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ایزدخواه، نماینده مجلس در 
گفت وگو با قدس مطرح کرد

 وزارت صمت نیازمند 
هم افزایی دولت و مجلس 

گفت وگو با سجاد مهرگان
کارگردان سریال شبکه2

 »آقای قاضی« 
به شعبه 121 می رود

آبان۴

درگذشت
طاهرهصفارزاده
شاعرومترجم
درسال۱۳۸۷

قیمت در مشهد و تهران 3000 تومان - سایر مناطق کشور 2000 تومان

۴۲

 چهار شنبه 4آبان  1401      2۹ربیع االول 1444       2۶اکتبر2022     سال سی و پنجم  
ـه ویژه خراســان          ـه رواق            4 صفـح شــماره ۹۹۳۶      8 صفحــه           4صفـح

امروزسالروزتأسیسیکیازقدیمیتریننهادهایفعالدرعرصهتقریباست؛سالمجهاناسالمبه»وحدتاسالمی«رواق۱
دارالتقریبمذاهباسالمی،نهادیکهباهمتجمعیازعلمایاسالموبهویژه
زعیمعالیقدرجهانتشیع،آیتاهللالعظمیبروجردیدرقاهرهتأسیسشد...

نگاهی به تاریخ شکل گیری »دارالتقریب مذاهب اسالمی« به مناسبت سالروز تأسیس آن 

رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا و اقیانوسیه »اوانا«:

رسانه ها  پیگیر اجرای عدالت باشند
۲
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سخنگوی دستگاه قضا 
در پاسخ به قدس بیان کرد

تشکیل پرونده 
برای برخی 
سلبریتی ها

قدس وضعیت بازار بورس را در 
سراشیبی نزولی بررسی می کند
چشم انداز مثبت 
بورس در گرو جبران 
فرصت سوزی ها
بررسی چالش های پیش روی 
نخست وزیر تازه کار انگلیس 
 سونامی مشکالت 

بیخ ریش سوناک
زخم های بدهی ها و پرداخت ها 
چرکی شد
پرسپولیس؛
آتش زیرخاکستر
خراسان
گفت وگو با دختری که 
در آشوب ها فراخوان می  داد
یارگیری برای 
 اغتشاش 

در ارتباط خیابانی!
حسنعابدینیدرگفتوگوباقدسآنالین:
شکایت از رسانه های معاند 

باید زودتر صورت می گرفت

5

  بررسی ویژگی های نسل جدید و تحوالت اجتماعی 
  در گفت وگو با رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

نسلی که باید بیشتر دیده شود

      صفحه1
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مدیریت بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد  امالک مازاد تحت اختیار خود را به شرح جدول ذیل از طریق برگزاری فرآیند مزایده با جزئیات مندرج در اسناد مربوطه و بهره گیری از سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی الکترونیکی www.setadiran.ir  و با شماره مزایده 1401/683/01 به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

-تاریخ انتشار مزایده در سامانه ستاد: ساعت 8 صبح روز چهارشنبه به تاریخ 1401/08/04.                         -آخرین مهلت دریافت اسناد مزایده: ساعت 18 روز یکشنبه به تاریخ 1401/08/15.
-آخرین مهلت ارسال پیشنهاد: ساعت 19 روز شنبه به تاریخ 1401/08/28.                                                   -تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهادی: ساعت 8 صبح روز سه شنبه به تاریخ 1401/09/01.

-تاریخ بازدید: از ساعت 9 صبح روز پنجشنبه به تاریخ 1401/08/05 لغایت ساعت 12:30 روز چهارشنبه به تاریخ 1401/08/25 )بازدید همه روزه به جز ایام تعطیل مقدور می باشد(.
نحوه فروش: نقد

-توجه : لطفاً به اصالحات احتمالی مزایده که در آگهی نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ 1401/08/09 در روزنامه و سایت بانک سپه به نشانی الکترونیکی  www.banksepah.ir/ta  مندرج می گردد و تا پایان آخرین 
مهلت ارائه پیشنهادات مالک عمل می باشد، توجه فرمایید.

توضیحات و شرایط:
1.متقاضیان جهت کسب اطالع از جزئیات امالک و با توجه به توضیحات مندرج در شرایط مزایده می توانند هماهنگی های الزم را به عمل آورند.

2.شرکت در مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت »ستاد« می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت 
و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان پذیر می باشد.

3. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )توکن( با دفتر ثبت نام سامانه ستاد به شماره تلفن 1456 تماس و یا به آدرس اینترنتی  www. setadiran.ir  مراجعه 
نمایند. کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

»لیست امالک مورد مزایده«

مزایده عمومی بانک سپه استان چهارمحال و بختیاری به شماره  1401/683/01  )نوبت اول ( 

هماهنگی آدرسردیف
جهت بازدید

شماره  پالک 
قیمت پایهاعیانعرصهنوع کاربرینوع ملکثبتی

وضعیت نحوه فروشسهم بانک کارشناسی )ریال(
توضیحاتملک

1
بروجن-خیابان 
طوس-کوچه 
شهید بابائی-

پالک 38

دایره 
تخلیهنقدشش دانگ288/7195/5021/652/500/000مسکونیساختمان182/4132پشتیبانی

سند شش دانگ بنام بانک 
سپه بوده وفروش براساس 

وضع موجود می باشد . 

2

فارسان-روستای 
ده چشمه-خیابان 
اصلی به سمت 

منطقه گردشگری 
پیرغار 

دایره 
عدم نقدشش دانگ99/8505/791/300/000مسکونیساختمان442/1450پشتیبانی

تخلیه

فروش براساس وضع موجود 
می باشد و افراز ، تفکیک 

و تخلیه ملک برعهده برنده 
مزایده می باشد .

3

فوالدشهر-میدان 
دفاع مقدس-
روبروی پمپ 
بنزین شجاعی-
ابتدای بلوار 

ایثارگران

دایره 
40125014/981/111/110خدماتیرستوران741/6110پشتیبانی

40 سهم  
مشاع از 72 

سهم
عدم نقد

تخلیه

سهم بانک 40سهم مشاع از 
72 سهم عرصه واعیان ملک 
بوده وارزش گذاری براساس 

سهم بانک میباشد.

فارسان – خیابان 4
سپاه ، کوچه 27

دایره 
عدم نقدشش دانگ247/441024/800/000/000مسکونیمسکونی417/758پشتیبانی

تخلیه
فروش بر اساس وضع موجود 

می باشد و تخلیه بر عهده 
خریدار می باشد ..

5

فارسان - خیابان 
معلم ، باالتر از 
تقاطع خیابان 
معلم و خیابان 

فردوسی 

دایره 
261/2672539/187/500/000مسکونیمسکونی416/2006پشتیبانی

45 سهم  
مشاع از 72 

سهم
عدم نقد

تخلیه

فروش بر اساس وضع موجود 
می باشد و میزان سهم بانک 
45 سهم مشاع از 72 سهم 
می باشد ، تخلیه برعهده 

خریدار می باشد . 
 بانک سپه – استان چهارمحال و بختیاری
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شرکت صنایع غذایی رضوی
در نظر دارد اقالم اساسی خود را جهت 6 ماهه دوم سال 1401 از طریق انجام 
مناقصه خریداری نماید .لذا تامین کنندگان محترم می توانند جهت دریافت 
ساعات  در   1401/8/10 لغایت   1401/08/04 تاریخ  از  مناقصه  در  شرکت  فرم 
اداری به دبیرخانه شرکت به آدرس : مشهد - ابتدای بزرگراه آسیایی - جنب 

میدان بزرگ قائم - پیامبر اعظم 2 مراجعه نمایند .
همچنین امکان دریافت فرم مربوطه از طریق سایت شرکت به آدرس

 WWW.NANERAZAVI.COM امکان پذیر می باشد .

آگهی مناقصه خرید اقالم اساسی  جهت 6 ماهه 
دوم سال 1401 شرکت صنایع غذایی رضوی 
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آگهی مناقصه عمومی- شماره فراخوان سامانه ستاد 2001095005000013
موضوع : نگهداری و تعمیر سامانه دوربین نظارت تصویری، تابلوهای پیام متغیر و شبکه انتقال اطالعات ترافیکی 

مرکز کنترل ترافیک مشهد مقدس.
مبلغ برآورد: 28.141.300.000ریال.

جهت کسب اطالعات بیشتر، دریافت اسناد و شرکت در مناقصه، به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید. این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس  www.rrk.irنیز درج می گردد.
سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد
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آگهی مزایده عمومی )سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد(
شماره فراخوان سامانه ستاد 2001094942000043
موضوع: عملیات تکمیلی زیباسازی محوطه مخزن 2000 مترمکعبی بوستان قائم

مبلغ برآورد: 12.023.067.910 ریال
 www.setadiran.ir جهت شرکت در مناقصه کسب اطالعات بیشتر به سایت سامانه ستاد ایران به آدرس

مراجعه نمائید وهمچنین جهت اطالع در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir  درج می گردد .
                                                                                                                                             سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری مشهد

ف
, 4
01
09
91
9

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی
)نوبت اول(

 شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی
م الف 5010

  شرح در صفحه 6

آنفلوانزا؛ آتش زیر خاکستر دوباره زبانه کشید

رقابت گرم دو ویروس در فصل سرد
۶



وزارت صمت 
 نیازمند 
 هم افزایی 
دولت و مجلس 
نماینده تهران در 
مجلس شورای 
اسالمی گفت:باوجود 
فشار تحریم های 
اقتصادی،  وزارت 
صمت به عنوان نوک 
پیکان مبارزه با تحریم 
با شدت و حساسیت 
برای تأمین نیازهای 
کشور تالش می کند. 
روح اهلل ایزد خواه 
افزود: با توجه به اینکه 
عمر این دولت یک سال 
است و برای حل 
مشکالت برنامه ریزی 
کرده نباید با استیضاح 
آقای فاطمی امین، 
این وزارتخانه مهم را 
دچار از هم گسیختگی 
کنیم. این نهاد به 
فرصت و هم افزایی 
دولت و مجلس نیاز 
دارد. 

گفتوگو اصل  محمدی  حسین 
روز گذشته رئــیــس جمهور 
کشورمان با حضور در جمع 
95 مدیر و خبرنگار بین المللی  
اجـــــــاس »اوانـــــــــــا« هــجــوم 
گسترده به فرهنگ ملت های 
مستقل را بی رحمانه توصیف و تصریح کرد: 
گاهی ترور فیزیکی است، گاهی ترور شخصیتی 
که با تهمت و افترا صورت می گیرد، گاهی ترور 
اقتصادی است که با ابزار تحریم علیه یک ملت 
اعمال می شود، اما گاهی ترور فرهنگی است که 
در این نوع ترور حقیقت با نیرنگ و دروغ هدف 
قرار می گیرد و تاش می شود حقایق از چرخه 

اطاعات و ارتباطات خارج شود. 

حفظ کرامت انسانی و عدالت محور رسانه ها  ◾
ــکــی از  ــت را ی ــدالـ ــرای عـ ــ ــیــســی اجــ دکـــتـــر رئ
خواسته های همه ملت ها دانست و افــزود: 
حفظ کرامت انسانی و اجرای عدالت از نکاتی 
اســت کــه مــی تــوانــد بــه عــنــوان محور فعالیت 
و پیگیری رســانــه هــا مطرح بــاشــد. اگــر قــدرت 
رســانــه در خــدمــت کــرامــت انــســانــی و اجــرای 
عــدالــت بــاشــد، ایــن رســانــه بسیار ذی قیمت 
است. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه جریان 
ــگــاهِ مــقــاومــتــی، بــایــد هــجــوم به  مــقــاومــت و ن
ظرفیت ها و آثار و افتخارات تمدنی ملت ها را 
رصد و از آن ها صیانت کند، نقش رسانه را در 
ایــن جهت بسیار مهم توصیف کــرد و گفت: 
رسانه  می تواند برای ملت ها، ارزش ها و کرامت 
انسانی را حفظ کرده و مأموریت اجرای عدالت 

را در جامعه به عهده بگیرد.

کمک رسانه ها به  ادراک صحیح مخاطب  ◾
رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه شما به 
عنوان اصحاب رسانه به نیکی می دانید جنگ 
امــروز جنگ روایــت هــاســت، خاطرنشان کرد: 
گاهی از یک واقعه ده هــا روایــت مختلف ارائه 
می شود و در ایــن مواقع اگــر روایــت صحیحی 

از واقعیت ارائــه نشود، ادراک دقیق و صحیح 
برای مخاطب ایجاد نمی شود. وی به مباحث 
مطرح شــده از ســوی مــدیــران ارشـــد رســانــه ای 
حاضر در این نشست پرداخت و با بیان اینکه 
جمهوری اسامی ایران در سیاست همسایگی  
و اولــویــت توسعه روابـــط با کشورهای منطقه 

بـــرای ســازمــان هــا و اتــحــادیــه هــای منطقه ای و 
فــرامــنــطــقــه ای اهمیت بــســیــاری قــائــل اســت، 
ــرد: بــا عضویت و حــضــور فــعــال در  تصریح کـ
اتحادیه ها و مجموعه های منطقه ای، توسعه 
روابــط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی  با همه 
کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه را افزایش 
داده ایــم و این روند رو به گسترش است. دکتر 
رئیسی با بیان اینکه روابط ما با چین و روسیه 
همواره وجــود داشته و تفاهمات با جدیت از 
سوی طرفین دنبال می شود، تأکید کرد: در کنار 
توسعه روابط با کشورهای منطقه ما با کشورهای 
آفریقا و همچنین کشورهای آمریکای التین، 
ارتــبــاطــات بسیار خوبی داریـــم و اعــام کردیم 
با همه کشورهای دنیا به جز آن هایی که با ما 
دشمنی می کنند، مایل به توسعه و گسترش 

روابط هستیم.

تکلیف رسانه های مستقل و دوگانگی غرب ◾
ــا اشـــــــاره بــه  ــ ــیـــس جـــمـــهـــور کـــشـــورمـــان ب رئـ
اســتــانــداردهــای دوگــانــه غــربــی هــا در مسائل 
مختلف از جمله در موضوعاتی مثل حقوق 
بــشــر، آزادی و اســتــقــال؛ ایــن را کــار روزمـــره 
غربی ها دانست که امروز مردم دنیا نسبت به 
آن آگاه شده اند و افزود: وظیفه شما اصحاب 
رسانه در این زمینه وظیفه سنگینی است که 
مردم را آگاه و با ارائه اطاعات صحیح به آن ها 
در دریافت ادراک صحیح و دقیق کمک کنید 
تا بدانند امروز غربی ها تاش دارند با نیرنگ و 
فریب به نحوی القا  کنند کشورهای مستقل را 
وابسته و کشورهای وابسته را مستقل جلوه 

دهند.

 رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان خبرگزاری های آسیا 
و اقیانوسیه »اوانا«:

رسانه ها  پیگیر اجرای 
عدالت باشند

خبرخبر
روزروز

شهادت 3 نیروی مدافع وطن در زاهدان و کردستان  ◾
روز گذشته سرهنگ پاسدار مهدی ماشاهی و برادر بسیجی 
جواد کیخا از پرسنل سپاه سلمان سیستان و بلوچستان 
در میدان تأمین اجتماعی زاهدان هدف اصابت گلوله افراد 
ناشناس قرار گرفته و به شهادت رسیدند. به گزارش خبر 
فوری، در درگیری مسلحانه مرزبانان با افراد ناشناس مسلح 
در منطقه مرزی »ننور« بانه  نیز یک مرزبان شهید شد. 

شناسایی عامل یا عامان این اقدام در حال پیگیری است.

سؤال از وزیران نفت و اقتصاد در مجلس کلید خورد ◾
عضو کمیسیون انــرژی مجلس شــورای اسامی از کلید 
خـــوردن طــرح ســؤال از احسان خــانــدوزی و جــواد اوجی 
وزیران اقتصاد و نفت خبر داد. به گزارش تسنیم، بیگی نژاد 
افزود: توضیح در مورد هلدینگ خلیج فارس و همچنین 
بی توجهی به زنجیره ارزش افزوده، به عنوان محور سؤاالت 
از دو وزیر در سامانه مربوط بارگذاری شده و به زودی فرایند 

قانونی را طبق آیین نامه داخلی مجلس طی خواهد کرد.

تحقق تأمین آنتی بیوتیک تا ۲ روز آینده  ◾
وزیــر بهداشت از تأمین آنتی بیوتیک طی دو روز آینده 
خبر داد. به گــزارش ایسنا، عین اللهی افــزود: امسال به 
طور غیرقابل پیش بینی تقریباً در اواسط مهر موج نیاز به 
آنتی بیوتیک آغاز شد و از طرفی مدرسه ها و دانشگاه ها 
بازگشایی شدند و شیوع آنفلوانزا باال گرفت و با این حال به 
صورت فوریتی تأمین و توزیع دارو را از ابتدای هفته شروع 

کردیم و در دو روز آینده به طور کامل تأمین می شود.

مرگ وزیر آمریکایی که همواره ایران را تهدید می کرد ◾
منابع خبری، عصر روز گذشته از مرگ »اشتون کارتر« 
وزیر دفاع پیشین آمریکا خبر دادند که همواره جمهوری 
اسامی ایران را تهدید به گزینه نظامی می کرد. به گزارش 
قــدس، اشتون کارتر 68ساله، وزیــر دفــاع دوران اوباما 
رئیس جمهور پیشین آمریکا بود که همواره با جمله 
معروف »همه گزینه ها درباره ایران روی میز است« ملت 

شریف ایران  را تهدید به حمله نظامی می کرد.

صدای مردم
شماره پیامک: 30004567

09220000239     روحیه خستگی ناپذیرمدافعان 
امنیت ازبسیج ونیروی انتظامی گرفته  وحتی  

بخشی ازمردم موجب حفظ دین وامنیت 
کشورشده است. ناکامی دشمنان مرهون دفاع 
مجاهدانه وشهادت طلبانه این عزیزان است. 

خداوند همه ناصران دین را مأجورفرماید.
0900000260     زن وبچه بازنشسته های فرهنگی در 

شرایط سختی زندگی می کنند. لطفًا فکری برای 
ارتقای شرایط ما بازنشستگان کنید. 

930000226     از نمایندگان انقالبی مجلس 

خواستار استیضاح فوری وزیر ورزش هستیم تا 
درسی شود برای سایر وزرا که بدانند به واسطه 

رأی مردم متدین به آقای رئیسی هست که 
اکنون وزیر نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

هستند.

0910000242     درباره ماهی در کتاب های تاریخ 
خوانده ایم. گوشت قرمز هم  عقبه ذهنمان است. 

مانده همین مرغ بی خاصیت که آن هم به گمانم 
باید باهاش خداحافظی کنیم. فکری به حال 

معیشت ماهم کنید. 

حسنعابدینیدرگفتوگوباقدسآنالین:
شکایتازرسانههایمعاند
بایدزودترصورتمیگرفت

محدثه مودی این روزهــا هم زمان با تأکید 
اسماعیلی وزیر ارشــاد دولت سیزدهم شاهد 
ــرای شکایت  ــ مــطــالــبــه ســیــاســی و عــمــومــی ب
بین المللی و حقوقی از رسانه های معاند خارج 
از کشور هستیم در همین باره یک کارشناس 
مسائل رســانــه و بین الملل روز گذشته در 
ــا قـــدس گــفــت: دولـــت هـــای غربی  گــفــت وگــو ب
ــرار بگیرند  و آمریکا باید مــورد بــازخــواســت ق
که چــرا در برابر رسانه های تحت مدیریت و 
حمایتشان که تشویق به آتــش زدن پلیس و 
تخریب اموال عمومی می کنند سکوت کرده اند، 
حال آنکه هیچ رسانه ای در آمریکا جرئت ندارد 
 علیه پلیس اقــدامــی اینچنینی را تشویق یا 

ترویج کند. 
حسن عابدینی افزود: اگر رسانه ای 
در انگلیس یــا آمریکا موضوعی 
غیرواقعی یا دروغ را منتشر کند، 
ــا در مــســائــل  ــ ــود، امـ ــی شــ ــ قـــطـــعـــاً تـــوبـــیـــخ م
ضــدجــمــهــوری اســامــی شــاهــد هستیم این 
رسانه ها از بدترین واژگــان برای انتشار اخبار 
کــذب اســتــفــاده می کنند و از ســوی مجامع 
ــا نــشــان داده   رســمــی هــیــچ واکــنــشــی بــه آن هـ

نمی شود. 
عابدینی ادامه داد: این اقدام از سوی جمهوری 
اسامی باید زودتر از این ها اتفاق می افتاد؛ باید 
طی یک نامه رسمی به آفکام )اداره ارتباطات 
ــدامــات هنجارشکنانه  بریتانیا( تــک تــک اق
بی بی سی ودیگر شبکه های دولتی انگلیس 

مطرح و مورد بازخواست قرار بگیرد. 
وی درمورد نتیجه این اقدام و واکنش مجامع 
بین المللی بیان کرد: باید توجه داشته باشید 
شبکه هایی مثل بی بی سی و ایران اینترنشنال 
شبکه های رســانــه ای نیستند، آن هــا درواقــع 
 بــلــنــدگــوهــای امــنــیــتــی مــخــالــفــان جــمــهــوری 

اسامی هستند. 
در اغتشاشات اخیر پــی درپــی شاهد بودیم 
اخبار کذب و غیرواقعی را به عنوان یک خبر 
رسمی منتشرکرده اند. شکایت از این رسانه ها 
یک نتیجه واقعی و رسمی از ســوی مجامع 
ــبــال نــخــواهــد داشــــت، امــا  بین المللی بــه دن
بخشی از واقعیت عملکرد ایــن شبکه ها را 

برای همگان مشخص و روشن می کند. 
ــای غــربــی و آمــریــکــا باید  وی افـــزود:دولـــت هـ
مــورد بازخواست قــرار بگیرند که چرا در برابر 
رسانه های تحت مدیریت و حمایتشان که 
تشویق به آتــش زدن پلیس و تخریب امــوال 
عمومی می کنند سکوت کرده اند، حال آنکه 
ــدارد علیه  هیچ رســانــه ای در آمریکا جرئت ن

پلیس اقدامی را تشویق یا ترویج کند.

خبـر
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آرش خلیل خانه سخنگوی دستگاه قضا روز 
گذشته در نشست خبری ایــن قــوه، در پاسخ به 
خبرنگار قدس دربــاره اینکه بــرای سلبریتی های 
هنری و ورزشی و برخی روزنامه نگاران که در این ایام 
مواضع خارج از چارچوب گرفته و بعضاً احضار  یا 
بازداشت شدند، پرونده ای تشکیل یا کیفرخواستی 
صــادرشــده اســت؟ تصریح کــرد: پرونده هایی در 
ــده ای از ایــن افـــراد به  ایــن رابطه تشکیل شده وعـ
استناد دالیل موجود احضار شده اند. وی از عزم 
قوه قضائیه و دادستان کل کشور برای اعام جرم 
علیه رسانه ها و شبکه های معاند و خارج نشین 
خبر داد و بابیان اینکه این مسئله در جلسه شورای 
عالی مسئوالن قضایی مطرح شده است، گفت: 
این رسانه ها در هدایت، تحریک، تخریب و ایجاد 
ناامنی های داخلی نقش داشتند.  این تحریکات 
منجر به دست زدن به فعالیت های تروریستی 
شده و این ها تماماً از ناحیه نهادهای ذی مدخل 
در حال مستندسازی است و در محاکم داخلی و 
خارجی پیگیری خواهد شد. سخنگوی دستگاه 
قضا تصریح کرد: نشر اکاذیب به استناد ماده ۲ اگر 
نگاه، نگاه سلطه و اخال در امنیت کشور نباشد، 

در شمول جــرم سیاسی محسوب مــی شــود که 
نسبت به سایر نشر اکاذیب و مقررات موضوع 
ماده ۷۴6قانون مجازات اسامی که با تمسک به 
مسائل رایانه ای است در صورت احراز فعل یعنی 
عناصر مادی و معنوی تشکیل دهنده جرم، باید 
قاضی در محکمه صالحه این را احصا کند و درباره 

آن تصمیم گیری کند.

ــده آشـــوبـــگـــران  ◾ ــ ــرون ــ ــاز رســـیـــدگـــی بـــه پ ــ ــ  آغ

در سراسر کشور
ستایشی خاطرنشان کرد: 
ــه آشــوب  ــاه  ک ــن ــم گ افــــراد ک
ایجاد نکرده و امنیت مردم 

ــرار نـــداده  ــ را مــــورد تــعــرض ق
باشند، مورد رأفت 

ــرار  ــ ــی قـ ــ ــامـ ــ اسـ
خواهند گرفت. 
این رسیدگی در 
سراسر کشور 
آغــــــازشــــــده 
امـــــــا بـــرخـــی 

استان ها مثل تهران، البرز، اصفهان و کردستان 
جلوتر از بقیه هستند. وی یادآور شد: در خصوص 
جرایم خفیف با قــرار تأمین وضعیت ایــن افــراد 
بررسی خواهد شد و قطعاً در پرونده هایی که مهیا 
برای ارسال به دادگاه می شود، نظر دادسرا بررسی 

خواهد شد.

تشکیل ۲5 پرونده در رابطه با حادثه اوین ◾
ــدان اویـــن هــم از  ــ ــه زن ــاره حــادث ــ ستایشی دربـ
پرونده هایی در دادسرای ویژه امور جنایی تهران، 
برای این واقعه خبر داد و افــزود: کسانی که در 
تخریب عمدی این بازداشتگاه نقش داشتند، 
شناسایی و تفهیم اتهام شدند. در این حادثه 
هشت نفر فوت شدند و برای ۲5 نفر هم پرونده 
تشکیل شده است. ممکن است افرادی 
به این تعداد اضافه و یا کاسته شوند که 
این بستگی به تحقیقات دارد. ضمن 
اینکه زنــدانــیــان خــســارت دیــده 
از ایـــن حـــادثـــه از آشــوبــگــران 
و اغـــتـــشـــاشـــگـــران شــکــایــت 

کرده اند.

گزارشگزارش

 سخنگوی دستگاه قضا 
در پاسخ به قدس بیان کرد

تشکیل پرونده 
برای برخی 
سلبریتی ها

      صفحه 2

شرکت آب و فاضالب مشهد 
در نظر دارد

با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

جمع آوری وتصفیه فاضالب شهر ومحیط سالم  
»آگهی مناقصه  عمومی یک مرحله ای «

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد                         

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

3- تاریخ و محل دریافت اسناد مناقصات : از تاریخ 1401/08/04 لغایت 1401/08/09 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل 
دریافت می باشد.

4- تاریخ و محل تسلیم پاکات مناقصات پایان وقت اداری مورخ 1401/08/21 به آدرس مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد.
5- مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد. 

6- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد. 
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ف
مدت اجرا  موضوعردی

)ماه(
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در
فرآیند ارجاع کار به ریال

حداقل رتبه و رشته 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار

1
اجرای عملیات نصب انشعابات و 
توسعه شبکه فاضالب در سطح 

منطقه 1 فاز 1
صالحیت رشته آب 917/059/951/000712/000/000

پایه پنج صادره از 
سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی  

1- واریز نقدی به حساب جاری شماره 
100050004 بانك پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانتنامه بانکی

3- اوراق مالی اسالمی دولت 2
اجرای عملیات نصب انشعابات و 
توسعه شبکه فاضالب در سطح 

916/431/401/000693/000/000منطقه 1 فاز 2

/ر
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
       شركت توسعه ارتباطات ترافیكی

موضوع: اجاره پاركینگ غیرحاشیه آلتون واقع در »مشهد، خیابان 
دانشگاه، دانشگاه 21«

جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
        شركت توسعه ارتباطات ترافیكی

بلوار  »مشهد،  در  واقع  پروما  غیرحاشیه  پاركینگ  اجاره  موضوع:   
فردوسی، میدان جانباز، مجتمع پروما«  

جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.

