه با استکبار جهانی و استعمار آمریکایی 
است. استقبال علمای اهل سنت و دبیر کل 
حزب اسالمی عراق از رئیس دستگاه قضای 
جمهوری اسالمی نیز نمود بارز پیوند هرچه 
بیشتر دو ملت به شمار می آید که جای تأمل 
جدی دارد و موجب تعجب رسانه های ضد 

عراقی نیز واقع شد.

پیام های سفر رئیسی به عراق»
رئیسی  والمسلمین  حجت االسالم  سفر 
ابعاد روانی و اجتماعی گسترده  ای داشت. 
نخست آنکه امنیت روانــی آمریکایی ها را 
مورد هدف قرار داد. آمریکایی ها پس از به 
از  مقاومت،  فرماندهان  رساندن  شهادت 
امنیتی که انتظار داشتند برخوردار نیستند 
و هر از چند گاه با موشک و خمپاره هدف 
قرار می گیرند و برخی کاروان های تسلیحاتی 
آن هــا توسط گــروه هــای خــودجــوش مردمی 

مورد هجوم و نابودی واقع می شود، به همین 
دلیل هر لحظه منتظر اخبار بدتری درباره 
سرنوشت نیروهایشان هستند؛ به همین 
دلیل سفر رئیس قوه قضائیه ایران به بغداد 
و گستردگی استقبال و دیدارهای مقامات 
بلندپایه عراق با ایشان روان آن ها را پریشان 
ــرد و بــراســاس بــرخــی اخــبــار غیررسمی،  ک
بوده اند.  حداکثری  آماده باش  وضعیت  در 
دومین پیام این سفر آن بود که اگر بنا باشد 
آمریکایی ها و محور اعراب اسرائیلی دست به 
بازتولید داعش در عراق و مرزهای این کشور 
بزنند، ایران در کنار این ملت خواهد بود و 
برخورد سریع و خشن در انتظار تکفیری ها 
با  همزمان  بنابراین  آن هــاســت.  حامیان  و 
ایام هللا پیروزی انقالب اسالمی ایران و سفر 
آقای رئیسی به عراق، نیروهای سرایاالسالم 
جیش الصدر نیز به میدان آمدند و با یک 
در سطح  مثال زدنی  و  بــزرگ  نظامی  مانور 
از هرگونه  را  انزجار خــود  و  شهرها، خشم 
عــراق  موقت  نخست وزیر  و  دولـــت  اقـــدام 
نسبت به عادی سازی روابط با صهیونیسم 

جنایتکار به گوش مقامات بغداد رساندند.
سومین پیام این سفر نیز متوجه انتخابات 
پارلمان عراق و ضرورت اقدام هرچه سریع تر 

و  انتخابات  ــرگــزاری  ب در  عــراقــی  مسئوالن 
احیای حقوق ملت مظلوم عــراق اســت. به 
دیگر  عــراقــی  مقامات  برخی  دلیل  همین 
نیز با سید ابراهیم رئیسی دیدار کردند که 
اسالمی  جمهوری  دغدغه مندی  از  نشان 
ایران برای سامان گرفتن استقالل و حقوق 
ملت عراق است. حجت االسالم والمسلمین 
با هوشیار  از دیـــدارش  رئیسی در بخشی 
زیباری، فرستاده مسعود بارزانی این مسئله 
قول  روی  که هرگز  متذکر شد  آن هــا  به  را 
داعــش  زیـــرا  نکنند،  حساب  آمریکایی ها 

خروجی تصمیمات آمریکا بود.

دستاوردهای سفر رئیس قوه قضائیه »
امضای پنج يادداشت تفاهم قضايی به ويژه 
درباره ايرانی های مقيم عراق و مبارزه با فساد 
جزو اولويت های اين سفر بود. استقبال مردم 
عراق از رئیس قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
ایران در شهر كاظمين و سپس در مقر سفارت 
و ديدار با نخست وزير و رئيس جمهور جزو 
ــود. شعار  اولــويــت هــای ایــن سفر چــنــدروزه ب
ضدآمريكايی و رساندن پيام دوستی با ملت 
عراق از ديگر برنامه های مهم به شمار می رفت.
از نظر تنظيم برنامه سفر، سفارت ايران در 
و  داد  از خود نشان  بغداد عملکرد خوبی 
چيدمان برنامه ديدارها كامالً برنامه ريزی شده 
و در موعد مقرر انجام گرفت. طرف مقابل 
هم برنامه سفر آقای رئيسی را خوب تنظيم 
كرده بودند، به طوری كه رسانه های عراقی و 
را  برنامه  دغدغه  بــدون  توانستند  خارجی 

پوشش دهند. 
ریاست  روزه  سه چهار  سفر  تــقــارن  البته 
محترم دستگاه قضایی جمهوری اسالمی 
ایران با یوم هللا 22 بهمن بازتاب کمتر این 
رخداد مهم بین المللی در رسانه ملی را به 
همراه داشت و اطالع رسانی کافی درزمینه 
دســتــاورد هــای ایــن سفر مهم انجام نشد، 
هرچند مردم از طریق رسانه های جایگزین، 

اخبار مرتبط با این رخداد را دنبال کردند.

گزارشی از سفر رئیس قوه قضائیه به بغداد

استقبال عراقی ها ، آماده باش آمریکایی ها

جا دارد از شــورای شهر پرتالش و شهردار کــاردان سبزوار تشکر کنم و از ایشان س
خواهشمندم برای کارکنان زحمتکش شهرداری و سازمان های وابسته پیگیر ساخت 
شهرک مسکونی باشند. بیشتر ادارات سبزوار شهرک مسکونی دارند و شهرداری 
می تواند با اقساط و کسر از حقوق کارکنان چهار ساله خانه تحویل بدهد. 9100000299

ایــن سخن درسته! س به حاج قاسم.  بر حمله موشکی  نظارت مستقیم تل آویو 
9390000589

چرا 22 بهمن امسال فقط برای ماشین دارها راهپیمایی ممکن بود؟ ما که ماشین و س
موتور نداریم چگونه باید در راهپیمایی شرکت می کردیم؟ 9120008291

 مسئوالن ما دیگر چندبار باید مذاکره با آمریکا را تجربه کنند تا بفهمند س
ــاز جــز خلف وعـــده و فریب کــار دیــگــری بـــرای ملت های  ایــن رژیـــم حقه ب

مستضعف نمی کند؟!9360005873 
چرا بر قیمت در حال پرواز مرغ نظارت نمی شود؟ 9130009652س

جشن های چهل و دومین فجر انقالب اسالمی 
با حضور با شکوه و تماشایی مردم برگزار شد

22 بهمنی متفاوت و ماندگار
22 بهمن چهل ودومین فجر انقالب، بار دیگر 
پهنه ایران، میدان حضور تماشایی و باشکوه ملت 
مبارز و بصیر بود برای تجدید عهد وفــاداری با 
انقالب اسالمی، شهیدان و رهبر حکیم، وارسته 
و زمان شناسش. مراسم امسال در تهران همزمان 
با دیگر شهرهای کشور البته به شکلی متفاوت 
از گذشته؛ با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 
در شرایط کرونا و با حضور خودرویی و موتوری 
مردم و دوچرخه سواران برپا شد. با این حضور 
که صحنه های ماندگاری از انسجام، همبستگی 
و هوشیاری ملت را به نمایش گذاشت، برگ زرین 
دیگری از عمر جمهوری اسالمی رقم خورد و مردم 
ایران بار دیگر نشان دادند باوجود همه کاستی ها 
و سوءمدیریت ها پای انقالبشان ایستاده اند و بر 

همان عهدی که با شهدا بسته اند پایبندند. 
پیروزی  بزرگداشت  مراسم  در  روحانی  حسن 
انقالب اسالمی که به صــورت ویدئو کنفرانس 
برگزار شد، با بیان اینکه امسال در حالی پیروزی 
انقالب را جشن می گیریم که ملت ما در سال 
۱۳۹۹ در یک جنگ بزرگ اقتصادی پس از سه 
سال مقاومت در حال پیروزی اســت، تصریح 
کرد: همه مردم جهان در این روزها یک بدهکاری 
بزرگ به ملت ایران دارند. ملت بزرگ ایران اگر در 
برابر این مستبد کاخ سفید نایستاده بود و اگر 
با صبر و مقاومتش او را به شکست نکشانده 
بود پیروزی بدون زحمت و هزینه از آن ترامپ 
می شد. رئیس جمهور در ادامــه افــزود: دولت، 
امــروز در برابر ملت ایــران، سرافراز است که به 
تعامل سازنده، اعتدال و وعده هایی که به مردم 
داده، در چهارسال و نیم اول  به خوبی عمل کرده 
است. در قطعنامه سراسری راهپیمایی خودرویی 
- موتوری 22 بهمن آمده است: امید به بیگانه 
داشتن و »مرعوب دشمن شدن« را خطایی بزرگ 
و نابخشودنی تلقی، با نگاهی واقع بینانه بر نیروی 
بی بدیل خویش تکیه می کنیم و مسئوالن کشور 
را نیز به این توصیه و فرمان مهم و سرنوشت ساز 
سفارش می کنیم و هیچ گونه سستی و انفعال 

نسبت به دشمن را برنمی تابیم.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

ندحجت االسالم رئیسی در دیدار با خانواده های شهدای مقاومت عراق، از مادر ۱0 شهید تجلیل و قدردانی کرد
رب
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اصالحیه

  شنبه 25 بهمن ۱۳۹۹ ۱رجب ۱442 ۱۳ فوریه 202۱  سال سی و چهارم  شماره ۹465  

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم حسین راجی، نویسنده کتاب صعود چهل ساله 

گزارش خبری

در روزنامه شماره قبل در اقتراح صفحات 4 و 5 درباره دستاوردهای انقالب اسالمی، 
عبارت آقای محمود صادقی ناقص درج شده بود که ضمن پوزش از ایشان به شرح 
زیر اصالح می شود: »انقالب اسالمی یک نظام استبدادی سلطنتی موروثی را 

سرنگون کرد و به جای آن یک نظام جمهوری با وصف اسالمی جایگزین کرد«.

صفحه2 1399/11/25
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آگهی مناقصه 
فرماندهی انتظامی استان سیستان و بلوچستان 
معاونت مهندسی در نظر دارد جهت احداث پروژه 

یگان تکاوری شهرستان دلگان با مشخصات ذیل:
 متراژ پروژه س��اختمان: 688/73 متر مربع در سه طبقه و 

میزان برآورد پروژه: 45.726.264.086 ریال 
سیستم سرمایش: اسپیلت و گرمایش:اسپیلت 

نوع اسکلت :بتنی
 محل تأمین اعتبار: اعتبارات سایر منابع ودجا

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 2.300.000.000 ریال )فقط 
ضمانت نامه یا چک تضمین شده بانکی معتبر و با اصل فیش 

واریزی به حساب سپرده مورد قبول است(
 پیم��ان ب��ه ص��ورت اج��رای کارهای س��اختمانی ب��ه صورت 
سرجمع )مقطوع( بر اساس فهرست بهای پایه : ابنیه ، برقی،  
مکانیکی و توزیع برق س��ال 1399 و کلیه ضرایب متعلقه به 

این فهرست بها و کس��ورات بر اساس طرح های غیر عمرانی 
)سایر منابع ودجا ( و میزان پیش پرداخت 20 درصد، نسبت 

به برگزاری تشریفات مناقصه اقدام نماید .
لذا از کلی��ه پیمانکاران واجد صالحیت پیمانکاری س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی کش��ور ک��ه دارای پایه حداقل 5 در 
رش��ته ابنیه می باش��ند دعوت می گردد حداکثر ظرف مدت 
10 روز ب��ا به همراه داش��تن فتوکپی برابر ب��ا اصل تاییدیه 
صالحیت پیمانکاری س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 
)س��اجات و س��اجار(جهت اع��الم آمادگ��ی و دریافت اس��ناد 
ارزیابی توان اجرایی کار به آدرس :زاهدان- انتهای غربی 
خیاب��ان امام خمینی)ره( - معاونت مهندس��ی ف.ا.ا.س وب 

تلفن 21822152-054 مراجعه نمایند .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

                                                                 م الف: 902/شناسه آگهی1093330

آگهی تغییرات شرکت تولید و بسته بندی 
آب معدنی نگین زردکوه کوهرنگ شرکت سهامی 

خاص به شماره ثبت 325 و 
شناسه ملی 10680064791

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 10/12/1398 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی 
حسابداران  روش  آرمان  مدیریت  وخدمات 
به   10100552060 ملی  شناسه  به  رسمی 
سمت بازرس اصلی و خانم صدیقه گودرزی 
به   1289977763 ملی  شماره  به  نصرآبادی 
سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
کوهرنگ )1093509(
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اداره کل 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�دارکات الکترونی�ک دول�ت ب�ه نش�انی
 www.setadiran.ir                   شناسه آگهی 1090204 م الف 8467

آگهـی مناقصه خـرید ویلچـر
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اداره امور پشتیبانی و مهندسی بهزیستی خراسان رضوی 

شهرداری بش��رویه به استناد تصویب 
نامه ش��مار ه272 م��ورخ 1399/06/05 
ش��ورای محترم اس��المی ش��هر در نظر 
دارد نس��بت به واگذاری امور خدماتی 
شهری و اجرائیات بشرویه شامل )انجام 
امور رف��ت و روب، جم��ع آوری زباله و 
پس��ماندهای  خانگی- نگهداری و انجام 
امور فضای سبز سطح شهر بشرویه( را 
از طریق مناقصه عمومی به ش��رکت های 
صالحیت��دار واگ��ذار نمای��د متقاضیان 
جهت کسب اطالع از ش��رایط مناقصه با 
واحد مالی ش��هرداری بشرویه بشماره 
139تم��اس  05632787157داخلی
حاص��ل و جهت دریافت اس��ناد مناقصه 
آدرس ب��ه  ش��هرداری   ب��ه  س��ایت 
 www.boshrooyeh.ir وی��ا به س��امانه 

www.setadiran.ir   مراجعه نمایید.
ب��ه  اس��ناد  تحوی��ل  مهل��ت  آخری��ن 

شهرداری: مورخ 1399/12/06
حسین باللی شهردار بشرویه  ,ع

99
11
73
3

 آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

اهمیت درک منطق بیانیه گام دوم انقالب 
رهبر معظم انقالب در سال های اخیر همواره بر ضرورت تبیین معارف انقالب اسالمی 
به ویژه با مخاطب قراردادن جوانان و ارائه تصویری واقعی از چهار دهه گذشته تأکید 
کرده اند. اهمیت این تأکید تا جایی بود که معظم له، خود در دهه فجر۹7 در قالب 
بیانیه »گام دوم انقالب« به اختصار ماهیت آرمان های انقالب و تالش های انجام شده 
برای تحقق آن را تبیین و تالش کردند از اختالل در دستگاه محاسباتی نسل آینده 
مدیران کشور پیشگیری کنند. از زمان صدور این بیانیه راهبردی دو سال می گذرد و در 
این مدت افراد، نهادها و جریان های مختلفی تالش کرده اند به تبیین محتوای این بیانیه 
مهم و راهبردی اقدام کنند، اما به نظر می رسد موضوع مهم مغفول در این مسیر، 
توجه به »منطق« و »اسلوب« موجود در بیانیه گام دوم است. رهبری در فرازی از این 
بیانیه با عنوان »برکات انقالب اسالمی« برای دفاع از دستاوردهای 40 سال اول انقالب، 
از منطق مقایسه استفاده می کنند. در این منطق، عملکرد انقالب اسالمی با عملکرد 
کشور در زمان رژیم پهلوی و همچنین سایر انقالب های دنیا مقایسه و مثال هایی 
عینی در موضوعات گوناگون زده شده است. ایشان در بخشی از بیانیه، توصیه هایی 
به جوانان دارند که در رأس آن ها تقویت بنیه علمی، برجسته کردن ارزش های معنوی 
و اخالقی و تالش برای ایجاد اقتصادی بهتر است. ایشان در تبیین این ویژگی ها از 
دو منطق »ضرورت عمل کردن به این توصیه ها« و »نتایج منفی ترک این توصیه ها« 
استفاده کرده اند. مثالً در بخش »علم و پژوهش« ابتدا ضرورت دستیابی به علم در 
دنیای غرب تشریح و اشاره شده که غرب به برکت دانش خود »توانست برای خود 
ثروت و نفوذ و قدرت 200 ساله فراهم کند« در ادامه نیز توضیح می دهند که جوامع 
عقب مانده از کاروان علم مجبور خواهند بود متحمل سبک زندگی غربی شوند و 
اختیار سیاست و اقتصاد خود را به دست غرب بسپارند. آنچه از فعاالن فرهنگی 
انتظار مــی رود توجه به »منطق«های موجود در بخش های  جبهه وسیع انقالب 
مختلف این بیانیه برای تبیین فرازهای گوناگون آن است تا پس از درک منطق و زیربنای 
هر فراز، همان طور که رهبر معظم انقالب تأکید دارند بتوان بر تصویرسازی غلط و 
ناامیدکننده از اوضاع ایران غلبه کرد، موضوعی که امروز مهم ترین دستور کار دشمنان 

انقالب اسالمی است.



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

بلندمرتبه سازی با مؤلفه های شهر اسالمی سازگار نیست   عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در همایش نگاهی نو به چالش ها و راهبردهای فقهی-حقوقی معماری و شهرسازی اسالمی که در 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد، گفت: شهر باید انسان را به یاد خدا بیندازد و با این نگاه، بلندمرتبه سازی با مؤلفه های شهر اسالمی سازگار نیست.به گزارش آستان نیوز، آیت اهلل 

محسن اراکی اظهار کرد: شهر اسالمی حد و حدود و حجم مشخصی دارد و وقتی این حد به پایان برسد باید شهر دیگری ساخت اما بسیاری از شهرهای امروزی با این معیار سازگار نیست.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با حضور تولیت آستان قدس در بیمارستان رضوی انجام شد 

 بهره برداری از نخستین دستگاه
 سی تی آنژیوگرافی شرق کشور

نخستین دستگاه سی تی آنژیوگرافی فوق پیشرفته قلب و مغز در 
بیمارستان  در  آستان قدس رضوی  تولیت  با حضور  شرق کشور 

رضوی به بهره برداری رسید.
دکتر فریدون نوحی، رئیس هیئت مدیره بیمارستان رضوی در این 
مراسم بیان کرد: این دستگاه سی تی آنژیوگرافی قلب و مغز در شرق 
کشور نمونه مشابه ندارد و از فناوری بسیار پیشرفته ای برخوردار 

است.
ــاش ما  ت تــمــام  گــفــت:  رئــیــس هیئت مــدیــره بیمارستان رضـــوی 
با  بیماری ها  درمـــان  حتی  و  تشخیص  انــجــام  پزشکی،  نظام  در 
کمترین اقدام های تهاجمی و حرکت در راستای اقدام های پزشکی 

غیرتهاجمی است.
نوحی افزود: آنژیوگرافی مقطع نگاری رایانه ای یا سی تی آنژیوگرافی 
از  اســتــفــاده  ــا  ب کــه  اســـت  جــدیــد  روش تشخیصی  یــک   )CTA( 
یا  ارزیابی بیمار ی های عروق خونی  و  سی تی اسکن به تشخیص 
شرایط مرتبط با آن ها می پردازد.مدیر عامل بیمارستان رضوی هم از 

راه  اندازی اتاق های جدید جراحی در این بیمارستان خبر داد.
محسن محور با اشاره به اضافه شدن تجهیزات جدید به مجموعه 
مجزای  و  یازده گانه  عمل  اتاق های  کــرد:  اظهار  رضــوی  بیمارستان 
بیمارستان رضوی همزمان با ایام هللا دهه فجر امسال آغاز به کار 

کرد.
مدیرعامل بیمارستان رضوی بیان کرد: این اتاق های عمل جراحی 
مجهز به سیستم الپاراسکوپی 4K و سیستم اندوویژن با باالترین 

کیفیت تصویر موجود در کشور هستند.

بیمارستان رضوی باید از تمام تجهیزات پیشرفته پزشکی »
برخوردار باشد 

از نخستین  بهره برداری  آیین  در  نیز  آستان قدس رضوی  تولیت 
دستگاه سی تی آنژیوگرافی فوق پیشرفته قلب و مغز در شرق کشور 
که در بیمارستان فوق تخصصی رضوی برگزار شد، گفت: بیمارستان 
رضوی منتسب به حضرت رضــا)ع( است پس باید از هر جهت 
متناسب با این انتساب بوده و از بهترین امکانات پزشکی برخوردار 
باشد تا اقشار مختلف مردم به ویژه نیازمندان هنگام مراجعه به این 

بیمارستان دغدغه  ای در خصوص روند درمانشان نداشته باشند.
به  احمد مروی  والمسلمین  گزارش آستان نیوز؛ حجت االسام   به 
دستگاه های  پیشرفته ترین  به  رضوی  بیمارستان  تجهیز   ضــرورت 
پزشکی اشاره و عنوان کرد: بیمارستان رضوی منتسب به حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( است پس باید از هر جهت متناسب با 
این انتساب بوده و از بهترین امکانات پزشکی برخوردار باشد تا 
اقشار مختلف مردم هنگام مراجعه به این بیمارستان دغدغه  ای در 

خصوص روند درمانشان نداشته باشند.
حجت االسام  والمسلمین مروی اضافه کرد: اگر بیمار نیازمندی که 
توان پرداخت هزینه های درمان یا بخشی از آن را ندارد و برای درمان 
به تجهیزات و امکاناتی نیاز داشت که تنها در بیمارستان رضوی 
موجود است، ما نمی توانیم او را از استفاده از این امکانات محروم 
سازیم و باید به  طور مستقیم به او خدمات ارائه شود، کما اینکه 

تاکنون نیز تأکید ما بر همین روال بوده است.

تولیت آستان قدس رضــوی بر اهمیت نگاه 
تأکید  کشور  مسائل  به  نسبت  واقع بینانه 
کرد و گفت: آن هایی که دائم بر طبل یأس، 
کشور  شرایط  دادن  جلوه  سیاه  و  ناامیدی 

می کوبند در میدان دشمن بازی می کنند.
 به گزارش آستان نیوز، حجت االسام والمسلمین 
و  صبر  »شکوه  ویژه برنامه  در  مــروی  احمد 
فــرارســیــدن سالگرد  بــه مناسبت  کــه  شکر« 
پیروزی شکوهمند انقاب اسامی در صحن 
کامل  رعایت  با  انقاب حــرم مطهر رضــوی 
ضمن  شــد،  برگزار  بهداشتی  شیوه نامه های 
گرامیداشت  و  بهمن  فرارسیدن 22  تبریک 
یاد و خاطره امام راحل و شهدای اســام، به 
امام  حضرت  فــردی  ویژگی های  برخی  بیان 
خمینی)ره( پرداخت و عنوان کرد: امام راحل 
انسانی عاقل، دورانــدیــش، حکیم، تیزبین و 
صبور بود؛ امام)ره( عبد صالح خداوند بود که 
انگیزه های نفسانی و جاذبه های دنیوی بر او 

اثر نداشت.

 امام خمینی)ره(»
 اسالم را دوباره در جهان زنده کرد

تولیت آستان قدس رضوی صبر، مقاومت، 
در  قدمی  ثابت  و  به نصرت خــداونــد  یقین 
الــهــی را از دیــگــر ویــژگــی هــای  ــای  مسیر رضـ
امام خمینی)ره( برشمرد و با اشاره به برخی 
خدمات امــام راحــل به اســام و ایــران، اظهار 
کرد: احیای اسام یکی از بزرگ ترین خدمات 
امام خمینی)ره( بود، 200 سال است که عده 
زیـــادی تــاش می کنند اســام را در دنیا به 
دست فراموشی بسپارند، اما امام)ره( بار دیگر 

اسام را در دنیا زنده کرد.
حجت االسام والمسلمین مروی با بیان اینکه 
امام راحل اسام را در عصری که تصور می شد 
دفن شده، زنده کرد؛ گفت: امــام)ره( اسام را 
به ذهن و عمل انسان ها بازگرداند و در صحنه 

سیاسی جهان مطرح کرد.
ــام خــمــیــنــی)ره( را  وی اقـــدام بـــزرگ دیــگــر امـ
بــازگــردانــدن عــزت و اقــتــدار به کشور و ملت 

ایران معرفی و تصریح کرد: ملت بزرگ ایران 
به خصوص در دوران قاجار و پهلوی به دلیل 
وجود حکومت های ناالیق و وابسته به یک 
عجیبی  عقب ماندگی  و  تاریخی  انحطاط 
دچار شده بود، این حکومت های مزدور کشور 
ایران را به عقب بردند و مردم ایران را تحقیر 
کردند، امام خمینی)ره( یکی از مرتجع ترین و 
پلیدترین حکومت های عصر حاضر را از بین 
برد و اقتدار و عزت را به کشور و ملت ایران 

بازگرداند.