برگ س���بز خودرو سواری دوو سی یلو مدل 1379 
رنگ مش���کی معمولی به شماره موتور 796088 و 
شماره شاسی IR79165018363 و شماره انتظامی 
633 ط 51 ایران 42 به مالکیت محسن بلقوریان 

آبکوه مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز سواری سمند تیپ LX_EF7_1700 مدل 
1390 رن���گ س���فید پ���اک ش���ماره 39ق624 ای���ران 
32 ش���ماره موتور: 14790048508 ش���ماره شاس���ی 
NAACJ1JC9CF058596 بن���ام عباس���علی وثوقی 
مقدم به ش���ماره مل���ی 0769746918 مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
      شركت توسعه ارتباطات ترافیكی

بلوار  در حاشیه  واقع  غیرحاشیه مدرس  پاركینگ  اجاره  موضوع:    
مدرس و اجاره پاركینگ سناباد واقع در خیابان سناباد  

جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.



مهار 
موتورهای 

خلق تورم
سیداحسان 

خاندوزی در نشست 
خبری با تأکید بر 

اینکه تالش دولت این 
بوده که موتورهای 

خلق  تورم را مهار 
کند، اظهار کرد: 
نقدینگی پایان 

شهریورماه ۱۴۰۱ 
به 35/3 درصد 

کاهش یافته است. 
تورم تولیدکننده 

که در شهریور ماه 
 پارسال بیش از 
۸۰ درصد بود، 

اکنون به ۴۰ درصد 
رسیده که هنوز هم 

مطلوب نیست.

خبرخبر
خوبخوب

آرش خلیل خانه دکتر احسان خــانــدوزی، سخنگوی 
ــاره  اقتصادی دولــت در پاسخ به پرسش خبرنگار قــدس درب
بالتکلیفی زمــان و نحوه اجــرای طــرح کاالبرگ الکترونیکی و 
اظهارنظرهای مختلف و متفاوت از سوی دولت و مجلس و اینکه 
ممکن است دولت روش یارانه شبه نقد را که از سوی کارشناسان و 
مرکز پژوهش های مجلس توصیه  شده، اعمال کند، با بیان اینکه 

در برنامه دولت استفاده از روش های شبه نقد مطرح نیست، 
اظهار کرد: برنامه ما همان کاالبرگ الکترونیکی است که تکلیف 
بودجه 1401 است و امیدواریم با حضور آقای مرتضوی در وزارت 
تعاون این تأخیر جبران شده و در ماه های آینده شاهد اجرای 
آن باشیم. وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار ما درباره اینکه 
برای ایجاد و تأمین زیرساخت های این طرح که عامل بازدارنده 

اجــرای آن عنوان  شــده چه اقدام هایی صــورت گرفته، گفت: 
زیرساخت های کاالبرگ الکترونیکی فراهم  شده، مسئله این بود 
که این زیرساخت ها در چند درصد شهرها و روستاهای کشور در 
دسترس همه مردم است و تأکید بر این است که در زمان آغاز طرح 
مردم در هر نقطه ای بتوانند از این ظرفیت استفاده کنند و ما شاهد 

پدیده هایی مثل صف ها و مشکالت دیگر برای مردم نباشیم.

زهرا طوسی در حــالــی که 
ــازار ســرمــایــه با  ــ شــاخــص کــل ب
ــدی بــه عدد   افــت 10 هـــزار واحـ

ــزار  ــک مــیــلــیــون و 267 هــ ــ ی
واحــد رســیــده اســت، عشقی، 
رئیس ســازمــان بــورس شایعه 
استعفایش را تکذیب کرد و وزارت اقتصاد نیز 
اعالم کرد دولت از وعده های خود برای حمایت از 

بازار سرمایه عقب نشینی نکرده است.
همان طور که ریزش های پی در پی بــورس ادامه 
دارد، دولت از برخی سیاست های پیشین خود 
دنــده عقب گرفته و در نخستین گــام پیشنهاد 
ــدی مــالــیــات فـــروش ســهــام از  کــاهــش ۸0 درصــ
ــز دســت کــم 11 هــزار  ســوی رئیس جمهور و واریـ
میلیارد تومان به صندوق تثبیت بــازار )بیش از 
دو برابر خروج پول از بازار سرمایه در مهرماه( را به 

سهامداران وعده داده است.

کاهش مالیات فروش سهام یک گام رو به جلو ◾
محمدرضا فلفالنی، کارشناس بورس در گفت وگو با 
خبرنگار ما با اشاره به اینکه کاهش مالیات می تواند یک 
اثر مثبت روی بازار بگذارد تأکید می کند: موارد دیگری 
نیز وجود دارد که می تواند تأثیرات عمیق تری روی بازار 
داشته باشد از جمله بازگشتن از سیاست گذاری های 
نادرست گذشته، مثالً موضوع لغو محدودیت های 
صادرات محصوالت صنایع معدنی کشور که در اوج 
قیمت ها در بازار جهانی، قوانینی را برای محدودیت 
صادرات و همچنین افزایش نرخ مالیات این صنایع 
وضع کردند و در زمانی که قیمت ها به شدت ریزش 
داشت آن محدودیت ها را لغو کردند در حالی که این 
موضوع سبب شد از یک سو شرکت ها از سودآوری 
خوب و امکان فروش صادراتی محروم شوند و از سوی 
دیگر برخی از مشتریان خودشان را در بازارهای جهانی 

از دست بدهند. 

ــن بـــــورس ◾ ــ ــی ــ ــوان ــ  نــــــرخ بــــــــاالی تـــغـــیـــیـــرات ق

عامل بی اعتمادی 
ــازار ســرمــایــه از  ــ فــلــفــالنــی بــا تــأکــیــد بــر ایــنــکــه بـ
ــرد، یکی از  بــی اعــتــمــادی ســهــامــداران رنــج مــی ب
ــرخ بــاالی  مــهــم تــریــن عــوامــل بــی اعــتــمــادی را نـ
تغییرات قوانین و مقررات می داند و می افزاید: 
ــت که  ــن اســ ــ ــوع ای ــوضـ ــن مـ ــ عــلــت ریـــشـــه ای ای
سیاست گذار تمامی متغیرهای مؤثر بر سیستم 
و اثرات بازخوردی آن را در نظر نمی گیرد، از تفکر 
سیستمی بــرخــوردار نیست و نسبت به اصول 

اقتصادِ رفتاری آگاه نیست.

عقب ماندن بازار سرمایه از موج تورمی ◾
فلفالنی می افزاید: موارد دیگری نیز می تواند برای بازار 
سرمایه راهگشا باشد و اکنون مانع است؛ یکی اینکه 
نرخ دالر در سامانه نیما رشد معناداری نسبت به دالر 
آزاد نداشته است. با توجه به اینکه مبنای محاسبه 
قیمت در بورس کاال دالر نیمایی است، این موضوع 
یک آسیب جدی به صنایع کشور وارد و زمینه های 

فسادزا را تقویت کرده است. 
وی می گوید: از عوامل مثبتی که اکنون در بازار 
ــود دارد ایــن اســت کــه قیمت اغــلــب سهام  وجـ
شرکت های بزرگ بازار حباب مثبت ندارد، شاید 

حتی در برخی حباب منفی هم وجود داشته باشد. 
عــالوه بر آن ما وقتی موج های تورمی در اقتصاد 
ــازار سرمایه نیز با یک فاصله  کشور داشتیم، ب
زمانی، رشد مطلوبی را تجربه کرده است. با توجه 
به موج تورمی اخیر به نظر می رسد بازار سرمایه 
نسبت به آن موج تورمی عقب مانده است و این 

موضوع احتماالً در آینده جبران خواهد شد. 
وی می افزاید: یک عامل که برای اقتصاد کشور 
ــی بــه صـــورت بالقوه می تواند  مثبت نیست ول
برای بازار سرمایه مثبت باشد، این است که نرخ 
نقدینگی کشور به بیش از 5401 هــزار میلیارد 
تومان رسیده است و این موضوع اگر با حمایت از 
بازار سرمایه همراه شود می تواند موجب حرکت  
بخشی از این نقدینگی به سمت بــورس شود و 
اگر سیاست گذار بتواند اعتماد را دوبــاره به بازار 
 برگرداند می شود گفت چشم انداز بازار سرمایه 

بــه خصوص در نیمه دوم امــســال و ســال 1402 
می تواند متأثر از فضای تورمی کشور مثبت باشد. 

سهام ارزان و بازار در کف محدوده تاریخی ◾
وی توضیح می دهد: بازار بورس دماسنج اقتصاد 
یک کشور است ولی در ایران دقیقاً این موضوع 
مصداق ندارد و معموالً رشدهای خیلی خوب بازار 
سرمایه ما در شرایطی بوده که اقتصاد کالن کشور 
دچار موج های تورمی بزرگ شده و حالش خوب 
نبوده است بنابراین نمی شود گفت چشم انداز 
بــازار سرمایه منفی اســت، اتفاقاً چشم اندازش 
 P( مثبت است و نسبت قیمت به درآمد در بازار
به E بــازار( در نزدیکی محدوده های کف 10 ساله  
خود قــرار دارد و می تواند یک فرصت ورود برای 

بلندمدت باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه بازار 
سرمایه مستلزم پذیرش ریسک است و هر چقدر 
ریسک های محیط کاهش پیدا کند جذابیت 

بیشتری خــواهــد داشــت تأکید می کند: شاید 
بتوان از ناآرامی ها به عنوان یک ریسک نام برد 
ولی شواهد نشان می دهد مهم ترین عوامل ریزش 

بورس، جدای از ناآرامی های اخیر بوده اند.
ــاره قول دولــت مبنی بر واریــز 11 همت به  وی درب
صندوق تثبیت بازار می گوید: باید حتماً بررسی 
شود که اوالً پول های قبلی صرف چه موضوعی 
شد و ثانیاً آیا ورود پول های قبلی به این صندوق ها 
توانسته اثر مثبتی بر بــازار بگذارد یا خیر و اگر 
نتوانسته علت و چرایی این مسئله ریشه یابی 
شــود. یکی از نکات بااهمیت ایــن اســت که این 
صندوق ها به تفکیک سهام و حق تقدم، گزارش 
شفاف به اهالی بازار نمی دهند که دقیقاً بدانیم 
این پول صرف حمایت از چه سهامی، روی چه 
قیمتی، با چه حجمی و چه شرایطی شد، وقتی این 
شفافیت وجود ندارد همان فضای بی اعتمادی که 

گفتم تقویت می شود.

بهبود بازار با حذف قوانین زائد ◾
وی تأکید می کند: اگر برخی قوانین زائد و دست و 
پاگیر بازار سرمایه را حذف کنیم این موضوع می تواند 
موجب برگشت اعتماد به بــازار سرمایه باشد. از 
جمله قوانین زائد می توان به دامنه نوسان قیمت ها 
در بازار یا موضوعات مربوط به بازارگردانی اشاره کرد، 
همچنین مواردی که پیشتر در نامه رئیس سازمان 
بورس به معاون اول رئیس حمهور اعالم شده بود 

نیز باید در دستور کار قرار گیرد.
وی با اشاره به فشار فروش در بازار و خروج پول از بازار 
سرمایه می افزاید: در حالی که گویا تصمیم گیران این 
 موضوع را به عنوان یک مسئله تعریف نکرده اند، 

راه حل های متعددی برایش وجــود دارد، از جمله 
اینکه شاید بتوان با به تعویق انداختن عرضه اولیه ها 
و پذیره نویسی ها دست کم از فشار فــروش فعلی 

کاست تا شرایط بازار به ثبات برسد.

قدسوضعیتبازاربورسرادرسراشیبینزولیبررسیمیکند

 چشم انداز مثبت بورس 

در گرو جبران فرصت سوزی ها

اقتصاد3

WWW.QUDSONLINE.IR9936 چهار شنبه 4 آبان 1401  29 ربیع االول1444  26 اکتبر2022   سال سی و پنجم    شماره

81,200,000نیم سکه51,200,000ربع سکه1,267,060.9بورس 285,390دالر )سنا(58,200,000 مثقال طال 19.552دینار عراق )سنا(141,390,000سکه13,436,000 طال  ۱۸ عیار1,641اونس طال 77.710درهم امارات )سنا(

آماده شدن 
زیرساخت های 
کاالبرگ الکترونیکی 

      صفحه 3

40
10
98
83

شهرداری شاندیز در نظر دارد به استنادمصوبه 
شورای   1401/07/26 مورخ   14244 شماره 
محترم اسالمی شهر شاندیز نسبت به اجاره 
پردیس  پارک  قلمکار  باغ  برداری  بهره  و 

شاندیز اقدام نماید.
شرایط مزایده :

1.متقاضی می بایست مبلغ سپرده شركت 
در مزایده به مبلغ 150.000.000 ریال به شماره 
بنام  ملی  بانك  حساب 0204880582008 
سپرده شهرداری شاندیز اقدام و در پاكت 

الف مزایده تحویل نماید.
عقد  از  مزایده  برنده  امتناع  صورت  2.در 
قرارداد مبلغ سپرده مزایده به نفع شهرداری 

ضبط خواهد شد.
3.مهلت خرید اسناد از تاریخ 1401/8/4 تا 
باشد  تاریخ 1401/8/16 ساعت 13:30  می 
شركت كنندگان می بایست پاكات خود را تا 

زمان مقرر به شهرداری تحویل نمایند.
4.مهلت تحویل اسناد تا ساعت 14:30 مورخ 

1401/8/22 می باشد
هیچ  مذكور  از ساعت  بعد  است  5.بدیهی 

پیشنهادی پذیرفته نخواهد شد.
 : مزایده  اسناد  بازگشائی  وتاریخ  6.زمان 
محل  در  ساعت14:30   1401/8/22 تاریخ 

شهرداری شاندیز
7.هزینه درج آگهی ها به عهده برنده مزایده 

می باشد.
8.سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مزایده 

در اسناد مزایده درج شده است .
شهرداری   1 صدررضوی  شاندیز  9.آدرس 

شاندیز امورقراردادها می باشد.
شماره  با  بیشتر  اطالعات  كسب  10.جهت 

تلفن :05131422 تماس حاصل فرمائید.
شهرداری شاندیز

آگهی  مزایده عمومی
 شهرداری شاندیز) نوبت اول(

کارت  مل���ی و کارت دانش���جویی اینجان���ب فاطم���ه 
حبیب زاده فرزند محمد رضا  به  ش���ماره دانشجویی 
 0925573795 مل���ی  ش���ماره  ب���ه  و   9813040200
دانش���جو ی رش���ته ش���یمی از مجتم���ع عال���ی  فن���ی 

مهندسی اسفراین مفقود و فاقد اعتبار است.
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برگ س���بز وسند خود رو س���واری تیبا مدل 1398 به 
 M15/8859128 :رنگ سفید-روغنی به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی: NAS811100K5708808 ب���ه 
ش���ماره پ���اک: 74 ای���ران۶85ن88 متعل���ق به  آتنا 
سیفی  کاخکی  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد.
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برگ سبز خودرو سواری پراید صبا مدل 1380 رنگ 
سفید روغنی به شماره موتور 00254323 و شماره 
شاسی S1412280721۶95 و شماره انتظامی 885 و 
59 ایران 32 به مالکیت غامرضا صفاری روشناوند 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، سند کمپانی و سند محضری خودروی سواری 
کوپه بنز مدل 2008 رنگ سفید به شماره انتظامی 955 
ق 91 ای����ران 74 ش����ماره موت����ور 27294230۶۶5780 و 
شماره شاسی WDB1714541F172980 به مالکیت امید 
س����خاوتی مقدم مفقود گردیده و از درجه اعتبار س����اقط 

می باشد. 

ف
,4
01
09
88
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دی
قو

مف
هی 

آگ

ب���رگ س���بز تراکت���ور ITM قرم���ز  م���دل ٩٤ ب 
ش���ماره موتور YAW1550C وب ش���ماره شاسی
پ���اک  ب���ه ش���ماره   N3HKTAA5DFHQ0017۶
ای���ران  12 _  343 ک  15 ب���ه ن���ام حس���ین راد 

مفقود و اعتبار ندارد.
40
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دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز خودرو سواری پراید صباجی تی ایکس 
رنگ یش���می متالیک م���دل 1380 ش���ماره موتور 
 S1412280713802ش���ماره شاس���ی  00243245
ش���ماره پاک 113ق8۶ای���ران74 متعلق به مهناز 

جاویدی مفقود شده و فاقد اعتبار می باشد.

ح
,4
01
09
79
2

دی
قو

مف
هی 

آگ
40
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98
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
دو فقره مناقصه عمومی با موضوع تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب 
و خدمات مشتركین در شهرستانهای كاشمر و رشتخوار طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تداركات الکترونیك دولت برگزار نماید. كلیه 

مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت 
نام در سایت مذكور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در سامانه1401/08/02 می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذكراز 

طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

با اسراف آب سالمتی به خطر می افتد ,مصارفمان را مدیریت کنیم

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 )نوبت دوم(

مواعد زمانی:
تاریخ انتشار فراخوان: 1401/08/02 

مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1401/08/08
مهلت ارسال پیشنهادات: 1401/08/18 

زمان بازگشایی پاكت ها:  1401/08/21 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : 

مشهد – بولوار وكیل آباد – ابتدای خیابان صدف – شركت آب و 
فاضالب استان خراسان رضوی – طبقه همکف – دفتر قراردادها   

تلفن : 5-38678841- 051 و 051-38663938 
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برندگان مناقصه خواهد بود.

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برونسپاری فعالیت های بهره برداری و

 نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مشترکین شهرستان رشتخوار

2001001446000233
71/486/610/495 ریال

) هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و شش میلیون 
و ششصد و ده هزار و چهارصد و نود و پنج ریال(

2.345.000.000ریال
دو میلیارد و سیصد و چهل و پنج 

میلیون ریال

2
برونسپاری فعالیت های بهره برداری و 

نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 
مشترکین شهرستان کاشمر

2001001446000234
71/577/581/302 ریال

) هفتاد و یک میلیارد و پانصد و هفتاد و هفت میلیون و 
پانصد و هشتاد و یک هزار و سیصد و دو ریال(

2.348.000.000ریال
دو  میلیارد و سیصد و چهل و 

هشت میلیون ریال
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
سه فقره مناقصه عمومی با موضوع برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب 
شرب و خدمات مشتركین طبق جدول و به شرح ذیل از طریق سامانه تداركات الکترونیك دولت 

برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان مناقصه عمومی، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیك دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور ودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار فراخوان در 

سامانه1401/08/03می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذكراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

شیر آب ورودی کولرهای آبی را در فصل سرد ببندیم
»آگهی مناقصه عمومی« -  نوبت دوم

الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/08/09
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:    1401/08/22       هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان تربت جام

2001001446000224
120.631.112.299 ریال 

یکصدو بیست میلیارد و ششصد و سی و یک 
میلیون و یکصد و دوازده هزار و دویست و نود 

و نه ریال

3.406.311.123 ریال
 سه میلیارد و چهارصد و شش میلیون و سیصد 

و یازده هزار و یکصد و بیست و سه ریال

2
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری از 

تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین
2001001446000225 شهر ستان  کوهسرخ

29.508.999.543ریال
 بیست و نه میلیارد و پانصد و هشت میلیون و 
نهصد و نود و نه هزارو پانصد و چهل و سه ریال

1.085.269.986ریال
 یک میلیارد و هشتاد و پنج میلیون و دویست و 
شصت و نه  هزار و نهصد و هشتاد و شش ریال

3
برون سپاری فعالیتهای بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و خدمات مشترکین 
شهر ستان  فریمان

2001001446000226
66.706.195.655 ریال 

شصت و شش میلیارد و هفتصد و شش میلیون 
و یکصد و نود و پنج  هزار و ششصد و پنجاه و 

پنج ریال

2.201.185.870ریال
 دو میلیارد و دویست و یک  میلیون و یکصد و 

هشتاد و پنج هزار و هشتصد و هفتاد ریال                                         

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  همراه با  
ارزیابی کیفی  فشرده 

روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع 
اعتبارات عمرانی )اوراق مشارکت ، اسناد خزانه اسالمی - ریالی (بر اساس  قانون برگزاری  
با  همراه  ای   مرحله  یک  عمومی  مناقصه  طریق  از  را  ذیل  مشروحه  پروژه  مناقصات 
             )WWW.SETADIRAN.IR( ارزیابی کیفی  فشرده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

ح
/4
01
09
79
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نوبت دوم

نام و مشخصات شماره  مناقصه
مبلغ تضمین برآورد اولیه)ریال(مدتخدمات مورد نیاز

1401-69

بهره برداری و نگهداری 
از تاسیسات آب شرب 

روستایی شهرستان شیروان 
) مطابق فهرست بهای ابالغی 
شماره 1400/704301 مورخ 
1400/12/28 سازمان برنامه 
و بودجه در رشته های بهره 
برداری و نگهداری تاسیسات 

آب شرب سال 1401 ( 

1260.287.997.9603.015.000.000 ماه

جهت اطالع  از مهلت زمانی دریافت اسنادمناقصه، ارائه پیشنهادات  و تحویل پاکات ، 
زمان و مکان شروع بازگشایی پاکات  به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت   مراجعه شود.

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
حداکثر ظرف 7  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و  اقدام نمایند. 

ضمناً هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

شاخص کل بورس
سواد اقتصادی

بورس به بازاری گفته می شود که اوراق بهادار و 
سهام در آن مبادله می شود. شاخص کل در واقع به 
میانگین بازدهی سرمایه گذاران بازار بورس گفته 

می شود. بازدهی سهامداران از قیمت سهام و سود 
ساالنه ای که سرمایه گذاران از شرکت ها دریافت 

می کنند تشکیل شده است. برای درک بهتر این 
 مفهوم، تصور کنید شما یک سهام را به قیمت 

۴۰۰ تومان خریده اید و پس از یک سال قیمت این 
 سهام به هزار تومان می رسد. در این میان، شما 

۱۰۰ تومان نیز به عنوان سود سالیانه از 

شرکت دریافت می کنید. در این صورت، بازدهی 
سرمایه گذاری شما ۷۰۰ تومان است. حال این 

موضوع را در ابعاد بزرگ تر تصور کنید. شاخص 
کل قیمت سهام تمام شرکت های ثبت شده در بازار 
بورس و میزان سوددهی ساالنه آن ها را محاسبه 

کرده و میانگین آن ها را از طریق فرمولی مخصوص 
بدست می آورد. در این میان، شرکت های بزرگ تر 

نقش تعیین کننده تری نسبت به صنایع و شرکت های 
کوچک تر در شاخص کل دارند بنابراین شاخص کل 

را می توان یک شاخص وزنی به شمار آورد.



صداوسیما از 
فیلم سازی درباره 
 شهیدان

 مدافع سالمت 
حمایت کند  
ماشاءاهلل شاهمرادی، 
بازیگر نقش »مصیب« 
در سریال آزادی 
مشروط درباره 
ضرورت پرداختن به 
زندگی شهیدان سالمت 
در سینما و تلویزیون 
گفت: »آزادی مشروط« 
گوشه ای از خدمات 
مجاهدانه آن هاست. 
فیلم ساختن درباره 
اتفاق های دوران کرونا 
و شهیدان سالمت 
از اهمیت باالیی 
برخوردار است تا مانع 
تحریف این اتفاق ها 
در آینده شویم. 
صداوسیما باید از 
فیلمسازانی که دغدغه 
این مسائل را دارند، 
حمایت بیشتری بکند.

 بــازخــوردهــا از ســوی جامعه ◾
حقوقی و وکال  نسبت به سریال 

چطور بوده است؟
ما به عمد در فصل اول سریال 
آقای قاضی، وکال را حذف کردیم 
چــــون مــی خــواســتــیــم مــــردم به 
صورت مستقیم روبه روی قانون قرار بگیرند. در فصل 
دوم، نقش وکال را بیشتر کردیم چون می خواهیم 
فرهنگ سازی شود که در موضوعات حقوقی نیاز 
به وکیل اســت. ما در فصل اول آقــای قاضی، پنج 
حقوقدان در کنار تیم تولیدمان داشتیم که به مسائل 
حقوقی فیلم نامه نظارت می کردند. هر بار که فیلم نامه 
را می نوشتیم، این حقوقدان ها در حوزه های تخصصی 
خودشان، ایرادهای حقوقی فیلم نامه را می گرفتند. 
ضمن اینکه در نهایت دو قــاضــی، فیلم نامه را از 
منظر آیین دادرســی و حقوقی بررسی کــرده و به ما 
پیشنهاداتی می دادند. فیلم نامه هر قسمت، سه 
بار از نظر آیین دادرســی و حقوقی بررسی شده اما 
مدعی نیستیم که خالی از ایــراد است چون با یک 
اثر نمایشی مواجه هستیم و در اثر نمایشی ممکن 
اســت جایی، درام به گــره بخورد و مجبور شویم از 
نظر حقوقی، تخفیف هایی بدهیم ولی سعی کردیم 
آموزش اشتباه حقوقی به مردم ندهیم. در واقع ما به 
دنبال آگاهی بخشی به مردم نسبت به امور حقوقی 
عمومی شان بودیم. در »آقای قاضی« بنا داشتیم که 
آموزش را با سرگرمی همراه کنیم، یعنی در عین حال 

که سریال می بینند، آگاهی هم پیدا کنند.

پس فصل دوم سریال هم ساخته خواهد شد؟◾
بله، اکنون مشغول ساخت فصل دوم سریال هستیم 
که قرار است با عنوان »آقای قاضی، شعبه 121« ساخته 
شود. چون در سری دوم سریال، شعبه 121 به قصه 
اضافه می شود. از لحاظ درام نویسی و فضاسازی، 

اتفاق های جدیدی در شعبه 121 رخ می دهد، از این 
بابت نیاز به فضاسازی جدید، قصه های نو و کاراکترهای 
جدید داشتیم. داستان از این قرار است که آقای قاضی 
به شعبه جدیدی منتقل می شود و در ایــن شعبه، 

قضاوت هایش را انجام می دهد. 

بهزاد خلج، بازیگر نقش آقای قاضی نقش آفرینی ◾
قابل قبولی در ایــن سریال داشــت به طــوری که االن 
با همین کاراکتر در بین مخاطبان تلویزیون شناخته 
می شود، چطور به گزینه بهزاد خلج بــرای ایــن نقش 

رسیدید؟
من چند ویژگی ظاهری از شخصیت قاضی برای 

سریال داشتم که صدایش نزدیک به صدای معروف 
در سینما باشد و از نظر فطری، عدالت در فطرتش 
داشــتــه باشد مثالً در جایی وســـواس بــه قرینگی، 
نشانه ای از عدالت در فطرت اســت ضمن اینکه 
می خواستم چهره حجیم و خشنی نداشته باشد. در 
ابتدا می خواستیم یک قاضی واقعی را بازیگر کنیم 
با چند قاضی هم تمرین کردیم ولی نشد، در نهایت 
به این نتیجه رسیدیم که از گزینه بازیگر استفاده 
کنیم. چهره های متعددی کاندیدای این نقش بودند 
از چهره های مطرح تا کمتر شناخته شــده که طی 
تمرین هایمان به بهزاد خلج رسیدیم و او از پس این 

نقش به خوبی برآمد.

حدود 300 نفر در این سریال نقش آفرینی می کنند ◾
یعنی در هر قصه با چهره های جدیدی مواجهیم، این 

نقش آفرینان چطور انتخاب شدند؟
ــه مــخــاطــب نــســبــت به  ــود کـ ــ ــن مــهــم ب بـــــرای مـ
نقش آفرینان سریال هیچ ذهنیتی نداشته باشد 
یعنی فکر کند شــهــرونــدی اســت کــه بــا مشکل 
حقوقی مــواجــه شـــده  در حــالــی کــه ذهنیتی که 
مخاطبان از بازیگران شناخته شده دارند ممکن 
بــود بــاورپــذیــری قصه ها را کم کند. می خواستم 
از بازیگرانی در این سریال استفاده کنم که تا به 
حال جلو دوربین نیامده بودند. کیومرث پورمرادی 
مسئولیت انتخاب بازیگران را در سریال بر عهده 
داشت و حدود 300 بازیگر را در فصل اول داشتیم 
که این تعداد در فصل دوم به 500 نفر می رسد. 
این نقش آفرینان از بچه های تئاتری و هنرجوهای 
بازیگری هستند. خدا را شکر انتخاب های خوبی 
صورت گرفت و تمرین های خوبی با آن ها داشتیم 
به طــوری که با هر گــروه بازیگر، حــدود هفت بار 
تمرین قبل از رفتن به جلو دوربین داشتیم. این 
تمرین های مکرر و استعداد بچه ها سبب شد 

بازی های خوبی ببینیم. 

 ضمن اینکه واقع پذیری قصه ها هم بیشتر می شد؟◾
همین طور است. می خواستم تا جایی که ممکن 
است به رئالیسم نزدیک شویم ولی در رئالیسم 
حل نشویم به بیان دیگر، قصه های سریال مماس 
بر واقعیت باشد یعنی نه خود واقعیت باشد و نه از 
واقعیت، جدا. سعی کردیم در این سریال فضایی 
را ایجاد کنیم که مــردم در مــواردی بخشندگی و 
ــواردی هــم بــا امــور  گذشت داشــتــه باشند و در مـ
حقوقی و قضایی مربوط به خودشان آشنا شوند. 

اولــویــت شما بــرای انتخاب پرونده های قضایی و ◾

پرداخت دراماتیک به آن ها چه بود؟
پیش از ساخت سریال آقای قاضی، پژوهش مفصلی 
انجام دادیـــم و موضوعاتی که مــردم در شوراهای 
حــل اخــتــالف و دادگــاه هــا بــا آن مــواجــه هستند را 
استخراج کردیم. کار پژوهشی گسترده ای بود و به 
300 موضوع پرونده ای رسیدیم مثالً در مورد مشکل 
وراثت، بیشترین پرونده های حقوقی وجود داشت، 
موضوعات خانوادگی مربوط به طالق و موضوعات 
مربوط به کودکان و نوجوانان در فضای مجازی هم 
از پرونده های شایع بــود. در نهایت به 125 پرونده 
موضوعی خوب رسیدیم که 84 داستان سریال را 

تشکیل داد. 

آیا در پرداختن به موضوعات و پرونده ها، محذوریت ◾
و محدودیتی هم داشتید؟

محذوریت و محدودیت به معنای سانسور، نه. 
قوه قضائیه در این بــاره خیلی به ما کمک کرد ولی 
موضوعاتی بود که به لحاظ حقوقی و آیین دادرسی 
با پیچیدگی هایی مواجه بــود. از آنجا که داشتیم 
فصل اول سریال را می ساختیم، حساسیت هایی 
وجود داشت که شاید از نظر آیین دادرسی نتوانیم 
حق مطلب را ادا کنیم به ویژه در موضوعات مربوط 
بــه پــرونــده هــای قتل یــا جــرایــم ســازمــان یافته مثل 
قاچاق اعضای بدن یا مواد مخدر، چون این پرونده ها 
پیچیدگی های حقوقی باالیی دارنــد. از سوی دیگر 
شکل سریال را طوری طراحی کرده بودیم که در هر 
قسمت دو اپیزود 15 تا 20 دقیقه ای داشته باشیم، 
قاعدتاً پرداختن به این موضوعات پیچیده در این 
مدت کوتاه ممکن نبود. خوشبختانه پس از دیدن این 
سریال و جلب نظر مخاطب، اعتماد قوه قضائیه هم 
برای دادن پرونده های موضوعی متنوع تر به ما بیشتر 
شد و دست ما را برای انتخاب پرونده در تولید فصل 

دوم سریال، بازتر گذاشتند.

گفت وگو با سجاد مهرگان، کارگردان سریال شبکه2

 آقای قاضی 

به شعبه 121 می رود

خبرخبر
روزروز

  زهره کهندل    مجموعه تلویزیونی »آقای قاضی« به 
کارگردانی سجاد مهرگان و تهیه کنندگی احمد شفیعی 
از اواسط خردادماه روی آنتن شبکه2 رفت که هر هفته 

پنجشنبه و جمعه پخش می شود و با استقبال مخاطبان 
مواجه شده است. مجموعه تلویزیونی »آقای قاضی« 

درامی دادگاهی با نقش آفرینی بهزاد خلج است که همه 
اتفاق های آن در دادگاه رقم می خورد و همه قسمت های آن از 

موضوعات واقعی و پرونده های حقوقی اقتباس شده  است. 
هر قسمت از این سریال، دو اپیزود دارد که در هر اپیزود 

ماجرایی از مسائل و مشکالت حقوقی مردم مطرح می شود 

و با قضاوت آقای قاضی، پرونده آن مسئله بسته یا به جای 
دیگری ارجاع می شود. درباره جزئیات بیشتر ساخت »آقای 

قاضی« و احتمال ساخت سری دوم آن با سجاد مهرگان، 
کارگردان جوان این مجموعه تلویزیونی گفت وگو کردیم که 

می خوانید. 
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و هنر فرهنگ 

سجاد مهرگان
کارگردان

 »نوشابه مشکی«  بهترین فیلم سی ونهمین جشنواره فیلم کوتاه
اختتامیه سی ونهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه  تهران 
در برج میالد برگزار شد. برگزیدگان بخش  داستانی مسابقه 

ملی به این شرح است:
موسیقی: بهنام عمران/ »از اینجا باز شود« 

گریم: امید گلزاده برای فیلم »تکه ای از تو« 
طــراحــی صحنه و لــبــاس: ریــحــانــه اسماعیلیان و مینا 

سلیمی/»شیهه« 
طــراحــی جلوه های ویـــژه: حسن نجفی منش/»نوشابه 

مشکی« 
بازیگر: نازنین احمدی/»پذیرایی سیمین« و »تکه ای از تو« 

فیلم برداری: آرمان فیاض/ »تکه ای از تو«
تدوین: علی گورانی/ »نوشابه مشکی«

صدا: پژمان راژ و آزاد صادقی/ »3:33« 
فیلم نامه اقتباسی: عطا مجابی/»جناکات« 

فیلم نامه: نفیسه زارع و عاطفه صالحی/»شیهه« 
جایزه ویــژه دبیر: به دلیل نگاه متفاوت به مسئله زنــان در 

جامعه امروز به مانا پاک سرشت/»وقفه« 
کارگردانی فیلم داستانی: محمد پایدار/ »نوشابه مشکی« 

جایزه ویژه هیئت داوران: امیر هنرمند /»کرم ابریشم« 
بهترین فیلم: امیر پذیرفته/»اندروا« 

برگزیده جایزه بزرگ: »فیلسوف« از اسپانیا )دریافت این 
جایزه به معنای معرفی فیلم به آکادمی اسکار(

بهترین فیلم از نگاه مخاطبان: نوشابه مشکی )با هــزار و 
632 رأی(

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره فراخوان ستاد : 2001094998000020
موضوع : مرمت گذرگاه همسطح عابر پیاده شهید دكتر مفتح )از بلوار امت تا بلوار طبرسی (

مبلغ برآورد اولیه : 21.752.836.156ریال
 جهت كسب اطالعات بیشتر ، دریافت اسناد و شركت در مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد ( به 

آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایید .
 این آگهی در روزنامه رسمی به آدرس www.rrk.ir نیز درج می گردد. تلفن تماس : 05131294049
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اداره کل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد
خرید تجهیزات ذیل را از طریق مناقصه عمومی با ارزیابی فشرده تامین كنندگان به اجرا درآورد كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 
گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .           تاریخ انتشار مناقصه در سامانه : تاریخ 1401/08/03 ساعت 14 می باشد

 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز 1401/08/03 تا ساعت 14 روز 1401/08/09 .    
مهلت زمانی ارا ئه پیشنهاد : ساعت 14 روز 1401/08/24           زمان بازگشایی پاكت ها: شروع از ساعت 9 روز 1401/08/25      

 اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت لفافه : آدرس : زاهدان كوی قدس چمران 1 
اداره كل نوسازی مدارس استان و تلفن : 05433230181                  

 اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 13717171-021  دفتر ثبت نام : 88969737-021 و 021-85193768
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانهwww.setadiran.ir بخش » ثبت نام/پروفایل تامین كننده/مناقصه گر«   موجود است.

1.خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تكمیلی نیمه تمام خیری سطح استان س و ب )2000 صندلی گردان(

2.خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تكمیلی نیمه تمام خیری سطح استان س و ب )4000 مبل اداری كالسی(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
2/200/000/000 44/000/000/000 4000 مبل اداری کالسی 1

3.خرید تجیزات مورد نیاز مدارس تكمیلی نیمه تمام خیری سطح استان س و ب )1000 میز مدیریت(

4.خریدتجهیزات مورد نیاز مدارس تكمیلی نیمه تمام خیری سطح استان س و ب )2000 میز اداری 4 كشو(
مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف

2/500/000/000 50/000/000/000 2000 میز اداری 4 کشو 1
5.خرید تجهیزات مورد نیاز مدارس تكمیلی نیمه تمام خیری سطح استان س و ب )4000 میز و صندلی معلم(

6. تامین و تعمیر سیستم های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات آموزشی و كمک آموزشی مدارس و هنرستان های سطح استان ) 1000 
دستگاه اسپیلت سرد و گرم 24000(

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
8/500/000/000 170/000/000/000 1000 اسپیلت سرد و گرم 24000 1

اداره كل نوسازی مدارس استان سیستان و بلوچستان                                   شناسه آگهی:1399122    م الف:718

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
1/600/000/000 32/000/000/000 2000 صندلی گردان 1

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
950/000/000 19/000/000/000 1000 میز مدیریت 1

مبلغ تضمین)ریال( مبلغ کل برآورد)ریال( تعداد نام کاال ردیف
1/600/000/000 32/000/000/000 4000 میز معلم 1
1/000/000/000 20/000/000/000 4000 صندلی معلم 2
2/600/000/000 52/000/000/000 جمع 3

سازمان نوسازی توسعه
 و جتهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس 
استان سیستان و بلوچستان

نوبت  دوم



از دوقطبی سازی 
بپرهیزیم

حجت االسالم غالمی 
مهم ترین راهکار 

را پرهیز از 
دوقطبی سازی و 
تفکیک بین اقشار 

جامعه عنوان کرده 
و می گوید: »ما باید 

از سیاه وسفید کردن 
طیف های اجتماعی 
پرهیز کنیم؛ جدا از 

معاندان و کسانی 
که علیه ملت ایران 

خصومت ورزی 
می کنند و تعداد زیادی 

نیستند، باید بقیه مردم 
را وارد صحنه مشارکت 
اجتماعی کنیم، توقعات 

و انتظارات آن ها را 
موردتوجه قرار دهیم 
و تفاوت سالیق، افکار 
و ظواهر مانع ارتباط  

گیری، گفت وگو و 
همکاری با طیف های 

مختلف نشود«.

زومزوم
گفتوگوگفتوگو

بیژن عبدالکریمی می گوید: »در 
تمام ایــن سال ها به مطالبات و 
خواسته های نوگرایان توجه نشده 
و این طیف به عنوان شهروندان 
درجـــه 2 مطرح بــوده و هستند. 
نوگرایان نماینده ای در حاکمیت 
ندارند و همه نمایندگانشان در بخش های مختلف 
یا کنار زده شده  یا حذف شده اند. قدرت سیاسی ما 
نتوانسته با طبقه متوسط ارتباط معقولی برقرار 
کند و طبقه متوسط ایرانی مدام در حال کوچک تر 

شدن است«.
 در مقابل، برخی مطلق گویی در این زمینه را رد و 
تأکید می کنند این قشر از جامعه در بسیاری از 
عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مشارکت 
دارند که اتفاقاً بخش زیادی از آن ها خواسته هایی 
دارنــد که حاکمیت در جهت آن گــام برداشته و 
نشان از رضــایــت آن هــا از شــرایــط مــوجــود دارد. 
به عنوان مثال سرود »سالم فرمانده« در ماه های 
گذشته که محتوای آن مربوط به نسل های جدید 
بــود، با استقبال بسیار خوب و فراگیری در بین 
همین قشر روبـــه رو شــد و نــشــان از همدوشی، 
اتفاق نظر و همسویی بخش عمده ای از این قشر 
با حاکمیت و فضای اجتماعی و سیاسی حاکم بر 

جامعه داشته است.

تحلیل واقع بینانه ای از تحوالت اجتماعی نداریم ◾
در این خصوص حجت االسالم والمسلمین رضا 
غــالمــی، رئــیــس مؤسسه مطالعات فرهنگی و 
اجتماعی در گفت وگو با قدس به کارگیری اصطالح 
نــادیــده انــگــاری نسل جدید یــا طبقه متوسط را 
صحیح ندانسته و می گوید: »من موافق این گزاره 
هستم که ما توصیف و تحلیل واقع بینانه ای از 
تحوالت اجتماعی به ویژه دهه اخیر نداریم و یا اگر 

داریم این توصیف و تحلیل با ضعف هایی مواجه 
اســت؛ اما این را که بخواهیم بگوییم نظام دهه 
هشتادی ها یا نسل های جدید و قشر متوسط را 
نادیده گرفته ایم، نمی شود به طور مطلق تأیید کرد؛ 
در برخی عرصه ها ممکن اســت مسئله نادیده 
گرفته شــدن صــادق باشد و در برخی عرصه ها 
درست نباشد. شاهد هستیم همین نسل های 
جدید در بسیاری از عرصه های فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی مشارکت دارند و ارتباط آن ها با محافل 

فرهنگی و انقالبی ارتباط فعالی است، اما آنچه 
باید به آن توجه داشت این است که نظام جمهوری 
اسالمی باید به طیف های به اصطالح خاکستری یا 
طبقه متوسط توجه مضاعفی داشته باشد. نباید 
تفاوت دیدگاه ها، سالیق و حتی ظواهر موجب 
شود بخش قابل توجهی از مردم را مورد کم عنایتی 
قرار دهیم، دیدگاه های آن ها را نشنویم، بسترهای 
مناسب برای مشارکت آن ها را فراهم نکرده و با 

آن ها گفت وگو نکنیم«.

نقش فضای مجازی در نگرش نسل جدید جامعه ◾
همچنین، برخی از تحلیلگران علت شکل گیری این 
اعتراضات و اغتشاشات را گسترش فضای مجازی و 
حضور فعال یا بیش ازاندازه نسل های جدید در آن 
عنوان می کنند که دراین بین نیز دو دیدگاه متفاوت 
وجود دارد. گروهی معتقدند حضور فعال جوانان و 
نوجوانان در فضای مجازی و به طورکلی آشنایی آن ها 
با فناوری های روز، سبب افزایش آگاهی، اطالعات 
و دانــش آن هــا شــده و در پــی ایــن افــزایــش آگاهی، 
مطالبات و خواسته های آن ها نسبت به نسل های 
گذشته فزونی یافته و این مسئله موجب طغیان گری 
یا تسلیم ناپذیری آن ها شده که حاکمیت و جامعه 
باید متناسب با این خواسته ها گام برداشته و در 
تصمیم گیری های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خود، 
آن ها را دخیل کرده و مشارکت دهد؛ به گونه ای که 
بیژن عبدالکریمی در این راستا تصریح می کند: »این 
نسل طغیانگر است و هیچ اتوریته ای را نمی پذیرد. در 
خانه اتوریته پدر را نمی پذیرد، در مدرسه و دانشگاه 
اتوریته معلم و استاد را نمی پذیرد. حتی اتوریته مرد 
بر زن را نمی پذیرد و در کل به  شدت اتوریته ستیز 
است. با سنت هم درمی افتد و همه مبادی سنت را 

به پرسش گرفته است«.
اما در مقابل، گروهی دیگر بر این باور هستند فضای 
مــجــازی رهــا و بی قیدوبند سبب شــده اطالعات 
غلط، غیرواقعی و مغرضانه زیادی در کنار برخی 
اطالعات درســت به مخاطبان و کاربران این فضا 
خورانده شود که درنتیجه آن، نسل جدید مبتنی بر 
این اطالعات نادرست تفکر و تصمیم گیری کرده و 
احساس می کند خواسته هایش نادیده گرفته شده، 
به او بی توجهی می شود و نقشی در جامعه به او 
واگذار نشده است، ازاین رو با رویکردی احساسی 
که اقتضای سن او است پا به کف خیابان می گذارد 
و در آنجا لیدرهایی که توسط بیگانه در خیابان ها 

چیده شــده انــد، از احساسات و خواسته های او 
سوءاستفاده کرده و اعتراض او را به اغتشاش مبدل 
و جان و امنیتش را به خطر می اندازند. ازاین رو باید 
با ایــن نسل در محافل و مناسبت های مختلف 
گفت وگو و صحبت های آن هــا شنیده شــود و در 
جاهایی که احساس می شود ذهن جوان و نوجوان 
ما با اطالعات غلط مشوش شده، اصالحات الزم 

صورت گیرد.

شیوه گفت وگو با نسل جدید ◾
حجت االسالم غالمی در تبیین یک گفت وگوی 
درست با نسل جدید تأکید می کند: »این گفت وگو 
باید صادقانه، توأم با سعه صدر، منطقی، معقول 
و به دوراز سیاست زدگی باشد. اگر گفت وگوها به 
این شکل تنظیم شود حتماً نتایج خوبی به دنبال 
خواهد داشــت. ما جای چنین گفت وگوهایی را 
در کشور خالی می بینیم؛ بــه ویــژه آنکه بعضی 
در سال های گذشته به دوقطبی سازی و تعمیق 
شکاف اجتماعی دامــن زده انــد. این خیلی مهم 
اســت کــه بتوانیم جلو ایــن دوقــطــبــی ســازی هــا و 
شکاف ها را بگیریم و تا جایی که امکان دارد به 

انسجام اجتماعی بیشتر کمک کنیم«.

از سیاه وسفید کردن طیف های اجتماعی پرهیز  ◾
کنیم

بــاوجــود تفاوت دیدگاه ها و رویکردهای مختلفی 
که درزمینه علل و ریشه های بــروز اغتشاشات یا 
اعتراضات توسط نسل جدید و قشر متوسط وجود 
دارد، یافتن راهکار مناسب و عملی بــرای حل این 
معضل و جلوگیری از تکرار آن در آینده امری ضروری 
است که اگر تدبیر مناسبی اندیشه نشود خسارت 
و هزینه سنگین تر و زیادی را برای جامعه ما به دنبال 

خواهد داشت. 

   بررسی ویژگی های نسل جدید و تحوالت اجتماعی 
  در گفت وگو با رئیس مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم 

نسلی که باید 
بیشتر دیده شود
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شکاف بین نسلی فقط مخصوص ایران است؟
 »آنچه مسلم اســت اینکه در برخی کشورها وقایع 
مشابهی اتــفــاق افــتــاده و در آنجا هــم بین نسل های 
جدید و گذشته شکاف فرهنگی و فکری وجود داشته و 
موضوعی است که در مطالعات جامعه شناختی به طور 
مفصل موردبحث قرارگرفته، تحلیل شده و راهکارهایی 
بــرای آن در نظر گرفته شده اســت. این گونه نیست که 

نتوانیم ادبــیــات علمی مناسبی را در ایــن زمینه پیدا 
کنیم. خیلی ها از 15-10ســال پیش دربــاره وقوع چنین 
مسائلی در کشور ما هشدار داده و پیش بینی هایی 
را مطرح کــرده بودند که اگر توجه می شد شاید اکنون 
وضعیت بهتری داشــتــیــم. ولــی آنــچــه مسلم است 
اینکه نباید مطلق گویی کنیم و مثالً نباید بگوییم همه 

دهه هشتادی ها با نظام قهر بوده و با آن دچار شکاف 
هستند، من این مطلق گویی ها را به هیچ وجه قبول ندارم 
بلکه معتقدم بخشی از نسل های جدید به دالیلی که 
در جای خود قابل بحث است، ارتباط فکری و فرهنگی 
وثیقی ندارند که ایــن بخش نیز  مانند آن بخشی که 
ارتباط دارند، مهم هستند و نمی شود به آن ها بی تفاوت 

بود. همه شهروندان ما شامل پیر و جوان و کودک باید 
برای مسئوالن ما دارای اهمیت باشند و حتی برای یک 
نفر هم باید وقت صرف کرده، او را متقاعد کرد و در جریان 
حقایق قرار داد. باید به ســؤاالت و ابهامات و شبهات 
او پاسخ داده شــود. ما باید قبول کنیم در ایــن زمینه 

کم کاری هایی صورت گرفته است«.

گفتوگو
جواد فراهانی   در طول هفته های گذشته 

که در پی یک حادثه در کشور، برخی تحرکات، 
اعتراضات و اغتشاشات شکل گرفت و جامعه 
ایران را با چالش اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

و امنیتی جدیدی روبه رو کرد، تحلیل ها، 

اظهارنظرها، مواضع و رویکردهای متعددی 
درزمینه علت بروز این تحول جدی و ریشه های 

آن مطرح شد. جدا از اینکه برخی، عوامل 
خارجی و برنامه ریزی از پیش صورت گرفته 

دشمنان ایران اسالمی را به عنوان یکی از عوامل 

اساسی به اغتشاش کشیده شدن اعتراضات 
می دانند که بر اساس اطالعات موجود و 

اظهارنظر مقامات کشور دلیل درستی است 
اما تحلیلگران معتقدند در سطح اجتماعی نیز 
شکل گیری این اعتراضات بن مایه ها و عوامل 

متفاوتی دارد که از جمله آن ها، برخی به نادیده 
گرفته شدن نسل های جدید یا همان دهه 

هشتادی ها و نودی ها در تصمیم گیری های مهم 
برای جامعه یا کم توجهی به خواسته های آن ها 

اشاره می کنند. 

گفت وگوی 
ویژه

      صفحه 5

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )1401/200/28015(
مناقصه گذار: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 

موض��وع مناقص��ه: اجرای سیس��تم حفاظ��ت الکترونیک 
مركز انتقال نفت شماره 4 مارون  

مبلغ برآورد مناقصه: 48/567/428/028 ریال
1-مح��ل و م��کان اج��رای كار: مركز انتقال نفت ش��ماره 4 ای��ذه واقع در 

استان خوزستان
2-مدت اجرای كار: 315 روز  

3-نام دستگاه نظارت: واحد حراست
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار: مبلغ 2/428/371/402ریال 
بص��ورت یك ی��ا تركیب��ی از ضمانت نام��ه های من��درج در بند ه��ای الف، 
ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ م��اده 4 آیی��ن نام��ه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 
50659/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران می باش��د. تضمین 
وجه نقد میبایس��ت به شماره ش��با 4101046871202845 09010000  بانك 

مركزی واریز گردد.
-درج ك��د اقتص��ادی و شناس��ه ملی جهت اش��خاص حقوقی در پیش��نهاد 

قیمت مندرج  الزامی می باشد.
-دارا بودن تأییدیه از سازمان حراست صنعت نفت الزامی میباشد.

- ارائه گواهینامه صالحیت انفورماتیک معتبر از سازمان برنامه و بودجه 
با رتبه 5 الزامی میباشد

-ارائ��ه گواهینام��ه صالحیت ایمنی معتب��ر از وزارت تع��اون، كار و رفاه 
اجتماعی الزامی می باشد.

روش ارزیاب��ی مالی: مطابق دس��تورالعمل ارزیابی مال��ی و فرایند قیمت 
متناس��ب در مناقصات صنعت نفت به شماره 796-20/2 مورخ12/11/ 99 

وزارت نفت
زم��ان و نحوه خرید و دریافت پاكات و اس��ناد مناقصه: ش��ركت كنندگان 
مهل��ت دارند تا س��اعت 15:00 م��ورخ: 1401/08/11 ، پ��س از واریز مبلغ 

300/000 ریال به حس��اب ش��ماره: 4101046871202845 بانک مركزی به 
نام ش��ركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه اصفهان به همراه 
اص��ل فیش واریزی و معرفی نام��ه معتبر حضورَا جه��ت دریافت پاكات و 
اسناد مناقصه به آدرس: » اصفهان، اتوبان آزادگان، بلوار شهدای نفت، 
ش��ركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران )منطقه اصفهان( امور حقوقی و 

پیمانها« مراجعه و اسناد و پاكات مناقصه را دریافت نمایند.
زمان و مهلت ارائه پاكات پیشنهادی تکمیل شده و اسناد مناقصه: شركت 
كنندگان می بایس��ت تا س��اعت 15:00 روز دوش��نبه مورخ 1401/08/23 
كه آخرین مهلت تحویل و ارائه پاكات پیش��نهادی تکمیل ش��ده و اس��ناد 
مناقصه میباش��د، نس��بت به تحویل پاكات و اس��ناد به ص��ورت حضوری 
ب��ه آدرس اصفه��ان، اتوبان آزادگان، بلوار نفت، ش��ركت خط��وط لوله و 

مخابرات نفت ایران منطقه اصفهان، دفتر مدیر منطقه اقدام نمایند. 
زمان و محل گش��ایش پاكات : پیش��نهادهای واصله در ساعت 10:00 مورخ 
1401/08/28 در مح��ل كمیس��یون مناقصات ب��ه آدرس:  تهران- خیابان 
س��پهبد قرنی- نرس��یده به خیابان س��پن��د- پالك 188-  طبقه  هش��تم 

بازگشایی و خوانده خواهد شد. 
زمان و مکان جلس��ه توجیهی: جلس��ه توجیهی با حضور ش��ركت كنندگان، 
جه��ت بازدی��د از مح��ل انج��ام كار و توضیح و تش��ریح اس��ناد، در تاریخ 
1401/08/16 س��اعت 10:00 صب��ح به نش��انی اصفهان – اتوب��ان آزادگان – 
بلوار نفت - ش��ركت خط��وط لوله و مخابرات نفت منطق��ه اصفهان برگزار 

میگردد.
جه��ت كس��ب اطالع��ات بیش��تر درخص��وص موض��وع مناقص��ه ب��ا تلفن:  
33960076-031 و 33960110- 031 )ب��ا آق��ای ولیپ��ور/ ام��ور حقوق��ی 

منطقه( تماس حاصل فرمائید .
www.shana.ir                 www.setadiran.ir             www.ioptc.ir

                                                                              شناسه آگهی 1398873
روابط عمومی
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سركارخانم اشرف نوازی هنده خاله با ارائه دادنامه 
اص��راری ازش��عبه 4 دادگاه پاكدش��ت ب��ه ش��ماره 
140191390003018831 متقاضی ثبت طالق خود می 
باش��د و مدعیست همسرش آقای اسماعیل بستان 
پ��را مجهول الم��کان می باش��د. لذا مرات��ب آگهی 
ت��ا نامبرده جه��ت مراحل قانونی طی ی��ک هفته  به 

دفترازدواج و طالق 7  پیشوا مراجعه نماید.
سردفتر- محمد تقی وحیدی

ابالغ طالق
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جلس��ه فوق العاده مجمع عمومی ش��ركت 
در تاریخ 1401/08/14 س��اعت 17 در محل 
بلوار ارش��اد- ارش��اد 9 – نوربخ��ش 17 – 
بل��وک 63 – طبقه همک��ف– واحد 2 برگزار 
می گ��ردد. از س��هامداران محترم دعوت 
می شود در جلسه مذكور شركت فرمایند. 
بدیهی اس��ت تصمیمات اتخاذی در حدود 

قانون معتبر و الزم االجرا خواهد بود . 
حام��د ش��املو - مدیر تصفیه ش��ركت قالبکار 

توس در حال تصفیه

آگهی دعوت مجمع عمومی شرکت 
قالبکار توس در حال تصفیه 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 2897

آگهی مناقصه 
دانش��گاه بین المللی ام��ام رضا )ع( 
در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی 
نس��بت ب��ه انتخ��اب پیمان��کار مركز 
رفاهی از بین واجدین شرایط اقدام 
نماید. از متقاضیان دعوت می ش��ود 
جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت 
دانش��گاه ب��ه آدرس زی��ر مراجع��ه 

نمایند.
www.imamreza.ac.ir 40
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شهرداری سلطان آباد در نظر دارد 
ب��ه اس��تناد مصوب��ه ش��ماره 18 م��ورخ 
ش��هر  اس��المی  ش��ورای   1401/07/30
س��لطان آباد نس��بت به فروش دو قطعه 
زمین با كاربری مسکونی به مساحت های 
167 و 157 متر مربع واقع در خیابان معلم 
كوچ��ه 8مت��ری از طریق مزای��ده عمومی 
اق��دام نمای��د. ل��ذا كلیه متقاضی��ان می 
توانند جهت دریافت اس��ناد مزایده ظرف 
م��دت 10روز از تاری��خ انتش��ار آگه��ی به 
امور مالی ش��هرداری مراجع��ه نمایند و یا 
جهت كسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 
45024606 و 45024630  تم��اس حاصل 

نمایند.