غلبه بر چالش ها و ایستادگی بر اصول، »
ویژگی انقالب اسالمی 

بر  غلبه  مــروی  والمسلمین  حــجــت االســام 
چالش ها و ایستادگی بر ارزش هــا و اصول را 
از ویژگی های انقاب اسامی دانست و گفت: 
ــای پــیــروزی انقاب اسامی  از آغــازیــن روزهـ
تــا بــه امـــروز دشمنان و بــدخــواهــان هــمــواره 
چالش ها و توطئه های مختلفی را به این ملت 
تروریستی  گروهک های  از  کرده اند؛  تحمیل 
و تحریک های قومیتی گرفته تا هشت سال 
به  ظالمانه؛  تحریم های  و  تحمیلی  جنگ 
طوری که با نگاهی به تاریخ انقاب های جهان 

می بینیم بسیاری از انقاب ها حتی در برابر 
یکی از این چالش ها دوام نیاوردند، اما انقاب 
اسامی با عظمت ، استوار و مقاوم در برابر 

همه این چالش ها ایستادگی کرده است.
وی ایستادگی بر ارزش هــا و اصــول و عدول 
نکردن از آن ها را از دیگر ویژگی های انقاب 
اســامــی بــرشــمــرد و اظــهــار کـــرد: در تاریخ 
که  داریــم  انقاب هایی  از  فراوانی  نمونه های 
نتوانستند بر ارزش هــا و اصول انقاب خود 
کــردنــد،  عـــدول  آن هـــا  از  و  کنند  ایستادگی 
این  برابر  ایــران در  مــردم  انقاب سرافراز  اما 
چالش ها تاکنون با استقامت ایستاده و بدون 
اصــول،  و  مــواضــع  از  عقب نشینی  کمترین 

سربلند بیرون آمده است.
ــان قـــدس رضــــوی اســتــقــال  تــولــیــت آســت
در  ــال  ــقــ ــ ــت اســ ــی،  ــ ــارجــ ــ خــ و  ــی  ــ ــلـ ــ داخـ
دفاع  آزادی،  بین المللی،  موضع گیری های 
از مظلومان و محرومان، رسیدگی به مردم 
و نیازمندان، باال بردن سطح علمی جامعه، 
اســتــقــال و خــودکــفــایــی در کـــشـــاورزی و 
ارزش هـــای  جمله  از  را  ــنــاوری  ف و  دانـــش 
انقاب اسامی خواند و گفت: بحمدهللا 
تا حدودی به بسیاری از ارزش های انقاب 

از  عقب نشینی  کمترین  بـــدون  اســامــی 
اصول رسیده ایم.

 انقالب اسالمی»
 تجلی مردم ساالری دینی

ــروی  ــ ــام والـــمـــســـلـــمـــیـــن مـ ــ ــت االسـ ــ ــجـ ــ حـ
مـــردم ســـاالری دیــنــی و مــشــارکــت مـــردم در 
سرنوشت خود را از دیگر ارزش های انقاب 
اسامی خواند و تصریح کرد: حدود 41 سال 
از انقاب اسامی می گذرد و 40 انتخابات 
واقعی در کشور برگزار شده است که مردم 
منتخبان  و  داشته  پرشور  آن هــا حضور  در 

خود را انتخاب کرده اند.
ابـــــراز کــــرد: هــمــه مــســئــوالن در نــظــام  وی 
ــوســط مـــردم  ــحــوی ت مــقــدس اســـامـــی بـــه ن
انتخاب می شوند و مشارکت مردم در کانون 
مدیریتی کشور به عنوان یک اصل اساسی و 

تغییرناپذیر است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: در گذشته 
سفارتخانه های خارجی برای مردم ما شاه، وزیر 
و نماینده مجلس تعیین می کردند، اما امروز 
ملت خود تصمیم می گیرد و این ها ارزش های 

انقاب اسامی هستند.

 ناامیدسازی نسل جوان دسیسه »
و راهبرد دشمن است

از  یکی  مـــروی  والمسلمین  حــجــت االســام 
برنامه های دشمن را ایجاد ناامیدی و یأس در 
جامعه به خصوص در میان نسل جوان معرفی 
و اظهار کرد: از اهداف دشمن ایجاد ناامیدی 
است تا مردم را از راه مقابله با مستکبران و 
دفاع از عزت، استقال، فرهنگ و دین خود 
پشیمان کنند.وی نقد منصفانه را الزمه پویایی 
جامعه دانست و گفت: اگر همه چیز را سفید 
ببینیم دچار غرور می شویم و نتیجه غرور توقف 
است، اما از آن طرف نیز همه چیز را نباید سیاه 
ناامیدی  و  یــأس  تیره جلوه داد که موجب  و 
مردم می شود؛ بلکه باید واقع بین بود.تولیت 
آستان قدس رضوی عنوان کرد: امروز حقیقتاً 
سختی ها و دشواری ها، مردم عزیز ما به ویژه 
قشر کم درآمد را به شدت تحت فشار قرار داده 
است، اما اگر نکات چالشی و منفی را می گوییم 
نقاط سفید و مثبت را هم بگوییم؛ آن هایی که 
دائم بر طبل یأس، ناامیدی و سیاه جلوه دادن 
شرایط کشور و نظام می کوبند در میدان دشمن 
بــازی می کنند.وی افــزود: جامعه ای که در آن 
انتقاد، نقد و اعتراض نباشد مرده است؛ آن 
مدیریت آل سعود است که هیچ نقد، انتقاد 
و سخنی را از مــردم نمی پذیرد و اگر سخنی 
قطع  را  گردنش  با شمشیر  برآید  انتقادی  و 
انقاب  و  نبوی  اسامی،  جامعه  در  می کند، 
انتقاد  امــا  باشد،  انتقاد  و  نقد  باید  اسامی 
از  نه  چاره جویانه  و  ناصحانه  خیرخواهانه، 
روی بغض و نفرت.حجت االسام والمسلمین 
مروی با بیان اینکه بر اساس آموزه های اسامی 
و آیــات قــرآن انسان حتی با آن هــا که عداوت 
دارد نیز باید با عدالت رفتار کند، خطاب به 
جناح های سیاسی کشور گفت: بین جناح های 
سیاسی ما رقابت است نه عداوت، بنابراین در 
از مرزهای  نباید  نقد  و  داوری  مقام قضاوت، 

عدالت و انصاف عبور کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
به مصلحت کشور  به مسائل  قبیله ای  نگاه 
نیست؛ اظــهــار کـــرد: جــنــاح هــای سیاسی به 
بین المللی  و  ملی  نگاه  باید  کشور  مسائل 
داشته باشند؛ نقد و انتقاد کنید و مسئوالن را 
به چالش بکشید، مشکات و تنگناها را بیان 
کنید اما مشفقانه و ناصحانه تا مردم دچار 

یأس و ناامیدی نشوند.

تولیت آستان قدس رضوی در آیین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی:  

کوبیدن بر طبل ناامیدی، بازی در میدان دشمن است
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت اول(
تعاونی مصرف کارگران شهاب خودرو به شماره ثبت 19647

   از کلی��ه اعض��اء محترم تعاون��ی مصرف کارگران ش��هاب خودرو و نماین��دگان قانونی آنان 
دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که در روز دوشنبه مورخ 
1399/12/18 ساعت 14 در دفتر تعاونی واقع در تهران کیلومتر 9جاده مخصوص کرج تشکیل 

می گردد حضور به هم رسانند .
چنانچه هر یک از اعضاء تمایل به نامزدی عضویت در هیئت مدیره و یا بازرس را دارند می توانند 
حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ درج آگهی در محل دفتر تعاونی حضور یافته و ثبت نام نمایند. 
هر یک از اعضاء محترم، که به هر دلیل قادر به حضور در جلس��ه مذکور نمی باش��ند می توانند 
جهت اعطاء وکالت به همراه موکل خود تا 48س��اعت قبل از برگزاری مجمع فوق الذکر به دفتر 

تعاونی مراجعه نمایند .
دستور جلسه :

1 – گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرس از سال 1394الی 1398
2 – تصویب صورتهای مالی از سال 1394 الی 1398

3 – انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسین اصلی و علی البدل 
4 – ارائه و تصویب بوجه پیشنهادی 1400

5 – اتخاذ تصمیم در خصوص حق عضویت تعاونی در شرکتها واتحادیها و نحوه ورود و خروج 
اعضاء و میزان سهام هیئت مدیره تعاونی مصرف کارگران شهاب خودرو 
,ع هیئت مدیره تعاونی مصرف کارگران شهاب خودرو 
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شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی دو مرحله ای  
یک مشاور ذیصالح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید

1- ش�رح مختصر خدمات:  عملیات نقش�ه برداری و تهیه نقشه های توپوگرافی پروژه 
احداث واحد PDH/PP شرکت توسعه نفت و گاز رضوی

2- محل و مدت انجام خدمات:  محل پروژه منطقه ویژه انرژی پارس 2 ) شهرس�تان 
کنگان(  و مدت انجام خدمات یک ماه می باشد

3- ش�رایط مهندس مش�اور: دارا بودن صالحیت خدمات مش�اور حداقل پایه 3  نقشه 
برداری از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه 
ضم�ن ارائ�ه، تصوی�ر گواهی نامه صالحی�ت و معرف�ی نماینده جهت دریافت اس�ناد 
اس�تعالم ارزیابی  فنی – مالی به نش�انی ته�ران – میدان فاطمی-خیابان ش�هید گمنام، 
شماره 14، طبقه اول ، واحد 1 مراجعه و پس از تکمیل،  اسناد مذکور را حداکثر پس 

از یکهفته از آخرین روز توزیع  به همان نشانی تحویل دهند.

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور)نوبت اول(
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شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی دو مرحله ای  
یک مشاور ذیصالح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید

1- شرح مختصر خدمات:  عملیات  خدمات ژئوتکنیک و مطالعات لرزه خیزی پروژه 
احداث واحد PDH/PP شرکت توسعه نفت و گاز رضوی

2- محل و مدت انجام خدمات:  محل پروژه منطقه ویژه انرژی پارس 2 ) شهرس�تان 
کنگان(  و مدت انجام خدمات دو ماه می باشد

3- ش�رایط مهن�دس مش�اور: دارا ب�ودن صالحی�ت خدم�ات مش�اور حداق�ل پایه 2  
ژئوتکنیک از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

4- متقاضی�ان م�ی توانن�د حداکثر ظرف پنج روز پس از انتش�ار آگه�ی نوبت دوم در 
روزنام�ه ضمن ارائه، تصویر گواه�ی نامه صالحیت و معرفی نماین�ده جهت دریافت 
اس�ناد اس�تعالم ارزیابی  فنی – مالی به نش�انی ته�ران – میدان فاطمی-خیابان ش�هید 
گمن�ام، ش�ماره 14، طبق�ه اول ، واح�د 1 مراجعه و پ�س از تکمیل،  اس�ناد مذکور را 

حداکثر پس از یکهفته از آخرین روز توزیع  به همان نشانی تحویل دهند.

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور)نوبت اول(
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شرکت توسعه نفت و گاز رضوی در نظر دارد از طریق فراخوان عمومی دو مرحله ای  
یک مشاور ذیصالح را برای انجام خدمات ذیل انتخاب نماید

1- ش�رح مختصر خدمات:  مطالعات ارزیابی اثرات زیس�ت محیط�ی و اخذ مجوز از 
PDH/PPسازمان محیط زیست در پروژه احداث واحد

2- محل و مدت انجام خدمات:  محل پروژه منطقه ویژه انرژی پارس 2 ) شهرس�تان 
کنگان(  و مدت انجام خدمات شش ماه می باشد

3- شرایط مهندس مش�اور: دارا بودن صالحیت خدمات مشاور حداقل پایه 3  محیط 
زیست از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

متقاضیان می توانند حداکثر ظرف پنج روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم در روزنامه 
ضم�ن ارائ�ه، تصوی�ر گواهی نامه صالحی�ت و معرف�ی نماینده جهت دریافت اس�ناد 
اس�تعالم ارزیابی  فنی – مالی به نش�انی ته�ران – میدان فاطمی-خیابان ش�هید گمنام، 
شماره 14، طبقه اول ، واحد 1 مراجعه و پس از تکمیل،  اسناد مذکور را حداکثر پس 

از یکهفته از آخرین روز توزیع  به همان نشانی تحویل دهند.

آگهی فراخوان عمومی انتخاب مشاور)نوبت اول(
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» مرک�ز تحقیقات و آموزش کش�اورزی و منابع طبیعی خراس�ان رضوی در نظر دارد  احداث 20 هکت�ار باغ الگوئی درختان میوه 

در اراض�ی ایس�تگاه گلمکان را به روش مش�ارکت  ب�ه بخش خصوصی واگ�ذار نماید. کلی�ه متقاضیان می توانند حداکث�ر تا تاریخ 

1399/11/28 اس�ناد مناقصه را دریافت و درخواس�ت خود را حداکثر تا 1399/12/9 در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت به 

آدرس setadiran.ir   ثبت نمایند.
 مناقصه صرفًا از طریق سامانه انجام شده و کلیه مدارک و مستندات  بایستی از طریق سامانه بارگذاری و ارائه شود«.

آگهی مناقصه- نوبت سوم 

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. 

99
11
81
4

)) آب چشمه ی نور حیات است(( . 

»تجدیدآگهی مناقصه عمومی«  )نوبت دوم(

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(
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بررسی آرای نظریه پردازان برجسته غربی درباره افول ایاالت متحده

آغاز دوران پساآمریکا

فاطمه ترکاشوند: برای نظریه پردازان آمریکایی و اروپایی، افول قدرت آمریکا 
چنان مشخص است که دیگر کمتر کسی از اصل ماجرا می پرسد که »آیا 
پایان آمریکا آغاز شده است؟« بلکه حاال این اندیشمندان بر کم و کیف جهان 
پساآمریکا تمرکز کرده اند و پرسش بسیاری از رسانه ها این است که چه کسی 

نخستین بار توانست پیش بینی کند آمریکا به خط پایان رسیده است.
به نظر می رسد نظریه پردازان آمریکایی و اروپایی بیش از همه این موضوع را 
جدی می دانند و درصدد شناخت ابعاد آن برآمده اند. از سخنرانی سال ۲۰۱۸ 
نوام چامسکی باعنوان »زوال قدرت آمریکا« گرفته تا کتاب »نسل ها« که در سال 
۱۹۹۱ منتشر شده و با پیش بینی دقیقش از بحران ۲۰۲۰ تعجب آمریکایی ها را 

برانگیخت.
رهبر انقالب در دیدار اخیرشان درباره همین گزاره گفتند: »این مسئله  سقوط 
ترامپ با این وضع مفتضح و حوادثی که حول و حوش این قضیه اتفاق افتاد، 
این افول یک رئیس جمهور ناباب نبود؛ افول آبروی آمریکا بود، افول قدرت آمریکا 
بود، افول انتظام اجتماعی آمریکا بود؛ این را من نمی گویم، این را خودهایشان 
گفتند؛ صاحب نظران برجسته  سیاسی شان اعالم کردند که نظام آمریکا از درون 

پوسیده است«.
ترامپ و سیطره چهارساله اخالق و سیاست هایش به تنهایی برای شیوع حس 
بحران زدگی برای آمریکایی ها کافی بود اما سایه انداختن هراس دائمی از ورود 
به جنگی جدید در نتیجه سیاست های ترامپ هم اضافه شد و درنهایت به 
نقطه بحرانی عجیبی رسید که بسیاری هنوز هم شراره های آن را برای شعله ور 
کردن یک جنگ داخلی در آمریکا خاموش نمی بینند. همه این ها را باید در کنار 
شیوع کووید۱۹ دید که مهر پایانی بر آرامش جامعه آمریکا زد و درنهایت سبب 
بحران های پیاپی شد چنان که مردم و اقشار نخبه این کشور، بیشتر به سمت 

گزاره »افول آمریکا« سوق پیدا کردند.
اندرو باسویچ، تاریخدان آمریکایی در مقاله اخیرش با نام »پایان امپراتوری« 
توضیح داده چرا »خورشید بر امپراتوری آمریکا غروب کرده«. باسویچ با رویکرد 
انتقادی نسبت به سلطه آمریکا، پایه استداللش را بر خیزش عمومی مردم علیه 
فقر ساختاری و نژادپرستی در نظام اجتماعی آمریکا قرار داده. این تاریخدان 
آمریکایی می گوید: »این فقر و نژادپرستی در جامعه آمریکا سال هاست که 
برای دنیا و البته خود آمریکایی ها روشن شده اما در دوره ترامپ و سهل انگاری 
ظالمانه در کنترل کرونا تبدیل به باوری غیرقابل خدشه شد... و عصر سلطه 

ایاالت متحده دیگر به پایان رسیده است«.
مسئله ای که حضرت آیت هللا خامنه ای هم به آن اشاره کردند: »این را خود 
]نظریه پردازان[ آمریکایی  هم گفتند که نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده«.
اما همه مقاالت ناظر به پیش بینی پایان عصر سلطه آمریکا، این قدرها هم 
متأخر نیستند. برخی از آن ها مانند نظریه امانوئل والرشتاین، جامعه شناس 
مطرح آمریکایی به چند دهه پیش برمی گردد. او مقاله سال ۲۰۱۳ خود را با 
عنوان »پیامدهای فروپاشی آمریکا« با این جمالت آغاز می کند: من مدت زمان 
درازی است که این مسئله را به بحث گذاشته ام. افول قدرت هژمونیک ایاالت 
متحده از دهه ۷۰میالدی آغاز شد و این افول آرام، در دوره جورج بوش شتاب 
گرفت. نخستین بار نوشتن در این مورد را در دهه ۸۰ آغاز کردم. در آن زمان 
همه اردوگاه های سیاسی به این بحث واکنش دادند و آن را به عنوان بحثی 

نامعقول رد می کردند.
والرشتاین سپس نقطه عطف تغییر نگاه آمریکایی ها را این طور شرح می دهد: 
»اما پس از شکستن حباب ۲۰۰۸، تغییر نظر صاحبنظران و عامه مردم آغاز 
 شد. امروز، درصد بزرگی از آمریکایی ها واقعیت افول قدرت، جایگاه و نفوذ 
ایاالت متحده را پذیرفته اند. این پذیرش در ایاالت متحده کامالً با اکراه صورت 
پذیرفته. سیاستمداران و صاحبنظران در پیشنهاد اینکه چگونه هنوز می توان 
جلو این افول را گرفت با هم رقابت می کنند. به باور من این فرایند بازگشت ناپذیر 
است«.تغییر نگاه آمریکایی ها و صاحبنظران در دهه ۹۰ میالدی، نشانه ها و 
موارد دیگری هم دارد. انتشار کتاب »نسل ها« که اوایل سال پیش در رسانه های 
آمریکایی مورد توجه قرار گرفت به همین سال ها باز می گردد. کتابی که در 
آن، ویلیام اشتراوس و نیل هاو، دو کارشناس ادوار تاریخی به دقت پیش بینی 
می کنند آمریکا در سال ۲۰۲۰ دچار بحرانی جدی خواهد شد که عصر سلطه 

قدرت ایاالت متحده را پایان خواهد بخشید.
نوام چامسکی، یکی از شناخته شده ترین نظریه پردازان آمریکایی هم جزو 
معتقدان به »افول هیمنه آمریکا«است. هرچند او از زاویه ای دیگر به این اتفاق 
می نگرد و دالیل دیگری هم برای این پیش بینی ارائه می دهد. چامسکی که 
رویکردهای ضدکاپیتالیستی و ضد امپریالیستی اش بر جنبش های منتقد 
نئولیبرالیسم تأثیر بسزایی داشته، در مقاله سال ۲۰۱۱ خود با عنوان »افول 
آمریکا: علت ها و نتایج« می نویسد: »این افول در حقیقت درست از نقطه اوج 
قدرت آمریکا کمی پس از جنگ جهانی دوم در جریان بوده است و حرف های 
پرطمطراق درباره پیروزی های پیاپی در دهه ۹۰ چیزی جز خودفریبی نبوده 
است«. چامسکی در مقام محاجه با نظریات دیگر موجود در باره اتفاقی که پس 
از افول آمریکا خواهد افتاد اضافه می کند: این نتیجه گیری معمول که قدرت 
به چین و هند منتقل خواهد شد هم بسیار مشکوک است. آن ها کشورهای 
فقیری هستند که مشکالت داخلی زیادی دارند. بدون شک جهان، متنوع تر 
شده اما با وجود افول آمریکا در آینده قابل پیش بینی، هیچ رقیبی برای قدرت 

هژمونیک جهانی وجود ندارد.
در واقع چامسکی معتقد است پایان قدرت آمریکا هم به واسطه ویژگی های 
درونی خود او اتفاق می افتد و پای هیچ قدرت خارجی که با آن برابری کند و 
قادر به درهم شکستنش باشد، در میان نیست. دیدگاهی که البته هواداران و 

باورمندان دیگری هم نظیر فرید زکریا صاحبنظر و مجری CNN  دارد.
جیمز پتراس، استاد برجسته جامعه شناسی دانشگاه بینگهمتون نیز در خیل 
باورمندان به افول آمریکاست که کتابی به نام »صهیونیسم، نظامی گری و 
افول قدرت آمریکا« را در سال ۲۰۱۰ منتشر کرد و بحث و جنجال های زیادی 
را برانگیخت. او در این کتاب از یک سو استدالل می کند سیاست آمریکا در 
حمایت از اسرائیل در خاورمیانه چطور به افول قدرت ایاالت متحده منجر شده 
است و از سوی دیگر توضیح می دهد چگونه اقتصاد آمریکا به رکود افتاده و 
به علت جنگ های پیاپی از بازسازی خود بازمانده است. بنابراین آمریکا قدرت 
داخلی و خارجی خود را از دست داده و وارد عصر افول سلطه اش شده است. 
پتراس برخالف چامسکی، نیروهای ضدامپریالیستی در آسیا و آفریقا را که از 
قضا جنبش های سکوالر، دموکراتیک یا سوسیالیست نیستند و اتفاقا دینی و 

قومی هستند کنشگران این تقابل می داند.
بر این اساس دست کم یک دهه از قاطعیت نظریه پردازان آمریکایی درباره آغاز 
عصر افول هژمونی آمریکا می گذرد و این مسئله امروز در میان آنان امری بدیهی 
تلقی می شود. آنچه این روزها برای این الیه نخبگانی جذاب تر است، پژوهش 
و محاجه درباره علل و عواقب این افول است و به منظور اثرگذاری بر تمدن 
جایگزین، بیشتر مایلند بر این بعد تمرکز کنند که آیا جهان پس از این افول، 
جهانی چندقطبی با قدرت های متکثر خواهد بود یا جهانی تک قطبی با قدرت 

مرکزی مقتدر؟ پرسشی که ما نیز باید به آن بیندیشیم.