مزایده عمومی 
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شرکت آب و فاضالب استان مازندران به شماره ثبت 1131 و شناسه ملی 10760177808 و كد اقتصادی 411341441316 بر اساس آیین نامه معامالت شركتهای آب و فاضالب در 
نظر دارد، واگذاری  مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر ساری را از طریق فراخوان عمومی و مناقصه یک مرحله ای با رعایت 

قوانین و مقررات مربوطه و با شرایط ذیل به شركت های بهره بردار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- موضوع فراخوان و مناقصه

مدیریت، بهره برداری و نگهداری بلند مدت تصفیه خانه فاضالب شهر ساری و ایستگاه پمپاژ مربوطه شامل :
انج��ام عملی��ات راهب��ری، بهره برداری، خرید و نصب، راه ان��دازی، اورهال، مراقبت، نگهداری و تعمیرات منطبق با برنامه نت مورد نیاز درحد مطلوب و تایید ش��ده از تمامی 
تأسیس��ات و تجهیزات طبق دس��تورالعمل ها، اس��تانداردها،  پیوس��تهای قرارداد و فوریت های مدیریتی، تحویل گیری، آش��غالگیری، دانه گیری، تصفیه كامل فاضالب طبق 
استانداردها و توان حداكثری تصفیه خانه، گندزدایی پسابهای خروجی، تغلیظ، هضم و آبگیری از لجن مازاد، جمع آوری، حمل و دفع بهداشتی آشغال ، دانه، كفاب و لجن در 
مکان های مورد تایید س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت بدون فوت وقت،  كنترل فرایند، نگهداری روزانه و دوره ای از تمامی تجهیزات و تاسیسات تصفیه خانه شامل سیستم 
های آنالین و پرتابل، ژنراتورهای برق اضطراری، نگهداری از تابلوهای برق، نگهداری مناسب تمامی مواد و مصالح،شستشو و الیروبی كانالها، حوضچه ها و مخازن، تاسیسات 
پمپاژ پساب، تاسیسات تامین آب فضای سبز و آب سرویس و همچنین مدیریت پرسنل زیرمجموعه قرارداد، خرید قطعات و لوازم یدكی و تامین و انبارش آنها، ذخیره سازی، 
مدیریت داراییهای فیزیکی انتقالی به بهره بردار، مدیریت و حفظ مسائل كیفی، ایمنی و زیست محیطی )سیستم مدیریت یکپارچه IMS جاری در تصفیه خانه و ایزو 17025 
آزمایشگاه(، ثبت داده های بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و نمونه برداری و انجام آزمایشهای الزم مطابق با راهنمای نمونه برداری و انجام آزمایشهای الزامی تصفیه خانه، 
ثبت داده های بهره برداری در كلیه نرم افزارهای ابالغی شركت مهندسی آب و فاضالب كشور و شركت آب و فاضالب مازندران، گردش اطالعات و كنترل كیفی آماری مطابق 
مفاد قرارداد و دستورالعمل های ابالغی از طرف كارفرما و  مقررات جاری، حفظ و نگهداری فضای سبز موجود و توسعه آن با هدف تامین شرایط سازمان حفاظت محیط زیست و 

راهبری و بهره برداری از ایستگاه پمپاژ فاضالب
محل تامین اعتبار طرح:  اعتبارات جاری شركت آب و فاضالب استان مازندران 

ن��ام و نش��انی دس��تگاه مناقصه گ��ذار: اس��تان مازن��دران- شهرس��اری- بل��وار آزادی- خیابان رف��اه- ك��د پس��تی: 4814896564- ش��ماره تم��اس13- 01133356511 – 
Ecesari@abfa-mazandaran.ir :نمابر: 01133260290 – پست الکترونیک

محل تصفیه خانه: شهر ساری 
ظرفیت متوسط تولید پساب:   47000 مترمکعب در شبانه روز

مدت قرارداد: شامل 2 ماه دوره پیشبرد و 20 سال دوره بهره برداری
شرایط و نحوه پرداخت: به ازای تحویل هر مترمکعب پساب مطابق مشخصات كمی و كیفی مندرج در اسناد

ب- شرایط بهره بردار:
متقاضیان بایستی حداقل دارای یکی از شرایط زیر باشند:

حداقل صالحیت رتبه 2 بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب )صادره از شركت مهندسی آب و فاضالب كشور( 
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با مراجعه به سامانه تداركات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد ارزیابی كیفی اقدام نمایند.

شماره فراخوان سامانه ستاد: 2001005168000139
بازه زمانی دریافت اسناد: از ساعت 8 صبح مورخ 1401/8/2 تا ساعت 9 صبح مورخ 1401/9/2

مهلت ارائه پیشنهاد: تا ساعت 10 صبح مورخ 1401/10/3

آگهی  فراخوان ارزیابی کیفی
 شناسایی بهره برداران جهت واگذاری  مدیریت، بهره برداری و نگهداری 

بلندمدت تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضالب شهر ساری )نوبت دوم(
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اینجان���ب محمد رض���ا ظهورپرون���ده مالک خودرو 
پ���ژو پارس م���دل ۱۴۰۱ ب���ه ش���ماره انتظامی ۹۹۶ 
ص ۴۵ ایران 7۴ ش���ماره موتور۱۳۹B۰2۶8۰۱7 و 
شماره شاسی NAAN۱۱FE۵NK۱82۰۶۶ به دلیل 
گم ش���دن اس���ناد فروش )س���ند کمپان���ی( تقاضا 
رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور دارم.چنانچه هر 
ک���س ادعای���ی در قبال خودرو مذک���ور دارد مدت 
۱۰ روز ب���ه دفتر حقوقی س���ازمان فروش ش���رکت 
ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سهند 
مراجع���ه فرماید.بدیه���ی اس���ت پ���س از انقضای 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
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س���ند کمپانی اتوبوس بیابانی اس���کانیا تیپ عقاب 
۴2۱2 رنگ س���فید-روغنی س���ال ۱۳87 به ش���ماره 
ای���ران 8۵ و ش���ماره بدن���ه  ش���هربانی ۶۶ ع ۱۶8 
۳۶2۶8۰۵ و ش���ماره موت���ور 8۱۰7۹۹۰ ب���ه مالکیت 
گلپ���ری براهوئی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. 40
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برگ سبز کامیون کشنده چنگ النگ مدل ۱۴۰۱ رنگ 
سفید به شماره انتظامی ۴87 ع ۱۶ ایران ۳۶ شماره 
موت���ور *YC۶K۱2۴8-۵۰*K۴۰L۹N۳۰۰7۶ و ش���ماره 
مالکی���ت  ب���ه   N۴۴T2G۰LHNS۰۰۰۴۵2 شاس���ی 
مجتبی عجیبی فارمد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ف
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اینجانب فرحناز اکبری مالک خودروی س���واری س���مند به شماره ش���هربانی ۵۳۶ ط 88 ایران ۳۶ و شماره بدنه 
NAACA۱CB۹AF22۵۵2۶ و ش���ماره موتور ۱2۴8۹۱2۵۶88 به علت فقدان اس���ناد فروش تقاضای رونوش���ت 
المثنی اسناد مذکور را نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودروی مذکور دارد ظرف مدت ۱۰ روز 
به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 

است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.
40
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رشد 
3/5برابری 
مدال های طالی 
دانش آموزان 
ایرانی 
یوسف نوری، وزیر 
آموزش و پرورش به 
برنا گفت: سال99 
تعداد مدال های 
طالی دانش آموزان 
المپیادی هفت عدد 
بود که سال گذشته 
این رقم به 9 مدال 
طال افزایش یافت.

در سال جاری و 
تاکنون 20مدال طال 
توسط دانش آموزان 
المپیادی کسب 
شده که رشد 
بسیار چشمگیری 
محسوب می شود.

اعظم طیرانی  104 ســال از 
شیوع آنفلوانزای اسپانیایی که 
حــدود 40 تا ۵0میلیون نفر را در 
سراسر جهان به کام مرگ کشاند، 
می گذرد. از آن پس با پیشرفت 
عــلــم پــزشــکــی تــب ایـــن بیماری 
نیز فروکش کرد به طوری که آنفلوانزای آسیایی در 
سال 1۹۵۸، مرگ حــدود ۲میلیون نفر و آنفلوانزای 
هنگ کنگی در سال 1۹۶۸ مرگ حدود یک میلیون 
نفر را رقم زد. با آمدن کرونا و مرگ بیش از ۶میلیون 
و ۵70هزار نفر تاکنون، آنفلوانزا چند سالی همچون 
آتشی زیر خاکستر پنهان ماند تا دوباره امسال نقش 
ناتمامش را بازی کند و حاال متخصصان از وخامت 
بیشتر وضع موجود به ویژه در فصل سرد و زمستان 

امسال خبر می دهند. 
ــرای آگــاهــی بیشتر در خصوص ایــن ویـــروس و  ب
راه هــای مقابله با آن ســراغ دکتر حمید عمادی، 
متخصص بیماری های عفونی و استاد دانشگاه 

علوم پزشکی تهران رفته ایم. 

ــــه عــائــم  ◾ ــزا خــیــلــی شــبــیــه ب ــوانـ ــلـ ــفـ ــم آنـ ــائـ عـ
سرماخوردگی است، آیا می توانید به ویژگی منحصر 
ــه فــردی کــه بــه راحــتــی بــتــوان بــا آن، آنــفــلــوانــزا را از  ب
سرماخوردگی و حتی کرونا تشخیص داد اشاره کنید؟
آنفلوانزا شروع برق آسا و ناگهانی دارد. مثالً بیمار 
می گوید ســاعــت14 در حــال صــرف نــاهــار بــودم که 
ناگهان تب کــردم یا کــودک سالم صبح به مدرسه 
می رود و پس از دو ساعت از مدرسه با والدین تماس 
می گیرند که حال فرزندتان خوب نیست، درحالی که 
در سرماخوردگی ها و سایر عفونت ها تب، ناگهانی 
شروع نمی شود. بنابراین شروع ناگهانی تب، بدن درد، 
آبریزش بینی، گلودرد و در برخی افراد اسهال می تواند 
از عالئم ظاهری آنفلوانزا باشد. اما با توجه به اینکه 

کرونا نیز چنین عالئمی داشت، در بسیاری موارد به 
لحاظ تفکیک عالئم بالینی نمی توانیم بین ویروس 
کرونا و آنفلوانزا تفاوت قائل شویم و تنها با تست 

می توان این دو را از هم تفکیک کرد. 

زمان درگیر بودن با این بیماری چقدر است؟ ◾
این بیماری بین دو تا هشت هفته به طول می انجامد. 
البته مدت درگیر بودن فرد در صورت درمان مناسب، 
استراحت کافی و تغذیه خوب بین پنج تا هفت روز است 
اما در بیماران با بیماری های زمینه ای و یا ضعف سیستم 

ایمنی، بیماری شدیدتر و دوره آن طوالنی تر خواهد بود 
و ممکن است فرد نیاز به بستری در بیمارستان و 

استفاده از درمان های تخصصی تر پیدا کند.   
مصرف آنتی بیوتیک ها چقدر به بهبود بیماری  ◾

کمک می کند؟ 
واقعیت این است که آنتی بیوتیک ها مثل پنی سیلین، 
آموکسی سیلین، آموکسی کـــالو، سفالکسین، 
آزیترومایسین و... که توسط پزشکان تجویز می شوند، 
هیچ نقشی در درمــان آنفلوانزا ندارند و تنها ضد 
ــن بیماری،  ــان ای ــروس مـــورد اســتــفــاده بـــرای درمـ ویـ

»اسلتامیویر« است که در بازار موجود است. 

واکسن آنفلوانزا چطور؟ چقدر ممکن است  ◾
سطح ایمنی را افزایش دهد؟

در مــورد واکسن با آنکه در پیشگیری از ابتال به 
آنفلوانزا مؤثر است اما اثربخشی آن مثل واکسن 
کرونا بین ۵0 تا 70 درصــد اســت، ضمن آنکه در 
صورتی می تواند در پیشگیری مؤثر باشد که فرد 
دو هفته پیش از قرار گرفتن در مجاورت ویروس، 
واکسن تزریق کرده و بدن وی آنتی بادی ساخته 
باشد. امــا حــاال که بیماری شیوع پیدا کــرده اگر 
فردی واکسن تزریق کند ممکن است فــردای آن 
روز به آنفلوانزا مبتال شود زیرا ممکن است فرد در 
دوره کمون )یعنی فاصله زمانی که ویروس وارد بدن 
شده تا وقتی عالئم بیماری ظاهر می شود( بوده و 

واکسن تأثیری در پیشگیری نداشته باشد.     
  

گفته می شود به دلیل تغییرهای ژنتیکی باید  ◾
هر سال نوع جدید واکسن را برای ویروس آنفلوانزا 
ــا واکــســن هــای مــوجــود بــا تــوجــه بــه این  بــســازنــد. آی

تغییرات ساخته می شوند؟
بله. وقتی ویروسی وارد بدن ما می شود و می خواهد 
جهشی اتفاق بیفتد، سیستمی در بدن وجود 
دارد که از بــروز جهش پیشگیری می کند، اما با 
توجه به اینکه آنفلوانزاها معموالً ویروس های 
شلوغ و شلخته ای هستند، سیستم بدن قدرت 
پیشگیری از ایجاد جهش آن ها را ندارد به همین 
دلیل ویروس آنفلوانزا دائم تغییر می کند و هرسال 

جهش های مختلفی در آن رخ می دهد. 
به همین دلیل واکسن آنفلوانزای هر سال مختص 
ــروس هــمــان ســال ساخته مــی شــود. در حال  ویـ
حاضر واکسن آنفلوانزای سال ۲01۹ و ۲0۲0  را 

در بازار داریم.    

چه کسانی نباید واکسن آنفلوانزا بزنند؟ ◾
معموالً توصیه می شود همه افراد پیش از پاییز یعنی 
از اواسط شهریور واکسن آنفلوانزا را تزریق کنند، اما 
با توجه به اینکه ممکن است تا پایان زمستان با پیک 
دوبــاره بیماری مواجه شویم بهتر است اکنون نیز 
افرادی که واکسن آنفلوانزا تزریق نکرده اند به ویژه افراد 
آسیب پذیر اقدام به تزریق آن کنند اما برای نوزادان زیر 
۶ ماه به هیچ عنوان نباید واکسن آنفلوانزا تزریق شود.
ــراد نیز بــه تخم مرغ حساسیت  البته برخی افـ
شــدیــد دارنـــد و الزم اســت واکــســن آنــفــلــوانــزای 
ایرانی »فلوگارد« به آن هــا تزریق شود چون این 
واکسن برخالف سایر واکسن های آنفلوانزا بر پایه 

تخم مرغ ساخته نشده است. 

چه افرادی در معرض خطر مرگ پس از ابتا به  ◾
آنفلوانزا هستند؟

با توجه به قدرت باالی بیماری زایی ویروس آنفلوانزا، 
ــاردار، افــراد سالمند،  برخی افــراد به ویژه خانم های ب
کودکان، افــراد دارای بیماری های زمینه ای از جمله 
بیماری های ریوی، قلبی، دیابت، بیماری های کلیوی، 
بیماران پیوندی، بیماران مبتال به ایدز، بیماران مبتال به 
سرطان که تحت شیمی درمانی قرار دارند و به طور کلی 
بیمارانی که سیستم ایمنی بدن آن ها ضعیف شده و 
یا داروهایی مثل کورتون مصرف می کنند که موجب 
ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن آن هــا می شود، 
در صورت ابتال به ویروس آنفلوانزا بیماری شدیدتر و 

جدی تری را تجربه خواهند کرد.

آیا امکان دارد فردی که به آنفلوانزا مبتا شده  ◾
دوباره به آن مبتا شود؟

ــواع مختلفی دارد  بله. با توجه به اینکه آنفلوانزا ان
احتمال اینکه فردی در طول سال دو یا سه بار به آنفلوانزا 

و هر بار به یکی از انواع آن مبتال شود، وجود دارد.

آنفلوانزا؛ آتش زیر خاکستر دوباره زبانه کشید

 رقابت گرم دو ویروس 

در فصل سرد

ددستچينستچين

دکتر حمید عمادی
 استاد دانشگاه

 علوم پزشکی تهران

در دو سال گذشته به دلیل استفاده از ماسک و 
رعایت بهداشت، موارد ابتال به آنفلوانزا و سایر 
عفونت های دستگاه تنفسی بسیار محدود بود 

اما امسال مانند سال های پیش از شیوع ویروس 
کرونا انواع عفونت های دستگاه تنفسی از جمله 

راینو ویروس، آدونا ویروس و پاراآنفلوانزا نیز 
شایع شده و همراه با آنفلوانزا و کرونا در جامعه 

در حال چرخش است.   
برای بهبود سریع بیماری استراحت کافی و 

آرامش فکری، تغذیه و خواب مناسب توصیه 

می شود. اگر فرد مبتال به آنفلوانزا به استراحت 
و تغذیه خود کم توجه بوده و در معرض استرس 
قرار داشته باشد بیماری شدیدتر و دوره درمان 
آن نیز طوالنی تر خواهد شد و حتی  ممکن است 

منجر به مرگ بیمار شود. 
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 فقط ۱۵ خدمت دندانپزشکی، بیمه است ◾
بــه گـــزارش مهر، سعید کریمی، معاون 
درمـــان وزارت بــهــداشــت بــا بــیــان اینکه 
ــا هزینه  ــایــد تــقــویــت شــونــد ت بــیــمــه هــا ب
خــدمــات از طریق آن هــا و نــه از جیب مــردم صــورت 
گیرد، گفت: از 700خدمت دندانپزشکی ۲۶7 مورد 
تــعــرفــه گــذاری شــده از ایــن تــعــداد فقط 1۵مـــورد زیر 

پوشش بیمه است.

مجلس اجازه ندهد سیگار ارزان بماند ◾
به گــزارش فــارس، بهرام عین اللهی، وزیر 
بهداشت گفت: در تمامی شاخص های 
سالمت با فاصله زیاد از کشورهای منطقه 
قرار داریم، فقط در یک شاخص خوب نبودیم، آن هم 
سیگار بود. امروزه 1۳درصد مرگ ومیر کشور به خاطر 
مصرف سیگار است. مجلس نباید اجازه دهد امسال 

سیگار ارزان بماند.

ساالنه 9هزار فوتی بر اثر مسمومیت  ◾
نوشین محمدحسینی، مدیرکل نظارت و 
پایش فراورده های سالمت محور سازمان 
غذا و دارو با بیان اینکه ساالنه 7 تا ۹هزار 
نفر از هموطنانمان بر اثر بروز انواع مسمومیت ها جان 
باخته اند، به ایسنا گفت: بیشترین مسمومیت منجر 
به فوت سال های اخیر، ناشی از موادمخدر و محرک و 

الکل بوده است.

وزارت نیرو برای حل مسئله آب، جدی نیست ◾
هــادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی 
مــجــلــس بـــا بــیــان ایــنــکــه در شــعــارهــای 
ــرای حل  مسئوالن وزارت نیرو جدیتی ب
مسئله آب دیده نمی شود، به خانه ملت گفت: مجلس 
در قانون بودجه برای بارورسازی ابرها بودجه در نظر 
گرفته و کارهای تحقیقاتی آن انجام شــده، بنابراین 

کسری قانون ندارد و تنها نیازمند اجراست.

جامعه

      صفحه 6

آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی تامین کنندگان

شرکت ایران خودرو خراسان در نظر دارد موارد  اشاره شده درجدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی            
در قالب 2 مناقصه بصورت مجزاء، از تامین كنندگان واجد شرایط خریداری نماید .

متقاضیان می توانند جهت دریافت ، تکمیل و تحویل اسناد مناقصه)یک یا هر دو مناقصه( از تاریخ 1401/08/04 لغایت 
1401/08/12 به شرح ذیل اقدام نمایند.

1- نحوه دریافت اسناد مناقصه: بصورت حضوری از واحد بازرگانی ایران خودرو خراسان در روزهای كاری از ساعت8 
الی15 و یا از طریق سایت اینترنتی www.ikkco.ir  و یا تماس با شماره های تلفن)33563050-051 ( و

 )  9-33563501-051 داخلی )4021((  
2- محل دریافت و تحویل اسناد مناقصه: شركت ایران خودرو خراسان ، كیلومتر 55 جاده مشهد-نیشابور دبیرخانه 

كمیسیون معامالت در روزهای كاری از ساعت8 الی15 
الزم به توضیح است تاریخ بازگشایی پاكات الف و ب در روز دوشنبه مورخ 1401/08/16 ساعت 14 می باشد .

)شركت ایران خودروخراسان در رد یک یا كلیه پیشنهادات واصله مختار است(
)هزینه درج یک نوبت آگهی روزنامه بر عهده برندگان  مناقصه است(

00
00
00

ارتباطات و امور بین الملل

با ارزیابی کیفی تامین کنندگان

سپرده شركت در مناقصه )ریال(شماره مناقصهموضوع مناقصهردیف

1
خرید انواع ماژول شبکه سینگل ، سوئیچ شبکه سیسکو ، منبع تغذیه 

3220900.000.000، آنتن وایر لس و ... )تجهیزات اکتیو(

خرید انواع  کابل شبکه کامپیوتر ، پچ پنل ، پچ کورد ، پیگتل ، کابل 2
3221200.000.000فیبر نوری ، پچ کورد ، رک 9 یونیت و ...) تجهیزات پسیو(

ح
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      فراخوان تجدید مناقصه عمومی یك مرحله ای با ارزیابی کیفی 
شرکت گاز استان گیالن - شماره 62 /م/1401 )نوبت دوم(

 

روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن

1-دستگاه مناقصه گذار : شركت گاز استان گیالن
2-نش�انی دس�تگاه مناقصه گذار : رش�ت– پارک ش�هر ، خیابان ملت ، خیابان ش�هید سیادتی ، ش�ركت گاز استان گیالن
3-موض��وع مناقص�����ه : عملیات اجرایی س�اختمانی و مکانیکال ایس�تگاه TBS كالمرود املش به ظرفیت 2500 متر 

    )PC( مکعب در ساعت
4-مبلغ برآورد اولیه و مدت پیمان: 17/575/000/000 ریال به مدت 240 روز    

5-نوع و مبلغ تضمین :
 ضمانتنام�ه بانک�ی ی�ا واری�ز نق�دی ب�ه ش�ماره ش�با حس�اب IR610100004001119206378746 ب�ه شناس�ه واری�ز 
922119252292680010000000000001 بانک مركزی  یا یکی از تضامین معتبر در آیین نامه شماره ت 50659/123402 ه مورخ 

94/9/22 به مبلغ 878/750/000 ریال
6-آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی : تا  ساعت 19 مورخ 1401/8/7

7-آخرین مهلت تحویل پاكات پیشنهادی توسط مناقصه گران: تا  ساعت 19 مورخ 1401/8/21
8-زمان بازگشایی پاكات مناقصه : ساعت 10 روز 3 شنبه مورخ  1401/8/24

9-مکان دریافت و تحویل اسناد پیمانکاران: مناقصه در بستر سامانه تداركات الکترونیک دولت ) ستاد ( انجام می پذیرد.
 10-شماره )تلفکس( تماس:  33369086-013 دفتر امور قراردادها

* دارابودن گواهینامه صالحیت پیمانکاری در رش�ته های ) ابنیه ( و  )تاسیس�ات و تجهیزات یا نفت و گاز( الزامی اس�ت.*
* در این مناقصه دستورالعمل ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت اجرا می شود.*

تذكر مهم : قیمتها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .
این آگهی در سایت شرکت گاز استان گیالن   http://www.nigc-gl.ir  قابل رویت میباشد.

                           شناسه آگهی 1398443
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
     شرکت توسعه ارتباطات ترافیكی

موضوع: اجاره پاركینگ غیرحاشیه مجد واقع در »مشهد، حدفاصل 
چهارراه شهید كریمی و چهارراه مجد«

جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.
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40
10
99
15

)خالصه آگهی مزایده عمومی(
     شرکت توسعه ارتباطات ترافیكی

در  واقع  المللی  بین  نمایشگاه  غیرحاشیه  پاركینگ  اجاره  موضوع: 
»مشهد، انتهای بلوار وكیل آباد، نمایشگاه بین المللی«  

جهت كسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.

ح
, 4
01
09
87
6

اینجانب محمدرضا کریمی مالک خودرو پژو 405 
به شماره شهربانی 97ن734 ایران 77 و شماره 
موت���ور 124K0146952 بعل���ت فق���دان س���ند 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اس���ناد مذکور 
را نموده اس���ت .لذا چنانچه هر کس ادعایی در 
م���ورد خودرو مذک���ور دارد ظرف م���دت 10 روز به 
دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو 
واقع در پیکان ش���هر س���اختمان س���مند مراجعه 
نماید.بدیهی اس���ت پس از انقضای مهلت مزبور 

طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ
40
10
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گواهینام����ه موقت پای����ان تحصیالت اینجانب 
زهره داوری فرزند براتعلی با شماره شناسنامه 
231 و ش����ماره مل����ی 0941892271 ص����ادره از 
مش����هد در مقطع کارشناس����ی پیوس����ته رشته 
دبیری زبان انگلیس����ی صادره از دانش����گاه آزاد 
اس����المی واحد مش����هد مفقود گردیده است و 

فاقد اعتبار می باشد.
از یابن����ده تقاض����ا می ش����ود اصل م����درک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی مشهد به نشانی:  استان 
خراسان رضوی ،شهرستان مشهد، امامیه 42 
سازمان مرکزی دانش����گاه آزاد اسالمی مشهد 

اداره امور فارغ التحصیالن ارسال نمایید.  

دی
قو

مف
هی 

آگ

روابط عمومی شركت شهركهای صنعتی خراسان رضوی 40
10
99
18

فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی )نوبت اول(
ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراس�ان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی كیفی جهت برگ�زاری مناقصه عمومی 
اجرای پروژه  س�اخت و تجهیز كاربری برای خودرو آتش نش�انی ش�هرک صنعتی تربت جام با مشخصات زیر را از طریق 
س�امانه تداركات الکترونیکی دولت برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی كیفی از دریافت و تحویل اسناد 
استعالم ارزیابی كیفی تا  ارسال دعوتنامه جهت  سایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
 www.setadiran.ir انجام خواهد ش�د. الزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت 
گواهی امضای الکترونیکی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/08/04 می باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی كیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.
آخرین مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی كیفی : ساعت 14 مورخ 1401/08/09

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی كیفی : ساعت 14 مورخ 1401/08/23
اطالعات تماس ش�ركت ش�هركهای صنعتی خراسان رضوی جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهای »الف« : 

مشهد- بلوار خیام- بعد از خیام 35- تلفن: 37642005- نمابر 37642003
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مركز تماس 1456

مشخصات كار: ساخت و تجهیز كاربری آتش نشانی جهت یک دستگاه خودرو كامیون دوو.
مبلغ برآورد: 13.500.000.000 ریال )اعتبار طرح غیرعمرانی(.

مدت انجام كار: 3 ماه .
تضمین ش�ركت در مناقصه: شش�صد و هفتاد و پنج میلیون ریال به صورت تضامین قابل قبول مربوط مندرج در آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی به شماره 123402/ت50659ه� مورخ 94/9/22.
مالک تشخیص صالحیت: تاییدیه معتبر صادره از وزارت صنعت و معدن در خصوص شماره گذاری خودروی آتش نشانی و  پروانه بهره برداری 
معتب�ر از وزارت صنعت، معدن و تجارت و صالحیت كاربری س�ازی آتش نش�انی از دفتر مدیریت صنایع خ�ودرو و نیرو محركه معاونت امور 

صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت
م الف 5010



فغانی: امیدوارم 
فینال 

جام جهانی را 
سوت بزنم

علیرضا فغانی به 
  )AFC( سایت

گفت:»رؤیایم این 
بود که در مسابقات 

جام جهانی قضاوت 
کنم. این رؤیا در 

سال های 2014 و 
2018 محقق شد و 
باعث افتخارم است 

که برای سومین 
بار، نماینده ایران و 

آسیا در جام جهانی 
خواهم بود. حاال 
رؤیایم این است 
که یکی از داوران 

آسیایی باشم که در 
فینال جام قضاوت 

می کند«. 