احیای »اندیشه مقاومت« 
اثر مهم انقالب اسالمی

انقالب اسالمی به اعتراف سیاستمداران 
غربی و تحلیلی که بعضی از اندیشمندان 
غربی مطرح کردند و درباره آن کتاب هم 
تأکید داشتند، نخست  آن  بر  و  نوشتند 
تنها  دوم  نبود،  تحول سیاسی  فقط یک 
یک تحول درون مرزهای ایران نبود، بلکه 
آغازی بود بر بازاندیشی فکر دینی در سطح 
جهان و مطرح شدن اسالم مبارز و انقالبی 

در امت اسالمی.
البته غربی ها و دشمنان در تحلیل هایشان 
سعی می کنند تعبیر اسالم سیاسی را به 
کار ببرند و این تعبیر را طوری تلقی می کنند 
که گویا با اسالم واقعی فاصله دارد، ولی 
واقعیت این است که آموزه های انقالبی و 
اسالم  پیروان  در  انگیزه  ایجاد  و  سیاسی 
برای تالش سیاسی و مبارزه با سلطه گری 
و استبداد در متن آموزه های اسالمی و در 
آیات قرآن کریم و در سیره پیامبر اکرم)ص( 
و بزرگان اسالم این موضوع کامالً مشهود 
است. برجسته ترین آن هم حماسه عاشورا 
و کربالست که هنوز هم خط مبارزه با ظلم 
را برجسته و روشن نگه داشته و در سطح 
بــیــت)ع( و شیعیان  پــیــروان اهــل  از  فراتر 
انقالب  اســت.  بــوده  اثرگذار  و مسلمانان 
اسالمی هم همواره این خط را دنبال کرده 

است.
اسالمی  انــقــالب  نتایج  بــه  بخواهیم  اگــر 
در عرصه اندیشه ای اشــاره کنیم، بر سه 
نخست  نکته  کــرد:  تأکید  مــی تــوان  نکته 
انقالب اسالمی موجب شد جدی  اینکه 
بودن مقوله دین و اثرگذاری نگاه دینی در 
زندگی اجتماعی در جهان مورد توجه قرار 
گیرد و حتی این نگاه در جهان مسیحیت 
کــه به  کــنــد، یعنی کسانی  پــیــدا  امــتــداد 
خدای متعال و قیامت و پیامبران اعتقاد 
از این  دارند در کنشگری اجتماعی خود 
اعتقادات الهام می گیرند و چارچوب ارزشی 
مبتنی بر عدل و ظلم یا مبتنی بر حق و 
باطل را در زندگی خودشان مطرح و دنبال 
می کنند، این قطعاً یک عقبه بسیار قوی و 
پشتوانه فکری برای مبارزه با جریان سلطه 
و سرمایه داری استعماری را ایجاد می کند.
نکته دوم اندیشه معنویت گرایی است که 
در جهان بسیار مورد غفلت قرار داشت. 
انقالب  پــیــروزی  از  ایــن موضوع هم پس 
شد  مطرح  اندیشوران  میان  در  اسالمی 
نیاز معنوی  کردند  و حتی کسانی تالش 
انسان ها را بریده از ارتباط معنویت و دین 
مطرح کنند و یک نوع معنویت سکوالر را 
که به نظر ما یک معنویت بدلی و تقلبی 
است جایگزین معنویت مبتنی بر ایمان 
به خدا قرار دهند. این اگرچه از نظر مبانی 
فلسفی قابل نقد است و هرگز نمی تواند 
یک توجیه فلسفی درستی پیدا کند، ولی 
انکار  قابل  آثــار اجتماعی آن به هر حال 
نیست، به این معنا که اساساً کسانی هم 
که به دین و عالم ماوراءطبیعت براساس 
بیان و قرائت ادیان معتقد نیستند به اسالم 
و معنویت روی بیاورند. خود معنویت گرایی 
با منافع اقتصادی و سلطه گرایانه استکبار 
در تعارض آشکار است و این هم یک طرز 

اندیشه ای است.
نکته سوم که به نظر می رسد از هر نکته 
است،  مهم تر  عمل  عرصه  در  شــده  یــاد 
ملت ها  یعنی  اســـت؛  مقاومت  اندیشه 
می توانند در مقابل ابرقدرت ها با همه یال 
و کوپال و قدرت و قدرت نمایی  که می کنند 
بایستند و موفق هم باشند، به خصوص 
استمرار روحیه انقالبی و چالشی که نظام 
جمهوری اسالمی در طول این 4۲سال پس 
از انقالب با نظام سلطه داشته و این چالش 
هم روز به روز عمیق تر شده است و اینکه 
بماند  پایدار  توانسته  اسالمی  جمهوری 
و به عمر خودش ادامه بدهد و در مقابل 
همه توطئه ها و رذالت های جبهه استکبار، 
ــرای  مــوجــودیــت خـــودش را حــفــظ کــنــد ب
مظلومان عالم و جوامع محروم و مردمی 
که در بخش های بزرگی از جهان احساس 
می کنند زیر ظلم و ستم جبهه استبداد 

هستند، الهام بخش بوده است.
در حقیقت احیای اندیشه مقاومت، اثر 
اسالمی  انقالب  که  اســت  مهمی  بسیار 
عامل آن بوده است. در مقابل دشواری ها 
و  استکبار  جبهه  کل  که  سختی هایی  و 
به خصوص رژیم آمریکا در این زمینه وارد 
کردند ولی این اندیشه هم توانسته رشد و 
گسترش پیدا کند و آمریکایی که 4۰ سال 
پیش اصالً فکر نمی کرد در روزگاری بخش 
قابل توجهی از مناطق جهان به معارضه 
با او بپردازند امروزه می بیند هم در سطح 
دولت های بزرگ و هم در سطح ملت ها این 

چالش ها دارد روز به روز تقویت می شود.

گزارش

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

  حجت االسالم دکتر علی ذوعلم

 کتاب »قرآن در نگاه عقل و علم« منتشر شد کتاب »قرآن در نگاه عقل و علم« به قلم دکتر محمدباقر شریعتی سبزواری و به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شد. در این اثر، به مباحث »قرآن، اعجاز 
ماندگار«، »قرآن، اعجاز تمام عصرها و نسل ها«، »شاخصه های آیات قرآن«، »تفسیر و تأویل قرآن«، »اعجاز در مقررات حقوقی قرآن«، »اعجاز ادبی قرآن«، »اعجاز باطنی و معارف معنوی«، »اعجاز ماندگار اسالم« و 

»شبهات اخباریون در عدم حجیت ظواهر قرآن و پاسخ اصولیون« پرداخته شده است.

و در سال های  امــروزه  فاطمی نژاد:  خدائی، 
بــا پیش رو  و  انــقــالب  ابتدایی دهــه پنجم 
داشتن تجربه ای بیش از چهار دهه مقاومت 
جمهوری اسالمی در برابر انــواع فشارها و 
تهدیدها و حتی از سرگذراندن جنگ نظامی 
و به خصوص با افزایش توفیقات ایــران در 
منطقه، می توان از ضرورت صورت بندی نظری 
در  آورد.  میان  به  اسالمی سخن  مقاومت 
گفت وگو با دکتر روح االمین سعیدی، استادیار 
روابــط بین الملل دانشگاه امام صــادق)ع( و 
سردبیر مجله فرهنگ و علوم انسانی عصر 
اندیشه تالش کرده ایم با اتکا به فهم متعارف 
از نظریه های بین الملل، در خصوص نظریه 
بومی اسالمی ای صحبت کنیم که نسبت به 
سیاست های خارجی جمهوری اسالمی ایران 
در مناسبات منطقه ای و بین المللی می توان از 
آن با عنوان »نظریه مقاومت اسالمی« نام برد. 
آنچه در ادامه می خوانید حاصل گفت وگو با 

ایشان است. 

جناب سعیدی، با اتکا به فهم متعارف   
اسالمی  مقاومت  بین الملل،  نظریه های  از 
و  تعریف  چــه  دارای  بین الملل  عرصه  در 

مؤلفه هایی است؟ 
اگر بخواهیم در عرصه بین الملل مقاومت را 
معنا کنیم باید این پرسش مطرح شود که 
مقاومت در برابر چه چیزی؟ در نظام بین الملل 
مقاومت در برابر نظام سلطه معنا پیدا می کند. 
به عبارتی از زمان استعمار که ابرقدرت ها یعنی 
در ابتدا اروپایی ها و پس از آن آمریکایی ها 
تالش کردند بر اســاس سیاست های نظام 
سرمایه داری حرکت های فرامرزی انجام دهند 
و منابع و سرزمین دیگر کشورها را استعمار 
می کرد.  پیدا  معنا  مقاومت  مفهوم  کنند، 
مورد  که  کسانی  یعنی  اینجا  در  مقاومت 
استثمار و در معرض استعمار قرار گرفتند 
و استقالل آن ها توسط مناسبات سلطه و 
انقیاد زیر ســؤال رفته بــود، تالش داشتند 
این رابطه نابرابر را بشکنند و این زنجیره ها 
را پاره کنند و در برابر فشار ها و رویکردهای 
امپریالیستی و استعماری بایستند. بنابراین 
در نظام بین الملل، مقاومت در برابر فشارهای 
نظام سلطه و سیاست های امپریالیستی نظام 
سلطه معنا پیدا می کند. طبیعتاً مؤلفه هایی 
که می تواند داشته باشد نخست استقالل 
سیاسی است؛ یعنی در گام نخست، کشورها 
حاکمیت خودشان را بدست بیاورند چرا که 
به ویژه در دوران استعمار کهن، آن چیزی که 
در دست نداشتند استقالل سیاسی یا به 
تعبیری حاکمیت بسیاری از کشورها بود که 
تحت سلطه نظام امپریالیستی قرار گرفته بود. 
برای نمونه انگلستان، هندوستان یا بسیاری از 
کشورهای آفریقایی را تحت سلطه قرار داده 
بود. بنابراین مؤلفه نخست استقالل سیاسی 
و مقاومت در برابر این حرکت های استعماری 
برای استیفای حاکمیت ملی و استقالل بود که 
تا حدود زیادی بدست آمد؛ یعنی در طول قرن 
بیستم بیشتر کشورها که در معرض استعمار 
بدست  را  خودشان  استقالل  بودند،  کهن 
آوردند و همه به عنوان کشورهای مستقل 
شناخته شدند. منتها در مرحله های بعدی در 
قالب استعمار نوین و فرانوین شاهدیم نفوذ 
کشورهای ابرقدرت به صورت های پنهان تر و 
نیمه سخت همچنان تداوم پیدا می کند؛ از 
این رو گام و مؤلفه بعدی، مقاومت در برابر 
نفوذ کشورهای سلطه گر و ابرقدرت هاست. 
پس از این مؤلفه، مسئله استقالل اقتصادی 
مطرح می شود که همین نیز می تواند عاملی 
برای دخالت و فشار ابرقدرت ها با استفاده از 
ابزارهای اقتصادی مثل تحریم باشد. مسئله 
بعدی که چه بسا از همه چیز نیز مهم تر باشد 
مقاومت در برابر فشارها و اقدامات فرهنگی 
و شناختی و ادراکی است؛ مسئله استقالل 
فرهنگی اینجا به وجود می آید. اینجا و در این 
موقعیت، مقاومت در برابر جریان فکری و 
فرهنگی نظام سلطه است. من می توانم این ها 

را به عنوان مؤلفه ها برداشت کنم. 

شاید پاسخ به این پرسش کمی بدیهی   
به نظر بیاید ولی به نظر شما انقالب اسالمی 
توانسته است با چند مورد از مؤلفه های در 

عرصه مقاومت پیوند برقرار کند؟
انقالب اسالمی حرکتی مبتنی بر مقاومت بود؛ 
یعنی اگر آن تعریف را در نظر بگیریم نخست، 
انقالب اسالمی یک مقاومت در برابر استبداد 
داخلی و رژیم دیکتاتوری مستبد و سپس و به 
طریق اولی مقاومت در برابر نظام سلطه ای بود 
که ایران را به عنوان یکی از پایه های سیاسی 
خودش در منطقه غرب آسیا تعریف کرده بود 
و به همین واسطه انواع و اقسام مداخالت از 
مداخالت سیاسی گرفته تا اقتصادی و فرهنگی 
لحاظ  به  را  کشور  کامالً  و  اعمال می کرد  را 
بود.  درآورده  انقیاد خــودش  مختلف تحت 

بنابراین اساس حرکت انقالب 
اسالمی یک نهضت مقاومت 
اســـت کــه تـــالش می کند در 
–چه  سلطه  مناسبات  بــرابــر 
سلطه داخــلــی و چــه سلطه 
بین المللی-  امپریالیستی 
مقاومت کند. طبیعتاً پیروزی 
ــن حرکت  ــن انــقــالب و ایـ ایـ
مقاومت داخلی و بین المللی 
و  اقـــــــدام  ــن  ــ ایـ داد  ــان  ــشـ نـ
ایستادگی در برابر نظام سلطه 
می تواند  و  است  امکان پذیر 
ــرای ســایــر ملت ها  الــگــویــی بـ
باشد که نمونه های آن را بعداً 
در سال های پس از انقالب در 
بسیاری از کشورهای منطقه 
دیدیم. جنبه کمال یافته این 

الگوگیری را نیز امروزه در قالب محور مقاومت 
شاهدیم که در سال های اخیر دستاوردهایش 

به وضوح پیش چشم ماست. 

حــال به نظر شما ایــن مقاومت را باید   
راهبردی دائمی به حساب آورد یا تاکتیکی 

موقت است؟ 
با توجه به ماهیت نظام بین الملل که همواره 
یک نظام مبتنی بر قدرت است یعنی بسیاری 
 power politic حتی سیاست بین الملل را
این  می کنند؛  تعریف  قـــدرت  سیاست  یــا 
مناسبات سلطه و انقیاد حداقل تا زمانی که 
وضعیت نظام بین الملل این گونه است همواره 
وجود خواهد داشت. با در نظر داشتن چنین 
پیش فرضی که ما یک وضعیت ایده آل داریم 
-همان دولت جهانی مهدوی است- تا آن 
زمان وقتی هنوز مناسبات سلطه و انقیاد 
در روابط بین الملل تولید و بازتولید می شود، 
مقاومت وجود دارد و طبیعتاً مقاومت یک 
بنابراین ذات  تاکتیک کوتاه مدت نیست. 
نظام بین الملل این گونه و مبتنی بر روابط 

انقیاد  و  سلطه  ســاخــتــاری 
اســت. ایــن راهــبــرد مقاومت 
ــوان یــک راهــبــرد  ــه عــن نــیــز ب
کار  سرلوحه  باید  بلندمدت 
قـــرار گیرد و هیچ وقــت یک 
این  به  متعلق  یا  و  تاکتیک 
سال یا سال آینده نیست. با 
توجه به اینکه این نیز جزو 
ســیــاســت هــا و راهــبــردهــای 
مبتنی بر ایدئولوژی انقالب 
اسالمی است یعنی مبتنی 
بر یک تاکتیک موقت نبوده 
است بلکه برآمده از باورهای 
اسالمی  انقالب  ایــدئــولــوژی 
اســت و ما می توانیم ایــن را 
حتی در قرآن سراغ بگیریم. 
مسئله »ان اعبدوهللا و اجتنبوا 
الطاغوت« یعنی مقاومت در برابر طاغوت 
یک سیاست و راهبرد دینی و ایدئولوژیکی 
بوده است که حضرت امام به عنوان معمار 
انقالب اسالمی آن را از آموزه های اسالم اخذ 
کرده است؛ بنابراین هرگز نمی تواند به عنوان 
یک تاکتیک کوتاه مدت تلقی شود. باتوجه 
به اینکه ذات نظام بین الملل این گونه است 
و مناسبات سلطه و انقیاد تولید و بازتولید 
می شود، راهبرد مقاومت نیز باید ادامه پیدا 
 کند؛ زمانی که بتوانیم به یک وضعیت ایده آل
سلطه  مناسبات  دیگر  که  برسیم  جهانی 
معنا نداشته باشد، طبیعتاً آنجا نیز مقاومت 
به پایان خــودش می رسد ولی تا زمانی که 
است  نیامده  بــه وجــود  آل  ایـــده  وضعیت 
-بنابراعتقادمان در همان حکومت جهانی 
مهدوی خواهد بود- این مقاومت در برابر 

مناسبات سلطه باید ادامه پیدا کند. 

گروه هدف گفتمان مقاومت چه باید باشد؛   
در رویکرد خودش باید امت ها را مورد خطاب 

قرار دهد یا دولت ها را؟

طبیعتاً جمهوری اسالمی در آن رویکرد ایده آل 
خود به دولت ها آن طور اصالت نمی دهد. 
دولت یک مفهوم کامالً ثانوی و ساخته شده 
اســت، در دوران مــدرن و از قــرن هفدهم، 
دولت های ملی در اروپا شکل گرفت و بعضاً 
به سراسر جهان گسترش پیدا کرد؛ بنابراین 
بـــرای نظام جمهوری  ایــن دولــت هــای ملی 
اسالمی ایران به عنوان یک نظام ایدئولوژیک 
که مبتنی بر الگوی اسالمی است، اصالت 
ندارد. آن چیزی که اصالت دارد و در قرآن 
نیز می توان دید رویکرد امت محور است؛ 
یعنی مــالک، مالک تفاوت های عقیدتی و 
ادراکی است. بنابراین طبیعتاً پیام و خطاب 
که  ملت هاست  به  اسالمی  انقالب  اصلی 
این موضوع را در قانون اساسی نیز می توان 
دید. در مواضع امام و رهبر معظم انقالب نیز 
می توان این را دید. البته از آن طرف نیز باید 
این واقعیت را بپذیریم که خودش هم دارد در 
چارچوب این نظام دولت محور زندگی می کند 
و یک nation-state و عضو نظام بین المللی 
اســت بــنــابــرایــن نــمــی تــوانــد خــود را از این 
واقعیت ها دور قرار دهد و از آن ها صرف نظر 
کند. به هر حال ما یک عضو نظام بین الملل 
بپذیریم.  را  اقتضائات  این  باید  و  هستیم 
سازمان های  و  دولــت هــا  بــا  ــط  روابـ طبیعتاً 
بین المللی نیز باید در کنار همدیگر باشد. 
بنابراین الگوی دیپلماسی سنتی و دولت محور 
و الگوی دیپلماسی عمومی در کنار همدیگر 
باید مورد استفاده قرار گیرد. طبیعتاً در آن 
در  باید  را  اصلی  وزن  ایدئولوژیک  رویکرد 
ارتباط با ملت ها و تأثیرگذاری بر ملت ها قرار 
دهیم و این همان چیزی است که برآمده از 
آموزه های انقالب اسالمی است؛ یعنی خطاب 
اصلی ما به ملت ها بوده و تأثیرگذاری ما نیز 

باید بر ملت ها باشد. 

به نظر شما آیا تأکید بر این گفتمان در   
فضای بین الملل می تواند محور وحدت ما 

باشد؟ 
این مقاومت می تواند مخرج مشترک و کالم 
مشترک ما باشد، چرا که به هر حال ممکن 
ملت های  بــا  مختلفی  تــفــاوت هــای  اســت 
دیــگــر، از تــفــاوت هــای زبــانــی تــا مذهبی و 
که  آن چیزی  ولــی  باشیم  داشــتــه  ــژادی  نـ
می تواند این ها را همچون یک نخ تسبیح 
کنار همدیگر جمع کند همین انگیزه واحد 
مقاومت است؛ یعنی اگر امروز در آمریکای 
التین نیز سراغ بگیرید کسانی هستند که 
به دنبال مقاومت در برابر نظام سلطه اند، 
و  رنــگ هــا  از  فــارغ  نیز  آسیا  و  آفریقا  در 
نژادها همین طور است. همه به دنبال این 
هستند که استقالل خودشان را حفظ کنند 
سلطه  نظام  زیــاده خــواهــی هــای  برابر  در  و 
مقاومت کنند. بنابراین این می تواند کلمه 
سوای باشد- که می گوید »تعالو الی کلمه 
سوا بیننا و بینکم«- آن چیزی که می تواند 
همسایگانمان  سایر  و  مــا  مشترک  کــالم 
باشد همین مسئله مقاومت است. اگر ما 
بتوانیم این را به کالم مشترک بدل کنیم 
خیلی ها کنار آن جمع می شوند. در همین 
ماجرای مدافعان حرم و محور مقاومت، ما 
از ملت های مختلف بودیم. چه چیزی ایران، 
عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، لبنان و 
یمن را باوجود همه تفاوت ها دور هم جمع 
کرد؟ همین مسئله مقاومت بود؛ یعنی همه 
دنبال این بودند مرزهای ملی و آرمان های 
اســالمــی حفظ شــود، مــردم از تعرض به 
دور باشند، امنیت منطقه ای حفظ شود و 
از فروپاشی و چندپارگی کشورها جلوگیری 
کنیم. می بینید مبتنی بر این هدف مشترک 
از  و داعــش  چه کارستانی صــورت گرفت 
این  نظرم  به  بنابراین  شــد.  جمع  منطقه 
که  باشد  سوایی  کلمه  می تواند  مقاومت 
ملت های مختلف را با تفاوت های مذهبی، 
نژادی و زبانی کنار همدیگر جمع می کند. 

گفت وگو با دکتر روح االمین سعیدی، استادیار روابط بین الملل دانشگاه امام صادق)ع( درباره نظریه مقاومت اسالمی

»مقاومت« الگویی برآمده از تجربه زیسته جمهوری اسالمی

 »هزینه سازش از مقاومت بیشتر است« 
شعار نیست، تجربه روی زمین است

مــن بــا ایــن گـــزاره کــه »هزینه ســازش از 
مقاومت بیشتر است« موافقم و اعتقاد 
دارم این گزاره صرفاً یک شعار نیست؛ 
را  آن  نمونه های  می توانید  که شما  چرا 
تاریخ دهه های اخیر نظام بین الملل  در 
ببینید. همین االن می توانید مقایسه کنید 
که  و کشورهایی  ســازش  که  کشورهایی 
مقاومت کردند هر کدام چه دستاوردهایی 
داشته اند. اینجا می توان میزان داده ها و 
ستانده ها را بر اساس تجربیات میدانی 
بررسی کرد. برای نمونه مصر که از همان 
ابــتــدا بــا اسرائیل یــا غــرب ســازش کــرده 
است، امروز در کجای معادالت منطقه ای 
ما قرار دارد؟ کشوری که سال های سال 
با  کامالً  و  داشته  دیکتاتوری  حکومت 
غرب سازشکار بوده است و می توان آن 
را به عنوان الگوی سازش به حساب آورد 
امروز کجای معادالت منطقه قرار دارد و 
جمهوری اسالمی با وجود تمامی فشارها 
مقاومت  الــگــوی  عــنــوان  بــه  تحریم ها  و 
کجاست؟ بــه راحــتــی مــی تــوان ایــن هــا را 
مقایسه کرد و چیزی نیست که بخواهیم 
بگوییم شعار است. یک زمان ما تجربه 
زیسته نداریم، مجبوریم هی شعار بدهیم 
ولی االن جمهوری اسالمی بیش از چهل و 
چند سال تجربه زیسته دارد و خیلی نیاز 
نیست شعار بدهیم، شما می توانید بنا بر 
همین تجربه زیسته به راحتی دست به 
مقایسه بزنید و این مقایسه ها نیز همه 
می تواند بر اساس شواهد عینی و آمارها 
باشد. در همین راستا می توانید وضعیت 
کشورهای منطقه را در حوزه های مختلف 
از حیث میزان وابستگی و آنچه بدست 

ــد را بــا دســتــاوردهــای جمهوری  ــ آورده انـ
پیشرفت  کنید.  ایــران مقایسه  اسالمی 
پیشرفت  فرهنگی،  اقتصادی،  نظامی، 
هستند  مقوالتی  از  دانــشــی  و  تمدنی 
حساب  به  بین المللی  شاخص های  که 
می آیند و خیلی راحت می توان این ها را 
اسالمی  جمهوری  همپایه  کشورهای  با 
ایران مقایسه کرد و بعد دید سازش چقدر 
هزینه داشته و هزینه مقاومت چقدر بوده 
است. حتی اگر نخواهیم این مقایسه را 
نیز کنیم در خودِ تجربه جمهوری اسالمی 
ایران نیز همواره تجربه نشان داده آن زمان 
که در مقابل ابرقدرت ها سازش و تالش 
کردیم تنش زدایی کنیم و در قالب مذاکره 
امتیاز بدهیم، چه نتیجه ای را در برداشت. 
ما برجام را به عنوان نمونه یک سازش 
قِبَل برجام  به دستاوردی در  آیا  داریــم، 
رسیدیم؟ اینکه دیگر به عدد و رقم نیز 
نیازی ندارد و به راحتی می توان مشخص 
کرد میزان داده ها و ستانده های برجام چه 
بوده است. تعهدات ما چه بوده و تعهدات 
طــرف مقابل چه بــوده اســت. آن زمانی 
موضعمان  سر  و  کردیم  ایستادگی  که 
کردیم،  عمل  قدرتمندانه  و  ایستادیم 
نتیجه اش را در ماجرای جنگ ۳۳ روزه، 
مقابله با داعش یا زدن پهپاد آمریکایی 
ببینید. مقایسه کنید آنجایی که ایستادگی 
کردیم چه دستاوردی داشته ایم و آنجایی 
که وادادگی و سازش داشتیم، چه بدست 
آورده ایــم. قــرارداد الجزایر، قطعنامه 5۹۸ 
و چیزهای مختلف که مصادیق سازش 
ماست، ببینید میزان داده ها و ستانده های 

ما به چه میزان بوده است.