در  حاشيه

آمار کارگران 
کشته  شده 
جام جهانی 

قطر 
به نقل از بیلد،  ۲۶ 
روز مانده به شروع 

جام جهانی در قطر، 
فیفا تأیید کرد در 

محل ساخت و ساز 
استادیوم های جام 

جهانی سه نفر کشته 
شدند. گفته می شود 
۳۷ مرگ دیگر به طور 

مستقیم به کار مرتبط 
نیستند. این آمار با 

آمار مرگ و میر گزارش 
شده در رسانه های 

بریتانیا که چند سال 
پیش اعالم شد، فاصله 

زیادی دارد.
در گزارش های 

رسانه های بریتانیا پس 
از اهدای جام جهانی 

در دسامبر ۲۰۱۰ اعالم 
شده بود، هزاران کارگر 

جام جهانی در طول 
ساخت ورزشگاه ها 
در این کشور کشته 

شده اند. آماری که قطر 
آن را قبول ندارد. 

خبرخبر
روزروز

  زیدان 
ستاره فرانسوی درباره احتمال بازگشتش 

به دنیای فوتبال به RMC Sport گفت:
» من خیلی زود باز خواهم گشت. خیلی 
زود، خیلی زود برمی گردم. فاصله ای با 

حضور در دنیای مربیگری ندارم«.

  اونای امری 
استون ویال اعالم کرد امری جانشین 

جرارد می شود که روز پنجشنبه 
اخراج شده بود. اونای امری با ویارئال 

در فصل 22-2021 فاتح لیگ اروپا شد 
و قبل از آن هم سرمربی آرسنال بود.

  راموس 
مدیران پاری سن ژرمن از عملکرد 
مدافع اسپانیایی، راضی هستند و 

قصد دارند قراردادش را تمدید کنند. 
گفته می شود پیشنهاد برای قرارداد 
جدید با راموس یک ساله خواهد بود.

 سینا حسینی  
یــــــکــــــنــــــان   بــــــاز
ــــس  ــیـ ــ ــولـ ــ ــپـ ــ ــرسـ ــ پـ
به شدت از شرایط 
مـــالـــی بـــاشـــگـــاه و 
بــدقــولــی هــای رضــا 
درویش ناراحت هستند، تا حدی که 
آن هــا در مذاکرات خود تاکنون بارها 
بــرای مدیرعامل پیغام فرستادند که 
صبر هم اندازه ای دارد و مطمئناً اگر تا 
پیش از تعطیلی مسابقات لیگ برتر به 
دلیل برگزاری اردوی تیم ملی و حضور 
شــاگــردان کــی روش در جــام جهانی 
مطالبات معوقه پــرداخــت نشود، از 
حضور در تمرینات سرباز خواهند 
زد. آن ها می گویند درویش با پرداخت 
ــدی در هــمــان ابــتــدای فصل  ۲۰درصــ
شروع خیلی خوبی در پرداختی های 
ــه یــک بــاره  ــا ب ــن فــصــل داشــــت، امـ ایـ

اوضاع به هم ریخت.
 یکی از بازیکنان پرسپولیس می گوید: 
»در حالی که پنجشنبه بــازی هفته 
یـــازدهـــم را انــجــام مــی دهــیــم چهار 
بــازی دیگر تا نیم فصل واقعی باقی 
خواهد ماند اما با توجه به تعطیلی 
ــازی هــای لیگ برتر،  طــوالنــی مــدت ب
نیم فصل واقعی همین پایان هفته 
یــازدهــم اســـت. در حــالــی کــه بــه نیم 
فصل نزدیک شده ایم باشگاه فقط 
۲۰درصد مبلغ قراردادمان را پرداخت 

کرده و با این شرایط مشخص است 
نمی تواند تا آخر فصل 8۰ درصد دیگر 
را هم پرداخت کند«. قرار بود باشگاه 
پرسپولیس همین هفته به بازیکنان 
پرداختی داشته باشد، اما تا دیروز 
خــبــری نشد و گفته شــد پرداختی 
درگیر مراحل اداری است. بازیکنان 
می گویند اگــر وارد تعطیالت شویم 
دیگر بعید اســت حــاالحــاالهــا پولی 

دستمان را بگیرد.
امـــا تــمــام مــشــکــالت پرسپولیس به 
پرداخت نشدن مطالبات بازیکنان 
معطوف نمی شود، درویش مشکالت 
ــوزه مــالــی دارد که  ــری در حــ ــزرگ تـ بـ
اگــر آن هــا در کوتاه ترین زمــان ممکن 
حــل و فصل نــشــود، بایستی منتظر 
ــراژدی بـــزرگ مــالــی در باشگاه  ــ یــک ت
پرسپولیس نیز باشیم که هفته گذشته 
مشابه آن در باشگاه استقالل رخ داد 
و مــدیــران باشگاه رقــیــب را حسابی 
زمینگیر کرد تا جایی که آن ها دست 
به دامــن وزیــر ورزش و جوانان شدند 
تا شاید بتوانند از این مخمصه مالی 
عبور کنند و کمترین هزینه ممکن را 

متحمل شوند.
باشگاه پرسپولیس در ماه های اخیر 
پس از وصــول ۳۵۰ میلیارد تومان از 
محل فروش ۱۰ درصد از سهام خود، 
توانست بخش زیادی از بدهی هایش 
ــرداخــت کند و ایــن گــونــه یکی از  را پ

مشکالت سر راه خــود بــرای دریافت 
مجوز حرفه ای را حل کند.

پرسپولیس در حــال حــاضــر بابت 
صــدور رضــایــت نامه محمد نــادری 
بازیکن پیشین خــود حــدود ۵ هزار 
یـــورو بــه بــاشــگــاه کــورتــریــک بلژیک 
ــن بــدهــی هم  بــدهــکــار اســـت کــه ایـ
ــرداخــت خــواهــد شــد. از  ــه زودی پ ــ ب
طــرف دیــگــر ایــن بــاشــگــاه بــا پــرونــده 
۹۵۰ هــزار یورویی رادوشویچ روبــه رو 
است که البته این پرونده در دادگاه 
عالی ورزش در جریان است و نهایی 

نشده است.
درحال حاضر پرسپولیس و استقالل 
برای دریافت مجوز حرفه ای با مشکل 
مالکیت مشترک روبــه رو هستند که 
موضوع هم قرار است با پیگیری های 

وزارت ورزش حل شود.
حـــاال بــایــد دیـــد بــا ایـــن شــرایــط و این 
ــش قـــادر به  ــ وضــعــیــت آیـــا رضـــا دروی
حــل بــحــران مالی مــوجــود در باشگاه 
پرسپولیس است یا او نیز به سرنوشت 
مصطفی آجورلو در باشگاه استقالل 
ــا شــایــعــات و  ــد تـ ــد شـ ــواهـ مــنــجــر خـ
گمانه زنی های هفته های اخیر رنگ 
واقعیت به خود بگیرد و فرد جدیدی 
جــــای او را در قـــامـــت مــدیــرعــامــل 
پرسپولیس بگیرد تا شاید مشکالت 
مــالــی را بــتــوانــد در کــوتــاه تــریــن زمــان 

ممکن برطرف سازد.

زخم بدهی ها و پرداخت ها چرکی شد

پرسپولیس؛ آتش زیرخاکستر
توپ و تور

هفته ششم لیگ برتر والیبال
 نیان الکترونیک 

به دنبال دومین برد
هفته ششم لیگ برتر والیبال امــروز با برگزاری 
هفت دیــدار در شهرهای تهران، گنبد، ارومیه، 
اصفهان، آمل، رفسنجان و یزد پیگیری می شود.
در یکی از دیــدارهــای ایــن هفته شــاگــردان بهروز 
ــاب ملل  عطایی در لبنیات هــراز آمل مقابل راه ی
مریوان به میدان می روند. تیم آمل اکنون در صدر 
جــدول رده بندی قــرار گرفته و راه یــاب هم در رتبه 
هفتم است. نماینده مریوان نشان داده حریف 
سرسختی بــرای رقبای خــود محسوب می شود 
و به راحتی نمی توان از سدش گذشت. این تیم 
نخستین شکست پیکان را که نایب قهرمان فصل 

قبل است، رقم زد.
فوالد سیرجان ایرانیان هم که در رتبه دوم جدول 
رده بــنــدی قــرار گرفته مقابل شــهــرداری ارومیه به 
میدان می رود که بدون امتیاز در قعر جدول قرار دارد. 
پیکان تهران هم که در دو هفته گذشته وضعیت 
خوبی نداشته و مقابل رقبای خود شکست خورده 
است، برابر پاس گرگان به میدان مــی رود. پیکان و 
پاس به ترتیب با ۱۰ و 8 امتیاز در رتبه های چهارم و 
پنجم جدول قرار دارند که این موضوع رقابت آن ها 
را حساس تر می کند. نیان الکترونیک خراسان هم 
پس از کسب نخستین پــیــروزی خــود ایــن هفته 
به مصاف مس رفسنجان می رود. این دو تیم در 
جدول با 4 امتیاز شرایط مشابهی دارند و به نوعی 
برگزار کننده دربی قعرنشینان هستند. به طور حتم 
پیروزی در این بازی می تواند سروسامانی به اوضاع 
دو تیم دهد و در حقیقت دیدار امروز در رفسنجان ۶ 
امتیازی است. در نیان الکترونیک محمد موسوی و 
جلوه در صورت رسیدن به دوران آمادگی می توانند 

ورق را به سود مشهدی ها برگردانند.
برنامه هفته ششم به شرح زیر است:

پیکان تــهــران - پــاس گــرگــان/  شــهــرداری گنبد 
ــان/ شــهــرداری ارومــیــه - فوالد  - ایفاسرام اردکـ
سیرجان/ گیتی پسند - هورسان رامسر/ لبنیات 
هراز آمل - راه یاب ملل مریوان/ مس رفسنجان - 

نیان الکترونیک خراسان/ شهداب یزد - سایپا
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ساپینتو مدافع مغضوب استقالل را بخشید◾
سیاوش یزدانی که مدتی به دلیل توییت علیه ریکاردو 
ساپینتو ســرمــربــی پرتغالی آبــی پــوشــان از حــضــور در 
تمرینات محروم شده بود، با وجود عذرخواهی در رسانه ها 
نتوانست رضایت سرمربی استقالل را بگیرد. در چند روز 
اخیر رایزنی ها و صحبت هایی از سوی برخی بازیکنان و 
کادر مدیریتی با ساپینتو صورت گرفت و این سرمربی 

سرانجام رضایت داد یزدانی به تمرینات بازگردد. 

نارضایتی افشاریان از برخی داوران لیگ برتر◾
طی هفته های گذشته برخی قضاوت ها صدای اعتراض 
تیم ها را بلند کرد.در چنین شرایطی خداداد افشاریان نیز 
از عملکرد برخی داوران و کمک داوران ناراضی است. او 
که در گذشته نیز  گفته بود، از عملکرد قاضیان ناراضی 
است، بار دیگر حرف خود را تکرار کرد و گفت: »باور کنید 
هنوز ناراضی هستم. شک نکنید با هر داوری که نمره 

استاندارد نداشته باشد، برخورد می کنیم«.

3 امتیاز شیرین در انتظار مجیدی◾
سایت »اســپــورت« امـــارات از تخلف باشگاه الوصل 
در بازی دادن یک بازیکن غیرقانونی که محروم بوده، 
خبر داد و نوشت: گزارش ها حاکی از آن است باشگاه 
اتحاد کلباء به کمیته انضباطی فدراسیون شکایت 
کرده است. طبق قانون این بازیکن قانون شکنی کرده و 
باید بازی ۳ بر صفر به نفع اتحاد اعالم شود. در صورت 
تغییر نتیجه تیم مجیدی از رتبه ۶ به 4 جدول می رسد.

خبری از ایران در برنامه استرالیایی ها نیست◾
تیم ملی بسکتبال در پنجره پنجم انتخابی جام 
جهانی، ۲۰ آبان ماه در تهران به مصاف چین می رود و 
۲۳ آبان ماه در همین سالن میزبان استرالیا خواهد بود. 
نکته قابل توجه در خبری که استرالیا منتشر کرده، این 
است که هیچ نامی از ایران و دیدار تیم ملی استرالیا با 
ایران در تهران برده نشده تا شایعه عدم حضور این تیم 

در ایران قوت بگیرد.

بوژیدار رادوشویچ، دروازه بــان کروات و سابق پرسپولیس 
حاال تبدیل به مهم ترین طلبکار این باشگاه شده است و در 
ماه های آینده با صدور حکم نهایی پرونده او، پرسپولیس 
ملزم به پرداخت حدود یک میلیون دالر خواهد بود که از 

پاداش احتمالی این تیم در جام جهانی نیز بیشتر می شود.

 منتقدان می گویند تو شایسته دریافت این پول هنگفت نیستی. ◾
۶ سال کامل را در ایران و پرسپولیس گذراندم و به نظرم احمقانه  است 
که بگویم لیاقت این پول رو داشتم یا نه. قصد ندارم خودم را به کسی 
ثابت کنم. من با خانواده ام تصمیم گرفتم که وقت رفتن است و یک 

لحظه هم فکر نمی کنم که اشتباه کرده ام. 
شرایط نشان داده است در چند وقت اخیر پرسپولیس توسط افرادی 
اداره می شود که شایسته نامش نیستند و از این رو اعتبار من به عنوان 

یک خارجی در کشوری دیگر مورد تعرض قرار می گرفت.

 اگر خودت مدیرعامل باشگاه پرسپولیس بودی، پای چنین قراردادی ◾
را امضا می کردی؟

از ابتدا نقش خودم را در تیم می دانستم. بعد که زمان بازی هایم و 
حضور ثابتم در ترکیب رسید، متأسفانه خیلی چیزها عوض شد که 
احساس بدی در من ایجاد کرد، اما حتی در آن زمان هم به حرفه ای 

بودن ادامه دادم.

 ممکن است شکایت تو منجر به حذف دوباره پرسپولیس از آسیا شود. ◾
مگر من طلب غیرقانونی از پرسپولیس دارم؟ این چیزی است که 
مدیران باشگاه امضا کردند و سال ها فرصت این را داشتند که کار را به 

جایی نرسانند که منجر به شکایت شود.

 در مورد کادرفنی پرسپولیس در دوران یحیی گل محمدی چه نظری ◾
داری؟

مهم نیست که دروازه بان دوم بودن در دوران او چقدر برایم سخت بود، 
اما این را به صراحت می توانم بگویم که بهترین است. من باید حرفه ای 
باشم و به تصمیماتش احترام بگذارم اما با همه تصمیماتش موافق 
نباشم. او با پرسپولیس قهرمان شد، فینال لیگ قهرمانان را دید و سایر 
افتخاراتی که می دانید. خیلی خوب است که یحیی با مربیان خارجی 

همکاری کند؛ زیرا حتماً نتیجه آن را خواهد دید. 

با شکایت یک میلیون دالری
رادوشویچ پاداش سرخ ها را می بلعد

گپ روز

ستارگان ورزش

روزنـــامـــه اوجـــوگـــو، مــعــروف تــریــن روزنــامــه 
ورزشــی پرتغال، تیتر و تصویر شماره یک 
خود را به طارمی اختصاص داده و نوشته 
ــرای نــجــات مــهــاجــم ایــرانــی  اســـت پــورتــو بـ
از دســت بــاشــگــاه هــای خــواهــان او کــه به 
کوسه ها تشبیه شده اند، به دنبال تمدید 

قرارداد با اواست.
قرارداد مهاجم ایرانی در سال ۲۰۲4 به پایان 

می رسد و مدیریت پورتو می خواهد آن 
را تمدید کند. مهدی دو گل با تاج و 
تخت پارس در لیگ قهرمانان فاصله 
دارد. بازی امروز در بروژ می تواند تاج 
بهترین بازی انفرادی لیگ قهرمانان 

اروپا از نظر گلزنی را روی سر 
او قرار دهد.

ــر، زمـــانـــی  ــبـ ــتـ در ۷ اکـ
ــو  ــورتـ ــاه پـ ــگــ ــاشــ ــ ــه ب ــ کـ
ــرارداد په په،  تمدید قـ
اوانیلسون، ژائو مانو 
ــدو را رســمــی  ــ ــ ی و ز
کــرد، پینتو داکوستا 

)مــالــک پــورتــو( تمایل 
خــود را بــرای تمدید با تمام 
بازیکنانی کــه مــربــی آن هــا 
ــراز کرد.  را مهم مــی دانــد، اب
ــا گــفــت: »مــن  رئــیــس اژدهــ
واقعاً امیدوارم که به زودی 

اخــبــار بیشتری ارائـــه شـــود.« از ایــن نظر،  
ــای ریاست باشگاه، تمدید  یکی از آرزوهـ
قــــرارداد مــهــدی طــارمــی اســت کــه یکی از 
مهره های کلیدی تیم تحت هدایت سرجیو 

کونسیسائو به شمار می آید.
این مهاجم که در تابستان ۲۰۲۰ از ریو آوه 
بــه خــدمــت گرفته شــد، طــولــی نکشید تا 
توانایی هایش را به نمایش بــگــذارد. او در 
نخستین فــصــل حــضــورش در 48 
ــه ثــمــر رســانــد. در  ــازی، ۲۳ گــل ب ــ ب
دومین فصل، او تعداد گل هایش را 
باال برد و در همین تعداد بازی، آمار 

گلزنی او به ۲۶ گل رسید.
امــا همگان خیلی زود متوجه 
ــری مـــهـــدی،  ــ ــرت ــ شـــدنـــد ب
فراتر از ضربات دقیق او 
خــواهــد بـــود. در بخش 
پـــــاس گـــــل، بـــازیـــکـــن 
شماره ۹ استعدادش 
را نشان می دهــد: ۳4 
پــــاس در ۱۰۰ دیــــدار 
ــدون  ــ ــی و ســفــیــد )بـ ــ آبـ
در نظر گرفتن پنالتی های 
گرفته شـــده(.در ایــن فصل، 
تــعــداد کــل تأثیر مستقیم 
او در گل ها عدد ۱۵ را نشان 

می دهد.

حمیدرضا عرب   مهاجم تیم ملی این روزها 
مشغول تمرینات فیزیوتراپی است تا درزمان 
تعیین شده به ترکیب هال سیتی بازگردد. او که 
جام جهانی را از دست داده، درباره این ناکامی 

حرف های تازه ای می زند.

روزهای سخت مصدومیت چگونه می گذرد؟◾
 دلــم بــا تیم ملی اســت و دوســت دارم درجــام 

جهانی بهترین نتایج را بگیرند. سخت 
است دوری از تیمی که برایش زحمت 
ــاده کـــرده بــودم  کشیدم. خـــودم را آمـ
درجام جهانی حضوریابم. می خواستم 
یــکــی از بــازیــکــنــان تــیــم مــلــی مقابل 

انگلیس باشم، اما مصدوم شدم.

ممکن نبود مصدومیت ◾
را به نوعی دراین ایام پشت 
ســربــگــذاری و بــه تیم ملی 

ملحق شوی؟
حقیقت ایـــن اســـت که 
مــی تــوانــســتــم بـــا برخی 
درمان ها خــودم را به جام 

جهانی برسانم، اما عقالنی 
نــبــود بــه خــاطــر بـــازی درجــام 

ــنــده فــوتــبــالــم را به  جــهــانــی آی
خطربیندازم. زمان طبیعی من 
به میادین فوتبال ۶ ماه دیگر است 

و ترجیح می دهم این زمان سپری شود تا دوباره 
بتوانم دربهترین شرایط ممکن برای هال سیتی 

بازی کنم و دوباره به تیم ملی برسم.

 چه اندازه شانس برای تیم ملی قائل هستی تا ◾
درجام جهانی به موفقیت برسد؟

ــاره قــدرت تیم های  نباید برخی واقعیت ها درب
فوتبال جهان را انکار کنیم. انگلیس یکی از 
بهترین تیم های جام جهانی است. آمریکا 
و ولز هم تیم های قابل احترامی هستند 
و بازیکنان بزرگی از این دو کشور درلیگ 
ــازی می کنند. پــیــروزی مقابل  جزیره ب
این تیم ها ساده نیست. البته ما 

بازیکنان بسیار بزرگی داریم.

ــورد ◾ ــ ــ ــرت در م ــ ــظـ ــ نـ
ــی روش  ــ ــت کـ ــشــ ــ ــازگ ــ ب

چیست؟
ازجنبه فنی هم مشکلی 
درتیم ملی وجود ندارد؛ 
چون کارلوس کی روش 
بازگشته و می تواند ما 
را در موقعیت اطمینان 
بخشی حفظ کند. او 
می تواند اعتماد به نفس 
و روح پیروزی را درتیم ملی 

افزایش دهد.

ورزش7

پورتو دست به کار شد
تالش برای حفظ طارمی از چنگال کوسه ها!

صیادمنش در گفت وگو با قدس:
 برای بازگشت خطر نمی کنم

دنيای ورزش
اسب 200 میلیونی فرگوسن 
دلیل حضور گلیزرها در یونایتد

اســـب مسابقه مــعــروفــی کــه بخشی از سهام 
ــه ســر الــکــس فــرگــوســن، مــربــی افــســانــه ای  آن ب
منچستریونایتد، تعلق داشت نقش مهمی را در 
آینده این باشگاه ایفا کرد. صخره جبل الطارق نام 
اسبی بود که مالکیت آن به صــورت مشترک به 
فرگوسن و سو مگنیر تعلق داشت و در نهایت نیز 
سبب حضور خانواده گلیزرها در اولدترافورد شد. 
این اسب، تنها اسبی بود که توانست در مسابقات 
گروه یک برای هفت سال متوالی قهرمان شود و در 
سن ۲۳ سالگی به دلیل مشکل قلبی از دنیا رفت.

فرگوسن معتقد بــود که بخشی از مالکیت این 
اسب در اختیار او اســت، اما جان مگنیر، تاجر 
ایرلندی، که در آن زمان نزدیک به ۳۰ درصد سهام 
یونایتد را برعهده داشــت و جی پی مک مانوس 
مخالف بودند. پس از اینکه صخره جبل الطارق در 
سال ۲۰۰۳ به دوران حضورش در مسابقات پایان 

داد، ارزشی نزدیک به ۲۰۰ میلیون پوند داشت.
فرگوسن در همان زمان اقدام قانونی علیه مگنیر 
ــا بخشی از ســهــام این  ــرد تــا مشخص کند آی ک
اسب به او متعلق بوده و از او گرفته شده است یا 
خیر؟ این اتفاقات در واقــع شــروع رونــدی بود که 
در نهایت سبب شد رابطه این دو نفر کامالً از بین 
برود و هواداران یونایتد در این میان پشت سرمربی 
محبوبشان ایستادند و حتی تهدید به برگزاری 
اعتراض کردند. همین روند به شکلی پیش رفت 
که مالکوم گلیزر جلو آمد و به مگنیر پیشنهاد داد 
سهامش را از باشگاه منچستریونایتد خریداری 
کند و پس از اینکه این پیشنهاد مورد قبول قرار 
گرفت، خانواده گلیزر توانست چند ماه بعد تمامی 

سهام این باشگاه را از آن خود کند.



   ارتش روی 
چین دیکتاتور 
تمرکز کند  
در حالی که 
تنش های واشنگتن 
و پکن بر سر 
موضوعات مختلف 
ادامه دارد، »مایک 
پمپئو« وزیر خارجه 
پیشین آمریکا، 
رئیس جمهور چین را 
هدف اظهارنظر تند 
خود قرار داد. پمپئو 
در پیامی توییتری 
نوشت: »تصاحب 
کامل قدرت توسط 
شی جین پینگ، 
غافلگیرکننده 
نیست. او یک 
دیکتاتور بی رحم 
کمونیست است. 
این تهدیدی واقعی 
و چیزی است که 
ارتش ما باید رویش 
تمرکز کند«.

گزارش کوتاه
 28 شهید و زخمی 

در درگیری فلسطینیان با صهیونیست ها
نابلس، قلب تپنده مقاومت

زینب اصغریان   در آستانه پنجمین انتخابات 
کنست رژیم صهیونیستی، سرزمین های اشغالی 
روز گذشته صحنه  درگیری شدید جوانان فلسطینی 
با اشغالگران بود. درگیری ها پس از آن روی داد که 
بامداد سه شنبه در انفجار ساختمان وابسته به 
گــروه عرین االسود )بیشه شیران( و درگیری های 
بعدی آن، 6 تن از اعضای این گروه مقاومت شهید 
و 22 نفر زخمی شدند. در پی آن با یورش نیروهای 
ویژه ارتش صهیونیست به محله ای که مبارزان گروه 
عرین االسود در آن حضور داشتند درگیری های 
گسترده ای اتفاق افتاد و سپس دامنه اعتراضات 
به رام هللا نیز کشیده شد. در این حمله، بیش از 
6۰خودرو نظامی ارتش رژیم صهیونیستی به شهر 
نابلس حمله کردند. همزمان برخی منابع از قطع 
شدن برق در برخی نقاط نابلس و تداوم درگیری ها 
خبر دادنـــد.»اور هیلر« خبرنگار نظامی شبکه۱۰ 
تلویزیون رژیم صهیونیستی از نگرانی سرویس های 
امنیتی اسرائیلی برای تبدیل شدن نابلس به جنین 
دوم سخن گفت. اما »یائیر الپید«  نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در پی این حــوادث مدعی شهادت 
»ودیــع الحوح« از فرماندهان عرین االسود در این 
عملیات شد. با وجود این، جنایت صهیونیست ها 
ــه رو  به سرعت با واکنش گــروه هــای مقاومت روب
شد. اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین حماس با محکومیت 
این حوادث اعالم کرد: جنایت رژیم صهیونیستی 
در نابلس، نتیجه ای جز شعله ور شدن بیشتر آتش 

انتفاضه در کرانه باختری نخواهد داشت. 
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جهان

مهدی خالدی  بــا تأیید 
ــز ســــــوم« پـــادشـــاه  ــ ــارلـ ــ »چـ
انگلیس، »ریشی سوناک« 
وزیــــر پــیــشــیــن دارایــــــی ایــن 
کـــشـــور، رســـمـــاً بـــه عــنــوان 
نخست وزیر جدید منصوب 
شد. سوناک نخستین نخست وزیر آسیایی  تبار 
و غیر سفیدپوست در انگلیس به شمار می آید. 
این سیاستمدار هندی االصل ۴2ساله، بانکدار 
مولتی میلیونر پیشین است که ثروت وی حدود 
73۰میلیون پوند بــرآورد می شود. وی سومین 
فردی است که در دو ماه گذشته سکان هدایت 
نخست وزیری بریتانیا را در دست می گیرد. این 
انتصاب در میانه بحران سیاسی و آشفتگی 
اقتصادی انگلیس انــجــام شــده کــه لیز تــراس 
نخست وزیر پیشین را در کمتر از دو ماه زمینگیر 
و مجبور به کناره گیری کرد. تراس که با ۴5روز، 
کوتاه ترین دوره نخست وزیری  در تاریخ کشورش 
را به نام خود ثبت کرد، در سخنرانی خداحافظی 
با اشاره به مشکالت داخلی و بیان اینکه »درون 
یک توفان به سر می بریم« بر ضرورت حمایت 

انگلیس از اوکراین تأکید کرد. 