به نظرم این مقاومت 
می تواند کلمه 

سوایی باشد که 
ملت های مختلف را با 
تفاوت های مذهبی، 
نژادی و زبانی کنار 
همدیگر جمع می کند

بـــــــرش
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توسط رهبر معظم انقالب

 مشکل اساسی مردم در طول تاریخ
عبودیت غیر خدا بوده است

الدُّنیا عِنَد ذَوِی االَلباِب  »یا جابِرُ 
اِعزازٌ  ِّالِل ال اِلَه ااِلَّ هللاُ  الظ کَفَی ءِ 
تَثبیٌت  ـــالهُ  الـــصَّ ــهِ  ِـ ــوَت دَعـ اِلَهــــِل 
الکِبر«  َعــِن  تـَـنــزیــهٌ  وَ  ــالِص  ـِـالِخ ل
یازدهم،  مجلس  طوسی،  )امالی 

ص۲۹۶(
َــیء،  ف اســـت؛  ]عــمــر[ مثل سایه 
را  ]روز[  زوال  از  پــس  ســایــه   آن 
ــه ایــن  ــد. هــمــچــنــان کـ ــن ــوی مــی گ

سایه اعالم پایان روز است و هر لحظه به لحظه ای که این سایه طوالنی 
می شود، نشان می دهد که روز دارد تمام می شود، این عمر ما هم همین 
جور است. اینجا »دنیا« یعنی عمر من و شما که مثل همین سایه است؛ 
هر چه این سایه طوالنی تر می شود، معنایش این است که به آن آخِر 
داریم نزدیک تر می شویم. بعضی ها از اینکه ساِل گذشته تمام شد، سال 
نو شروع شد، خوشحال می شوند؛ خب، عیبی هم ندارد، چون عید است 
و خوشحالی اشکال ندارد اما توجه به این نکته هم الزم است: سال که 
تمام می شود، یعنی عمر ما تمام می شود؛ ]در واقع[ این عمر ماست که 
دارد به پایان می رسد، به این توجه باید کرد. پیر و جوان هم ندارد؛ البته 
احتمال سر رسیدن اجل در مورد افراد پیر و مسن قهراً بیشتر است اما 
جوان ها هم هستند. ما در همین بحث خودمان، جمع خودمان بعضی 
جوان ها را داشتیم که سال های زیادی از سنین کنونِی ما کمتر بودند، از 
دنیا رفتند؛ به این باید توجه کرد که هر چه می گذرد، در واقع دارد به آن 

انتها نزدیک می شود.
دعــوِت  اهــل  اعــزاز  توحید،  کلمه   ]یعنی[  الالـــه ااّلاهللا  کلمه   فرمود  بعد 
الاله ااّلاهللا است؛ چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی شما می گویید الاله ااّلاهللا، 
عبودیت غیرخدا را نفی می کنید. مشکل اساسی مردم در طول تاریخ، 
عبودیت غیر خدا بوده؛ ]مثل[ بنده  فرعون ها بودن؛ اکنون هم همین جور 
است: بنده  پول، بنده  مقام، بنده  شهوت، بنده  قدرت های بزرگ. وقتی 
شما می گویید الالـــه ااّلاهللا، یعنی من فقط یک معبود دارم؛ نه پول را 
عبادت می کنم، نه مقام را عبادت می کنم، نه امپراتور را عبادت می کنم، 
انسان  که  نیست  این  صرفاً  هم  عبادت  می کنم.  عبادت  را  فرعون  نه 
تقدیس بکند طرف را؛ نه، ممکن است اصالً قبول هم نداشته باشد در 
دلش آن را، اما عبادتش بکند! عبادت یعنی اطاعت کردن با همه  وجود؛ 
این عبادت است. پس وقتی که ما می گوییم الاله ااّلاهللا، در واقع داریم 
َّتی  ال »وَاالَغلْـَّل  یعنی  تأمین می کنیم؛  برای خودمان  را  مایه  عزت  یک 
کانَت َعلَیِهم« )سوره  اعراف، بخشی از آیه  ۱۵۷( خودمان را از این اغالل 

داریم رها می کنیم.
اخالص  تثبیت  اوالً  که  دارد  را  این خصوصیت ها  نماز هم  فرمود  بعد 
است، یعنی برای خدا کاری انجام دادن؛ چون نماز، ذکر خالص خداست 
را  تکبیره االحرام  انسان  که  اوّلــی  از  و  نیست  و هیچ چیزی مخلوطش 
می گوید، مشغول ذکر الهی است؛ ]البته[ اگر توجه و حضور داشته باشد؛ 
حاال ما که حواسمان گاهی پرت بشود که هیچ؛ آن کسی که حضور قلب 
دارد و خود را حاضر در مقابل خدای متعال می داند، ]نماز او[ یکسره ذکر 
خداست؛ هم با لفظ و هم با عمل. ایستادن در مقابل خدا، رکوع کردن 
در مقابل خدا، سجود کردن در مقابل خدا، دست بلند کردن به دعا در 
مقابل پروردگار، ذکر خالص است و اخالص را در دل انسان زیاد می کند.
کبر را هم از انسان ]دور می کند؛ چون[ انسان به خاک می افتد دیگر. 
البته حواسمان جمع باشد در این نمازهایی که می خوانیم، به خصوص 
حاال بعضی  از ماها که مثالً فرض کنید امام جماعتیم و یک جمعیتی 
پشت سرمان نماز می خوانند، این از آن حالِت به اصطالح به خود گرفتن 
عنوان، آن حالِت اَِشر و بَطَر خارج بشود؛ »لَم اَخرُج اََشراً وَ ال بَطَرا« )امالی 
اوقات  گاهی  انسان  نماز،  در حال  طوسی، مجلس سیزدهم، ص۳۷۱( 
تصور کند حاال این منم که دارم می خوانم و همه  این ۵00 نفر، هزار نفر، 
۱0هزار نفر پشت سر من ]هستند[؛ این حالت به وجود نیاید. اگر این طور 
شد خودِ این مؤید کبر است؛ اگر این حالت نبود، آن وقت ضدکبر است؛ 

برای خاطر اینکه تعظیم است، تکریم است، به خاک افتادن است.

ماه رجب، مطلع فصل عبادت
همان طور که مکان ها از نظر رتبه 
طور  به  نیستند،  یکسان  هم  با 
نمونه حــرم هــای اهــل بــیــت)ع( و 
از نظر رتبه، تکمیل نفس  کعبه 
و ارتــقــای وجـــودی بــا هــم تفاوت 
دارند یا همان طور که خوردنی ها 
برخی  هستند،  متفاوت  هــم  بــا 
طیب بوده و اثر وجودی در نفس 
انسان داشته و به سمت پاکی و 
برخی  می کنند؛  هدایت  طهارت 

زمان ها هم با زمان های مشابه دیگر متفاوت هستند. برخی از زمان ها 
مانند شب های قدر، سحر، بین الطلوعین و پیش از غروب در شبانه روز 
آثار ویژه ای دارند. در طول سال هم زمان هایی خاص مانند ماه های رجب، 
شعبان و رمضان، دهه اول ماه ذی الحجه یا زمان تولد ائمه)ع( و اعیاد 
خاص از حرمت باالتری برخوردارند. یعنی این زمان های خاص، هنگام 
توجه به خداست. رسول اکرم)ص( نیز در روایتی فرموده اند: در ایام عمر 
شما نسیم های رحمتی از جانب خدا می وزد. حواستان باشد که خود را 
در معرض آن ها قرار دهید، زیرا ممکن است همان نسیم شما را احیا کند.
یکی از مصادیق این زمان های خاص و پربرکت، ماه رجب است. ماهی که 
برای پاک کردن تن از گناهان، رها شدن و بال گشودن به سمت ملکوت 
اثر ویژه ای دارد. ماهی برای توجه به خدا، استغفار، رسیدگی به نفس، 

محاسبه و حرکت دوباره به سمت خویشتن خویش و وطن اصلی.
رجب، ماه غفران و استغفار است. ماهی که رحمت خدا در آن، چنان 
از رحمت سرشار  باشد  قابلیت داشته  جریان دارد که هر کس ذره ای 
الهی بهره می برد و این رحمت تمامی ندارد. به همین دلیل هم به این 
ماه رجب االصب می گویند، یعنی ماهی پر از رحمت که گناهان در آن 

از بین می رود.
از ویژگی های مهم ماه رجب این است که ماه اولیای خداست و خداوند 
رحمت خاص خود را به اولیای خود داده است. ماه رجب مطلع فصل 
را  قدر  رمضان شب  مبارک  ماه  در  بخواهد  کسی  اگر  و  است  عبادت 
درک کند، باید از این ماه به خوبی استفاده کرده باشد زیرا رجب مقدمه 
رمضان است. درک شب قدر نیز یک شبه حاصل نمی شود. می توان 
این درک را به موفقیت در کنکور تشبیه کرد؛ نمی شود که فردی در طول 
سال به خصوص ماه های آخر درس نخواند و به این دل خوش کند که 
در جلسه کنکور حواس خود را جمع می کند. البته دقت در جلسه کنکور 
اگر فردی  مهم است.  آمادگی های قبلی هم قطعاً  اما کسب  بوده  الزم 
بازبینی،  این ماه شروع کند.  از  باید  می خواهد شب قدر را درک کند، 
محاسبه، خویشتنداری، توبه، دعا و... بخشی از الزام های رسیدن به این 

مهم است.

چگونه تالش های پنجمین امام به مدرسه علمی اهل بیت)ع( هویت بخشید؟

نگاهی به اصول اقتصادی امام باقرj و فرصت جویی هوشمندانه تمدنی
در سیره امام باقر)ع(

مهم  از حوزه های  یکی  اقتصادی  مباحث 
در رفتار اجتماعی به شمار می آید که باید 
نگاه اهل  بیت)ع( را نسبت به آن بدانیم؛ 
برای  وسیله ای  و  ابــزار  را  دنیا  که  نگاهی 
آبادانی آخرت و رسیدن به سعادت ابدی 
دنیا  ائــمــه)ع(  تعابیر  در  می کند.  معرفی 
بهترین همنشین برای طلب آخرت تعبیر 
شــده اســت. در نظر اهــل  بــیــت)ع( کــار و 
تالش افراد تنها شرط الزم است اما شرط 
تــالش خود،  بر  عــالوه  باید  نیست؛  کافی 
اراده خداوند را هم دخیل بدانیم. در آیات 
قرآن نیز اشاره شده که »یَرزُقُه مِن َحیُث 
الیَحتَِسب«؛ بندگان از جاهایی که گمانش 
را ندارند روزی می گیرند و این اراده خداوند 

است که فراتر از تالش انسان هاست.
فعالیت  و  تـــالش  ــر  ب تــأکــیــد  دیــگــر  نکته 
اقتصادی برای حفظ عزت نفس و بی نیازی 
از مردم است. در روایت های امام باقر)ع( 
بر این مسئله تأکید بسیاری شده که افراد 
به بیت المال چشم  و  تنبلی داشته  نباید 
نیز  دیگری  روایت های  در  باشند.  داشته 
داریم که ائمه)ع( از فرد تنبل اظهار بیزاری 
می کردند. در روایتی که محمد بن منکدر 
یکی از زهاد معروف عصر امام نقل کرده، 
آمده است: در یکی از روزهای گرم تابستان، 
از مدینه خارج شدم. امام باقر)ع( را دیدم 
که مشغول کار است؛ با خود گفتم: بزرگی 
از بزرگان قریش، در چنین ساعت گرم و 
طاقت فرسا و با چنین وضعیت جسمی به 
او را موعظه کنم. نزد  باید  فکر دنیاست، 
چرا  گفتم:  ســالم  از  پس  و  رفته  حضرت 
بزرگی چون شما در چنین شرایطی به فکر 
دنیا و طلب مال باشد؟ اگر مرگ در چنین 
بیاید، چه خواهید  ســراغ شما  به  حالتی 
کرد؟ امام باقر)ع( فرمود: به خدا سوگند، 
اگر در چنین حالتی مرگ به سراغم آید، 
در حالت اطاعت از خداوند به سراغم آمده 
است، زیرا با همین کارهاست که خود را از 

تو و دیگر مردم بی نیاز می سازم.
رهنمود دیگر اقتصادی آن حضرت توصیه 
مسیر  در  انــســان  اینکه  اســت؛  تولید  بــه 
اقتصادی تنها به کارهای واسطه ای درآمدزا 
ارزش   ایجاد  و  تولید  بر  بلکه  نکند،  اکتفا 
باقر)ع( روایت  امــام  از  اقــدام کند.  افــزوده 
ثُمَّ افْتَقَرَ  تُرَاباً  وَ  داریــم که »َمــْن وََجــَد َمــاءً 
فَأَبَْعَدهُ هللاُ« یعنی کسی که با وجود داشتن 
آب و خاک مناسب، اظهار نیازمندی کند از 

نگاه  خداوند به دور است.
دیگر راهکار اقتصادی امام باقر)ع( توصیه 
به تجارت است؛ نگاه ائمه)ع( مانند تعالیم 
قرآن جامع و کامل است. در روایتی از امام 
تِْسَعُه  ــزاء  اَجْ َعْشرَهُ  »الْبَرَکَهُ  اســت:  آمــده 
ِّجارَهِ«؛ برکت ۱0 جزء دارد  الت فِی  اَعْشارِها 
اســت؛ مباحثی  آن در تجارت  که ۹ جــزء 
کاذب،  کارهای  از  دور شدن  انفاق،  مانند 
نهی از ربا، نهی از احتکار و زرانــدوزی و... 
بحث  در  باقر)ع(  امــام  که  است  جزئیاتی 

تجارت به آن اشاره کرده است.
نگاه  در  مهم  اقــتــصــادی  ــول  اصـ از  یکی 
امام باقر)ع( تقدیر در معیشت است. آن 
حــضــرت بــه مــیــانــه روی و رعــایــت اعــتــدال 
باید  انــســان  مــی کــرد.  توصیه  مصرف  در 
و معیشت داشته  برنامه ریزی در مصرف 
باشد و بر اساس درآمــد و متناسب با آن 
مصرف خود را تنظیم کند. امری که امروزه 
کمتر شاهد آن هستیم و مصرف گرایی ها 
امام  تعبیر  به  جامعه،  تجمل گرایی های  و 
باقر)ع( ناشی از نداشتن تقدیر و محاسبه 
ــت.در سیره  ــ ــدگــی اسـ ــور اقــتــصــادی زن امــ
نیازمندان  به  توجه  بــاقــر)ع(  امــام  اقتصادی 
نمونه  طــور  بــه  اســت.  اهمیت  حائز  بسیار 
حسن بن کثیر می گوید: نزد امام باقر)ع( رفته 
و نیازمندی خود و عدم رسیدگی و کمک یاران 
و اصحاب را به آن حضرت گفتم، او از این 
سخن ناراحت شد و فرمود: بدترین برادران 
کسی است که در حال بی نیازی و دارایی دائم 
به تو سر بزند و با تو رابطه داشته باشد اما 
وقتی فقیر و نیازمند شدی با تو قطع رابطه 
کند. سپس به غالم خود امر کرد کیسه ای 
که در آن ۷00 درهم بود بیاورند و فرمود این 
پول ها را به مصرف خود و خانواده ات برسان و 

چون تمام شد به من خبر بده.
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 حجت   االسالم دکتر مهدی نخاولی 

امام باقر)ع( و مبارزه  فرهنگی  رهبر معظم انقالب اسالمی درباره مبارزات فرهنگی امام پنجم)ع( می فرمایند: »مبارزه با تحریف، در دوران امام باقر)ع( از همیشه  پیش از زمان آن حضرت گسترده تر انجام 
شد... مبارزه  فرهنگی یعنی تالش برای تغییر فرهنگ حاکم بر ذهن های مردم، تا راه را برای حکومت الهی هموار و بر حکومت طاغوتی ببندد و امام باقر)ع( این کار را شروع کرد. »باقر علم االولین« یعنی این؛ ایشان 

شکافنده  حقایق قرآنی و دانش های اسالمی بودند«.

عرفان،  امیرمحسن  دکتر  حجت االسالم 
مدیر گروه پژوهشی تاریخ و تمدن دانشگاه 
معارف اسالمی قم: دوران ۱۹ ساله امامت 
امام محمدباقر)ع( که مصادف با حکومت 
از مهم ترین مقاطع  یکی  مروانیان است، 
تاریخی در تاریخ امامت است حضور عمر 
هجری   ۱0۱ تا   ۹۹ ســال  از  عبدالعزیز  بن 
بیت)ع(  اهل  مکتب  بــرای  را  فرصتی  نیز 
مکتب  این  فرهنگی  دوچندان  تکاپوی  و 
فراهم کرد. عمر بن عبدالعزیز یک سری 
مثل  شیعه  بــا  مرتبط  خــاص  اقــدام هــای 
بــازگــردانــی  امیرالمؤمنین)ع(،  لعن  منع 
فدک و پرداخت خراج به اهل بیت)ع( را 
انجام داد. از دیگر اقدام های او برداشتن 
ــه معیشت  ب خـــراج اضــافــی و رســیــدگــی 
راســتــای رفع  اینکه در  بــود، ضمن  مــردم 
تــدویــن حدیث مــبــارزه کــرد و اجــازه  منع 
نگاشتن احادیث را داد که این موارد نیز 
خود فرصتی را فراروی امام باقر)ع( فراهم 
باقر)ع(  امام  که  کرد  اذعــان  باید  می کرد. 
از این فرصت استفاده کرد  نیز به خوبی 
این جهت فرصت جویی هوشمندانه  از  و 

تمدنی را در پیش گرفت. 
اما تأکید بر این گزاره، نکته ای نیست که 
برای  بگذارند،  آن صحه  به  تنها شیعیان 
اهل  علمای  از  عطا  بــن  عــبــدهللا  نمونه 
سنت می گوید که من علما را در محضر 
محضر  در  آنــان  از  کوچک تر  کــس  هیچ 
امام باقر)ع( ندیدم. یا ذهبی که از علمای 
روایی اهل سنت هست می گوید که امام 
مــحــمــدبــاقــر)ع( بین عــلــم، عــمــل، آقــایــی، 
بود.  کــرده  جمع  متانت  و  رفاقت  شــرف، 
اهــل سنت  علمای  از  نسائی  طــور  همین 
محمدباقر)ع(  امـــام  کــه  می کند  تصریح 
ابن حجر  اســت.  تابعین  بــزرگ  فقهای  از 
سنت  اهــل  بــزرگ  علمای  از  کــه  حیتمی 
به  باقر)ع(  امام  که  تصریح می کند  است 
عقاید،  عــلــوم،  پنهان  گنج های  ــدازه ای  ــ ان
آشــکــار  را  لــطــائــف  و  حکمت ها  احــکــام، 
کرد که جز بر عناصر بی بصیرت پوشیده 
رقبای  که  اســت  تصویری  این ها  نیست. 
ارائه  امــام  از  محمدباقر)ع(  امــام  مذهبی 
که  می کنند  اعتراف  و  اذعــان  و  می دهند 
کجاست.  ایشان  تمدنی  و  علمی  جایگاه 
ــه بـــرخـــی مــنــابــع  ــت کـ جـــالـــب تـــوجـــه اســ
بن  نعمان  ابوحنیفه  کــه  کــردنــد  تصریح 
از  ازرق  نافع بن  ثابت پیشوای حنفیان و 
عبارتی  به  بودند.  باقر)ع(  امــام  شاگردان 
بیت)ع(  اهل  در مکتب  که  حتی کسانی 
درســی  مکتب  در  و  آمـــده انـــد  نیستند، 
است  طبیعی  می کنند.  شرکت  ــام)ع(  امـ
ایـــن نکته مهم  بــایــد پــاســخــگــوی  کــه مــا 
باشیم که اگر ایشان فرصت جویی تمدنی 
بودند،  گرفته  پیش  در  را  هوشمندانه ای 
قلمروهای  و  ساحت ها  که  است  طبیعی 
مثال ها  شاهد  با  باید  فرصت جویی  ایــن 
قابل تبیین باشد. تأکید من این است که 
تکاپوی تمدنی امام باقر)ع( در سه قلمرو 
ارتقای  اول  قلمرو  است:  ذکر  قابل  بزرگ 
قلمرو  اســت.  تمدنی  و  فرهنگی  سرمایه 
قلمرو  و  تمدنی  و  فرهنگی  صیانت  دوم 
سوم نیز ارائه نقشه راه فرهنگی و تمدنی 

است. 

 قلمرو اول: »
ارتقای سرمایه فرهنگی و تمدنی

ارتقای  بحث  و  اول  قلمرو  خصوص  در 
از  صحبت  تــمــدنــی  و  فرهنگی  ســرمــایــه 
در عرصه های  باقر)ع(  امام  که  است  این 
و  کــالم  فقه،  حــدیــث،  جمله  از  مختلفی 
انبوهی  و  بودند  کرده  پیدا  عرفان حضور 

اثربخش  پیام  قالب  در  را  معارف  این  از 
ــه  ــه مــخــاطــب و جــامــعــه خـــودشـــان ارائـ ب
زمان  در  شما  دیگر  عبارت  به  می دادند. 
هویتی  مرزبندی  این  محمدباقر)ع(  امام 
که  می بینید  بــیــت)ع(  اهــل  مکتب  در  را 
دال  صـــادق)ع(  امــام  فرزندشان  و  ایشان 
را  بیت)ع(  اهل  مکتب  و  مدرسه  مرکزی 
مکاتب  با  را  آن  مرز  و  می کنند  بازنمایی 
می نمایند.  مشخص  مــوجــود  مـــدارس  و 
جالب توجه است که محمد بن مسلم از 
شاگردان امام باقر)ع( به تنهایی ۲0 هزار 
حدیث از ایشان و جابر جعفی  ۷0 هزار 
می کنند.  نقل  بــاقــر)ع(  امــام  از  را  حدیث 
مصادیق  از  یــکــی  قــطــعــاً  تفسیر  ایـــن  ــا  ب
منابع  افزایش  فرهنگی،  سرمایه  ارتقای 
انبوه  با  منابع  این خصوص  در  که  است 
یافت.  فزونی  حضرت)ع(  از  روایت هایی 
ارتقای  ــد  رون ایــن  در  اســت  توجه  جالب 
باقر)ع(  امام  فرهنگی دو اصل در مکتب 
حائز اهمیت است: یک اصل تکثر یعنی 
تعداد روایت هایی که از ایشان نقل شده 

زیـــاد اســت و دومـــی اصــل تــنــوع است 
موضوعات  روی   حضرت  یعنی 

مختلفی دست گذاشته اند. 
ــزایـــش  افـ هــمــیــن  ــل  ــ ذیـ در 
تمدنی،  و  فرهنگی  سرمایه 

منابع،  افزایش  بر  عالوه  امام 
ــیــت کــنــشــگــران  ــرب ــه ت بـ

تمدنی  و  فرهنگی 
ــادرت  ــ ــبـ ــ ــز مـ ــ ــی ــ ن

مــــــــی ورزنــــــــد. 

رجالشان،  کتاب  در  مرحوم شیخ طوسی 
باقر)ع(  امام  شاگردان  از  نفر   4۶۶ تعداد 
را رصد کرده و نام می برد. زراره، ابوبصیر 
بزرگ ترین  از  مسلم  محمدبن  و  اســدی 
شاگردان امام باقر)ع( به حساب می آیند.

 کــتــاب هــایــی مثل رجـــال طــوســی، رجــال 
کّشی، رجال نجّاشی و ارشاد شیخ مفید 
ــه بــرخــی از مــهــم تــریــن شـــاگـــردان امــام  ب
اشاره داشته اند. جالب اینجاست که این 
شاگردان نیز در یک حوزه خاص و حتی 
برخی  یعنی  نبوده اند  نیز  مذهب  یک  از 
بــاقــر)ع( حتی شیعه  ــام  امـ شــاگــردان  از 
شاعر  اســـدی،  ــد  زی بــن  کمیت  نیستند. 
است ولی در محضر امام شاگردی می کند 
و معارف اهل بیت)ع( را در قالب ادبیات 
سومین  می نماید.  منتقل  دیگران  به  نو 
فرهنگی،  سرمایه  ارتقای  بحث  در  نکته 
اهــل  مکتب  و  علمی  مــدرســه  ــزی  ــی ری پ
بیت)ع( است. تالش های امام باقر)ع( به 
مدرسه علمی اهل بیت)ع( هویت بخشید 
با  بیت)ع(  اهل  مرزهای هویتی مکتب  و 
مکاتب دیگر را تبیین کرد. یعنی پس از 
امام باقر)ع( و امام صادق)ع( جهان اسالم 
اهل بیت)ع(  از مکتب  آنچه  متوجه شد 
وجود دارد، متمایز از دیگر مکاتب است. 

 قلمرو دوم: »
صیانت فرهنگی و تمدنی 

از تمدن اسالم  و دفاع  چگونگی صیانت 

قابل  نکته  دو  در  بــاقــر)ع(  ــام  امـ تــوســط 
مــواجــهــه حــضــرت  اول  ــت:  ــ اسـ تــبــیــیــن 
بـــا ضــدفــرهــنــگ هــا و دومـــــی مــواجــهــه 
اختالط  و  فرهنگی  استحاله  با  حضرت 
ضدفرهنگ ها  بــا  مواجهه  در  فرهنگی. 
در  ــاقــر)ع(  ب امــام  زمــانــه  کــه  بگوییم  باید 
ضدفرهنگ های  از  برخی  شیعی  جامعه 
اعـــتـــقـــادی، بــــــاوری و ســیــاســی وجـــود 
ــر)ع( ــاقـ بـ ــام  ــ امـ دوران  در  ــا  مـ ــت.  ــ  داشــ
فعالیت کالن کیسانی مذهبان را شاهدیم 
بــا رأی و نظر خــودشــان  ایــن دســتــه  کــه 
بعضاً  ــا  ی مــی کــردنــد  ــل  ــأوی ت را  احـــادیـــث 
ترویج  شیعی  جامعه  در  و  می ساختند 

می کردند. 
ضدفرهنگ های  بزرگ ترین  از  دیگر  یکی 
غالیان  بــزرگ  جریان  باقر)ع(  امــام  دوران 
امــام  بـــزرگ در دوران  ایــن جــریــان  ــود.  بـ
بزرگ ترین ضدفرهنگ ها  از  یکی  باقر)ع( 
بود که جامعه شیعی را تحت تأثیر خودش 
قــرار مــی داد. برخی از تالش های امــام به 
ایستادگی و خنثی کردن اندیشه های این 
تا  می شد  جریان های ضدفرهنگی صرف 
جریان ها  این  دام  در  تشیع  جامعه 
با  مـــبـــارزه حـــضـــرت  در  نــیــفــتــد. 
نیز  فرهنگی  اختالط  و  استحاله 
باید این نکته را مدنظر داشت 
دوره  بـــاقـــر)ع(،  امـــام  دوران  کــه 
چون  کــالمــی  مــذاهــب  پیدایش 
خــوارج  و  معتزله  مرجعه، 
اینکه  بــر  مضاف  بــود، 
داشتند  مسلمانان 

می شدند.  آشنا  نیز  ــان  ادی دیگر  آرای  با 
ــروان ســایــر ادیـــان را  ــی حــضــور پــراکــنــده پ
مــی دیــدیــم.  مسلمانان  مــیــان  در  مــا  نیز 
اخــتــالف هــای فقهی کــه وجـــود داشـــت و 
سنت  بــه  متأخر  فقهای  دسترسی  عــدم 
کتابت  ممنوعیت طوالنی  به سبب  نبوی 
انحراف های  که  بود  موجب شده  حدیث 
علمی و فکری، سرزمین اسالمی را مورد 
تهدید قرار بدهد. اسالم ناقص و تحریف 
و  از صحابه  انبوهی  و  ارائــه می شد  شده 
و  بیت)ع(  اهــل  مکتب  پیرو  که  تابعینی 
امیرالمؤمنین)ع( بودند به دست حاکمان 
اینکه  فرصت  و  بودند  کشته شده  اموی 
بعدی  نسل های  بــه  را  دانسته هایشان 
منتقل کنند را از دست داده بودند. اینجا 
و با خألیی که شکل گرفته بود، جاعالن 
حدیث و غالیان آشکارا در حال فعالیت 

بودند. 
باقر)ع(  امام  عملی  اقدام های  تبیین  برای 
در راستای جلوگیری از استحاله بد نیست 
اشاره کنیم که در زمان امام محمدباقر)ع( 
در شهر کوفه به عنوان یکی از بزرگ ترین 
مراکز علمی در جهان اسالم آنچه مشهود 
رأی  فقه  بــنــیــان گــذار  بـــود.  رأی  فقه  بـــود، 
جریانی بود که کتابت حدیث را منع کرد. 
شهر  فرهنگی  معلم  مسعود  بن  عبدهللا 
کوفه از زمان خلفا بود که مروج فقه رأی 
بود و ۶0 شاگرد نیز داشت. در زمان امام 
باقر)ع( سردمدار فقه رأی در کوفه ابوحمزه 

است که امام باید با این نوع نگاه که جامعه 
را تهدید می کرد مبارزه می کرد. در کنار این 
یا  مرجعه  معتزله،  شما  فقهی  وضعیت 
خــوارج را نیز مشاهده می کنید. عــالوه بر 
این ها اسرائیلیات نیز بر جامعه مسلمانان 
پــیــدا کـــرده اســت یعنی  تأثیر روزافـــزونـــی 
آموزه های  یهود در مقابل  تهاجم فرهنگی 
کالن اسالمی در دوران این امام نیز  بازتاب 
در  کــه  می کند  نقل  زراره  مــی کــنــد.  پــیــدا 
به  عمر  بن  عاصم  و  بودیم  مسجدالحرام 
امام باقر)ع( گفت کعب بن احبار می گوید 
بیت المقدس  بــه  صبحگاه  هــر  کعبه  کــه 
که  فرمودند  باقر)ع(  امــام  می کند.  سجده 
دروغ می گویی و نزد خدای متعال بقعه ای 
نمونه ای  ایــن  نیست.  کعبه  از  محبوب تر 
بازتاب فرهنگ یهودی در جهان اسالم  از 

است که به امام عرضه می شود. 
بــا  ــارزه  ــ ــبـ ــ مـ و  صـــیـــانـــت  امـــــر  در  امــــــام 
انجام  را  عمده  کــار  چند  ضدفرهنگ ها 
اصــیــل  ــاه  ــدگـ دیـ ایــنــکــه  اوالً  مــی دهــنــد؛ 
به خصوص  زمینه ها  همه  در  را  اسالمی 
سایر  دانشمندان  که  پرسش هایی  درباره 
ادیان مطرح می کردند ارائه دادند. نتیجه 
ایمان  این روند سبب استواری  برونداد  و 
پیروان اسالم شد تا جایی که بعضاً برخی 
مسیحیان  جمله  از  غیرمسلمان ها  از 
کــردنــد. مرحوم  اعــتــراف  اســالم  برتری  به 
باقر)ع(  امــام  که  می کند  نقل  مفید  شیخ 
بــا هــر یــک از پـــیـــروان عــقــایــد گــونــاگــون 
انبوه  نیز  دلیل  همین  به  کــرد.  مناظره ای 
روایت های این حضرت، روایت های کالمی 
طرف  از  شیعه  اعتقادات  اســاس  اســت. 
بــاقــر)ع( تبیین شــده اســت. عرضه  ــام  ام
کار  نخستین  معتبر  و  اصیل  دیدگاه های 
امام باقر)ع( بود. دومین کاری که در بحث 
روشنگری  دادنـــد،  انجام  صیانت بخشی 
فــقــهــی، کــالمــی،  اشــتــبــاه هــای  ــه  ب نسبت 
تفسیری، تاریخی و اخالقی بود. حضرت 
ادامه دلیل  به اشتباه ها، در  ضمن اشاره 
این اشتباه ها را نیز  نبود اتصال به سنت 
نبوی ذکر می کردند. به خاطر همین است 
ابوابی  به  باقر)ع(  امام  مطالب  بیشتر  که 
اختصاص پیدا کرده است که در جامعه 
به  و  عرضه  نادرست  صــورت  به  اسالمی 

کار گرفته می شد. 
تالش  فرهنگی  صیانت  در  کـــار  سومین 
حضرت برای پرورش و فرستادن شاگردان 
به شهرهای بزرگ اسالمی برای ارائه درست 
نظریاتشان و خنثی کردن تبلیغات امویان 
بود. مبارزه کالن حضرت با رهبران غالیان و 
بیزاری از آن ها مثل مغیره بن سعید، مناظره 
با پیشوای مسیحیان و دیگر فرقه ها نیز از 
راســتــای صیانت بخشی  در  اقــدام هــا  دیگر 

فرهنگی و تمدن بود. 

 قلمرو سوم:»
 ارائه نقشه راه فرهنگی و تمدنی 

باقر)ع(  امــام  قلمرو،  و  حــوزه  سومین  در 
آن  حاکمان  کــه  دینی  معرفت  از  ابــوابــی 
و  می کردند  جلوگیری  آن هــا  طــرح  از  روز 
نظام حاکم  به خاطر سلطه  مردم  آگاهی 
و  کردند  باز  را  بود  متزلزل شده  سیاسی 
حوزه های  در  را  دینی  معرفت  راه  نقشه 
امام  زمینه  این  در  کردند.  ارائــه  مختلف 
اشــاره  مهمی  بسیار  نکته  بــه  صـــادق)ع( 
را  امویان مردم  و می فرمایند که  می کنند 
گذاشتند  آزاد  ایمان  مباحث  آمــوزش  در 
اما بر فراگیری آنچه بر شرک برمی گشت، 
کارهای  به  را  مــردم  تا  چــرا؟  کردند.  منع 
شرک آمیز وادارند و مردم نتوانند ناروایی 

امویان را درک کنند.

اهل سنت  علمای  از  عطا  بن  عبدهللا 
هیچ  محضر  در  را  علما  من  می گوید 
از آنان در محضر امام  کس کوچک تر 
علمای  از  که  ذهبی  یا  ندیدم.  باقر)ع( 
که  اهــل سنت هست می گوید  روایــی 
عمل،  عــلــم،  بین  محمدباقر)ع(  امـــام 
و متانت جمع  رفــاقــت  آقــایــی، شــرف، 
کرده بود. همین طور نسائی از علمای 

امــام  کــه  می کند  تصریح  سنت  اهــل 
تابعین  بــزرگ  فقهای  از  محمدباقر)ع( 
از علمای  ابن حجر حیتمی که  است. 
بزرگ اهل سنت است تصریح می کند 
گنج های  انـــدازه ای  به  باقر)ع(  امــام  که 
پنهان علوم، عقاید، احکام، حکمت ها 
و لطائف را آشکار کرد که جز بر عناصر 

بی بصیرت پوشیده نیست.
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تورم به عنوان یکی از مفاهیم مهم در علم اقتصاد مطرح می شود که در 
این گزارش به زبانی ساده به تعریف آن می پردازیم.  تعریف ساده  تورم، 
افزایش قیمت هاست و علت های گوناگونی می تواند داشته باشد و یک 
علت ساده آن این است که مقدار پول در جامعه بیش از مقدار تولید 

باشد.
به عنوان مثال در یک اقتصاد ساده ۱۰۰ عدد لیوان به قیمت ۲ هزارتومان 
تولید شده است که مجموع قیمت آن، ۲۰۰هزار تومان است. حال اگر 
دولت اقدام به چاپ اسکناس کند و ۲۰۰ هزار تومان اسکناس وارد مدار 
اقتصاد کند، قیمت لیوان دو برابر می شود. تورم در حدود ۲ الی ۳درصد 
نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی کشور است. از دیگر 
مزایای تورم این است که با ایجاد تورم در ابتدا قدرت خرید پول پایین 
می آید، ولی پس از آن میزان تولید باال می رود تا با رسیدن به ثبات به 
داخلی  تولید  افزایش  این موجب  بنابراین  بازگردد؛  حالت طبیعی خود 
در کشور می شود. اما درعین حال افزایش بیشتر نرخ  تورم نیز موجب 
بی ارزش شدن پول ملی کشور می شود. در این دوران کار های داللی بسیار 
رواج پیدا می کند، به همین دلیل تولیدکنندگان یا بیکار می شوند و یا روی 

به کار داللی می آورند تا بتوانند اندک درآمدی از این راه داشته باشند.

نقش شورای رقابت در گرانی میوه
یک  نوشت:  در  اقتصادی  کارشناس  سیدامیرسیاح، 
باال  درصــد   ۵۰ حــدود  میوه  ها  همه  قیمت  اخیر  مــاه 
رفته و احتماالً سوداگران بزرگ بازارمیوه با همدستی، 
عرضه میوه به بازار را محدود کرده اند.  اینجا  شورای 
تا  کند  باز  را  بــازار  درهــای  است  مکلف  قانوناً  رقابت 
کند.  محاکمه  هم  را  انحصارگران  و  بشکند  انحصار 
قانون  اجــرای  بر  ناظر  کجاست؟!  رقابت  شــورای  امــا 

کجاست؟

کاهش تولید، عامل بحران روغن
نوشت:  وقتی  تجارت نیوز  سردبیر  علیزاده،  ابراهیم 
و کمبود  روغــن  گــرانــی  عــامــل  قــاچــاق  و  بـــورس، دالر 
بله،  کاهش  تولید.  می ماند؛  گزینه  یک  نیست،تنها 
کاهش  بیشترین  صمت  وزارت  رسمی  آمار  براساس 
تولید صنایع در ۱۰ماه امسال مربوط به روغن بوده که 
تولید داشت.  افت  به سال گذشته  ۱8درصد نسبت 
با این روند تولید،  بحران روغن قابل پیش بینی  واقعاً 

نبود که فکری شود؟

ضرورت کاهش شکاف درآمد- هزینه دولت
ســیــدهــادی ســبــحــانــیــان، اســتــاد دانــشــگــاه نــوشــت: 
 توصیه می شود مهم ترین مالک مجلس برای بررسی 
بر  اثــرات مهمی هم  البته  اصالحات  بــودجــه۱۴۰۰ که 
بودجه سال های بعد خواهد گذاشت، کاهش شکاف 
درآمد-هزینه دولت باشد. مؤثرترین ابزار برای تحقق 
رشد  پیشنهاد:  هزینه هاست.  رشد  کنترل  مهم،  این 
حداکثر ۳۰ تا ۳۵درصدی اعتبار دستگاه ها نسبت به 

قانون بودجه ۹۹ .

براساس اعالم  نوبخت، رئیس سازمان س
برنامه و بودجه، عیدی ۱/۵میلیون تومانی 
کارمندان همراه با حقوق بهمن ماه واریز 

خواهد شد.
کمیسیون س سخنگوی  بــابــایــی،  محمد 

پیشنهاد  به  اشــاره  با  مجلس  اجتماعی 
متبوعش به دولت و وزیر کار برای افزایش 
حداقل ۳۵ درصدی حقوق کارگران در سال 
آینده گفت: نگرش دولت و مجلس برای 

ارتقای سطح حقوق کارگران مثبت است.
اتحادیه س رئیس  دارایـــی نـــژاد،  مصطفی 

ــار گــفــت: با  ــره ب مــیــدان مــرکــزی مــیــوه و ت
ــامــه ریــزی هــای صـــورت گــرفــتــه قیمت  بــرن
پرتقال که در  و  مــوز، خیار  سه محصول 
هفته های گذشته با افزایش روبه رو بوده در 

هفته آینده کاهش می یابد.
تورج دهقانی، رئیس سازمان هواپیمایی س

ــکــه شــرکــت هــای  ــن کـــشـــوری بـــا بـــیـــان ای
نیستند،گفت:  زیانده  داخلی  هواپیمایی 
ایرالین ها زیان انباشته دارند که مربوط به 

پروازهای تکلیفی بوده است.
از س خــود  ــزارش  گـ در جدیدترین  اوپـــک 

افزایش بیش از ۵ دالری قیمت نفت ایران 
افزایش ۶۲هزار  و  ماه ۲۰۲۱  در نخستین 
بشکه ای تولید روزانه نفت ایران در این ماه 

خبر داده است.
شرکت س مــدیــرعــامــل  فهیمی،  حسین 

سپرده گذاری مرکزی گفت: زمان واریز سود 
سهام عدالت سال ۹8 بستگی به فعالیت 
شرکت ها دارد. در صورت انجام اقدام های 
الزم از سوی شرکت ها، سود سهامداران را 

تا پایان سال پرداخت می کنیم.
محمودزاده، معاون وزیر راه با بیان اینکه س

طرح اقدام ملی مسکن از یک سال و نیم 
پایانی عمر دولت در حالی شروع شد که با 
بی اعتمادی مردم مواجه بود، گفت: دلیل 
آن قضاوت های نادرست است که میراث 

گذشته بود.
ستاد تنظیم بــازار اعــالم کــرد: صــادرات س

صابون رختشویی تا اطالع ثانوی با توجه 
بـــه مــشــکــالت دپـــو ایـــن مــحــصــوالت در 

واحدهای تولیدی بالمانع است.

مدرسه اقتصاد

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بدون تیتر

دستمزد کارگران فقط 3۸ درصد هزینه هایشان را پوشش می دهد   رئیس کمیته دستمزد شورای اسالمی کار درباره سبد هزینه خانوار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت 
به بهمن ماه 9۸ حدود 3میلیون و ۷90هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به 3۸.4۷درصد کاهش یافته است.  وی با اشاره به اینکه دستمزد 61درصد از سبد عقب تر است، گفت: 
فاصله بین درآمد یک کارگر در بهترین حالت و هزینه سبد معیشت حدود 5میلیون و 3۷4هزار تومان است که در شرایط فعلی کارگران هیچ منبعی برای تأمین این کسری ندارند و با آبرو زندگی می کنند.

صفحه6   1399/11/25

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــواد1و3 قانون تعيين تكليف اراضى و س ــتور م ــر به دس نظ
ــورخ 1399,07,05 هيئت قانون  ــماره 1399603100130009088 م 1390,09,20 برابر راى ش
ــتان تصرفات مالكانه و  ــتقر در واحد ثبتى چمس ــن تكليف موضوع ماده يك قانون مذكور مس تعيي
بالمعارض متقاضى آقاى/خانم شراره قاسم اصفهانى فرزند جواد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى / به مساحت 248,00 مترمربع به شماره پالك 405 فرعى از 34 اصلى واقع در قريه 
اسپى كال بخش 11 خريدارى از آقاى /خانم محمدرضا محمدخانى مالك رسمى محرز گرديده است 
ــند رسمى و  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى/ ــاده 13 آئين نامه مربوطه اين اگهى در دو نوب م

ــتاها راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به  ــهرها منتشر و در روس ــار در ش كثيراالنتش
آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض 
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت  ــت به اداره ثبت مح نمايد و گواهى تقديم دادخواس
ــت قانونى واصل نگردد  ــت و در صورتى كه اعتراض در مهل ــه ارائه حكم قطعى دادگاه اس ــول ب موك
ــد اداره ثبت مبادرت به  ــه دادگاه عمومى محل را ارائه نكن ــت ب ــا معترض گواهى تقديم دادخواس ي
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف  ــند مالكيت مى نمايد و صدور س صدور س

19909090 آ-9911447
تاريخ انتشار نوبت اول1399,11,11           تاريخ انتشار نوبت دوم 1399,11,25

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك چمستان - عين اله تيمورى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــواد1و3 قانون تعيين تكليف اراضى و س ــتور م ــر به دس نظ
ــورخ 1399,07,05 هيئت قانون  ــماره 1399603100130009074 م 1390,09,20 برابر راى ش
ــتان تصرفات مالكانه و  ــتقر در واحد ثبتى چمس ــن تكليف موضوع ماده يك قانون مذكور مس تعيي
بالمعارض متقاضى آقاى/خانم شراره قاسم اصفهانى فرزند جواد نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
با بناى احداثى / به مساحت 238,20 مترمربع به شماره پالك 404 فرعى از 34 اصلى واقع در قريه 
اسپى كال بخش 11 خريدارى از آقاى /خانم ابراهيم كوزه گر مالك رسمى محرز گرديده است لذا به 
موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و ماده 13 
آئين نامه مربوطه اين اگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى/كثيراالنتشار 
در شهرها منتشر و در روستاها راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده 
اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه 
از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم 
ــات ثبت موكول به ارائه حكم  ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدام ــت ب دادخواس
ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم  قطعى دادگاه اس
دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد 

و صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. م الف 19909087  آ-9911449
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399,11,25 تاريخ انتشار نوبت اول1399,11,11 

سرپرست اداره ثبت اسناد و امالك چمستان - عين اله تيمورى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــواد1و3 قانون تعيين تكليف اراضى و س ــتور م ــر به دس نظ
ــورخ 1399,07,12 هيئت قانون  ــماره 139960310013009792م ــر راى ش 1390,09,20 براب
ــتان تصرفات مالكانه و  ــتقر در واحد ثبتى چمس ــن تكليف موضوع ماده يك قانون مذكور مس تعيي
ــدانگ يك قطعه زمين با  ــبت به شش بالمعارض متقاضى آقاى/خانم پروانه توماج فرزند ولى اله نس
ــاحت 215,10 مترمربع به شماره پالك 136 فرعى از 12 اصلى واقع در قريه  بناى احداثى / به مس
ــت  ــمى محرز گرديده اس ــين رحمتى مالك رس باغبانكال بخش11خريدارى از آقاى /خانم امير حس
ــند رسمى و  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه و محلى/ ــاده 13 آئين نامه مربوطه اين اگهى در دو نوب م

ــتاها راى هيئت الصاق تا در صورتيكه اشخاص ذينفع به  ــهرها منتشر و در روس ــار در ش كثيراالنتش
آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض 
ــت به دادگاه عمومى محل  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت  ــت به اداره ثبت مح نمايد و گواهى تقديم دادخواس
ــت قانونى واصل نگردد  ــت و در صورتى كه اعتراض در مهل ــه ارائه حكم قطعى دادگاه اس ــول ب موك

ــد اداره ثبت مبادرت به  ــه دادگاه عمومى محل را ارائه نكن ــت ب ــا معترض گواهى تقديم دادخواس ي
ــت. م  ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس ــند مالكيت مى نمايد و صدور س صدور س

الف19909077  آ-9911450
تاريخ انتشار نوبت دوم 1399,11,25 تاريخ انتشار نوبت اول1399,11,11 

كفيل اداره ثبت اسناد و امالك چمستان -  عين اله تيمورى

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــورخ 99/09/22هيئت موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139960318002005720م برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى شهرستان بندر انزلى  ــاختمانهاى فاقد سند رس وضعيت ثبتى اراضى و س
تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى ام ليال معبدى رحيمى فرزند گلعلى به شماره شناسنامه 283 
كد ملى 2592099972 در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر خانه با كاربرى 
مسكونى بمساحت 547/64 متر مربع در قسمتى از پالك 2و3 فرعى از 645 اصلى بخش 8 گيالن 
حوزه ثبت ملك انزلى كه شماره پالك فرعى 6490 فرعى براى آن در نظر گرفته شده است، محرز 
ــود در  ــور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت لذا به منظ ــده اس گردي
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
ــيد ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس انتش
مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 
ــند مالكيت صادر خواهد شد.   در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

م الف 3185  آ-9911435
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/25  تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/11/11 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان بندر انزلى - عباس نوروزى

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139960306003001116 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد على نجات زادگان عيدگاهى فرزند محمود بش
ــهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان تجارى و انبارى  ــنامه 935 صادره از مش شناس
ــهد واقع در  ــمتى از پالك 3 فرعى از 22 اصلى بخش 9 مش ــاحت 320 مترمربع قس تجارى به مس
ــاعى خودش) محرز گرديده است. لذا به  ــهم مش بابانظر 102 پالك 53 متعلق به خود متقاضى (س
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــور اط منظ
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  نس
ــرف مدت يك ماه از  ــيد، ظ ــليم و پس از اخذ رس ــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــه م ب
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــد. م.الف  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــاى م انقض

958  آ9911334
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/8                           تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25

رئيس ثبت اسناد و امالك- محمدجواد غالمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــن تكليف وضعيت  ــت اول موضوع قانون تعيي ــماره 139960306003001115 هيئ ــر رأى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس ثبتى اراضى و س
ــماره  ــن نجات زادگان عيدگاهى فرزند محمود بش يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس
شناسنامه 1216 صادره از مشهد در سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب ساختمان تجارى و انبارى 
ــهد واقع در  ــمتى از پالك 3 فرعى از 22 اصلى بخش 9 مش ــاحت 320 مترمربع قس تجارى به مس
ــاعى خودش) محرز گرديده است. لذا به  ــهم مش بابانظر 102 پالك 53 متعلق به خود متقاضى (س
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــور اط منظ
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى  نس
ــرف مدت يك ماه از  ــيد، ظ ــليم و پس از اخذ رس ــدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــه م ب
ــت در صورت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس تاريخ تس
ــد. م.الف  ــند مالكيت صادر خواهد ش ــدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــاى م انقض

960  آ9911335
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/8                          تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25

رئيس ثبت اسناد و امالك- محمدجواد غالمى
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

برابر رأى شماره 139960306003001204 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 4  ــماره شناس ــين بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم قمر تخت روان فرزند غالمحس
ــهد در ششدانگ يكباب انبارى به مساحت 100 مترمربع قسمتى از پالك 165 فرعى  صادره از مش
ــهد واقع در چهارراه ابوطالب كالهدوز 54 قطعه دوم چپ خريدارى از مالك  از 6 اصلى بخش 9 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمى خانم ها تامينه و فهيمه جوادى محرز گرديده اس رس
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض  به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م.الف 962  آ9911337
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئيس ثبت اسناد و امالك- محمدجواد غالمى

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139960306003001202 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك مشهد ناحيه يك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على دهقانيان فرزند حسين بشماره شناسنامه 3 صادره از 
ــاختمان مشتمل بر انبارى به مساحت 498/51 مترمربع قسمتى از  ــدانگ يك باب س مهريز در شش
پالك 165 فرعى از 6 اصلى بخش 9 مشهد واقع در ابوطالب كالهدوز 54 قطعه دوم چپ خريدارى 
از مالك رسمى خانم ها تامينه و فهيمه جوادى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس خ

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م.الف 964  آ9911338
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25
رئيس ثبت اسناد و امالك- محمدجواد غالمى

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــت ثبتى و اراضى و  ــه قانون تعيين تكليف وضعي ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه

ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139960306003001206 مورخ 1399/10/20 هيئت اول موضوع قانون تعيين  برابر رأى ش
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك 
ــيدمحمود سيدى فرزند سيدفتح اله  ــهد ناحيه يك تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س مش
ــدانگ اعيان يك باب خانه به مساحت 124/33  ــنامه 4978 صادره از مشهد در شش ــماره شناس بش
ــهد واقع در كالهدوز 39/2 پالك 14  ــمتى از پالك 104 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش مترمربع قس
اعيان متعلق به خود متقاضى و عرصه موقوفه گوهرشاد آغا محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م.الف 966  آ9911339
تاريخ انتشار نوبت اول: 99/11/8                          تاريخ انتشار نوبت دوم: 99/11/25

رئيس ثبت اسناد و امالك- محمدجواد غالمى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه 
ثبتى سوادكوه شمالى

ــتورمواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب  نظر به دس
20/09/1390، امالك متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى 
ــيدگى وتصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و راى الزم صادرگرديده  ــوادكوه شمالى مورد رس س

جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ــوادكوه  ــه لرزنه پالك 5 فرعى 392- اصلى بخش 12 حوزه ثبت س ــالك متقاضيان واقع در قري ام
ــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به ش ــمالى به مالكيت ولى مهدوى نس ش
ــى 2-فرانك وحدانى  ــندگان 1-فاطمه وحدان ــطه از فروش ــر مربع خريدارى بدون واس 270,62 مت

3-فريما وحدانى مالك رسمى.
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــن نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى و  ــاده 13 آئي وم
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيئت الصاق تا در صورتيكه 
ــار اولين آگهى ودر  ــند بايد از تاريخ انتش ــته باش ــده اعتراض داش ــخاص ذينفع به آراى اعالم ش اش
ــليم و  ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس روس

رسيد اخذ نمايند.
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى  معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات  ــت به اداره ثبت مح محل نمايد وگواهى تقديم دادخواس
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردديا 
معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدورسند 
ــت. بديهى است برابر  ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس مالكيت مى نمايد و صدورس
ــمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد  ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد قس
ــاوى تحديدحدود، مراتب را در اولين آگهى نوبتى و  ــى با راى هيئت پس از تنظيم اظهارنامه ح ثبت
تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
سابقه تحديدحدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد. م الف 