اقتصاد؛ فاکتور مهم در آینده سوناک ◾
واکنش مردم هند هم به انتخاب نخست وزیر 
جدید بریتانیا در نوع خود جالب بود. کاربری 
با اشــاره به انتصاب سوناک نوشت: بریتانیا 
2۰۰سال بر ما حکومت کرد، حاال نوبت ماست 
ــال بــر آن هــا حکومت کنیم. دومین  کــه 2۰۰سـ
روزنامه پرتیراژ هند به نام داینیک جاگران هم 
تیتر زد: »بریتانیا اکنون در دست یک هندی 
اســت«. امــا همان گونه که گفته شد انتخاب 
سوناک در میانه یک بحران سیاسی و اقتصادی 
کم سابقه در بریتانیا صــورت گرفت. انگلیس 
با تورمی که اکنون ۱۰درصــد را هم رد کــرده، در 
بدترین شرایط اقتصادی ۴۰سال گذشته به سر 
می برد. همین مسئله به یک بحران سیاسی 
منجر شده و به بی ثباتی کابینه ها در این کشور 

دامن زده است. 

از ســال 2۰۱6 تــا بــه امـــروز بــه ترتیب »دیــویــد 
کامرون«، »ترزا می«، »بوریس جانسون«، »لیز 
تــراس« و اکنون نیز ریشی سوناک در جایگاه 

نخست وزیری قرار گرفتند.
اکنون پاسخ به این پرسش که تا چه اندازه امکان 
دارد ســونــاک هــم بــه ســرنــوشــت اســـالف خود 
دچـــار شــود موضوعی مهم بــه نظر مــی رســد. 
عبدالرضا فرجی راد، دیپلمات پیشین کشورمان 
در گفت وگو با قدس در این بــاره می گوید: هر 
چند برخی بر این باورند غیرسفیدپوست بودن 
نخست وزیر منتخب ممکن است موجب فشار 
فزاینده بر وی شــود ولــی به شخصه معتقدم 
ــذار  ــرگ ــدان اث چنین چــیــزی در واقــعــیــت چــن

نیست چراکه اساساً جامعه انگلیس با ایاالت 
متحده که مباحث نــژادی در آن پررنگ است 
تفاوت دارد. سفیر پیشین کشورمان در نروژ 
و مجارستان ولی چالش اقتصادی را در آینده 
سوناک مهم دانسته و افــزود: اکنون انگلیس 
با یک بحران اقتصادی دست به گریبان است. 
بخشی از این چالش به خاطر کووید۱9 است چرا 
که دولت در این سال ها هزینه بسیاری در این 
بخش کرد. دوم به برگزیت بازمی گردد که سبب 
شد سرمایه گذاری اروپایی در انگلیس 6۰درصد 

کاهش یابد. 
جنگ اوکراین هم این روزها مزید بر علت شده 
و موجب به هم خوردن اقتصاد اروپا و همچنین 

تالطم در اقتصاد بریتانیا شده و تورم باالیی را به 
دنبال داشته است. در نهایت برنامه مالیاتی 
نخست وزیر پیشین آخرین میخ بر این تابوت 
بود و شرایط بد اقتصادی، لیز تراس را وادار به 

کناره گیری از قدرت کرد.

افزایش تمایالت استقالل طلبانه در اسکاتلند ◾
فـــــرجـــــی راد در مـــــــورد تـــوانـــایـــی 
نخست وزیر برای عبور دادن بریتانیا 
ــوران مشکالت هــم می گوید:  از کـ
ســونــاک در مــقــام یــک بــانــکــدار و اقــتــصــاددان 
کارکشته نشان داده چم و خم کار را بلد است. 
حال اینکه چقدر موفق به پیشبرد ایده هایش 

شود به عوامل مختلفی بستگی دارد. 
همراهی حزب محافظه کار با وی، اینکه انگلیس 
تا چه میزان بخواهد همچنان به مداخله در 
بحران اوکــرایــن ادامــه دهــد و اینکه وی چقدر 
بتواند در جــذب سرمایه از آمریکا و اروپـــا به 
کشورش موفق شود از جمله این عوامل هستند؛ 
ولــی در مجموع احساس ایــن اســت وی از لیز 

تراس بهتر عمل کند. 
مشخص است ناپایداری اقتصادی و سیاسی در 
یک کشور همواره به بحث های جدایی طلبی در 

آن جغرافیا دامن می زند. 
این موضوع در مورد بریتانیا و افزایش تمایالت 
استقالل طلبانه در ایرلند شمالی و اسکاتلند 
هم مطرح اســت. دیپلمات پیشین کشورمان 
در نروژ و مجارستان ضمن تأیید اینکه تزلزل در 
کابینه می تواند به تمایالت استقالل خواهانه 
از بریتانیا دامن بزند، تصریح کرد: این موضوع 
به ویژه در مورد اسکاتلند چندان دور از انتظار 
نیست و حتی آن را در بیان »نیکالاستورجن« 
 وزیـــــــــر اول اســـکـــاتـــلـــنـــد هـــــم بـــــه عــیــنــه 

می بینیم.  استورجن با بیان اینکه اسکاتلند هرگز 
به سوناک رأی نخواهد داد از نخست وزیر جدید 
خواسته به سرعت انتخابات سراسری را برگزار کند. 
این مسئله نشان دهنده یک چالش مهم است، 
به ویژه اینکه سوناک سفیدپوست هم نیست و این 

می تواند بر تصمیم اسکاتلندی ها اثرگذار باشد.

بررسی چالش های پیش روی نخست وزیر تازه کار انگلیس

 سونامی مشکالت 

بیخ ریش سوناک

صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس 

وابسته به آستان قدس رضوی

مدیرعامل و مدیر مسئول:
علی یعقوبی 

 درگذشت طاهره صفارزاده، شاعر و مترجم
دکتر طاهره صّفارزاده، )درگذشته ۴ آبان ۱۳۸۷(، 

شاعر نو اندیش و صاحب سبک، پژوهشگر و مترجم 
ایرانی قرآن بود. او به همراه علی موسوی گرمارودی 

و نعمت میرزاده از آغازگران شعر انقالب اسالمی است. 
صفارزاده نخستین کسی است که ترجمه ای دوزبانه 

از قرآن به انگلیسی و فارسی را انجام داد. او در سال 
۲۰۰۵، از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی 

در مصر، به عنوان برترین زن مسلمان برگزیده شد.

اوقات شرعی به افق تهران

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/48

4/57

اذان مغرب
17/34

غروب خورشيد
17/16

 نیمه شب شرعی
23/06
طلوع فردا
6/21

اوقات شرعی به افق مشهد

اذان صبح فردا

اذان ظهر
11/16

4/24

اذان مغرب
17/01

غروب خورشيد
16/42

 نیمه شب شرعی
22/33
طلوع فردا
5/49

  ارتباطات مردمی:                           37610086 )051(
  امور مشترکین:                          37618044-5 )051(
)051(   روابط عمومی:                            37662587 
  نمابر سردبیر:            37610087 - 37684004 )051(
  سازمان آگهی ها:             37628205 - 37088 )051(

فاکس: 37610085  )051(
  سفارشات چاپی:                         37676596 )051(

  چاپ مشهد:                     مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                        چاپخانه جام جم

  آدرس دفتر مرکزی مشهد:
بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                               577 - 91735  

  تلفن:                                    14- 37685011 )051(
  دفترتهران:        

بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                                       66937575  )021(

)داخلی226(  66430122  )021(   نمابر:                     
 پیامک:                                                 30004567

      صفحه 8
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
و  آب شرب  تاسیسات  از  نگهداری  و  برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری  برون  موضوع  با  عمومی  مناقصه  فقره   5
نماید. کلیه  برگزار  الکترونیک دولت  تدارکات  از طریق سامانه  به شرح ذیل  و  خدمات مشترکین طبق جدول 

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  فراخوان  انتشار  سازند.تاریخ  محقق  مناقصه  در  شرکت  جهت  را  الکترونیکی  امضای  گواهی  ودریافت  مذکور  سایت  در  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  عضویت  عدم  صورت  در   

سامانه1401/08/02می باشد.اطالعات واسناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

با مصرف درست آب در تقسیم عادالنه نعمت خداوند سهیم باشیم
»آگهی مناقصه عمومی«

)نوبت اول(

الف- مهلت دریافت اسناد مناقصه : 1401/08/08
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:    1401/08/25

هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مناقصه خواهد بود.

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری  برون 
و  شرب  آب  تاسیسات  از  نگهداری  و 

خدمات مشترکین شهر ستان گناباد
2001001446000228

109.521.019.112 ریال
صد ونه میلیارد وپانصد وبیست ویک میلیون ونوزده هزار 

وصد ودوازده ریال

3.485.630.573ریال
میلیون  وپنج  وهشتاد  چهارصد  و  میلیارد  )سه 

وششصد وسی هزار وپانصد وهفتاد وسه ریال(

2
برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری  برون 
و  شرب  آب  تاسیسات  از  نگهداری  و 

خدمات مشترکین شهر ستان  تایباد
2001001446000227

73.658.585.889
میلیون  وهشت  وپنجاه  وششصد  میلیارد  وسه  هفتاد 

وپانصد وهشتاد وپنج هزار وهشتصد وهشتاد ونه ریال

2.409.757.577
)دو میلیارد وچهارصد ونه میلیون هفتصد وپنجاه 

وهفت هزار وپانصد وهفتاد وهفت ریال(

3
و  برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری  برون 
نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 

مشترکین شهر ستان  خلیل آباد
2001001446000229

48.061.581.223
وپانصد  میلیون  ویک  وشصت  میلیارد  وهشت  چهل 

وهشتاد ویک هزار ودویست وبیست وسه ریال

1.641.847.437
)یک میلیارد وششصد وچهل ویک میلیون وهشتصد 

وچهل وهفت هزار وچهارصد وسی وهفت ریال(

4
برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری  برون 
و  شرب  آب  تاسیسات  از  نگهداری  و 

خدمات مشترکین شهر ستان  گلبهار
2001001446000231

89.789.393.420
هشتاد ونه میلیارد وهفتصد وهشتاد ونه میلیون سیصد 

ونود وسه هزار وچهارصد بیست ریال

2.893.681.803
ونودوسه میلیون وششصد  میلیارد وهشتصد  )دو 

وهشتاد ویک هزار وهشتصد وسه ریال(

5
و  برداری  بهره  فعالیتهای  سپاری  برون 
نگهداری از تاسیسات آب شرب و خدمات 

مشترکین شهر ستان  خلیل آباد
2001001446000232

57.612.367.126
پنجاه وهفت میلیارد وششصد ودوازده میلیون وسیصد 

وشصت وهفت هزار وصد وبیست وشش ریال

1.928.371.014
)یک میلیارد ونهصد وبیست وهشت میلیون وسیصد 

وهفتاد ویک هزار وچهارده ریال(
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آگهی فراخوان عمومی  
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان  مورد نیاز ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت طبق 

شرایط، مدارك و  برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید:

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری فراخوان استعالم، از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت 

و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

اداره ارتباطات و 
اطالع رسانی
اداره کل راه 
و شهرسازی 

خراسان رضوی

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآورد به ریالموضوع فراخوان

انجام خدمات خودرویی جهت ماموریتهای 
درون و برون شهری معاونت توسعه مدیریت 

و منابع انسانی اداره کل ) 8 دستگاه (
10.656.000.0002001003374000031
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
شرکت توسعه ارتباطات ترافیكی

موضوع: اجاره پارکینگ غیرحاشیه پایانه مسافربری واقع در »مشهد، 
پایانه مسافربری، بال غربی«    

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
شرکت توسعه ارتباطات ترافیكی

موضوع: اجاره پارکینگ غیرحاشیه خسروی واقع در »مشهد، خیابان 
آخوند خراسانی، آخوند خراسانی 4«    

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.
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)خالصه آگهی مزایده عمومی(
شرکت توسعه ارتباطات ترافیكی

بلوار  »مشهد،  در  واقع  ارمغان  غیرحاشیه  پارکینگ  موضوع:اجاره 
فردوسی، خیابان رسالت، رسالت 2    

جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مزایده عمومی به آدرس 
اینترنتی www. ets. mashhad. ir مراجعه شود.

برگ سبز خودروی رنو مگان مدل 90 رنگ نقره ای 
- متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 193 و 55 ایران 
42 ش���ماره موت���ور C129184 و ش���ماره شاس���ی 
NAPLM050E01021867 به مالکیت محمد داود 
ش���کفتی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ف
,4
01
09
81
0

دی
قو

مف
هی 

آگ

برگ س���بز خودروی پژو 206 مدل 98 رنگ سفید 
روغن���ی به ش���ماره انتظام���ی 989 و 26 ایران 74 
ش���ماره موتور 182A0088781 و ش���ماره شاس���ی 
NAAP03EE7KJI57261 ب���ه مالکی���ت س���مانه 
فرمان بردار فیض آبادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ف
,4
01
09
87
5

دی
قو

مف
هی 

آگ

س���ند کمپانی اتوبوس بیابانی اس���کانیا تیپ عقاب 
4212 رنگ س���فید-روغنی س���ال 1387 به ش���ماره 
ای���ران 85 و ش���ماره بدن���ه  ش���هربانی 66 ع 168 
3626805 و ش���ماره موت���ور 8107990 ب���ه مالکیت 
گلپ���ری براهوئی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می گردد. 40
10
93
74

دی
قو

مف
هی 

آگ
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر  دارد
یک فقره مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده با موضوع 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 اطالعات واسناد 
به  الذکراز طریق سامانه ستاد  مناقصه عمومی موضوع فوق  و دعوتنامه 
مناقصه گران ارسال خواهد شد تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1401/08/03  

می باشد.. متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، 
نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( 

برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند. 

زمان و مهلت اسناد مناقصه:الف - مهلت دریافت اسناد مناقصه: 1401/08/08
ب– مهلت تحویل پیشنهادها:     1401/08/18     ج – بازگشایی پاکات   1401/08/21

هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی
شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan : سایت اینترنتی

مصرف بی رویه   آب باعث خسارت به آیند گان است
مناقصه عمومی یک مرحله ای 

با ارزیابی ساده   ول
ت ا

نوب

میزان تضمین شرکت در مناقصهمبلغ برآورد کارشماره فراخوانموضوع مناقصهردیف

1

برون سپاری فعالیتهای 
بهره برداری و نگهداری 

از تاسیسات آب شرب و 
خدمات مشترکین 

شهرستان زاوه 

2001001446000235

54.777.213.971 ریال
پنجاه و چهار میلیارد و هفتصد 

و هفتاد و هفت میلیون و 
دویست و سیزده هزار و نهصد 

و  هفتاد و یک ریال 

1.844.000.000ریال
یک میلیارد و هشتصد و چهل و 

چهار میلیون ریال



WWW.QUDSONLINE.IR4315 چهار شنبه 4 آبان 1401  29 ربیع االول1444  26 اکتبر2022   سال سی و پنجم    شماره 9936   ویژه نامه

ــگــی خـــراســـان  ــرهــن ــراث ف ــی م
بــرای تسهیل جذب  رضــوی 
از نجف  گــردشــگــر ســامــت 

اعام آمادگی کرد. 
و  گــردشــگــری  میراث فرهنگی،  مــدیــرکــل 
ــوی گفت:  صــنــایــع دســتــی خــراســان رضـ
آمادگی برای جذب گردشگران سامت از 
با همکاری تشکل های گردشگری  نجف 

را داریم.
سیدجواد موسوی در دیدار با عبدالکریم 
نجف  استان  گردشگری  مدیرکل  طاهر 
اشرف افزود: شهر های مشهد مقدس و 
دارند  برادرخواندگی  پیمان  اشرف  نجف 
و بــا تــوجــه بــه تــوافــق صـــورت گرفته در 
آینده  این دیدار هیئت های دو طرف در 
زائــران  اجرایی شــدن سفر  بــرای  نزدیک 
نامه  از نجف به مشهد دیــدار و تفاهم 

امضا خواهند کرد.
مــدیــرکــل مــیــراث فــرهــنــگــی، گــردشــگــری و 
صنایع دستی خراسان رضوی با اشــاره به 
کرد:  اظهار  اقامتی مشهد  مراکز  ظرفیت 
اقامتی  مراکز  کیفیت ترین  با  و  بیشترین 
کشور در مشهد قرار دارد و با توجه به تعداد 
و تنوع مراکز اقامتی، ارزان ترین خدمات به 

زائران و گردشگران ارائه می شود.
عــبــدالــکــریــم طــاهــر مــدیــرکــل گــردشــگــری 
استان نجف اشرف عراق هم در این دیدار 
مردم  با  خوبی  ارتباط  مشهدی ها  گفت: 
نجف دارنــد و مــردم نجف نیز بــرای سفر 
زیارتی و درمانی به این شهر عاقه مندند 
ــا اداره کــــــل  ــعــامــل بـ ــدوارم در ت ــ ــیـ ــ ــه امـ کـ
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 
خراسان رضوی شرایط برای سفر به مشهد 

تسهیل شود.

راهــور خراسان  رئیس پلیس 
ــوی گــفــت: مــدرســه هــای  رضــ
در  اصلی  در معبرهای  واقــع 
مشهد بیشترین بار ترافیکی 
را ایجاد می کنند که این مدارس شناسایی 
و تمهیدات الزم برای کاهش ترافیک آنان 

اندیشیده شده است.
ســرهــنــگ عــلــی اکــبــر غــامــی افـــــزود: با 
در  ترافیک  مــیــزان  مدرسه ها  بازگشایی 
یافته  افزایش  به صورت چشمگیر  شهر 
که مــدارس واقع در بولوار سجاد، هفت 
استقال  ــوار  ــول ب و  آزادی  مــیــدان  و  تیر 
را در شهر  ترافیک  بار  مشهد بیشترین 

ایجاد می کنند.
استقرار  بــر  عــاوه  کــرد:  خاطرنشان  وی 
ــن معابر  ایـ راهــــور در  پــلــیــس  ــیــروهــای  ن
این  مدیران  از  ترافیک،  روان سازی  برای 

در  نیز خواسته شده چنانچه  مدرسه ها 
ــل آمــوزشــگــاه امــکــان توقف  فــضــای داخـ
مدرسه  سرویس های  دارد،  وجود  خودرو 
در داخل آموزشگاه اقدام به سوار و پیاده 
ــوزان کنند تــا در مقابل  ــردن دانــش آمـ ک

مدرسه بار ترافیکی ایجاد نشود.
سرهنگ غامی اضافه کرد: همچنین در 
بررسی های  مدارس  پیرامون  های  محیط 
معبری  چنانچه  تا  می گیرد  صــورت  الزم 
ــا ایـــن اقـــدام  قــابــل بــازگــشــایــی اســـت و ب
هماهنگی های  شــود،  تسهیل  رفــت وآمــد 
الزم با شهرداری برای بازگشایی ها صورت 

گیرد.
رئیس پلیس راهور خراسان رضوی ادامه 
نیز در سراشیبی ها  داد: کاهنده سرعت 
نــصــب مـــی شـــود تـــا ســرعــت در اطـــراف 

مدرسه ها کنترل شود.

طرح  مشترک  کمیسیون  رئیس 
خانواده  تعالی  و  جوانی جمعیت 
ــیــری جمعیت  مــجــلــس گــفــت: پ
بــزرگ تــریــن بــحــران تــاریــخ ایـــران 
بـــرای آن تدبیری  بــایــد  کــه  محسوب مــی شــود 
اندیشید. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر 
حسین بانکی پور در نشست پودمانی با موضوع 
بــراســاس محاسبات  ــزود:  ــ اف جــوانــی جمعیت 
از  ــد  درصـ ــده، ۳۰  ــن آی ــال  تــا ۳۰ســ بین المللی 
جمعیت کشور سالمند خواهد شد. سالمندان 
حال حاضر به دلیل وجود فرزندان و اطرافیان 
در شرایط نسبتاً مطلوبی در حوزه های مراقبتی و 
حضور درمیان خانواده قرار دارند اما سالمندان 
۳۰ سال آینده به دلیل کاهش جمعیت و نبود 
اطرافیان، نیاز به مراقبت هایی خارج از حیطه 
خانواده پیدا می کنند، ضمن اینکه هزینه های 
بهداشت و درمان و نیاز به مراکز درمانی به طور 

چشمگیری افزایش خواهد یافت.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت 
و تعالی خانواده مجلس گفت: در صورت ادامه 
این روند تا ۳۰ سال آینده، نیروی جوان مورد 
نیاز برای چرخاندن موتور اقتصاد به اندازه کافی 
موجود نیست و کشورمان با مشکات این حوزه 

نیز روبه رو خواهد شد.
به  ورود کشورمان  ــزود: در صــورت  اف بانکی پور 
چاله جمعیتی، ۱۵۰ سال زمــان بــرای خــروج از 
آن الزم است و کشورمان تنها 6 سال زمان دارد 
از بــروز این بحران جلوگیری کند و رونــد پیری 

جمعیت را با شیب مایم تری طی کند.
ازدواج  ادامــه داد: در۱۰ سال گذشته رونــد  وی 
کاهش یافته و سال گذشته، با اتخاذ تدابیری 
ازدواج  آمار  تسهیات،  اعطای سریع  همچون 
افزایش یافت ، بنابراین می توان با کاهش موانع 

در این زمینه موفق عمل کرد.

گفت:  رضوی  خراسان  استاندار 
مــوضــوع اشــتــغــال و مسکن در 
ــت کــاری  ــوی ــوی اول خــراســان رضـ
مدیران است و امیدواریم بتوانیم 
ــا مــشــارکــت مـــردم اقــدامــات  در ایـــن حـــوزه ب

مناسبی انجام دهیم.
آیین  در  نظری  یعقوبعلی  مهر،  ــزارش  گـ بــه 
تخصیص واحدهای طرح نهضت ملی مسکن 
نیشابور اظهار کرد: دشمن طمع کرده تا ارتباط 
دینی و معنوی ما را با هویت ملی قطع کند؛ 
اما تیرشان به سنگ خورد و نظام جمهوری 

اسامی الگوی بسیاری از جوامع است.
نظری افزود: برخی مشکات در کشور وجود 
عملکرد  از  نــاشــی  مشکات  ایــن  امــا  دارد؛ 
ــوده نــه حکومت  بـ ــراد  ــ ــران و اف ضعیف مــدی
آن  وجــود  کلی  لحاظ  از  که  دینی  و  اسامی 

درست و کامل است.
ــا اشـــــاره به  ــوی بـ ــ ــانـــدار خـــراســـان رضـ ــتـ اسـ
اظهار  رضــوی  خراسان  در  اخیر  اعتراضات 

کــرد: صف مــردم با همه مشکات از صف 
معاندان  و  دشمنان  بــه  اتــصــال  کــه  کسانی 
ــد، جداست و خراسان رضــوی به دلیل  دارن
جایگاه  از  هشتم)ع(  امام  منور  بارگاه  وجود 
خــاص و مهمی بــرخــوردار اســت. از ایــن رو 
این  در  دشمنان  ســوی  از  برنامه ریزی هایی 

استان انجام شده بود.
نظری ادامه داد: پیشرفت پروژه های مسکن 
لحظه رصد  بــه  لحظه  رضـــوی  خــراســان  در 

می شود و به همین دلیل سرکشی هایی بدون 
اطاع از پروژه ها در استان داریــم تا هر چه 
زودتر این پروژه ها به اتمام برسند و در اختیار 

مردم قرار گیرند.
استاندار خراسان رضوی اظهار کرد: در 6ماهه 
استان  به  کشور  اشتغال  ۳۰درصـــد  گذشته 
خراسان رضوی اختصاص یافته بود و از سال 
گذشته تاکنون ۱۳۰ هزار اشتغال در خراسان 

رضوی ایجاد شده است. 

 اعالم آمادگی خراسان رضوی
 برای تسهیل جذب گردشگر سالمت از نجف

 مدرسه ها
دارای بیشترین بار ترافیکی در مشهد 

 پیری جمعیت
 بزرگ ترین بحران تاریخ ایران محسوب می شود

استاندار خراسان رضوی :

مسکن و اشتغال، اولویت اصلی مدیران است

حمل و نقلگردشگری جمعیت

اقتصادی

گفت وگو با دختری که در آشوب های خیابانی فراخوان می  داد  

یارگیری برای اغتشاش در ارتباط خیابانی!
مسکن و اشتغال  

اولویت اصلی 
مدیران است

وجود 213 معدن 
 غیرفعال در 

خراسان جنوبی

تجمع آتش نشانان 
مشهدی در اعتراض 
به نحوه محاسبه مزد

3

خراسان شمالی

 وضعیت نیمه تعطیل 
فرودگاه بجنورد 

خراسان رضوی

کمبود تجهیزات و نبود کالس 
مناسب در مدرسه های عشایری

18311632 1631
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در استان2

از بیستم آبان 98 حدود سه سال می گذرد. 
روزی که توافق نامه ای به امضای ۱2 نفر از 
از  مدیران ارشد خراسان رضوی رسید که 
ایــن حیث در نــوع خــود بی نظیر بــود. این 
توافق نامه، اباغ مدیریت واحد کشف رود 

را در خود جای داده بود. مدیریتی که قرار 
بود ضمن شناسایی معضات و مشکات 
اقدام  آن  راستای ساماندهی  کشف رود در 
کــنــد. در آن تــوافــق نــامــه مــدیــریــت واحــد 
کــشــف رود به شــهــرداری مشهد به عنوان 

واگذار  اقتصادی شهرستان مشهد  معین 
صراحت  بــه  مــذکــور  تفاهم نامه  در  شـــد. 
اشاره شده بود که اکنون به دلیل رها شدن 
فاضاب های صنعتی و مسکونی و بارگذاری 

کاربری های متفاوت و...

کمیسیون اصل 90 در انتظار گزارش کار دستگاه های متولی

کشف معمای کم کاری ها در»کشف رود«!

ویژه خراسان شمالی، رضوی و جنوبی

و  اشتغال  استاندار خراسان رضوی گفت: موضوع 
مسکن در خراسان رضوی اولویت کاری مدیران است 
و امیدواریم بتوانیم در این حوزه با مشارکت مردم 

اقدامات مناسبی انجام دهیم...

حساب های بانکی و پرونده های مالیاتی ۵۳معدنکار 
خراسان  بــه  قضایی،  دستگاه  پیگیری  بــا  اســتــان 

جنوبی بازگشته است...

حدود ۱۰۰ نفر از آتش نشانان مشهدی صبح روز 
و  کــرده  مقابل شــهــرداری مشهد تجمع  گذشته 
خواستار حل مشکات مادی در پرداخت حقوق 

خود شدند... 4
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      صفحه  1 خراسان

ش��هرداری قلندرآباد در نظ��ر دارد تجدید مناقصه 
تولید ، حمل و پخش  آس��فالت مس��یر ورودی شهر 
قلندرآباد به ش��ماره فراخوان 2001095441000003 
را از طری��ق س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دولت 
برگ��زار نمای��د. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه از 
دریاف��ت مناقصه ت��ا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران 
س��امانه  درگاه  طری��ق  از  ه��ا  پاک��ت  بازگش��ایی  و 
ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت ) س��تاد (  به آدرس
  www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل 
ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

 مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت :
ساعت 12 مورخ 1401/8/04 

مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی: 
ساعت 12 مورخ 1401/8/11
زمان بازگشایی پاکت ها: 

ساعت 10 صبح مورخ 1401/8/12 
                  رضا قاسمی- شهردار قلندرآباد

تجدید مناقصه تولید، حمل و پخش 
آسفالت مسیر  ورودی شهر قلندرآباد

)مرحله دوم( 

ح
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بدینوس��یله از کلیه نمایندگان محترم منتخب در جلس��ات مجامع عمومی مرحله اول ش��رکت تقاضا دارد 
که در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول که در س��اعت 09/00 صبح روز 4 شنبه مورخ 
1401/08/25 در مح��ل مرک��ز تربیت معلم ش��هید کامیاب- نبش س��ناباد 35 برگزار می ش��ود حضور بهم 

رسانند.
دستورکار مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم )نوبت اول(:

1( گزارش هیئت مدیره       2( گزارش بازرس             3( تصویب صورت های مالی سال 1400
4( تصویب آئین نامه های حقوق و دستمزد و معامالت

5( تصمی��م در خص��وص مالکان محترمی که قطعات آنها کس��ر متراژ دارد و یا در محلی نامناس��ب )داخل 
گودی و مسیل( قرار گرفته اند.