19908170  آ-9911181
تاريخ انتشارنوبت اول: 1399,11,04                        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399,11,25 

عين اله تيمورى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك سوادكوه شمالى

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه 
ثبتى سوادكوه شمالى

ــتورمواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب  نظربه دس
20/09/1390، امالك متقاضيانى كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى 
ــوادكوه شمالى مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده  س

جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
امالك متقاضيان واقع در قريه شارقلت پالك 20 فرعى 375- اصلى بخش 12 حوزه ثبت سوادكوه 
شمالى به مالكيت ادريس نجفى سوادرودبارى نسبت به شش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى 

به مساحت 1876,52 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ناهيد فرهادى مالك رسمى.
ــند رسمى و  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــه 15 روز از طريق اين روزنامه محلى و  ــن نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصل ــاده 13 آئي م
كثيراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهى، راى هيئت الصاق تا در صورتيكه 
ــار اولين آگهى و در  ــته باشند بايد از تاريخ انتش ــده اعتراض داش ــخاص ذينفع به آراى اعالم ش اش
ــليم و  ــتاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تس روس

رسيد اخذ نمايند.
ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى  معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات  محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردديا 
معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدورسند 
ــت. بديهى است برابر  ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيس مالكيت مى نمايد و صدورس
ــده،واحد  ــمتى از امالكى كه قبال اظهارنامه ثبتى پذيرفته نش ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد قس
ــب را در اولين آگهى نوبتى  ــم اظهارنامه حاوى تحديدحدود، مرات ــى با راى هيئت پس از تنظي ثبت
وتحديدحدود به صورت همزمان به اطالع عموم مى رساند ونسبت به امالك در جريان ثبت و فاقد 
ــابقه تحديدحدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشرمى نمايد. م الف  س
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عين اله تيمورى رئيس اداره ثبت اسناد وامالك سوادكوه شمالى

ســـند مالکیـــت و فاکتور  فروش خودرو ســـواری پژو 
تیپ PARSXU۷ مدل ۱۳۹۴ به رنگ سفید –روغن� 
به شـــماره موتور ۱۲۴K۰۶۲۴۳۸۴ به شـــماره شاس� 
NAAN۰۱CA۵FH۱۷۷۶۱۹ به شماره پالک ۷۸۳ج۸۶ 
–ایـــران ۹۵ بنـــام عل� پـــور مند مفقود گردیـــده و از 

درجه اعتبار ساقط م� باشد  ,ع
۹۹
۱۱
۸۵
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ماشـــین   ســـند  و  ماشـــین  بیمـــه   ، ماشـــین  کارت 
ســـواری پـــژو مـــدل روا نـــام مالـــك:  هاجـــر فیض� 
شـــماره   ۱۱۶۸۷۰۳۶۶۲۴  : موتـــور  شـــماره  زنگیـــر 
پـــالك  شـــماره   NAAB۲۱AA۳۹H۰۲۰۵۸۰ شاســـ� 
:۷۴ایران۷۳۶ه۲۶ مدل ۸۸ مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط م� باشد  ,ع
۹۹
۱۱
۸۶
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــ� خـــودروی ۲۰۶ تیـــپ۵ 
مـــدل ۱۳۹۳ رنگ ســـفید روغن� به شـــماره انتظام� 
۹۶۴ط۴۶ ایران ۳۶ شـــماره موتور ۱۶۳B۰۰۰۲۳۷۹ و 
شماره شاس� NAAP۱۳FE۴EJ۴۶۵۳۱۲ به مالکیت 
ســـید فرجاد پزشـــک مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد.  /ع
۹۹
۱۱
۷۹
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، ســـند کمپان� و ســـند محضری خودروی  
رنو L۹۰ مدل ۱۳۹۲ رنگ مشـــک� به شماره انتظام� 
ایـــران ۳۶  شـــماره موتـــور W۱۴۰۵۴۲ و  ۳۲۵د۹۲ 
شـــماره شاســـ� NAPLSRALDD به مالکیت سیده 
حمیـــرا رضـــوی اردســـتان� مفقود گردیـــده و از درجه 

اعتبار ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۱۱
۸۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز خـــودروی  پرایـــد مـــدل ۱۳۸۴ رنگ نوک 
مدادی متالیک به شـــماره انتظام� ۷۳۹هـ۵۴ ایران 
۴۲  شـــماره موتـــور ۰۱۲۶۱۴۲۷ و شـــماره شاســـ� 
S۱۴۱۲۲۸۴۶۲۱۹۰۰ به مالکیت اکرم باقرزاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۱۱
۸۵
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

سند کمپان� خودروی  وانت پیکان مدل ۱۳۸۶ رنگ 
ســـفید روغن� به شـــماره انتظامـــ� ۲۵۶ د۲۳ ایران 
۱۲  شـــماره موتور ۱۱۴۸۶۰۰۵۹۶۱ و شـــماره شاســـ� 
۳۱۶۱۴۳۳۸ بـــه مالکیت محمدحســـین خاموشـــ� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۱۱
۸۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـند کمپان� و کارت خودروی دنـــا مدل ۱۳۹۵ رنگ 
ســـفید روغن� به شـــماره انتظامـــ� ۲۶۶ب۴۵ ایران 
۷۴  شـــماره موتور ۱۴۷H۰۲۲۴۹۸۹ و شماره شاس� 
NAAW۰۱HE۷GE۴۱۳۹۲۷ به مالکیت داود ایزدپناه 
کاظمـــ� مفقـــود گردیـــده و از درجـــه اعتبـــار ســـاقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۱۱
۸۲
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، ســـند کمپان� و ســـند محضری خودروی  
ریو مدل ۱۳۹۰ رنگ سفید روغن� به شماره انتظام� 
و   ۱۱۰۷۵۰۵ موتـــور  شـــماره    ۴۲ ایـــران  ۲۱۲و۸۵ 
شماره شاســـ� NAS۶۱۰۰۲۲B۱۲۰۹۳۲۸ به مالکیت 
زهـــرا غنوی مفقـــود گردیده و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشد.  ,ع
۹۹
۱۱
۸۴
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز ، ســـند کمپانـــ� خودرو ســـواری هیوندای 
ســـانتافه۲۴۰۰ مدل ۲۰۱۴ به شـــماره پالک ۷۴ ایران 
۲۲۹ م۴۴ بـــه شـــماره موتـــور G۴KEEU۲۹۳۴۸۱ و 
بنـــام   KMHSU۸۱CDEU۲۹۸۳۸۹ �شـــماره شاســـ
ســـجاد نظری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

م� باشد. ,ع
۹۹
۱۱
۸۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز، سند کمپان�، ســـند محضری و کارت 
موتور سیکلت هندا ۱۲۵ مدل ۱۳۸۰ رنگ مشک� 
به شـــماره انتظامـــ� ۸۹۷۳۱ / ۷۶۴   به مالکیت 
صمد امری هزاره مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط م� باشد. 

,ع
۹۹
۱۱
۸۳
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بدینوســـیله به اطـــالع میرســـاند کارت مل� اینجانب 
خدیجه جهان� محمدیه به شماره مل� ۰۹۳۶۸۶۹۹۳۳ 
در تاریـــخ ۹۹/۱۱/۱۶ مفقـــود گردیـــده اســـت .مراتب 
جهـــت اطالع بـــه جهت جلوگیـــری از هرگونه ســـوء 
اســـتفاده اعالم میگردد. از یابنده تقاضا میشـــود به 

نزدیک ترین دفتر پست تحویل داده شود. ,ع
۹۹
۱۱
۸۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

طــوســی: رئــیــس مجلس در تــازه تــریــن اظــهــاراتــش 
اعالم کرد اگر اصالحیه بودجه به خانه ملت برسد 
نمایندگان تالش خواهند کرد در حداقل زمان آن را 
تصویب  تسریع  در  قالیباف  موضع  کنند.  بررسی 
بودجه در واقع سیگنال به دولت برای همراهی در 
مسیر پیشبرد سیاست های دستگاه اجرایی کشور 

است که با آغاز بهار ۱۴۰۰ بودجه تازه می طلبد.
این  ــت در  دولـ و  و چــالــش مجلس  بــودجــه  بحث 
حوزه ریشه قدیمی دارد و اختالف نظر در خصوص 
درآمدها و هزینه ها همواره مورد مجادله و مباحثه 
تصمیم سازان قوای مقننه و مجریه بوده است، اما 
در سال ۹۹ مبحث تــازه ای به نام بودجه واقع بینانه 
از سوی مجلس و بودجه مبتنی بر پیش بینی درآمد 
از سوی دولت است که موجب چالش شده و تا رد 

کلیات بودجه دولت پیش رفته است. 
ــت می گوید من مطمئن هستم  بودجه دول ــاره  دربـ
ــه  روزان می توانیم  ما  و  برمی گردد  برجام  به  آمریکا 
۲میلیون و۳۰۰هزار بشکه نفت تولید و سهم خود را در 
سبد اوپک بدست آوریم و دالرهای نفتی را به کمک 
خیال پردازی  این  می گوید  مجلس  بیاوریم.  بودجه 
است و بایدن و تیم او در ماهیت فرقی با ترامپ ندارند 
و شما روی درآمد سرشار ناشی از فروش نفت حساب 

نکنید. در بودجه دولت می گوید روند پرداخت یارانه ها 
حفظ شود و با اندکی باال و پایین دهک های فرودست 
همچنان با شرایط موجود بسازند. مجلس می گوید 
منابع درآمـــدی را اصــالح و از صاحبان درآمــدهــای 
نجومی و رانت خواران مالیات بگیرید و یارانه را افزایش 
دهید. دولــت بــرای کل مــردم حق یارانه قائل است 
ــد سپرده بانک ها دست  و کــاری نـــدارد که ۹۰درصـ
۱۱درصـــد جمعیت هست و مجلس معتقد است 

بخش نیازمند باید مورد حمایت قرار بگیرند.
اصرار مجلس به منابع درآمــدی مغفول مانده مثل 
پولساز و درآمــدهــای گمرک و  از صنف های  خیلی 
استنکاف دولت به دلیل گران تر شدن کاال با این روش 

درآمد، چالش دیگری است که وجود دارد.
کارمندان،  دغدغه  ســال  پایان  تا  روز  فاصله ۴۰  در 
کارگران و بازنشستگان برای افزایش حقوق و اضطراب 
ملی برای تصورکشور بدون مصوبه بودجه، یک سوژه 

خبری و دستمایه تحلیلی است.
حال باید دید رئیس جمهور و تیم نوبخت تا چه حد 
به اصرارهای مجلس برای دسترسی به بودجه واقعی 
پاسخ می دهند و مجلس تا کجا حاضر است با دولت 
همراهی کند تا بودجه منظم و بدون ریخت وپاش در 

دسترس قرار گیرد.

تراکتورهای ایرانی مزارع 
اروپایی ها را شخم می زنند

ــفــتــح ابــراهــیــمــی، مــدیــرعــامــل  ــوال اب
در  تولید  گفت:  تبریز  تراکتورسازی 
تراکتورسازی ایران با وجود تحریم ها 
با قوت ادامه دارد، به گونه ای که این 
امــســال ۱8هــزار  شرکت موفق شــده 
تــولــیــد و  تــراکــتــور  و ۵۰۰ دســتــگــاه 
یک هزار و 8۰۰ دستگاه به ارزش ۵۰۰ 
میلیارد تومان صادرات داشته باشد. 
تراکتورهای ما را کشورهای همسایه 
خریده و مارک ما را برداشته و مارک 
خود را می زنند و به کشورهای اروپایی 

و عربی می فروشند. 

با وجود همه تحریم ها حتی به اروپا 
هم لوازم خانگی صادر می کنیم

ساخت »بزرگ ترین کارخانه تولید 
واکسن در غرب آسیا« تا پایان سال

تسهیالت ۵میلیارد ریالی 
دانش بنیان ها وثیقه نمی خواهد

علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت گفت: 
شرایط  در  لــوازم خــانــگــی  کارخانجات 
سخت تحریمی با فعالیت شبانه روزی 
بــه کشور های  ــادرات خوبی  ــازار، صــ ــ ب
ــد و حتی به کشور های  همسایه دارن
اروپایی نیز صــادرات دارنــد. وی افزود: 
اکنون با وجود همه تحریم های ظالمانه 
ــروج شــرکــت هــای خــارجــی تولید  و خـ
لوازم خانگی از کشورمان، پنج شرکت 
داخلی با نشان های تجاری معروف در 
این حوزه فعال هستند که صادرات نیز 

انجام می دهند.

محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی 
فرمان حضرت امــام)ره( از احداث 
واکسن  تولید  کارخانه  بزرگ ترین 
داد  پایان سال خبر  تا  در منطقه 
و گفت: در فاز اول ۲ تا ۳ میلیون 
تولید  ــه  کــارخــان ایـــن  در  ــســن  واک
خواهد شد و تا پایان اردیبهشت 
تــا   ۱۲ ــه  ــ ب ظـــرفـــیـــت  ــن  ـــ ای  ۱۴۰۰
۱۴میلیون واکسن در ماه  و در فاز 
سوم و در ۶ ماهه اول سال آینده 
این ظرفیت را به عدد بیش از نیاز 

کشور خواهیم رساند.

تعاون  امــور  مــعــاون  کبیری،  محمد 
سیاست های  از  یکی  بــه  اشـــاره  بــا 
جــهــش تــولــیــد  ــحــقــق  ت در  دولــــــت 
ــن  ــتــصــادمــقــاومــتــی گـــفـــت: ای و اق
تسهیالت  دریــافــت  بــرای  شرکت ها 
به  نــیــاز  ریـــال  میلیارد   ۵ سقف  تــا 
وثــیــقــه ســپــاری نـــدارنـــد. وی افـــزود: 
تسهیالت پرداختی به این شرکت ها 
از سوی  ــال  ریـ ۵مــیــلــیــارد  تــا سقف 
ــنـــدوق تــوســعــه ســرمــایــه گــذاری  صـ
تعاون با هدف کاهش ریسک مورد 

ضمانت قرار می گیرد.

خبر خوب

قیمت خودرو بررسی آخرین وضعیت الیحه بودجه 1400 

سایپا SE 111ادامه اختالف یا اجماع دولت و مجلس؟

SE 132 سایپا

سایپا 1۵1 پالس

SE 131 سایپا

SE 1۵1 سایپا

سال تولید: 1399

سال تولید: 1398

سال تولید: 1399

سال تولید: 1399

سال تولید: 1399

قیمت بازار: 128,000,000 تومان

قیمت بازار: 110,000,000 تومان

قیمت بازار: 122,000,000 تومان

قیمت بازار: 107,000,000 تومان

قیمت بازار: 111,000,000 تومان
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وزیر بهداشت در هفدهمین آیین پویش »ره سالمت«:

 ایران قطب بزرگ تولید واکسن کرونا 
در منطقه می شود

وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
به  را  مــژده  ایــن  پزشکی گفت: 
مردم ایران می دهیم که در دو تا 
سه ماه آینده یکی از قطب های 
بـــزرگ تولید واکــســن کــرونــا در 
منطقه و یکی از صادرکنندگان 
مــهــم ایـــن واکـــســـن بـــه جــهــان 

خواهیم بود.
نمکی  ایــرنــا سعید  گـــزارش  بــه 

 ۹ افتتاح  منظور  به  که  سالمت«  »ره  پویش  آیین  هفدهمین  در 
بیمارستان و با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهوری برگزار شد، 
افزود: امسال برای اولین بار در قبل و بعد از انقالب، حدود ۱۱ هزار 
و  بهداشت  خانه  زیــادی  تعداد  و  بیمارستانی  تخت های  به  تخت 
مرکز جامع سالمت در کشور تا اردیبهشت ماه اضافه خواهد شد. 
وی ادامه داد: یک خانه بهداشت در یک روستا ممکن است یک 
بسیار مهم  پروژه  اما حتما یک  نباشد،  اقتصادی  گران قیمت  پروژه 
در عرصه خدمتگذاری است. ممکن است چند مرکز جامع سالمت 
به اندازه یک پروژه زیربنایی هزینه نداشته باشند، اما برای کاهش 

هزینه های سنگین نظام سالمت بسیار سودمند هستند.
نمکی اظهار کرد: سال سنگینی بر ما و ملت شریف ایران در مدیریت 
بیماری کرونا گذشته است. قضاوت در مورد این ایام را باید به گذر 
ایام و تاریخ سپرد. کاری که ملت ایران با صبوری و بردباری در روزهای 
سخت تحریم انجام دادند را حتما به عنوان یک برگ زرین در تاریخ 

ایران خواهند دید.
وی بیان کرد: در این باتالق بسیار سهمگین، همکاران ما از توسعه 
زیرساخت ها دست نکشیدند. در این مدت بیماری اتفاقاتی رخ داد 
و حداقل ۲ هزار و ۵۰۰ تخت آی سی یو و صدها تخت بیمارستانی 
تا بیماری پشت در هیچ  دیگر در کشور بی سر و صدا اضافه شد 
بیمارستانی سرگردان نشود. همچنین تولیدات بسیار زیاد در عرصه 

دارو و تجهیزات پزشکی با تکیه بر توان ملی انجام شد.

داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد

کاهش زاد و ولد در نیمه نخست سال ۹۹
مطابق با آمار منتشر شده مرکز آمار ایران، مجموع تعداد والدت های 
با   ۹۸ با سال  مقایسه  در  جــاری  نیمه نخست سال  در  ثبت شده 
گـــزارش ایسنا، مجموع  بــه  ــوده اســت.  ب ــه رو  کاهش ۵ درصـــدی روبـ
والدت های ثبت شده در بهار ۹۹ به تعداد ۲۸۰ هزار و ۵۶۴والدت، در 
تابستان سال جاری با افزایش ۶ درصدی به ۳۰۰ هزار و ۵۹ والدت 

رسیده است.
همچنین آمار والدت های ثبت شده در بهار سال گذشته ۲۹۹ هزار 
و ۳۸۹والدت و در تابستان سال گذشته ۳۱۵ هزار و ۱۶۷ والدت بوده 
است. در مجموع تعداد والدت هــای ثبت شده در ۶ ماهه نخست 
سال جاری به نسبت ۶ ماهه نخست سال گذشته ۵ درصد کاهش 

داشته است.
سهم تعداد والدت های ثبت شده تابستان ۹۹ در شهرها ۲۲۷ هزار و 

۵۳۸ و سهم روستاها ۷۲ هزار و ۵۲۱ والدت است.

 عفت زارع  شاید بتوان گفت یکی از مزایای 
مواجهه با ویروس کرونا، درک ضرورت تغییر 
نگرش برنامه ریزان برای ارائه بهتر خدمات 
به مخاطبان خود و شتاب یافتن برنامه های 
با  اســت.  بــوده  مانده سازمان ها  درخـــواب 
این حال کارشناسان می گویند اگر تمامی 
اهداف طرح هوشمندسازی مدارس تاکنون 
تحقق یافته بود، شاید نظام آموزشی کشور 
نیز بهتر از امروز می توانست با چالش های 

کرونا کنار بیاید.

اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات »
و  آمــوزش  وزارت  هوشمندسازی  کارشناس 
ــاره طرح هوشمندسازی مدارس  پــرورش درب
به خبرنگار ما می گوید: بیشترین تمرکز این 
طرح در ابتدای کار بر حوزه سخت افزاری بود 
آنچنان که بیشتر مــدارس، بودجه دریافتی 
را صــرف تهیه  ــرورش  پـ و  ــوزش  آمـ وزارت  از 
تخته  پروژکتور،  دیتا  مثل  سخت افزارهایی 
هوشمند، رایانه و... کردند و البته تهیه حداقل 
نرم افزارهایی که در فرایند یاددهی- یادگیری 

کمک کننده باشد نیز مدنظر قرار گرفت.
در  مــی دهــد:  ــه  ادامـ حسینی  سیدعباس 
بــا همکاری  ــرورش  پـ ــوزش و  عین حــال آمـ
وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات درصدد 
تا  برآمد  الزم  زیرساخت های  آمــاده ســازی 
طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطالعات 
را براساس ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه به 
انجام برساند و اکنون زیرساخت ها قوی تر 
و سیستم های آموزش و پرورش به سمت 
یکپارچه سازی رفته است و چه بسا شرایط 
کرونا سیستم آموزشی را در ابعاد مختلف 
و سبب همسو  ــد  رانـ جلو  بــه  ــزاری  ــرم افـ نـ
شدن تمامی دستگاه ها در تهیه و تقویت 

نرم افزارهای آموزشی شد.
وی ادامه می دهد: هوشمندسازی مدارس 
آمــوزش  کمک  به  چندان  کرونا  بحران  در 
در  و  شــد  تعطیل  مــــدارس  چــراکــه  نیامد 

شبکه  اطــالعــات،  فــنــاوری  وزارت  آن  کنار 
شاد را راه انــدازی کرده و رایگان در اختیار 
دانش آموزان  و  اولیا  از دغدغه  تا  گذاشت 
از  بسیاری  حاضر  حــال  در  شــود؛  کاسته 
پس  اپراتورها،  از جمله  ایرانی  شرکت های 
از بررسی های الزم و دریافت تأییده فنی و 
حراستی، خدمات نرم افزاری ارائه می دهند 
و می توانند به صورت قانونمند در راستای 

سیستم آموزشی فعالیت کنند.
این کارشناس تصریح می کند: باید پذیرفت 
روبــه رو  با چالش  راه  ابتدای  هر طرحی در 
کامالً  طــرح  ایــن  بگوییم  اینکه  امــا  اســت 
ناموفق بوده صحیح نیست؛ چراکه موضوع 
شبکه اجتماعی شاد که بیش از ۱۰ میلیون 
به  کــه  بــود  اقــدامــی بی سابقه  دارد،  کــاربــر 
یکباره حجم بسیاری از مخاطبان را پذیرفته 
مانند  بــزرگــی  شــرکــت  ــروع،  شـ در  و حتماً 
همراه اول نیز کم می آورد. بنابراین تجهیز 

زیرساخت ها و نیاز به خرید تجهیزات جزو 
بدیهیات است. 

طرح »تکفا«»
طـــرح  مـــســـئـــول  زاده،  عــیــســی  ــان  ــ ــم رحــ
هوشمندسازی مدارس با بیان اینکه این طرح 
از سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به صــورت اجرایی 
درآمد و پیش از آن رسمیت نداشت، تصریح 
می کند: طرح هوشمندسازی، به عنوان یک 
الزام در سند چشم انداز نظام وجود داشت 
که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و 
توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 
ــرورش نیز دیــده شد تا فرایند یاددهی-  و پ
یادگیری را از روش سنتی به روش الکترونیکی 
سوق داده و موضوع عدالت آموزشی را دنبال 
کند. به طور مثال اگر معلمی در نقطه ای از 
ایران توانمندی و روش تدریس خاصی دارد 
به اشتراک گذاشته تا دیگران نیز بتوانند از آن 

روش ها بهره مند شوند. 
وی خاطرنشان می کند: از دیگر اهداف طرح 
سیستم  موضوع  مـــدارس،  هوشمندسازی 
ارزشــیــابــی بــود کــه زمــان زیـــادی را از معلم 
می گرفت و در مجموع، مطالعات انجام شده 
درباره طرح هوشمندسازی سایر کشورها و 
پیگیری اهدافی که بیشترین ارتقا در فرایند 
یاددهی- یادگیری را به وجود آورد موضوعی 
بود که در هوشمندسازی مدنظر قرار گرفت. 

محتوای درسی روی تخته سیاه»
معاون دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات وزارت 
آموزش و پرورش خاطرنشان می کند: معلمان 
دوره قدیم، زمانی را صرف نوشتن محتوای 
درسی روی تخته سیاه می کردند و سپس به 
ارائه درس می پرداختند در صورتی که اکنون 
معلم می تواند با استفاده از ابزار هوشمند، 
محتوا را روی صفحه قرار داده و بسیار آسان تر 

از روش سنتی به تدریس بپردازد.
ــدارس  مــســئــول پــــروژه هــوشــمــنــدســازی مـ
توجه  با  هوشمندسازی  می کند:  تصریح 
و  اقتصادی  مشکالت  کشور،  بضاعت  به 
را طی  رونــدی آهسته  تحریم های موجود، 
کرده است اما خوشبختانه از سویی قوانینی 
ایجاد شد که پیشرفت این طرح را تسهیل 
کرد. برای مثال ماده ۶۹ قانون برنامه ششم 
مدارس  هوشمندسازی  توسعه  در  توسعه 
بسیار مؤثر بوده است به طوری که از سال 
گذشته آموزش و پرورش توانست به کمک 
حدود  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  وزارت 
۷۰درصــد مــدارس را به هم متصل کرده و 
این  اما  بگذارد  اختیار  در  رایگان  اینترنت 
امــکــان کــه بــه تــعــداد هــر دانـــش آمـــوز یک 
وسیله هوشمند در اختیار باشد، به خاطر 

وضعیت خاص اقتصادی، محقق نشد.
وی در خصوص میزان موفقیت این طرح 
محتوا  تولید  برنامه های  مــی دهــد:  ادامـــه 
ــا بــه صــورت  تــقــریــبــاً بـــرای تــمــامــی درس هــ
اختیار  در  و  طراحی  الکترونیکی  محتوای 
دانش آموزان قرار گرفته است. در طرح شاد 
و طرح هدایت )هر دانش آموز یک تبلت( 
تالش شد حــدود ۳ میلیون دانــش آموزی 
که تا به حال به سیستم آموزشی هوشمند 
متصل  سیستم  ایــن  به  ندارند  دسترسی 
شوند و اکنون نیز همه دستگاه های مرتبط، 
در راستای هوشمندسازی مدارس در حال 
گفته شود  اینکه  بنابراین  حرکت هستند 
طرح پیشرفت نداشته، مورد تأیید نیست.

وی ادامـــه مــی دهــد: در حــال حــاضــر بیش 
هوشمند  ــزار  ابـ از  دانــش آمــوز  از ۱۲میلیون 
شبکه  در  آن هـــا  ۱۰میلیون  کــه  بهره مندند 
از  دانــش آمــوز  و ۲/۵میلیون  شــاد هستند 
نرم افزارهای دیگر استفاده می کنند و به تازگی 
طرح هدایت راه اندازی شده تا با کمک خیران، 
بخش های خصوصی و دولتی مشکل حدود 
۲ میلیون دانش آموز محروم نیز برطرف شود.

کارشناسان از چالش های پیش روی یک طرح قدیمی می گویند

بازی کرونا با هوشمندسازی مدارس 
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ایجاد 46 شهرک آموزشی در کشور  وزیر آموزش و پرورش از ساخت 46 شهرک آموزشی در سراسر کشور خبر داد. به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی در آیین آغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین 
شهرک آموزشی کشور در بندرعباس با اشاره به پدیده مهاجرت و گسترش حاشیه نشینی در شهرها با بیان اینکه 46 شهرک آموزشی در حال ساخت در سراسر کشور است، یادآور شد: پدیده مهاجرت، 

آموزش و پرورش را در تنگناهای آموزشی قرار داده است و بهره گیری از این شهرک های بزرگ آموزشی می تواند به برون رفت از چالش ها کمک نموده و بهره وری بیشتری را به دنبال خواهد داشت.

صفحه 7   1399/11/25
آگهى فقدان سند مالكيت

ــدانگ پالك  ــخلويى مالك شش ــب وارده 99-17654-1399/09/27آقاى  على احمدى پور س ــر به اينكه بموج نظ
ــند قطعى52966- ــت 49457صفحه58دفتر276س ــم كه ذيل ثب ــى واقع دربخش 2 ثبت  ق ــت 1699/43اصل ثب
12/08/1363دفتر 5قم اعالم نموده كه به علت جابجايى سند مالكيت مزبور مفقود گرديده است، لذا باستناد تبصره 1 
اصالحى  ماده 120آئين نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاريخ ذيل آگهى مى گردد تا چنانچه كسى مدعى وجود  سند 
مالكيت  نزد خود  و يا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهى ظرف 10 روز كتباً به اين 
اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد بديهى است پس از انقضاى  مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى  برابر مقررات اقدام خواهد شد9911854
م الف:13646

عباس پورحسنى-رييس ثبت اسناد و امالك  منطقه 2 قم 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك اسد آباد 
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــاختمانهاى فاقد  ــون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــى موضوع ماده 3 قان آگه
سند رسمى

ــماره 1536/ 1399مورخه 06 /11/ 1399هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و  برابر راي ش
ــاختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك اسدآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي  س
آقاى موسى عطائى فرزند بهرامعلى بشماره شناسنامه 589 صادره ازاسدآباد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 
49/178 مترمربع درقسمتى از پالك 1555 اصلى واقع در اسدآباد  شهرك وليعصر پشت مخابرات خريداري با واسطه 
ازمالكان رسمي آقاى  سيد جمال فاطمى و عليرضا امامى محرز گرديده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15روز آگهي مي شود در صورتي كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. (م الف 491)9911845
تاريخ انتشارنوبت اول : 1399/11/25

تاريخ انتشارنوبت دوم :  1399/12/10
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان اسدآباد – كامران متقى 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــورد آگهى  ــند مالكيت ملك م ــدن س ــه خضرى بااعالم مفقودش ــيده صديق ــف خضرى وخانم س ــاى سيديوس  آق
ــا139902155228000296و1399021552280 ــماره يكت ــل ش ــده ذي ــهاديه گواهى امضاءش ــليم استش وباتس
ــت وارده  ــماره 1256تهران و طى درخواس ــمى ش ــناد رس ــورخ 8/24/ 99 دفتراس ــماره ترتيب9578م 00295 وش
1399856010460004812مورخ 8/25/ 99 تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت تك برگى رانموده است كه مراتب 
ــيده  ــف خضرى وس ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : سيديوس دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش
صديقه خضرى2- ميزان مالكيت :سه دانگ مشاع ازششدانگ يك قطعه زمين براى هريك3. شماره پالك : 479فرعى 
ــدن به  ــوخته 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش ــالك2*4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س ــى مفروزازپ از282* اصل
ــاع ازششدانگ عرصه واعيان يك  قطعه زمين تحت پالك  ــه دانگ مش دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت :س
282،479مفروزى 2قطعه 1951تفكيكى به مساحت 240مترمربع واقع دربخش بهنام سوخته ذيل دفترالكترونيكى به 
شماره  139920301046000678بنام سيده فاطمه خضرى ثبت وسندبه شماره چاپى 674163صادرگرديده است 
2-سه دانگ مشاع ازششدانگ عرصه واعيان يك قطعه زمين تحت پالك 282،479مفروزى2قطعه1951تفكيكى به 
ــوخته ذيل دفترالكترونيكى به شماره 139920301046000677بنام  مساحت 240مترمربع واقع دربخش بهنام س
ــت.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت  ــندبه شماره چاپى 674162صادرگرديده اس ــف خضرى ثبت وس سيديوس
ــت صدوسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله  ملك فوق الذكرو درخواس
اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده 
روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت 
ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند 
معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد 
ــوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا. 195و  م/  ــانى ثبت محل : پيش كرد./ نش

الف//9911840
 رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده ذيل   آقاى كاظم عظيمى بااعالم مفقودش
ــماره ترتيب22633مورخ 99/10/14دفتراسناد رسمى شماره 1پيشواو  ــماره يكتا139902153790000679 وش ش
ــت وارده 1399856010460005731مورخ 99/10/16تقاضاى صدور المثنى سند مالكيت تك برگى  طى درخواس
رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بشرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : كاظم 
عظيمى2- ميزان مالكيت :ششدانگ عرصه واعيان3. شماره پالك : 4670فرعى از158* اصلى مفروزازپالك4731*4. 
محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت 
:ششدانگ عرصه واعيان يكباب خانه تحت پالك 158،4670مفروزازپالك 4731قطعه اول به مساحت 64،7مترمربع 
ــماره دفتر206صفحه 165بنام كاظم عظيمى ثبت وسندبه شماره  ــوخته ذيل ثبت 84529ش واقع دربخش بهنام س
چاپى739755صادرگرديده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدوسند المثنى 
تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده 
يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك 
پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت 
ــد ويادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند  مقرر اعتراض نرس
المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه 

فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا. 194و  م/ الف//9911841
 رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــهاديه گواهى شده منظم به تقاضاى كتبى جهت  ــتناد دوبرگ استش نظربه اينكه خانم ليالقنائى فرزند رجبعلى  باس
دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت سه دانگ مشاع ازششدانگ 
پالك927فرعى از12فرعى جداشده از5-اصلى واقع دربخش3 شهرستان سبزوار كه متعلق به وى مى باشدبعلت نقل 
مكان مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت فوق الذكر ذيل دفترامالك الكترونيكى13992030
6011003162بشماره چاپى962784ج98 نام نامبرده ثبت وسند صادر وتسليم شده است ودفتر امالك بيش از اين 
حكايتى ندارد.لذا باستنادماده120آئينامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نسبت به ملك 
موردآگهى معامله اى انجام داده يامدعى وجود سندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشار اين 
آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل سندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد.بديهى است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالكيت ياسندمعامله رسمى نسبت به 

صدور سندمالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.(م الف 99/2213)9911836
 تاريخ انتشار:1399/11/25

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
ــماره 2485/39اصلى واقع   ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا گرديده  به پالك ش چون تحديد حدود شش
در بخش دو ثبت قم (آدرس 45مترى مدرس،30مترى شهيد حسين فهميده شمالى،دست راست پالك71)كه بنام  
على مردانى گنجه فرزند اصغر ميباشد در جريان ثبت است  كه به علت عدم مراجعه مالك و مشخص نبودن حدود 
كه در صورتمجلس تحديد قبلى ذكر شده بعمل نيامده از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود 
لذا  طبق تبصره ماده 13قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور 
ــاعت  ــنبه مورخ 1399/12/18س به وادره2/11920-1399/11/16تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز دوش
ــالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا  ــيله به اط ــى 30/ 12صبح  در محل وقوع ملك انجام مى گردد  بدينوس 8/30ال
نماينده قانونى مى رساند كه در روز و ساعت مقرر در آگهى در محل مذكور حضور بهم رسانند مهلت قانونى اعتراض 
از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك ماه خواهد بود و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده 20قانون 
ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين ظرف مدت يكماه پس 
ــت بمرجع ذيصالح قضائى را نيز به اين اداره ارائه  ــليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواس از تس

نمايند./ن
تاريخ انتشار آگهى : شنبه 1399/11/25                                                 م الف: 13628//9911834

عباس پورحسنى -رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده  به پالك شماره 2267/4اصلى واقع  در بخش 
ــيوند  دو ثبت قم (آدرس:45مترى مدرس،20مترى توانير،خيابان امام صادق (ع)كوچه1،پالك29)كه بنام  اعظم موس
ــت  كه به علت عدم حضور مالك تحديدحدود بعمل نيامده از طرفى مطابق  ــد در جريان ثبت اس فرزند محمد ميباش
ماده 15 قانون ثبت نيز نميتوان عمل نمود لذا  طبق تبصره ماده 13قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمان هاى فاقد 
ــمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور به وادره2/11882-1399/11/15تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور  ــند رس س
ــنبه مورخ 1399/12/19ساعت 8/30الى 30/ 12ظهر  در محل وقوع ملك انجام مى گردد  بدينوسيله  ــه ش در روز س
ــرر در آگهى در محل  ــاعت مق ــاند كه در روز و س ــالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده قانونى مى رس ــه اط ب
ــانند مهلت قانونى اعتراض از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك ماه خواهد بود و  مذكور حضور بهم رس
اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده 20قانون ثبت پذيرفته و رسيدگى خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده 
مصوب73/2/25معترضين ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواست 

بمرجع ذيصالح قضائى را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ن
تاريخ انتشار آگهى : شنبه 1399/11/25                                                      م الف: 13627//9911835

عباس پورحسنى -رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسيدگي
ــيله به آقاي سيدحسن تفتي فرزند سيدحسن فعال مجهول المكان ابالغ مي شود كه آقاي قاسم علي عمري  بدينوس
ــتگاه تراكتور به طرفيت شما به شعبه اول شوراي حل اختالف  ــتي به خواسته الزام به تنظيم سند يك دس دادخواس
ــه 9900230ثبت و براي روز شنبه مورخه 99/12/16ساعت16:30وقت رسيدگي تعيين گرديده  باخرزارائه وبه كالس
ــتناد ماده73ق-آ-د-م مرتتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج مي گردد شما مي توانيد قبل از  ــت لذا به اس اس
رسيدگي به دبيرخانه شوراي حل اختالف شعبه اول شهرستان باخرز مستقر درمجتمع شماره اول ب نشاني بلوار امام 
خميني مراجعه وبا ارائه آدرس جديد خود نسخه ثاني دادخواست وضمائم را دريافت ودر وقت مقرر جهت رسيدگي در 

شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگي خواهد شد 9911833
مسئول دبيرخانه شعبه اول شوراي حل اختالف باخرز

«آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبت تايباد»

نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مصوب 1390/9/20 
امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در بخش 14 مشهد واحد ثبتى شهرستان تايباد 
ــرح ذيل  ــيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش مورد رس

آگهى مى گردد:
ــهاب محموديان فر به شناسنامه شماره 0740021036 كد ملى 0740021036 صادره تايباد فرزند رمضان  آقاى ش
در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 80/40 مترمربع پالك شماره 1489/580 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان 
رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى آقاى رمضان محموديان فر و قسمتى 

از پالك كالسه 482- 98

ــند رسمى و ماده 13 آيين نامه  ــاختمانهاى فاقد س لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه كثيراالنتشار منتشر تا در صورتى كه اشخاص ذينفع 
به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول 
ــل نگردد يا معترض گواهى تقديم  ــت و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واص ــه ارايه حكم قطعى دادگاه اس ب
دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند مالكيت 

مانع از مر اجعه متضرر به دادگاه نيست.9911830
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/12/10

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمضا آقازاده

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى فريدون سعيدى داراى شناسنامه شماره 46 به شرح دادخواست به كالسه 4/9900507  از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شاهزاده خانم فاضلى به شناسنامه 150 در تاريخ 

1395/4/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-شمس الدين سعيدى به ش ملى 0748342631 متولد 1297/7/1 همسر متوفى

2-سعيد سعيدى به ش ملى 0749339594 متولد 1333/3/1 فرزند متوفى
3-محسن سعيدى به ش ملى 0749342226 متولد 1346/3/26 فرزند متوفى
4-فريدون سعيدى به ش ملى 0749351365 متولد 1344/5/2 فرزند متوفى
5-حميد سعيدى به ش ملى 0748396411 متولد 1349/6/10 فرزند متوفى

اينك با انجام تشريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا 
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متو فى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد واال 

گواهى صادر خواهد شد.9911832
قاضى شورا- شعبه چهار شوراى حل اختالف شهرستان تايباد- حسن رضائى منفرد

آگهى ابالغ راى كميته بدوى مشاغل سخت و زيان آور استانى 
ــيله به كارفرماى  ــماره 15356/ ت 36005 ه هيئت محترم وزيران بدينوس در اجراى تبصره 5 ماده 8 تصويب نامه ش
محترم پيمانكارى شركت كيميا گلپوش گلستان ، كارفرماى محترم پيمانكارى اسماعيل سبحانى كارفرماى محترم 
ــم رضائى مقدم فعال مجهول المكان ابالغ مى گردد آقاى ابراهيم خوئى با كد شناسايى بيمه  ــازى ابولقاس موزائيك س
69606052 ادعاى اشتغال در كارگاهاى فوق الذكر با عنوان شغلى كارگر ساده و ساب كار (صيقل كار) داشته اند كه 
ــخت و زيان اور استانى مستقر در اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى خراسان جنوبى شغل  ــاغل س كميته بدوى مش
مذكور در زمره مشاغل سخت و زيان آور تاييد  نموده است .لذا موضوع بدينوسيله در روزنامه درج ميگردد تا خوانده 
ــتان  در صورت اعتراض حداكثر ظرف مدت 15 روز كارى ، اعتراض خود را به اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرس
طبس واقع در خيابان امام خمينى كوچه شهيد عظيم زاده تحويل نمايند . در صورت عدم اعتراض در مهلت قانونى 

راى مذكور قطعى و الزم االجرا مى باشد . 9911711
دبيرخانه مشاغل سخت و زيان آور استانى مستقر در اداره تعاون كار و رفاه اجتماعى شهرستان طبس

((آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبت تايباد))

ــمى مصوب  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
1390/9/20 امالك متقاضيان كه در هيئت موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در بخش 14 مشهد واحد 
ثبتى شهرستان تايباد مورد رسيدگى و تصرفات مالكانه و بالمعارض آن محرز و رأى الزم صادر گرديده جهت 

اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
ــنامه شماره 1830 كدملى 0749773952 صادره تايباد فرزند سخى در  آقاى غالم يحيى ماكوئى به شناس
ــماره 691 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان  ــدانگ يكباب منزل به مساحت 120 مترمربع پالك ش شش
ــوم غالم احمد نعيمى  ــمتى از مالكيت مرح ــوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــهد ح رضوى بخش 14 مش

(سهم االرثى سيمين نعيمى) و قسمتى از پالك كالسه 119- 92
ــمى و ماده 13  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س لذا بموجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
آئين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق روزنامه محلى و كثيراالنتشار منتشر تا در 
صورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دو ماه 
ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و رس اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت 
ــت و در صورتيكه  ــل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس مح
اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند 
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه  ــند مالكيت مينمايد و صدور س اداره ثبت مبادرت به صدور س

نيست. آ-9911357
تاريخ انتشار نوبت اول: 1399/11/8

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1399/11/25
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد- غالمرضا آقازاده

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره 139960308001001755 مورخ  03/ 06/ 1399 هيئت اول/دوم 
موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه 

ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد گوسفنددار فرزند رضا بشماره شناسنامه 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 143/58 متر مربع  ــديه و كد ملى 0650920252  درشش 459 صادره از اس
ــمتى از پالك 1396- اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت  قس
ليلى دستگردى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.  آ-9911320
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/11/08                              تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/25                         

على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــمى            برابر راى شماره 139960308001004349 مورخ  29/ 09/ 1399 هيئت اول/ ــند رس فاقد س

دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى 
حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى كاظم كوچى فرزند كلوخ بشماره شناسنامه 
2 و كد ملى 0652869378  درششدانگ يكباب منزل در دوطبقه به مساحت 200/97 متر مربع قسمتى از 
پالك 1396- اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل مالكيت طاهره مددى 
ــود در  ــت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش پور محرز گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9911322
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/11/08                             تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/11/25                         

على فضلى  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند 

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه ثبتى 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و 
ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد 
ــيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى  ــهر فردوس مورد رس و امالك ش

مى گردد .                                                                                                       
آقاى عباس دولتخواه فرزند محمدحسن نسبت به ششدانگ يكباب منزل ، به مساحت 302/94 متر مربع، 
به شماره پالك 5421 فرعى و قسمتى از پالك 4500 فرعى از يك اصلى بخش يك فردوس ، خريدارى مع 
الواسطه از محل مالكيت رسمى آقاى ذبيح اله والهى و خانم عذرا والهـ  مكان وقوع ملك : فردوس – خيابان 

وحدت 
ــند رسمى اين آگهى   ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
نسبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر مى شود لذا  درصورتى كه اشخاص ذى نفع 
ــته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض  ــبت  به آراء صادره اعتراضى داش ,  نس
خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف 
مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواست در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست را به 
اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد بود  ،در 
صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى 
محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت 

مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . آ-991385
تاريخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/11             تاريخ انتشار نوبت دوم :  1399/11/25

محمود جهانى مهر 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

«آگهي موضوع ماده3 قانون  و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي واراضي 
وساختمان هاي فاقد سندرسمي»

برابرراي شماره 139960308002001224 – 01 /11 /1399 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتي اراضي وساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي قاين تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضي 
آقاى عيسى آهنى ( از محل مالكيت آقاى محمدحسين ساالرى)  فرزند محمد بشماره شناسنامه 1 صادره از 
قاين بشماره ملي 0889161208 در ششدانگ قسمتى از يكقطعه زمين مشجر (برابر پاسخ استعالم شماره 
ــاحت 2649,45 مترمربع در تمامى پالك  ــاورزى)  بمس 135852 /2 /99 – 29 /10 /1399 محترم جهاد كش
594 فرعى از 1269 - اصلى بخش 11 قاين واقع در اراضى مزرعه شاهيك  خريداري (مع الواسطه) از مالك 

رسمي آقاى محمدحسين ساالرى محرزگرديده است.
ــخاص نسبت به  ــود ودرصورتيكه اش لذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله15روز آگهي مي ش
صدورسند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند ازتاريخ انتشاراولين آگهي بمدت دوماه اعتراض 
خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايي تقديم نمايند. بديهي است درصورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سندمالكيت صادرخواهد شد. آ-9911378
تاريخ انتشارنوبت اول : 09 /11 /1399                                     تاريخ انتشارنوبت دوم : 25 /12 /1399 

  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاينات -  على  صفائى



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

جهانجهان روزنامـه صبـح ایـران 8
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی
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اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
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اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا رب العالمین

روسیه و اتحادیه در مرحله ای جدید از درگیری

الوروف: آماده قطع روابط با اروپا هستیم
اظهارات متناقض جوزف  از  با گذشت چهار  روز 
دیگر  و  روسیه  بین  درگــیــری  گذشته  روز  بــورل، 
کشورهای اروپایی به مرحله تازه ای رسید. سرگئی 
الوروف، وزیر خارجه روسیه دیروز به اتحادیه اروپا 
درباره احتمال قطع روابط مسکو با این اتحادیه 
از  پس  دوشنبه  روز  بـــورل،  جــوزف  داد.  هشدار 
بازگشت از مسکو، از احتمال اعمال تحریم های 

جدید این اتحادیه علیه مسکو خبر داده بود.
به گزارش اسپوتنیک، سرگئی الوروف اعالم کرد 
اروپا تحریم های جدیدی  اتحادیه  در صورتی که 
علیه روسیه اعمال کند، مسکو آماده قطع روابط 
با این اتحادیه است. پیش از این نیز مسکو چند 
دیپلمات اروپایی را که در راهپیمایی های اعتراضی 

روسیه شرکت کرده بودند اخراج کرده بود.
جهان  از  شــدن  مــنــزوی  خــواهــان  گفت:  الوروف 
نیستیم اما باید آمــاده باشیم. اگر شما خواهان 

صلح هستید، باید برای جنگ آماده باشید.
نخستین واکنش به این هشدار را وزارت خارجه 
آلمان نشان داد. به گزارش رویترز، وزارت خارجه 
درباره  کرد: سخنان سرگئی الوروف  اعالم  آلمان 
اروپــا مایه نگرانی  با اتحادیه  قطع روابــط مسکو 
را  هایکو ماس همچنین سخنان الوروف  اســت. 

دو  این  مواضع  از  پس  نامید.کمی  ناامیدکننده 
وزیر، دیمیتری پسکوف، سخنگوی دولت روسیه 
درخصوص اظهارات الوروف گفت: روسیه آغازگر 
بلکه  بــود  نخواهد  اروپـــا  اتحادیه  با  روابـــط  قطع 
خواستار تقویت آن است اما برای بدترین حالت 
تاس،  نوشته  به  داشــت.  خواهد  آمادگی  ممکن 
اروپایی  رسانه های  اخبار  تصحیح  در  پسکوف 
که  برگزیدند  را  تیتری  جمعی  رسانه های  گفت:  

تحریک کننده احساسات و بی محتوا بود.
»نکته  داد:  تــوضــیــح  روســیــه  ــت  دولـ سخنگوی 
بروکسل(  با  رابطه  )قطع  ایــن  ما  که  اینجاست 
با  ــط  رواب توسعه  دنبال  به  بلکه  نمی خواهیم  را 
اتحادیه  اگر  حال  این  با  هستیم.  اروپــا  اتحادیه 
اروپا در این مسیر )تحریم زیرساخت های روسیه( 
حرکت کند، بله، ما آماده ]قطع رابطه[ خواهیم 

بود زیرا باید برای بدترین حالت آماده بود«.
پسکوف در ادامه گفت: »این چیزی است که وزیر 
امور خارجه دربــاره آن صحبت کرد. با این حال 
معنای آن مورد تحریف قرار گرفت و این تیترهای 
ارائــه شدند که گویی  احساس برانگیز به شکلی 
روسیه، خود عمالً آماده است آغازگر قطع روابط 

با اتحادیه اروپا باشد«.

 ائتالف عربستان به شکست قطعی 
در یمن نزدیک تر می شود

 از پرتاب موشک جدید 
تا شکار پهپاد سعودی

بر  ارتــش یمن در چند روز گذشته عــالوه 
خالد  ملک  فــرودگــاه  بــه  بالستیکی  حمله 
سعودی  پهپاد  یک  عربستان،  جنوب  در 
را هم ساقط کرده است. به گزارش فارس، 
زمینه، یحیی سریع، سخنگوی  در همین 
در  پنجشنبه شب  یمن  مسلح  نــیــروهــای 
حساب توییتری خود با تأیید حمله موشکی 
به پایگاه هوایی »ملک خالد« نوشت: یگان 
بالستیک که  موشکی یک فروند موشک 
هنوز از آن رونمایی نشده است، به سمت 
»خمیس مشیط« شلیک کرد و پایگاه هوایی 
»ملک خالد« هدف قرار گرفت. موشک به 

دقت به این هدف اصابت کرده است.
تروئیکای اروپا به این اقدام واکنش نشان داد 
و انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه ای حمله 
ارتش یمن به آشیانه جنگنده های سعودی 

در جنوب غرب عربستان را محکوم کرد.
ساقط  از  همچنین  سریع  یحیی  سرتیپ 
کــردن یک پهپاد خبر داد و گفت: پدافند 
 CH4 پهپاد فروند  یک  کشور  ایــن  هوایی 
ساخت چین متعلق به ائتالف متجاوز را در 
استان مأرب با موشک زمین به هوا ساقط 

کرده است.