6( تصمیم در خصوص قطعات مالکان محترمی که در مسیرهای شبکه های اجرایی قرار گرفته اند.
7( تصمیم در خصوص قطعات تقسیم نشده

8( پیش بینی تأمین امنیت مجموعه با توجه به شرایط منطقه و اراضی
9( چگونگی تسویه حساب سهامداران و اعضا با شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان ناحیه 3 مشهد مقدس

10( پرداخت اجور معوقه اوقافی              11( تصمیم در خصوص محصورسازی طرفین مجموعه
12( تصمیم در خصوص اجرای طرح های آبادانی و بهسازی مجموعه

13( بحث و تبادل نظر در خصوص راهکارهای تفکیک اراضی به 3 مجموعه
14( انتخاب بازرس اصلی و علی البدل جهت سال مالی 1401

توضیحات: داوطلبان امر بازرس��ی بای��د تقاضای کتبی خویش را حداکثر تا تاری��خ 1401/08/19 به همراه 
مدارک و س��وابق به دفتر ش��رکت در دبستان ش��هید آذرمنش واقع در انتهای خیابان رزم- بلوار ارشاد 

الرضا علیه السالم- نبش ارشاد الرضا 8 تحویل نمایند.
هیئت مدیره شرکت ف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مرحله دوم
 )نوبت اول( شرکت تعاونی باغداری کشاورزی سبز گستران فرهنگ بارثاوا 

به شماره ثبت 66364 و شناسه 14007970053



   ساخت 
100هزار واحد 
مسکونی در 
حومه مشهد  
جواد خدایی، معاون 
هماهنگی امور 
عمرانی استاندار 
خراسان رضوی 
گفت: 260 هزار 
واحد مسکونی در 
شهرها و مناطق 
روستایی و حدود 
100 هزار واحد 
نیز در شهر مشهد 
و حومه آن شامل 
گلبهار، بینالود و 
شهرک مهرگان 
ساخته خواهد شد.

هاشم رسائی فر  از بیستم 
ــه ســـال  آبــــــان 98 حــــــدود ســ
می گذرد. روزی که توافق نامه ای 
به امضای 12 نفر از مدیران ارشد 
خراسان رضوی رسید که از این 
حیث در نوع خود بی نظیر بود. 
این توافق نامه، ابالغ مدیریت واحد کشف رود را 
در خود جای داده بود. مدیریتی که قرار بود ضمن 
شناسایی معضالت و مشکالت کــشــف رود در 

راستای ساماندهی آن اقدام کند.

اهدافی برای توافق نامه  ◾
در آن توافق نامه مدیریت واحــد کــشــف رود به 
شــهــرداری مشهد بــه عــنــوان معین اقتصادی 
شهرستان مشهد واگذار شد. در تفاهم نامه مذکور 
به صراحت اشاره شده بود که اکنون به دلیل رها 
شدن فاضالب های صنعتی و مسکونی و بارگذاری 
کاربری های متفاوت و بیش از توان اکولوژی محیط 
کــشــف رود نه تنها کــارکــردهــای اصلی و گذشته 
خود را نداشته بلکه عاملی برای مشکالت شدید 
اجتماعی و زیست محیطی شده است. به منظور 
جلوگیری از تخریب، تصرف اراضـــی و احیای 
بخشی از کارکردهای این رودخانه در محدوده 
حریم مشهد این تفاهم با مشخص شدن اهدافی 

مورد توافق طرفین قرار گرفت.
 دستیابی به اکوسیستم پایدار، پیشگیری، کنترل 
و مهارآلودگی ها به ویژه فاضالب های آلوده، ایجاد 
محیطی مناسب در اطــراف رودخــانــه با رویکرد 
حفظ آب و خاک، فعال سازی ظرفیت های کسب و 
کاری و اشتغال زایی محدوده کشف رود با محوریت 
بازآفرینی شهری، توسعه کمربند سبز در شمال 
شهر مشهد و فعال سازی ظرفیت های گردشگری 
و تفریحی عمومی، رفــع مشکالت بهداشتی 

و زیــســت محیطی منطقه، اســتــفــاده بهینه از 
ظرفیت های بالقوه طرفین بــرای بهبود مستمر 
وضعیت محیط زیست کالنشهر مشهد و ارتقای 
سطح فرهنگ و آگــاهــی هــای زیــســت محیطی 
شهروندان و بازدیدکنندگان بر اســاس وظایف 
ــداف در توافق نامه  قانونی طرفین از جمله اهـ
مشترک همکاری برای ساماندهی کشف رود در 
ــود. اهــدافــی که قطع به یقین  نظر گرفته شــده ب
می توان گفت درصد باالیی از آن تا امروز محقق 

نشده است!

 امضای 12 مدیر ارشد استانی و شهری  ◾

پای توافق نامه
یک هفته پس از ابالغ این توافق نامه که موضوع، 
شــرح وظــایــف و تعهدات هــر کـــدام از دستگاه ها 
مشخص شده بود، مراسمی در یک نقطه از حاشیه 
کــشــف رود بــا حضور جمعی از مــدیــران شهری و 
استانی بــرگــزار شــد تــا عمالً داســتــان ساماندهی 

کشف رود بار دیگر کلید بخورد.
بگذریم از اینکه در آن مراسم حرف های زیادی گفته 
و قول های فراوانی از سوی مسئوالنی که امضا کننده 

توافق نامه بودند، داده شد. اکنون هشت نفر از آن 
12 نفر سمت اجرایی ندارند؛ اما آنچه در واقعیت 
مــی تــوان دیــد ایــن اســت که ساماندهی کشف رود 
تقریباً روی کاغذ مانده و بسیاری از دستگاه ها وظایف 
خود را انجام نداده اند و اندک اقداماتی که شهرداری 
مشهد در طول این سه سال انجام داده با تعهدات 
و شــرح وظایفش به عنوان فرماندهی کشف رود، 

فاصله زیادی دارد.

تعهدات دستگاه ها روی هوا! ◾
در اقدامات به عمل آمده نه از ایجاد زیرساخت های 
ــدوده خــبــری اســـت نه  ــحـ ــردشــگــری مـ تــوســعــه گ
از طــرح هــای مــهــنــدســی. رودخـــانـــه کــشــف رود با 
رویــکــرد زیست محیطی چندان اجــرایــی نشده و 
تصفیه خانه های مورد پیش بینی، اجرایی نشدند 
و ارتقا نیافتند و طرح سپتاژ به سرانجامی نرسیده 
است. هرچند که برای اجرای آن  در نهایت یک سال 

زمان در نظر گرفته شده بود!
نظارت بر منابع آالینده اعم از صنایع و مشاغل در 
محدوده کشف رود و پیگیری حقوقی و قضایی این 
موضوع که در تعهدات اداره کل محیط زیست 
خراسان رضوی گنجانده شده در توافق نامه مشترک 
نیز چندان توجهی به آن نشده است چرا که اگر 
ایــن موضوع پیگیری می شد تاکنون می بایست 
دست کم در موضوع شهرک چرمشهر و ساماندهی 
تصفیه خانه آن با قاطعیت اقدام می شد و داستان 

این تصفیه خانه به سرانجام می رسید.
شــرکــت شـــهـــرک هـــای خـــراســـان رضـــــوی، دیــگــر 
امضا کننده و متعهد شده در توافق نامه مشترک 
همکاری است که در تعهداتی که برای این مجموعه 
در نظر گرفته شده با در نظر داشتن این موضوع 
ــه 3هــزار مترمکعب از شهرک چرمشهر  که روزان
فاضالب صنعتی خطرناک وارد کشف رود می شود. 

این شرکت در توافق نامه متعهد شده بود مطابق 
بــا اســتــانــداردهــای محیط زیستی بـــرای تکمیل 
تصفیه خانه چرمشهر تــا پــایــان ســال 98 اقــدام 
کند که ایــن بند از تعهدات شرکت شهرک های 
خراسان رضــوی پس از سه ســال از زمــان امضای 
توافق نامه مشترک به طــور کامل اجــرایــی نشده 
است. تنها اقدامی که انجام شده افتتاح فاز یک 
تصفیه خانه چرمشهر بود که در این فاز فاضالب 
ورودی چرمشهر تنها تا حدودی تصفیه فیزیکی 
شــده یا به اصطالح آشغال گیری می شود و پس 
از آن بدون هیچ تغییر شیمیایی با همان ماهیت 
آالیندگی باال روانه کشف رود می شود و از افتتاح 

فاز دوم تصفیه خانه خبری نیست!

از گزارش ماهیانه دستگاه ها تا اخطار 2 هفته ای  ◾
کمیسیون اصل 90

بر اساس آنچه که در توافق نامه مشترک به آن اشاره 
شده و معاون هماهنگی امور عمرانی رونوشت آن را 
برای استاندار وقت، مدیر کل دفتر فنی امورعمرانی و 
حمل و نقل و ترافیک استانداری و نماینده استانداری 
در طرح احیای کشف رود ارسال کرده، ضمن ابالغ 
توافق نامه بــه دستگاه های مرتبط بــا ساماندهی 
کــشــف رود از آن هـــا خــواســتــه شــده شــرح وظایف 
مصوب، اقــدامــات اجرایی الزم انجام و گــزارش آن 
به صــورت ماهیانه به استانداری خراسان رضوی 
ارسال شود. قرار گرفتن این موضوع در کنار پیگیری 
کمیسیون اصــل 90 مجلس و اولتیماتوم رئیس 
این کمیسیون به معاونت عمرانی استانداری برای 
پیگیری تخلفاتی که در حوزه آالیندگی کشف رود 
صورت گرفته است، می تواند کلید همه موضوعات 
پیرامون به سرانجام نرسیدن ساماندهی کشف رود تا 
امروز باشد! گرچه که از زمان پایان اخطار کمیسیون 

اصل 90 و مهلت دو هفته ای آن مدتی می گذرد. 

کمیسیون اصل 90 در انتظار گزارش کار دستگاه های متولی

کشف معمای کم کاری ها 
در»کشف رود«!

خبرخبر
روزروز

افزایش 10 درصدی آمار اهدای عضو در مشهد
آمار اهدای عضو در دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزایش 

10درصدی یافته است.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 
پزشکی مشهد گفت: در نیمه نخست امسال ۷0 مورد 
مرگ مغزی منجر به پیوند شد که این رقم در نیمه پارسال 

۶۶مورد بود و این آمار افزایش 10 درصدی داشته است.

دکتر ابراهیم خالقی افـــزود: از ابــتــدای امسال تاکنون 
۷8مورد مرگ مغزی منجر به پیوند ثبت، 318 عضو و بافت 
به بیماران نیازمند عضو اهدا و پیوند زده شد که بیشترین 
پیوند عضو مربوط به کلیه با ۴۴ مورد و بیشترین بافت 

پیوندی مربوط به بافت قرنیه با 123 مورد بوده است.
مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم 

پزشکی مشهد گفت: رضایت خانواده بیماران مرگ 
مغزی مهم ترین شرط در اهدای عضو این افراد است 
که در دهه 80 آمار رضایت خانواده ها کمتر از 30 درصد 
بود؛ اما با اطالع رسانی و آگاه سازی از طریق رسانه ها، 
اکنون اهدای عضو به یک شاخص و نماد ایثار تبدیل 
شده و در حال حاضر این عدد به بیش از ۷0 درصد 

رسیده است.
دکتر خالقی با بیان اینکه تا کنون بیش از 100 هزار نفر در 
سامانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد، رضایت خود را برای 
اهدای عضو اعالم کرده اند، افزود: عالقه مندان می توانند 
از طریق نشانی http://hospital.mums.ac.ir برای 

دریافت کارت اهدای عضو اقدام کنند.

   ضرورت ایجاد زنجیره صنایع تکمیلی خراسان شمالی
محصوالت کشاورزی  

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت ایجاد 
زنجیره صنایع تکمیلی محصوالت کشاورزی 

تأکید کرد و افزود: استفاده از مزیت های استان به 

ویژه حوزه کشاورزی، امری ضروری است.
به گزارش مهر، محمدرضا حسین نژاد اظهار کرد: 

با توجه به پتانسیل و ظرفیت بالقوه خراسان 
شمالی در حوزه محصول انگور، با برگزاری 

جلسات توجیهی، بستر صادرات آن به کشور 

پاکستان و سایر کشورها فراهم شده است.
وی خرید تضمینی انگور و شناسایی بازارهای 

فروش را رکن مهمی دانست و گفت: با این اقدامات، 
باغداران با اطمینان بیشتری برای تولید اقدام 

خواهند کرد.

حسین نژاد تصریح کرد: با کامل شدن زنجیره 
صنایع در هر نوع محصول و بهره مندی از 

تجربه های جهانی، هدف اصلی خود را با اداره 
علمی و روش های جدید در راستای توسعه 

اقتصادی دنبال می کنیم.
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روستای خوش آب و 

هوای اندرخ،درختان ده 
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مشهدالرضالوله بازکنی 
 وصل اگو

 تشخیص ترکیدگی 
ونم زدگی بادستگاه 
ترمیم کف سرویس بامصالح

پیروزی 38764467 
 38764468 س��جاد 
فردوسی 38825264 
کوهسنگی 38825264 
37285670 مطه��ری 
 38764467 معل��م 
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هاشمیه 38825264 
هفت تیر 38764467
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خودروهای فرسوده

مشاورین امالک

خرید و فروش
باغ و زمین

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

قالی شویی

تخلیه چاه
لوله بازکنی و رفع نم
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سالمندان مهروماه
VIP بلوارسجاد،فضای

خدمات باکیفیت کادر مجرب
36024166-09154077916

زندگی برمدار قرآن 
آموزش تخصصی قرآن کریم
روخوانی،تجوید،صوت ولحن

10جلسه تضمینی 
باارایه گواهینامه 

موسسه فرهنگی قرآن وعترت 
آوای وحی بقیة ا...)عج( 
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استادکارماهر 
یانیمه ماهر
mdf 

ونجاری
 نیازمندیم 

09153180127

استخدام 
آبمیوه بستنی دوستان

09386006457
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خدمات
پزشکی و درمانی

آموزشگاه های
تخصصی

کارگرماهر

مشاغل گوناگون

به یک نفر مرد جوان 
با مدرک تحصیلی 
حداقل لیسانس 

کامپیوتر مسلط به 
سخت افزار و برنامه 

نویسی به طور 
تمام وقت با حقوق 
و مزایایی قانونی 

نیازمندیم.
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  توجه نکردن
 به جلو با مرگ 

گره خورد
سرهنگ یگانه پور؛ 

فرمانده انتظامی 
شهرستان شیروان 

گفت: در پی یک 
سانحه رانندگی 

در شهر زیارت که 
بر اثر برخورد یک 

دستگاه نیسان با 
موتورسیکلت رخ 

داد، راکب موتور در 
دم جان باخت. علت 

این حادثه توجه 
نکردن راننده نیسان 

به جلو و همچنین 
نقص فنی چراغ جلو 

موتورسیکلت بوده 
است.

اهدای عضو

اهدای اعضای 
بدن طلبه جوان 

به ۶ بیمار
اهدای اعضای طلبه 
جوان ۲۹ ساله مانه 
و سملقانی به ۶ نفر 

زندگی دوباره بخشید.
به گزارش صدا و سیما، 

قلب، قرنیه چشم، 
کلیه، کبد و پوست 
علی بادپروا؛ طلبه 

۲۹ساله ای که دوشنبه 
شب بر اثر نشت گاز 

آبگرمکن به کما رفته و 
دچار مرگ مغزی شده 

بود، به ۶ نفر جان دوباره 
بخشید.

این جوان طلبه همراه 
همسرش دچار 

گازگرفتگی شده بودند 
که متأسفانه هر دو به 

دلیل مسمومیت جان 
خود را از دست دادند.

خبرخبر
روزروز

دخــتــر  رحمانی   عقیل 
ــال  ــه در کــان ۲3 ســـالـــه ای کـ
ایــنــســتــاگــرامــی و تــلــگــرامــی 
پـــر مــخــاطــبــش ســلــســلــه وار 
فــراخــوان تجمع و اغتشاش 
مــــی  داد، پــس از دستگیری 
مانند بیشتر افـــرادی کــه بــازداشــت شــده انــد، 
خط گیری اقــدامــات خــود را به پــای شبکه های 

معاند انداخت!
مهتاب که پس از یک هفته بازداشت با دستور 
مقام قضایی در دادســرای انقالب مشهد آزاد 
شده است، در گفت وگو با خبرنگار ما به تشریح 
اقدامات غیرقانونی اش پرداخت و این گونه وارد 
ماجرا شد: به واسطه شغلی که دارم، صفحه 
اینستاگرامی پر مخاطب با حدود ۲4 هزار عضو 

و کانال تلگرامی مشابهی را مدیریت می کنم. 
برگزاری مراسم عروسی و جشن های مختلف، 
ــرای همین تــعــداد زیـــادی  ــت. بـ حــرفــه مــن اسـ
عضو دارم. همزمان با آغاز برخی اغتشاشات، 
ــردم. بــا خود  مــن هــم چند اســتــوری منتشر کـ
می گفتم کسی به این استوری ها توجه ندارد و 
به خیابان ها نمی آیند. هرگز درک نمی کردم اگر 
فردی با انتشار استوری من به خیابان بیاید و 

برای او اتفاقی رخ دهد، من مقصرم.
مهتاب ادامه داد: پس از مدتی فعالیت و دعوت 
به تجمعات مختلف، شناسایی و دستگیر شدم. 
فعالیت های من به انتشار استوری محدود نبود 
و پس از آنکه وارد ماجرا شدم، پیام هایی از طرف 
لیدرهای اصلی برایم می آمد و از من درخواست 

می شد تصویرهای فراخوان و... را منتشر کنم.
در این میان فردی که با من ارتباط برقرار کرده 
بود، با ارسال پیامی با این مضمون »من با 15پسر 
می آیم. تو هم با 15 دختر به محل تجمع بیا« 

درخواست مذکور را مطرح کرد.
من هم این کار را قبول کــردم؛ چون دخترهای 
زیادی با من در زمینه برگزاری مجالس عروسی 
ارتباط داشتند و می توانستم آن هــا را به کف 
خیابان بــبــرم! امــا نتوانستم 15 دختر را پیدا 
کنم. حــدود 5 تا 7 نفر را با خــود همراه کــردم و 
به خیابانی که او خواسته بــود، رفتیم. هرچه 
منتظر ماندیم، از پسرها خبری نبود. پیام هایم 
را هم جواب نداد. تصور من این بود که این فرد 
با بهانه دوستی خیابانی می خواست جمعیتی 

را به خیابان بکشد و شاید در مورد دیگران هم 
چنین کرده باشد. 

صندوق دریافت پیام های صفحه اینستاگرامم 
ــود بــه محل  در یــک بـــازه زمــانــی تبدیل شــده ب
دریافت فراخوان های تجمع که افراد ناشناس 
برایم ارسال می کردند؛ چون من مخاطب داشتم 
و از من می خواستند آن ها را منتشر کنم. یک بار 
می گفتند مردم به الهیه بیایند، بار دیگر خیابان 

احمدآباد و...

توهم جنایت در بازداشت ◾
ایــن متهم اغتشاشات اخیر که سرباز فضای 
مجازی معاندان شده بــود، ادامــه داد: وقتی با 
وثیقه آزاد شدم و به میان برخی اقوام برگشتم، 
آن ها به بدن من دست می زدند و می پرسیدند 
آیــا مــورد تعرض از ســوی مــأمــوران پلیس و... 

نگرفته ای؟ هرچه به آن ها می گفتم برخورد با  قرار 
من در بازداشتگاه آن گونه نبود که در شبکه های 
خارجی از زنــدان هــای ایــران و مــأمــوران امنیتی 
ــاور نمی کردند؛ چرا  نشان می دهند، بــاز هم ب
که برخی از آشنایان، مشتری همان شبکه ها 

هستند مانند گذشته من!
البته واقعیت ماجرا هم همین اســت. من هم 
تحت تأثیر خبرهای دریــافــتــی از شبکه های 
معاند، تصوری مشابه آن ها داشتم و حتی زمانی 
که وارد محل بازجویی شدم، دهانم خشک شده 
بود و نزدیک بود از حال بروم که یکی از مأموران 
زن پلیس بــرای من آب آورد و از من خواست 

آرام باشم.
این عده ای )اغتشاشگران( که من با آن ها همراه 
شدم، اگر بر فرض محال قرار باشد در کشور به 
قدرتی برسند، نخستین چیزی که نابود می شود، 

امنیت کشور است. من با حجاب کامل )چادر( 
در خیابان تردد نمی کنم؛ ولی تا امروز هیچ وقت 
پلیس مرا برای این موضوع نه کتک زده و نه جلو 

مرا گرفته است.

عربستان با حاکمان دیکتاتور، دلسوز آزادی  ◾
زنان ایرانی!

اینستاگرام و شبکه های خبری آن طــرف آبی 
مانند اینترنشنال و منوتو که پس از آزادی از 
زندان فهمیدم با پول عربستان سعودی حمایت 
می شوند و دلسوز مــردم ما شــده انــد، ذهنم را 
جادو کرده بودند و هیچ خبر دیگری را نمی دیدم! 
به گونه ای بود که با دیدن هر تصویر قبول می کردم 
ایــن اتــفــاق، واقعی اســت و بی شک رخ داده و 
خیلی برافروخته می شدم. در زمان فوت مرحومه 
مهسا امینی هم همین نکته وجود داشــت. با 
خود می گفتم خبرهای یک شبکه بین المللی 
حتماً صحت دارد! عکس های مهسا امینی را 
که در بیمارستان بود و حتی مادرش بر مزارش 
گریه می کرد، به گونه ای این شبکه ها منتشر 
کردند که سبب شده بود فکر کنم فقط آن ها 

راست می گویند!
چــطــور مــی شــود عربستانی کــه نــحــوه پوشش 
مردمش به شیوه دیکتاتوری کنترل می شود 
و تا چند ســال پیش زن هــا حق رانندگی و رأی 
نداشتند، زن هــای نیمه عریان را در اینترنشنال 
مقابل دوربین ها قرار می دهد و وعده آزادی برای 
زن هــای داخل ایــران سر می دهد. این سؤال اگر 
زودتر برای من ایجاد می شد هیچ وقت به خبرهای 

کذب آن ها تن نمی دادم و فراخوان نمی زدم.

تنها میان معرکه ◾
این دختر جوان ادامه داد: باید پیش از ورود به 
ماجرا تمامی جوانب اقدامات را بررسی می کردم. 
نباید به درخواست عده ای که حاال نمی دانم کجا 
هستند و مرا میان معرکه رها کرده اند، احساسی 

و هیجانی می شدم.
بــه هم سن و ســال هــای خــودم توصیه می کنم 
راهی را که من تجربه کردم، آن هابه هیچ عنوان 
نــرونــد. اگــر هــم خبری از رســانــه هــای معاند به 
دستشان می رسد، نخستین اقــدام این است 
که آن را باور نکنند و  کمی در موردش تحقیق و 

صحت سنجی کنند.

گفت وگو با دختری که در آشوب های خیابانی فراخوان می  داد 

 یارگیری برای اغتشاش 

در ارتباط خیابانی!

به هم سن و ســال های خودم توصیه می کنم راهی را که من تجربه کردم، 
آن هابه هیچ عنوان نروند. اگر هم خبری از رسانه های معاند به دستشان 
می رسد، نخستین اقدام این اســت که آن را باور نکنند و  کمی در موردش 

تحقیق و صحت سنجی کنند.
گزيدهگزيده

خبر
آبرسانی به ۹۹۰ روستای 

خراسان رضوی با تانکر سیار
۹۹۰ روستا با حــدود ۲ میلیون نفر جمعیت در 
خراسان رضــوی با کمبود آب مواجه هستند که 
آبرسانی به این روستا ها توسط تانکر سیار انجام 

می شود.
مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
گفت: کاهش بارندگی ها، ادامه روند خشکسالی 
و افت ساالنه سفره های آب زیرزمینی در خراسان 
رضوی، آبرسانی به شهر ها و روستا های این استان 
را با شرایط سختی همراه کرده است، به طوری که 

اکنون 3۲شهر با کم آبی مواجه هستند.
 سید ابراهیم علوی افزود: سرانه تولید آب به ازای 
هر نفر در استان ۲۶4 لیتر آب در شبانه روز و سرانه 
مصرف 1۸۰ لیتر آب در روز است که با مدیریت 

مصرف، این سرانه قابل کاهش است.
 علوی اضافه کــرد: بر اســاس پیش بینی ها، پاییز 
کم بارانی پیش رو داریم. از این رو باید در راستای 
مدیریت منابع فعلی آب اقدامات الزم در حوزه 
مدیریت تولید، مدیریت توزیع و مدیریت مصرف 

صورت گیرد.
 مدیر عامل شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
افزود: مدیریت مصرف با همت شهروندان محقق 
می شود؛ اما در راستای مدیریت توزیع و جلوگیری 
از هدررفت آب در استان طی یک ســال گذشته 
534کیلومتر خط انتقال و ۸75 کیلومتر شبکه 
توزیع اجرا و اصالح شده است.به گــزارش صدا و 
سیما، علوی گفت: حفر و تجهیز ۲۲7 حلقه چاه 
و احیای 7۰ حلقه چاه قدیمی در حــوزه شهری و 
روستایی نیز از دیگر اقــدامــات صــورت گرفته در 

راستای مقابله با کم آبی در خراسان رضوی است.
 وی افــزود: شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی 
به ۲ هزار و ۹3۰ روستا و ۹۸ شهر در این استان به 
جز مشهد خدمت رسانی می کند. خراسان رضوی 
با اقلیم خشک و کویری اش از نظر آب، وضعیتی 
بحرانی دارد و از 37 دشت این استان، وضعیت 
34دشت بحرانی است و سطح آب زیرزمینی اش 
افت کرده است و ۹۹درصد مساحت مشهد نیز در 

خشکسالی شدید قرار دارد.
 خراسان رضوی دارای 3۲ سد در حال بهره برداری در 
نقاط مختلف استان شامل تربت حیدریه، قوچان، 
مشهد، خواف، درگز، سبزوار، جغتای، جوین، تایباد، 
تربت جام، چــنــاران، سرخس، نیشابور، کــالت و 

فریمان است.

واحدهای فناور بیرجند فضای 
مناسب ندارند

رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی گفت: 
در بیرجند به عنوان مرکز استان، جز ساختمان 
اصلی پارک علم و فناوری که ظرفیت محدودی دارد، 
ساختار دیگری برای استقرار شرکت ها و واحدهای 

فناور نداریم.
محمدعلی ناصری در گفت وگو با ایرنا افزود: اکنون 
اصلی ترین مشکل ما کمبود زیرساخت  و فضای 
فعالیت است که با تکمیل سایت اصلی پارک علم 
و فناوری در بیرجند این مشکل تا حــدود زیادی 

رفع می شود.
ــارک علم و  وی گفت: ایجاد ساختمان مرکزی پ
فناوری خراسان جنوبی از ســال 13۹4 با انعقاد 
تفاهم نامه های الزم در زمینی به مساحت 5۰ هکتار 
در دستور کار قرار گرفت و عملیات اجرایی آن از سال 

13۹7 آغاز شد.
وی افزود: بر اساس آخرین برآوردهای انجام شده 
برای تکمیل سایت اصلی پارک علم و فناوری استان 
1۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که در دور دوم 
سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی این موضوع 

پیگیری می شود.
ناصری اظهار کرد: ساختمان سایت اصلی پارک 
بیش از 75درصد پیشرفت فیزیکی دارد؛ اما برای 
محوطه سازی و اجـــرای شبکه های زیرساختی، 

نیازمند همکاری و اعتبار هستیم.
رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی ادامه داد: 
پارک علم و فناوری باید زمین واگذار کند و ساخت و 
ساز را شرکت ها انجام دهند. در حالی که از معدود 
پارک هایی هستیم که در زمینه زیرساخت ها کمبود 
داریم. خراسان جنوبی با وجود اینکه از نظر نیروی 
انسانی و حمایت از شرکت های فناور جزو 1۰ استان 
برتر کشور است، از نظر زیرساختی  ضعیف است.