ــوان الهه س ــ فــاتــو بــنــســودا، دادســـتـــان دی
رژیــم  جنایات  قضایی  تعقیب  طــرح  کــه 
پی  در  می کرد،  پیگیری  را  صهیونیستی 
فشارهای تل آویو از سمت خود استعفا کرد.

ــه بــرخــی اعــتــراضــات س ــ ــا ادام هــمــزمــان ب
فشار  و  اخیر  کــودتــای  علیه  میانمار  در 
کشورهای غربی علیه این موضوع، ارتش 
میانمار بیش از ۲۳ هزار زندانی را آزاد کرد.

11/4612/19

23/0323/36 4/555/28

17/1017/44

6/206/52

17/2918/03

پرونده کره شمالی در دوره بایدن به کجا می رسد؟
اوایل ژانویه ۲0۲1، دولت کره شمالی در هشتمین کنگره حزب کارگر برای 
برنامه ریزی سیاسی کشور، ایــاالت متحده را به عنوان دشمن اصلی خود 
قلمداد کرد و طی آن، کیم جونگ اون اعالم کرد کشورش زور را با شدت و 
خوبی را با مهربانی پاسخ خواهد داد.پیام این اقدامات به واشنگتن، آمادگی کره 
شمالی در بازدارندگی از طریق توسعه سالح هسته ای علیه اقدامات خصمانه 
این کشور است. رهبران کره شمالی خواهان آن هستند که کشورشان به عنوان 
یک قدرت هسته ای شناخته شده و تحریم های اقتصادی به طور کامل برچیده 
شود. اما پس از آنکه دولت دونالد ترامپ جمهوری خواه نتوانست از طریق 
مذاکرات مستقیم با کیم جونگ اون به مصالحه دست یابد، اکنون نوبت به 
بایدن دموکرات رسیده تا شانس خود را امتحان کند. گفته شده پیونگ یانگ 
بیشتر تمایل داشته دولت ترامپ مجدد به قدرت برسد. حزب جمهوری خواه 
حساسیت کمتری روی مسائل حقوق بشری و همچنین شخص ترامپ عالقه 
زیادی به خودنمایی با حل یکی از مهم ترین معضالت پیش روی آمریکا یعنی 
کره شمالی داشته است. از نظر مقامات پیونگ یانگ، این موارد محرک های 
خوبی در راه حصول توافق به حساب می آمدند. اما حزب دموکرات که به 
سخت گیری و استفاده از مسائل حقوق بشری معروف است، روی کاغذ امکان 
توافق را سخت تر می نماید. بنا بر نظر برخی اندیشکده های آمریکایی، دولت 
بایدن باید به طور محرمانه به ایجاد ارتباطات از طریق کانال های بلندپایه با 
رهبری کره شمالی مبادرت ورزد و از آن در شرایط بحرانی استفاده کند. او 
باید دوباره از در همان »اعالمیه سنگاپور سال ۲018« که به واسطه ترامپ 
ایجاد شد، وارد شده و طالب صلح و عادی سازی رابطه کشورش با پیونگ 
یانگ باشد. دونالد ترامپ به مقامات کره شمالی قول داده بود از برگزاری 
رزمایش های مشترک و تحریک آمیز در نزدیکی شبه جزیره کره جلوگیری 
کند. خبری که کشورهای منطقه از جمله ژاپن و کره جنوبی را نگران کرد. 
اما احتمال می رود بایدن به احیای رزمایش های نظامی و استفاده از سیاست 
چماق تمایل بیشتری نشان دهد. مقامات آمریکایی بر آن خواهند بود تا جای 
ممکن و به طور تدریجی، از راه مذاکره، تهدیدات مشترک و تنش های نظامی 
را کمتر کرده و قدم به قدم تهدید هسته ای کره شمالی را هم کاهش دهند. 
حتی پیشنهاد شده توافقی هسته ای تقریباً مشابه آنچه با دولت ایران به امضا 
رسید، روی میز رئیس جمهور جدید ایاالت متحده قرار گیرد. تدبیر دیگر 
دولت بایدن برای کنترل کره شمالی، می تواند مذاکره با مقامات پکن باشد. 
شاید بازگرداندن امتیازات از دست رفته چین در دولت ترامپ و همچنین رفع 
برخی تحریم ها بتواند موجب اقناع و کوتاه آمدن پکن در برخی مواضع خود 
در حمایت از کره شمالی شده و ایاالت متحده از راه اعمال شدیدتر تحریم های 
اقتصادی، اهرم فشار قوی تری در برابر پیونگ یانگ داشته باشد. به طور کلی 
به نظر می رسد تا زمانی که امکان اعتمادسازی میان دو طرف وجود نداشته 

باشد، مذاکرات برای حل مسئله شبه جزیره کره راه به جایی نخواهد برد.
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عکس نوشت

تصادف تصادف 130130خودرو در تگزاسخودرو در تگزاس
در یک تصادف زنجیره ای بیش از ۱۳۰ خودرو در آمریکا ۶ نفر قربانی و 
ده ها نفر زخمی شدند. این تصادف در بزرگراه بین ایالتی شماره ۳۵ در 
فاصله نه چندان دور از مرکز شهر فورت ورث روی داد. کارشناسان در 
ارزیابی اولیه، یخ زدگی بزرگراه را عامل اصلی این تصادف بیان کرده اند. 
در تصاویر منتشر شده از این حادثه خودروهای آسیب دیده، کامیون های 
واژگون شده و حتی خودروهایی دیده می شوند که بر اثر شدت برخورد، 
روی هم سوار شده اند. در مجموع بیش از ۶۵ نفر از آسیب دیدگان هنوز 
بستری هستند. برخی از افراد آسیب دیده از کارکنان بخش بهداشت و 

عوامل فوریت پزشکی یا مأموران پلیس بوده اند.
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 مهدی سالمی، کارشناس مسائل شرق آسیا

صفحه 8    1399/11/25

,ع
۹۹
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۷۹
۳

︨ـ︀ز﹝︀ن  ﹁﹠ـ﹩ و ﹡﹍ـ︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲ـ﹢ی در ﹡︷ـ︣ دارد ﹋﹙﹫﹥ 
ا﹇︡ا﹝ـ︀ت ﹝︣︋ـ﹢ط ︋ـ﹥ ا︗ـ︣ای ︻﹞﹙﹫ـ︀ت ﹋︀︫ـ﹩ ﹋︀ری ︋ـ﹥ ﹨﹞ـ︣اه 
︋︧︐︨︣︀زی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز و ︫︧︐︪﹢ در رواق ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) وا﹇︹ در ﹝︖﹞﹢︻﹥ ︣م 
 ︳︀ران وا︗︡ ︫ـ︣ا﹊﹡︀﹝﹫︎ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ت ر︲︀ (ع) را از︱ ︣ـ︴﹞

 . ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
︀︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٩/١١/٢٩  ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀︎ 

http:// sem.aqr-harimeharm.org    ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ ︣ا︗︺﹥ ︋﹥ آدرس﹞ ﹟﹝︲
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀( ︑﹙﹀﹟ ٣١٣٠۵۴٠٢- ٠۵١ ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در

 

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

 ︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ و ﹡﹍︡اری ︣م ﹝︴︣ ر︲﹢ی

,ع
۹۹
۱۱
۸۶
۷

آ﹎﹪ ﹝︤ا︡ه ا︗︀ره ︫﹞︀ره ۵٠٩٩٠٩٠٨٩٢٠٠٠٠٠٨ ( ︫﹞︀ره ﹝︤ا︡ه ﹝︣︗︹ ) ١٣٧۵٧
شهرداري سرخس در نظر دارد مغازه هاي خود واقع در خيابان اميركبير – تقاطع چهارراه خيابان امام خميني ( ره ) و طالقاني غربي - پاساژ شهرداري در خيابان امام 
خميني ( ره ) و حاشـيه ميدان شـهيد چشك را از طريق مزايده عمومي و با جزئيات مندرج در اسـناد مزايده ، با بهره گيري از سامانه الكترونيكي دولت 

( WWW.setadiran.ir ) و با شماره مزايده ( 5099090892000008 ) به صورت الكترونيكي واگذار نمايد . 
زمان انتشار در سايت : 99/11/25 ساعت  8:00                                                           مهلت دريافت اسناد مزايده : 99/11/25 ساعت  8:30

تارخ بازديد : 99/11/25  لغايت 99/12/04 روزانه از ساعت 9 تا 12                    آخرين مهلت ارسال پيشنهاد قيمت : 99/12/05 ساعت  08:30
زمان بازگشايي : 99/12/05 ساعت 10                                                                           زمان اعالم به برنده : 99/12/05  ساعت 10:20

شرايط عمومي و توضيحات برگزاري مزايده شهرداري سرخس:            1-  مدت اجاره كليه مغازه ها 3 سال مي باشد .         2-  مبلغ ضمانتنامه يا فيش نقدي جهت سپرده 
شركت در مزايده هر يك از مغازه ها در سامانه قيد گرديده است .     3-  اعطاي چك براي هر ماه اجاره براي 3 سال      4-  برنده مزايده مي بايست در هنگام قرارداد 
، به ميزان 10 درصد قيمت كل پيشـنهادي ، ضمانت نامه به شـهرداري تحويل نمايد .     5-  اعطاي يك فقره چك جهت تخليه ابنيه    6-  پيشنهادهاي شركت كنندگاني 

بازگشايي مي شود كه با شهرداري تسويه حساب نموده باشد .     7- متقاضيان شركت در مزايده بايد داراي پروانه فعاليت در زمينه هاي شغلي خود باشند .   
 8- هزينه هاي مربوط به انتشار آگهي مزايده ، كارشناسي و كليه كسورات قانوني ازجمله بيمه ، ماليات ، عوارض و... مرتبط با قرارداد بر عهده برنده مزايده ميباشد .

9- مبلغ اجاره از زمان انعقاد قرارداد ، ساليانه 20٪ افزايش خواهد داشت .   10- تهيه امكانات مورد نياز جهت استفاده از مكان مورد اجاره برعهده برنده مزايده مي 
باشد .   11- پيشنهاد دهنده نبايد مشمول قانون منع مداخله كارمندان دولت در معامالت دولتى مصوب ديماه  1337 باشد و چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد 
مزايده گذار حق دارد پيشنهاد ارائه شده براى مزايده فوق را مردود وتضمين شركت درمزايده را ضبط نمايد.     12- پيشنهاد دهنده با امضاء ذيل اين ورقه رسما" اعالم 
مى دارد كه هيچگونه وجه يا مالى به عنوان واسطه كارى از احدى دريافت ننموده و همچنين مالى كه عرفا" رشوه تلقى مى گردد را تحت هر عنوان اعم از نقدى و غير 
نقدى به هيچ يك از افراد مسئول در دستگاه مزايده گزار به هدف جلب موافقت احدى از آنان پرداخت نكرده است . چنانچه خالف اين موضوع به اثبات برسد (مزايده  
گزار) حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براى مزايده  موضوع فوق الذكر را مردود و تضمين شركت در مزايده متعلقه را ضبط نمايد . پيشنهاد دهنده ضمنا متعهد است در 
صورت برنده شدن در مزايده  به هيچ عنوان هيچگونه وجه ، مال يا سندى به هيچ فردى به منظور تسهيل امر انعقاد پيمانى كه مورد مزايده است پرداخت ننمايد در صورت 
اثبات مراتب در هرمرحله مزايده گزار حق خواهد داشت قرارداد را فسخ و ضمانتنامه شركت در مزايده را ضبط و خسارات وارده در اثر فسخ پيمان و تاخير اجراء كار را 

از او اخذ نمايد تعيين ميزان خسارات وارده با تشخيص مزايده گزار مى باشد .
ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامي است :   1- برگزاري مزايده صرفا از طريق سامانه ستاد تداركات الكترونيكي دولت مي باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده شامل خريد و 
دريافت اسناد مزايده ( در صورت وجود هزينه مربوطه ) ، پرداخت تضمين شركت در مزايده ( وديعه ) ، ارسال پيشنهاد قيمت و اطالع از وضعيت برنده بودن مزايده گران 

محترم از اين طريق امكان پذير مي باشد . 
2- كليه اطالهات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرايط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومي سامانه مزايده ، قابل مشاهده ، بررسي و انتخاب مي باشد . 

3- عالقه مندان به شركت در مزايده مي بايست جهت ثبت نام و دريافت گواهي الكترونيكي ( توكن ) با شماره هاي ذيل تماس حاصل نمايند :
مركز پشتيباني و راهبري سامانه :  41934 – 021

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها ، در سايت سامانه ( WWW.setadiran.ir ) بخش « ثبت نام / پروفايل مزايده گر » موجود است .

/ع
۹۹
۱۱
۸۴
۷

سند و برگ سبز خودرو سواری پژو ۲۰۶ مدل ۱۳۸۸ به 
رنگ مشک� متالیک به شماره موتور ۱۴۱۸۸۰۱۳۵۰۶ و 
شماره شاس� NAAP۳۱EG۷۹J۲۲۳۸۴۵ به شماره 
انتظامـــ� ۴۳۹ ج ۸۲ ایـــران ۴۲ بـــه مالکیـــت محمد 

دهقان مفقود و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

برگ ســـبز و سند خودرو پژو ۴۰۵ مدل ۱۳۸۰ به 
شـــماره شهربان� ۸۷۷ص۲۸ ایران ۱۲ به شماره 
موتور۲۲۵۲۸۰۱۰۴۱۰ و شماره شاس� ۸۰۳۱۰۴۱۸ 
بنـــام حســـین شـــایگان نـــژاد مفقـــود گردیـــده و 

ازدرجه اعتبار ساقط است ,ع
۹۹
۱۱
۸۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ســـند مالکیت و برگ ســـبز (شناسنامه) خودرو وانت 
مزدا تیپ ۲۰۰۰  آ ی به رنگ نقره ای – متالیک مدل 
۱۳۸۹ به شماره موتور FE۵۶۲۲۲۰ به شماره شاس� 
NAGDPX۲PC۱۸D  به شـــماره پـــالک ۸۶۳س۷۹-

ایـــران ۴۵بنام ابوالفضل بامری نژاد مفقود گردیده و 
از درجه اعتبار ساقط م� باشد ,ع

۹۹
۱۱
۸۳
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ کمپان� خودرو ســـواری پژو پـــارس مدل ۱۳۹۷ 
بـــه شـــماره موتـــور 164B0184960 و شـــماره شاســـ� 
NAAN11FE0JH560253   وشـــماره انتظامـــ�-۱۸۷ ط 
۶۲ایران ۲۸ به نام مریم کاظم� زریون فرزند محمد 
بـــه کد ملـــ� ۴۰۵۰۹۹۳۲۶۰ مفقود گردیـــده وازدرجه 

اعتبار ساقط م� باشد .  ,ع
۹۹
۱۱
۸۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

مـــدل   ۲۰۶SD-TU۵ پـــژو  ســـواری  ســـبز  بـــرگ 
و  ایـــران  ٦١ه٦٨٩-٣٢  پـــالك  شـــماره  ٩٥ب 
و شـــماره شاســـ�  ١٦٣Bموتـــور٠٢٥٩٩٦٤ شـــماره 

عبدالظاهـــر  نـــام  بـــه   NAAP٤١FEVGJ٧٦٨٧٩٣
افضلـــ� شـــهرنوی مفقـــود و از درجه اعتبار ســـاقط 

م� باشـــد ,ع
۹۹
۱۱
۸۲
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

بـــرگ ســـبز و ســـند کمپانـــ� خـــودروی  کامیـــون بنز
روغنـــ�  رنـــگ ســـفید  مـــدل ۱۳۹۳  آریـــا   LK۲۶۲۴
بـــه شـــماره انتظامـــ� ۳۱۵ع۹۱ ایـــران ۷۳  شـــماره 
موتـــور ۳۳۵۹۲۴AR۱۰۱۲۳۹۳۴ و شـــماره شاســـ� 
NAB۳۷۴۴۵۳EA۲۰۰۰۵۱ به مالکیت کامران خلوت� 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط م� باشد.  ,ع
۹۹
۱۱
۸۶
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︨﹅︣︵ از  ﹏︨︣ـ︀زی ا︨ـ︐︀ن ﹝︀ز﹡ـ︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︵︊﹅ ︗︡ول ذ اداره ﹋﹏ راه و ︫ 
دو﹜ـ️ ︋︣﹎ـ︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫ـ﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭ـ﹥ از در︀﹁️ ا︨ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ـ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ـ︀﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از 
︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ـ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ( ︨ـ︐︀د ) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ـ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ـ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ـ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.

ف
مبلغ برآورد                      پروژهردی

(به ریال)
مبلغ ضمانت نامه       

شماره فراخوان ستاد ایران(به ریال)

۷,۸۸۱,۴۲۳,۳۹۷۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰۲۰۹۹۰۰۳۳۷۷۰۰۰۰۵۸تکمیل آماده سازی مسکن مهر نکا١

دارا ︋﹢دن  ر︑︊﹥ ۵  از ﹝︺︀و﹡️ ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی و﹡︷︀رت را﹨︊︣دی ر﹫︦ ︗﹞﹢ر ︋︀ ر︻︀️ ︨﹆︿ ار︗︀ع ﹋︀ر در راه و ︑︣ا︋︣ی (﹞﹏ و ﹡﹆﹏) 
ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.

٩٩/١١/٢٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︀ر︑ 
﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️ : ︨︀︻١۴/٠٠️ ﹝﹢ر︠﹥   ٩٩/١١/٢٨

﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د : ︨︀︻١۴/٠٠️ ﹝﹢ر︠﹥   ٩٩/١٢/١١      ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ : ︨︀︻️ ٠٨/٠٠ ﹝﹢ر︠﹥   ٩٩/١٢/١٣
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹥ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ا﹜︿

 آدرس ︨︀ری ︠﹫︀︋︀ن ︗︀م ︗﹛ -اداره ︎﹫﹞︀ن و ر︨﹫︡﹎﹩       ︑﹙﹀﹟   ٣٣٣۶٣٩٠۴  -٠١١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س :   ۴١٩٣۴-٠٢١ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م :   ٨٨٩۶٩٧٣٧ و٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١

س
/ ۹
۹۱
۱۸
۱۶

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ( ﹡﹢︋️ دوم)

ا﹟ آ﹎﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن در iets.mporg.ir️︀︨ ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️

س
/ ۹
۹۱
۱۸
۲۰

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎آ
(︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ و  ﹈ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره   ١٣٩٩٫۶٨١٩)- ﹡﹢︋️ دوم

روابط عمومى شركت گاز استان خراسان جنوبى

﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)- ︋﹫︣︗﹠︡- ︀︨️ اداری- ︋﹙﹢ار ︎﹫︀﹝︊︣ ا︻︷﹛ (ص)- 
ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ︡ای ﹡﹫︣وی ا﹡︐︷︀﹝﹩- ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩- ︵︊﹆﹥ اول- ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀- ﹋︡︎︧ــ︐﹩ : ٩٧١٩٨۶۶٨٣٨ 

- ︑﹙﹀﹟ :  ٣٢٣٩٢٠٠٠-٠۵۶ ، ﹡﹞︀︋︣ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ :  ٣٢۴٠٠۵٢٣-٠۵۶
︡﹠︗︣﹫︋ (CGS) ︣ی︫ ︀ه ﹨︀ی ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر ﹎︀ز ︋︣ون﹍︐︧و ا︗︣ای ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑︭︀ل ز﹝﹫﹟ و ︮︀︻﹆﹥ ﹎﹫︣  ا ﹛︀︭﹞ ﹤﹫︑ : ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ع﹢︲﹢﹞ 

 ﹅︣︵ ︣ی ︋﹫︣︗﹠︡ از︫ ︀ه ︑﹆﹙﹫﹏ ﹁︪︀ر ﹎︀ز ︋︣ون﹍︐︧دو ﹝﹢رد ا ️︗ ︣﹫﹎ ﹤﹆︻︀︮ و ا︗︣ای ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︑︭︀ل ز﹝﹫﹟ و ﹛︀︭﹞ ﹤﹫﹚﹋ ﹤﹫︑ : ︀ر﹋ ︭︣︐﹞ ︫︣ح
︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس (www.setadiran.ir) و ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان (٢٠٩٩٠٩١۴۴۴٠٠٠٠٨٩)

ــ﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩   ︫﹤ ︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︋  ــ︡ه در آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫﹟︋  ـ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ا︻﹑م︫  ﹡ـ﹢ع و ﹝︊﹙ـ︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
ه- ﹝﹢رخ ١٣٩۴/٠٩/٢٢- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ٧٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ( ﹨﹀︐︭︡ و ﹨﹀︐︀د ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)- ارا ﹤﹡﹢﹎ ︣﹨ ﹤﹈ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع 

﹋︀ر ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
︣ ︋︀ر﹎︢اری از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر  ﹡﹊︐﹥ : ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︑︀ ﹇︊﹏ از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︻﹢دت ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︻﹑وه︋ 

︀︋︧︐﹩ ︋﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ارا﹥ ﹎︣دد .
﹝﹏ ︑︃﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ︎﹫﹞︀ن : ا︻︐︊︀رات ︨︣﹝︀﹥ ای (﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩- ︵︣︀ی ︾﹫︣︻﹞︣ا﹡﹩) ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

︫︣ا︳ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن :
• دارا ︋﹢دن ︡ا﹇﹏ ︀︎﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ﹡﹫︣و

• ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ا﹞﹠﹩ از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩
• دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر و دارا ︋﹢دن ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ﹝︪︀︋﹥ و ﹝︣︑︊︳

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ارك ﹝︺︐︊︣ ︔︊︐﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ و ﹝︡ارك و ﹝︧︐﹠︡ات ﹝︢﹋﹢ر در ا︨﹠︀د ارز﹞ ﹤ارا •
﹡﹊︐﹥ : ارا﹥ ا︮﹏ و ︀ ﹋︍﹩ ︋︣ا︋︣ ا︮﹏ ﹝︡ارك ﹁﹢ق ا﹐︫︀ره در ز﹝︀ن ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️ .

︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ :
﹞ o﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : از ︑︀ر ٩٩/١١/٢١ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١٩:٠٠روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١١/٢٧ 
o آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋︣ روی ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د : ︨︀︻️ ١٩:٠٠ دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١٢/١١

 ٩٩/١٢/١٣  : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︕︀︐﹡ ا︻﹑م o
o ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ︨︀︻️ ١٢:٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٩/١٢/١۶  - ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩

︋ــ︀ ︑﹢︗ــ﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م  ــ︡ ﹜︢ا ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس (www.setadiran.ir) ا﹡︖︀م︠  ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 

در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . 
﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹨︣ ﹉ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︗️ در︀﹁️ و ︻﹢دت   ︠︹ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︑﹢ز ﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ا︨ــ﹠︀د از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹐زم︋ 
︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︋︀ و ️﹁︀︀د در︐  ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎︡ه در آ ︀︧ــ︐﹩ ا︨ــ﹠︀د را ︑︀ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ذ﹋︫︣   ︋، ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارز
ــ︣وع ︗﹙︧ــ﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀ ﹇︊﹏ از︫  ︀ر﹎︢اری در︨  ︦ از︋  ︀︧ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︎   ︋﹩﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ︡ه در ارز  ︫︡﹫︀︑

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹩︋﹢﹠︗ ︣ا︨️ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︡وا ﹤﹡︀﹞︣﹞ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ر﹝︤ و ﹏﹢︑ ︤﹫﹡ ﹩﹊︤﹫﹁ ︭︀ت ︋︭﹢رت﹇︀﹠﹞
︀ً ارا﹥ ﹝︡ارك و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ﹆﹩ را ︋︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︖︀د ﹡﹢ا﹨︡ ﹋︣د.  ﹠﹝︲

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ️رؤ ﹏︋︀﹇ ︤﹫﹡  www.nigc-skgc.ir  ، www.shana.ir ، http://iets.mporg.ir︀ی︐︀︨ در ﹩﹎آ ﹟ا

دریـچـه

روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه در پرونده ای به مسابقه 
فضایی میان کشورها برای حضور پررنگ در سیاره مریخ 
که این روزها بسیار داغ شده می پردازد. این روزنامه از سه 
مأموریت بزرگ فضایی به سمت مریخ فقط در همین ماه 
جــاری میالدی می گوید که نخستین آن پــروژه ای است 
که به همت امــارات انجام گرفت، پس از آن چینی ها با 

مأموریتی با عنوان تیانوان ۱ و در اواخر ماه نیز آمریکایی ها کاوشگرهای خود را به مریخ 
خواهند فرستاد؛ لیبراسیون در همین زمینه آینده این ماجراجویی ها را بررسی می کند.

ماهنامه هارپر در تازه ترین شماره خود به نقد سیاست های 
جنگ طلبانه آمریکا می پردازد. این نشریه با جلدی خاکستری 
در مقاله ای نوشته آندرو باسوویچ می خواهد به این پرسش 
پاسخ دهد که چرا حتی با وجود تغییر سیاست های ایاالت 
متحده و تمایل لفظی به رویکردی دوستانه تر نسبت به 
جهان، »این کشور نمی تواند به اعتیاد خود به جنگ افروزی 

پایان دهد«؟ مجله هارپر همچنین پرونده جالبی از زندگی سه هفته ای نویسنده خود در 
کمپی دور افتاده که انسان ها را برای دوران آخرالزمان آموزش می دهند منتشر کرده است!

هارپرلیبراسیون

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور
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