ــزود: در حـــال حــاضــر 1۸3 واحـــد فــنــاور و  ــ وی افـ
45شــرکــت دانش بنیان در پـــارک علم و فناوری 
خــراســان جنوبی فعالیت می کنند کــه قابلیت 
افزایش چند برابری را دارد. تاکنون زمینه اشتغال 
مستقیم هزار و 3۶ نفر فراهم شده است و ظرفیت 

اشتغال زایی بیشتر در این حوزه وجود دارد.

در شهر3
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دستگاه های فرهنگی اثربخشی فعالیت های خود را بازخوانی کنند
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی گفت: با توجه به جایگاه 
ویژه فرهنگ در کشور، ضروری است تا دستگاه های متولی 

به دقت عملکردهای خود را در این حوزه بازخوانی کنند.
به گزارش ایرنا، حجت االسالم والمسلمین محمد قمی در 
دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی و امام جمعه 

بجنورد اظهار کرد: امــروزه کمتر کسی منکر نقش ویژه 
فرهنگ و تأثیر این حوزه در زندگی انسان هاست.

وی افزود: اگر به این امر مهم توجه نشود، بی تردید همه 
اقشار جامعه صدمه خواهند دید. بنابراین رواست همه 
دستگاه های فرهنگی اثربخشی فعالیت های خــود را 

بازخوانی کنند.
حــجــت االســالم قــمــی گــفــت: در ایـــن مــیــان بــایــد همه 
دستگاه های متولی با عزم و اهتمام بیشتری در حوزه 

فرهنگ فعالیت کنند.
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی با اشاره به نقش فعاالن 

فرهنگی در شهرستان ها بیان کــرد: بی تردید فعاالن 
فرهنگی شهرستان ها با حضور در مسجدها، محالت 
و مدرسه ها نقش مؤثری در گسترش فرهنگ دینی و 
انقالبی جامعه دارند؛ اما باید در گام دوم انقالب، این روند 

با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

خط قرمز
   کشف ۶ فقره کاله برداری در بجنورد

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از 
دستگیری ۶ کالهبردار که دست به کاله برداری 

۹۲۱میلیارد ریالی در بجنورد زده بودند، خبر داد.
سرهنگ محمد غالمی گفت: در پی شکایت تعدادی 

از شهروندان مبنی بر اینکه اشخاصی با عنوان های 
مختلف و با جلب اعتماد و به بهانه سودآوری بسیار 

باال، کاریابی و برداشت وجه از حساب اقدام به 
کاله برداری از شهروندان کرده اند، موضوع به صورت 

ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت. 

به گزارش باشگاه خبرنگاران، او گفت: با توجه به اهمیت 
موضوع، اقدامات اطالعاتی و تحقیقات نامحسوس 
پلیس طی هماهنگی مقام قضایی در این زمینه آغاز 
و با بررسی و پاالیش اخبار ۶ کالهبردار شناسایی و 

دستگیر شدند. جانشین فرمانده انتظامی استان گفت: 

در تحقیقات تکمیلی پلیسی، متهمان به ۹۲۱ میلیارد 
ریال کاله برداری اعتراف کردند که طی مراتبی پس 
از تکمیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند. از 

همین رو به شهروندان توصیه می کنیم به هیچ عنوان 
به پرداخت سود خارج از عرف اطمینان نکنند.

امــام جمعه گناباد گفت: امضاهای طالیی در 
بخش های مختلف به دلیل آنکه احتمال دریافت 
رشوه در برابر این خدمات وجود دارد، فسادآور 

است و باید از این مسئله پرهیز کرد.
ــالم حــســن  ــت االســ ــجــ ــا، حــ ــ ــرنـ ــ ــه گـــــــزارش ایـ ــ ب
صادقی نسب در نشست مسئوالن دستگاه های 
اجرایی گناباد با عنوان »تبیین عهدنامه حضرت 
علی )ع( به مالک اشتر« ضمن تأکید بر ضرورت 
عدالت محوری در خدمت به مردم و توجه خاص 
دولت در این زمینه افــزود: برنامه ریزی و اجرای 
طــرح هــای مختلف اقــتــصــادی و عــمــرانــی باید 

به گونه ای باشد که تعداد بیشتری از مــردم از 
مزایای آن ها بهره مند شوند.

وی ضمن تأکید بر ضــرورت توجه به مشکالت 
مناطق محروم جامعه گفت: همراهی مــردم با 
جمهوری اسالمی و حضور گسترده در صحنه 
دفاع از دستاوردهای آن الزمه حفظ این نظام در 
برابر ترفندهای دشمنان و استکبار جهانی است 
و در سایه همراهی مردم با انقالب هیچ باکی از 
ترفندهای دشمنان نمی توان داشت و همچنان 
استوار در برابر این توطئه ها ایستادگی خواهیم 
کرد. فرماندار گناباد هم گفت: 735 میلیارد ریال 

اعتبار در بخش های مختلف عمرانی و اقتصادی 
از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و 
توازن منطقه ای طی سال جاری به این شهرستان 

اختصاص یافته است.
رضا نصیری با اشاره به پیشرفت مطلوب عملیات 
اجرایی خط ریلی یونسی بجستان به گناباد به 
عنوان قطعه نخست خط ریلی مشهد به زاهدان 
ــزود: سرعت بخشی در تکمیل ایــن طــرح و  ــ اف
ساخت ایستگاه آن در گناباد مورد تأکید است 
که با تحقق قول های مسئوالن شاهد نتایج خوبی 

در این بخش خواهیم بود.

تلنگر تلنگر 

امام جمعه گناباد: 

 امضاهای طالیی 
فسادآور است

ــدود 1۰۰ نــفــر از  ــ رحمانی حـ
آتش نشانان مشهدی صبح روز 
گذشته مقابل شهرداری مشهد 
ــرده و خـــواســـتـــار حل  ــ تــجــمــع کـ
مشکالت مادی در پرداخت حقوق خود شدند.

ساعت حــدود 1۰ صبح نزدیک به 1۰۰ نفر از 
آتش نشانان مشهدی که با لباس فرم مقابل 
شهرداری مشهد تجمع کرده بودند، با حمل 
پالکاردهایی از شــهــردار مشهد درخــواســت 
ــرای مــتــنــاســب ســازی حــقــوق آن هــا  ــ کــردنــد ب
ــد، اقــدامــی عاجل  بــا مــیــزان فعالیتی کــه دارنـ
کــنــد. آتــش نــشــانــان مشهدی کــه مـــردم شهر 
جانفشانی های آن هــا در حــوادث مختلف را 
هیچ وقــت فراموش نخواهند کــرد و برایشان 
احترام قائل هستند، خواستار حل مشکل دو 

ساله و پایان دادن به وعده ها شدند.
ــاس، حــاجــی بگلو؛ عضو شــورای  برهمین اسـ
شهر و برخی مدیران شهرداری مشهد در جمع 
آتش نشانان حاضر شدند و گالیه های آن ها را 

شنیدند و با این افراد صحبت کردند.
در این زمینه یکی از آتش نشانان به خبرنگارما 
گفت: »آتش نشان های مشهدی از قانون کار هم 
کمتر حقوق می گیرند با اینکه ما نیروی رسمی 

هستیم و در رسته کارمندان قرار داده شده ایم. 
ــافــت حقوق  از ســوی دیگر بــه ایــن بهانه )دری
کارمندی( می گویند حاال نوبت کاری و شب کاری 

به شما تعلق نمی گیرد.
اگــر قـــرار اســت شــب کــاری و نــوبــت کــاری بــه ما 
تعلق نگیرد، ما چطور شب ها برای عملیات در 
محل کار حاضر شویم؟ ما هیچ وقت دست از 
خدمت رسانی به مردم عزیز بر نمی داریم؛ اما 
این عدالت نیست و باید فکری برای حل مشکل 
ما بکنند. در شرایط کرونا، سرما و گرما پای کار 

بوده ایم و خواهیم بود.

خط ما از دشمن جداست. ما همه نیروهای 
انقالب هستیم و عکس های رهبر معظم انقالب 
و سردار سلیمانی را در دست همکارانم ببینید. 
ما اجــازه نمی دهیم اعتراض آرام و منطقی ما 
بازیچه دست معاندان شود؛ اما امروز برای پایان 

دادن به دو سال وعده اینجا آمده ایم«.

شهرداری باید مشکل را حل کند ◾
در حــال حاضر دریــافــتــی حقوق مــا میانگین 
حـــدود 1۰ میلیون تــومــان اســت در حــالــی که 
باید حدود 1۸ میلیون تومان باشد. هر سال به 

حقوق ما مانند کارمندان 1۰ یا ۲۰ درصد اضافه 
می کنند. ما از مسئوالن شهرداری می خواهیم 

مشکل ما را حل کنند.
در ادامه حاجی بگلو؛ عضو شورای شهر مشهد 
که میان جمعیت حاضر شده بود، به خبرنگار 
مــا گــفــت: بــنــده پیگیر دریــافــت حــق و حقوق 
آتش نشانان عزیز هستم. هــمــان طــور کــه در 
گذشته هم این گونه بوده است. باید پذیرفت 
ــواردی بــا ایــن عــزیــزان اســـت. زمانی  حــق در مــ
توان مالی شهرداری ضعیف است. می توانیم 

موضوع را قبول کنیم. 
عــضــو شــــورای شــهــر مــشــهــد ادامــــه داد: امــا 
ــوان مالی خــوب و هم  شــهــرداری مشهد هــم ت
ظرفیت مناسبی دارد. از این رو باید به دنبال 
راهکار قانونی بود که مشکل این عزیزان حل 
شود. راهکار این ماجرا می تواند اصالح قوانین 
باالدستی، پایین دستی و دادن طرح و الیحه 
باشد. شهرداری باید این اقدام را انجام بدهد. 
ما هم پای کار هستیم. شورای شهر از صفر تا 
1۰۰ ماجرا پای کار نیروهای آتش نشانی مشهد 
اســت. شرمنده دوستان هستیم که تا امــروز 
نتوانسته ایم آنچنان که شایسته است به این 

افراد خدمت کنیم.

تجمع آتش نشانان مشهدی در اعتراض به نحوه محاسبه مزد 
خبر روز

نی
زئی

  ت



   پروژه انتقال 
آب اولویت  
نخست 
خراسان جنوبی   
قناعت، استاندار 
خراسان جنوبی بر 
شتاب بخشیدن به 
روند اجرای پروژه 
انتقال آب تأکید کرد 
و گفت: با توجه به 
شرایط بارندگی ها، 
خشکسالی پی در پی 
و افت منابع آبی، 
پروژه انتقال آب به 
خراسان جنوبی از 
اولویت های نخست 
برنامه های استان 
است.

در  حاشيه

74 درصد 
مساحت 
خراسان شمالی 
درگیر 
خشکسالی 
رئیس گروه تحقیقات 
و توسعه کاربردهای 
اداره کل هواشناسی 
خراسان شمالی گفت: 
براساس بررسی های 
صورت گرفته اکنون 
74/7 درصد مساحت 
این استان درگیر 
خشکسالی از خفیف 
تا بسیار شدید است.
علیرضا گلرخ اظهار 
کرد: شهرستان 
اسفراین بیشترین 
وسعت درگیری با 
پدیده خشکسالی را 
دارد به طوری که بیش 
از ۹۹درصد از مساحت 
این شهرستان درگیر 
این پدیده است.
 به گفته وی ۹7/8 
درصد از مساحت 
شهرستان بجنورد 
نیز درگیر خشکسالی 
است و در یک سال 
منتهی به پایان 
شهریورماه امسال 
23/4 درصد از 
مساحت استان درگیر 
خشکسالی شدید 
است.
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افقی ◾
 1. قلب گردشگری و تاریخی روسیه که 
کاخ کرملین و کلیسای سنت باسیل در آن 
جویدنی ها –  واقع شده است  - کافی 2. از 
پارسنگ ترازو – خانه کوچک و محقرانه 
3. نردبان – پست و زبــون - استخوانی 
در پا 4. خویشاوندی - فرزندان ابلیس 
5.کــلــمــه تحسین – پــارچــه مانتویی - 
بنابراین 6. پایتخت جالینوس و سقراط 
– پایتخت شهریار و ملک الشعرای بهار 
و حافظ – ترکیبی از یــد 7. نوعی حلوا 
– انــکــراالصــوات – شهر خــون و قیام – 
روحیه مذهبی 8.آرامش – کویری زیبا در 
شمال شرقی کرمان - شهرآورد ۹.معدل 
دهم و دوازدهـــم – بنیان – انتها – موی 
مجعد 10.مــشــهــور – واســطــه احضار 
ارواح - جلوتر 11. بله ایتالیایی – رهایی 
– رمزمیله 12.عملیاتی رزمــی به منظور 
جلوگیری از موفقیت دشــمــن – ابــزار 
ردزنــی 13. سرمایه جاودانی – خط لوله 

انتقال گاز طبیعی از طریق دریــای خزر 
ــی آن کاهش  بـــه اروپـــــا کـــه هـــدف اصــل
وابستگی اروپا به روسیه می باشد - واحد 
ــد - زورکــی  ــرزن طــول دونــیــم سانتی 14.ف
- منقطع 15.حیوانی از خانواده میمون – 

عکس العمل – دانه معطر

عمودی ◾
 1. اخاللگر – موسیقیدان معاصر ایرانی 
و از شاگردان علینقی وزیــری - اختناق 
2. زین و برگ اسب – سلسله پادشاهی 
آسیای میانه در شاهنامه که معروف ترین 
ســردار آن افراسیاب بــود - میوه تلفنی 
3.بنات – مساوی – محل نصب دوشاخه 
4. چندین روح – عاقل – ماه سرد 5. عدد 
منفی – بالین – جوش و خروش 6. آشوب 
– رایــحــه – نتیجه خــوب 7. منطقه ای 
صنعتی در آلمان – بچه بمب – آگاه شده 
8. بانگ و فریاد – یــاری - مــزور ۹. اسب 
ماده – صدمه - مرزبان 10. امانت فروش 

– الگوی روز – قبل از پشتک می زنند 
11.به طمع انداختن کسی – گردنکشی 
– ریشه 12. زبان گنجشک – لجباز – نام 
پسرانه وطنی 13. صده – زادگاه حضرت 
ابــراهــیــم)ع( – جان نثار 14. مصیبت – 
نـــوعـــی بــیــســکــویــت خــشــک مــعــروف 
فرانسوی - تنه 15. از توابع مثلثاتی – تنها 
مــاده ای که طال را در خود حل می کند – 

عدد کالغی
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طراح جدول: محمدرضا علی زاده

معاون آموزش ابتدایی آموزش 
 و پرورش خراسان رضوی با بیان 
اینکه تمام دانش آموزان عشایر 
بازمانده از تحصیل این استان 
مشغول تحصیل شدند، گفت: در حال 
حاضر حدود ۹هزار دانش آموز عشایر در 
خراسان رضوی مشغول تحصیل هستند.

آذر رشیدی در گفت وگو با تسنیم اظهار 
کرد: کمبود معلم نداریم و در عشایر هیچ 
ــدون معلم بــرگــزار نمی شود؛ اما  کالسی ب
مشکل مهم عــشــایــر، نــبــود کــالس درس 
مــنــاســب، مــیــز و نیمکت اســـت. مــعــاون 
آموزش ابتدایی آموزش  و پرورش خراسان 
رضـــوی تــصــریــح کـــرد: کــمــبــود امــکــانــات و 
تجهیزات داریــم. میز و صندلی کم است 
که در حال تأمین آن هستیم و در بعضی 
بخش ها مشکل کانکس داشتیم کــه با 
ــا ایــن  ــم ت ــردی نـــوســـازی هــمــاهــنــگ ک
مشکل برطرف شود.

صفدر سلطانی؛ معاون آمــوزش و پرورش 
خراسان  رضوی نیز اظهار کرد: در خراسان 
رضوی حدود هزار معلم تخصصی تربیت 
ــا از  بــدنــی نــیــاز داشــتــیــم کــه در ایـــن راســت
500معلم دیگر و آموزگارانی که همه درس ها 
را ارائه می دهند، استفاده کردیم؛ ولی با این 
حــال هنوز 500 معلم دیگر تأمین نشده 

است و کمبود داریم. 
ــزود: نمی توانم آمــار دقیقی بدهم؛  وی افـ
چون تعداد دانش آموزان در کالس ها متغیر 
است؛ اما اگر تعداد دانش آموزان هر کالس 
را 20 نفر در نظر بگیریم و به طور میانگین 
هر معلم 12 کالس را پوشش بدهد، با توجه 
به اینکه در استان 6 هزار کالس درس داریم 
بنابراین حــدود 120هــزار دانــش آمــوز بدون 
معلم تخصصی ورزش هــســتــنــد. البته 
میانگین به طــور معمول تا 22 نفر در هر 
کــالس نیز رسیده که می تواند ایــن رقــم به 

132هزار نفر نیز برسد.

اجرای شبکه جمع آوری فاضالب 
مشهد از سال 1373 آغــاز شده 
ــا بــیــش از 85 درصــد  و اکــنــون ب
پــیــشــرفــت فــیــزیــکــی در دســت 

اجراست.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب مشهد، طول 
شبکه مورد نیاز کنونی برای جمع آوری فاضالب 
شهر مشهد را 4هزار و 235 کیلومتر عنوان کرد.

حسین اسماعیلیان افــزود: یکی از مهم ترین 
چالش های مــوجــود در حــوزه فــاضــالب شهر 
مشهد کمبود تصفیه خانه اســت، هم اینک 
ــیــت تــصــفــیــه خــانــه هــای فـــاضـــالب در  ظــرف
مشهد 263 هزار مترمکعب است که 30هزار 
مترمکعب آن به دلیل عملیات ارتقا از مدار 
ــر اســاس  ــارج شـــده اســــت. ب بـــهـــره بـــرداری خــ
مطالعات در افــق 1420 بــه حـــدود 814 هــزار 
فاضالب  تصفیه خانه  ظرفیت  مترمکعب 
نیاز است و ایجاد چنین زیرساختی نیازمند 
دست کم حــدود 7هــزار میلیارد تومان اعتبار 

اســت کــه تأمین ایــن اعتبار از منابع دولتی 
غیرممکن است. به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان 
کرد: بر این اساس باید از دیگر روش های تجهیز 
منابع مالی و ظرفیت بخش خصوصی استفاده 
کـــرد، هزینه ســاخــت تصفیه  خانه باالست 
و ایــجــاد هــر مترمکعب تصفیه خانه بــه طور 

متوسط حدود 10 میلیون  تومان هزینه دارد.
وی اضـــافـــه کــــرد: 100 مــیــلــیــون مترمکعب 
از 400میلیون مترمکعب نیاز آب مشهد، 
براساس مطالعات مصوب در افق 1420 باید 
از طریق جایگزینی پساب تأمین شود که اگر 
شبکه فاضالب اجرا نشده و تصفیه خانه ای هم 
ایجاد نشود، جایگزینی پساب نیز امکان پذیر 

نخواهد بود.
وی گفت: روزانــه 250 تا 260 هــزار مترمکعب 
فــاضــالب در مشهد جــمــع آوری مــی شــود که 
حدود 10 درصد از فاضالب جمع آوری شده این 

شهر بیشتر از ظرفیت تصفیه خانه های 
موجود است.

 کمبود تجهیزات و نبود کالس مناسب 

در مدرسه های عشایری
ساخت تصفیه خانه ها از محل اعتبارات دولتی 

غیرممکن است

اعتبارات 
ــی  ــ ــ ــگ ــ ــ ــن ــ ــ ــره ــ ــ ف

ــر اول  ــ ــ ــف ــ مـــــــصـــــــوب ســ
رئــیــس جــمــهــور بــه خـــراســـان جــنــوبــی هنوز 

تخصیص نیافته است.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی خراسان 
جــنــوبــی گــفــت: خـــراســـان جــنــوبــی در حــوزه 
یــرســاخــت فرهنگی دارای عقب ماندگی  ز
زیـــادی اســت و اعــتــبــارات مصوب سفر اول 
رئیس جمهور در حوزه فرهنگی با وجود اینکه 

کم بوده، هنوز تخصیص نیافته است.
فرخنده افزود: در بخش متمم اعتبارات سفر 
رئیس جمهور نیز 35 میلیارد تومان اعتبار 
در نظر گرفته شد که هنوز تخصیص داده 

نشده است.

یرکل  مد
فــــــرهــــــنــــــگ و 
ــاد اســالمــی خــراســان  ارشــ
جنوبی تصریح کرد: 17 طرح فرهنگی و هنری 
این استان نیازمند توجه ویژه دولت است تا 
به تقویت زیرساخت فرهنگی خراسان جنوبی 

منجر شود.
به گفته فرخنده هم اکنون حدود 400 میلیارد 
تومان عقب ماندگی زیرساخت فرهنگی در 
استان وجود دارد که برای جبران آن، نیازمند 
توجه ویژه دولت به ویژه در دور دوم سفر های 

رئیس جمهور هستیم.
ــزود: بودجه محرومیت زدایی فرهنگی  او اف
یکی از ابــتــکــارات دولـــت ســیــزدهــم اســت و 
ــا در ســـال 1402 بــه حــوزه  پیگیر هستیم ت

مــحــرومــیــت زدایــی فرهنگی تــوجــه بیشتری 
شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشـــاد اســالمــی خراسان 
ــاالر شهر  ــرای تکمیل ت ــرد: ب جنوبی تأکید ک
بیرجند 220 میلیارد تومان، تکمیل ساخت 
ــرزان بیرجند  ــ ــن آمــفــی تــئــاتــر عــالمــه فـ ســال
22میلیارد تــومــان، هنرستان هنر های زیبا 
60میلیارد تومان، ساخت و تکمیل مصال های 
نماز جمعه استان 25 میلیارد تومان و تکمیل 
زیــرســاخــت مــجــتــمــع هــای فــرهــنــگــی اســتــان 

30میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
فرخنده افزود: از دیگر طرح های فرهنگی مهم 
استان، کتابخانه مرکزی و موزه دفاع مقدس 
است که نیازمند نگاه ویژه دولت برای تکمیل 

است. 

ذره بينذره بين

طرح های فرهنگی  
بی نصیب از اعتبارات 

سفر رئیس جمهور

مردان آسمانی

خبر

خراسان جنوبی خراسان  رضوی

شهيد سعید فسنقری
فرزند: علیرضا

والدت: 136۹/2/1
متولد: روستای فسنقر

تاریخ شهادت: 13۹2/8/3 
ــرزی ايــــران و  ــ مــحــل شـــهـــادت: نــقــطــه صــفــر م

پاكستان
مزار: روستای فسنقر

سرور یزدی   »شهيد سعید فسنقری« در 
سال 136۹ در روستای فسنقر چشم به جهان 
هستی گشود. دوران دبستان و راهنمایی را با 
موفقيت در زادگاهش به پایان رساند و در مسیر 
پرفراز و نشیب زندگی و بــرای کمک به تأمین 
معیشت خانواده، به حرفه کشاورزی مشغول 
شــد. بــرای رسيدگی به درمــان بيماری پــدرش، 
سه سال پس از موعد مقرر، به صف رزم آوران 
غیور و جــان بر کف خدمت مقدس سربازی 
پيوست. پس از طی دوره آموزشی به فرماندهی 
مرزبانی سیستان و بلوچستان، هنگ مرزی 
سراوان منتقل شد و تا زمان شهادت در همان 
يگان مشغول خدمت بود. سرباز وظیفه سعید 
فسنقری كه در سوم آبان ماه ۹2 به همراه گروه 
عملیاتی شامل دو دستگاه خودرو سازمانی با 
تجهيزات و مهمات جنگی برای اجرای گشت 
و جلوگيری از ورود اشرار مسلح، به نقطه صفر 
مرزی ايران و پاكستان به مأموريت اعزام شده 
بود، در ارتفاعات مرزی با اشرار مسلح درگیر  شد 
و همراه تعدادی از همرزمانش در اثر اصابت 
گلوله اشــرار به فيض شهادت نائل شد. پیکر 
پاکش در زادگاهش روستای فسنقر سبزوار آرام 

گرفت. روحش شاد. 

گالیه نانوایان بیرجندی از 
افزایش هزینه ها

ــوایــان بــیــرجــنــدی از نـــرخ نـــان گــالیــه دارنـــد  ــان ن
و می گویند طــی چهار ســال گذشته نــرخ نان 
تغییری نکرده در حالی که مابقی اجناس و 
هزینه های آب، برق و گاز افزایش داشته است و 

از پس هزینه های زندگی برنمی آییم.
یک شاطر بیرجندی گفت: برای تهیه خمیرمایه 
مراجعه کردم که با افزایش قیمت 200 درصدی 
مــواجــه شــدم ایــن در حالی اســت کــه عــالوه بر 
خمیرمایه اجاره بها هم افزایش 200 درصدی 

دارد و دیگر پخت نان برایمان به صرفه نیست.
مختاری، رئیس اتحادیه آرد و نان استان گفت: 
قیمت نان افزایشی نداشته اما از آنجایی که 
وزن هر چانه در نان لواش 285 گرم و با قیمت 
570تومان بود برای اینکه قیمت رُند شود وزن 
چانه را به 28۹ گرم افزایش دادیــم تا به همان 

تناسب قیمت به 600 تومان برسد.
وی ضمن تأیید مشکالت نــانــوایــان گفت: 
متأسفانه چهار سال است افزایشی در بحث 
قیمت نان در بیرجند نداشتیم و این در حالی 
اســت کــه همه چیز افــزایــش قیمت داشته 

است.
مختاری با بیان اینکه نانوایان هم قشری از 
جامعه بوده که با مشکالت تورم مواجه هستند 
افزود: اجاره بها و خمیرمایه 200 درصد افزایش 
قیمت داشته، اما نرخ نان همچنان ثابت است.
وی ادامه داد: هزینه های جانبی آب، برق، گاز و 
تلفن در حالی افزایش قیمت داشته که برخی 
از نانوایان معتقدند زیر بار مشکالت برشته 
شده ایم و خواهان رسیدگی به مشکالت خود 

هستند.

کاهش ۲۷ درصدی بارش باران 
در خراسان شمالی

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی از کاهش 
27 درصدی بارش باران در استان خبر داد.

به گــزارش ایسنا، مجید بیجندی اظهار کرد: 
مــیــزان بــارش بـــاران در خــراســان شمالی رو به 
کاهش است و مقایسه میزان بــارش بــاران در 
خراسان شمالی طی 6 ماه نخست امسال با 
دوره بلندمدت در 20 ایستگاه هواشناسی 
استان در شهرهای مختلف استان از منفی 11 
تا منفی 62 درصد متغیر است و میانگین آن، 

کاهش 26/6درصدی نشان می دهد.
وی ادامه داد: البته مقایسه بارش باران طی 6ماه 
نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته 
نشان از افزایش حــدود 5 درصــدی در استان 
دارد اما باید به این نکته توجه کنیم که مقدار 
بارش های سال گذشته در استان بدترین سال 
بارشی طی 50 سال گذشته بوده است و افزایش 

بسیار کمی در مقایسه با آن داشته ایم.
بیجندی بیان کرد: تمام آمار و شاخص های ما 
نشان می دهد خراسان شمالی نیز دچار تغییر 
ــن وضعیت در  اقلیم شــده و ممکن اســت ای

سال های آینده وخیم تر شود.

نــوروزی تــهــیــه کــنــنــده و کـــارگـــردان 
ســـری جــدیــد مــجــمــوعــه تلویزیونی 

ــاز تولید  »حــولــی هــمــســده« از آغـ
ایــن مجموعه در قالب مستند 

گزارشی به معرفی ظرفیت ها و 
توانمندی های شهرستان های 
اســـتـــان خــبــر داد.  هـــادی 
حلوی گفت: تولید و پخش 
ــا معرفی  ســـری جــدیــد ب
شــهــرســتــان تــربــت جــام 
در موضوعات فرهنگی، 
اجتماعی، ورزشــی، آثار 
بــاســتــانــی، گــردشــگــری، 
کــشــاورزی و دامــپــروری و 
کارآفرینی اســت. سری 
جدید مجموعه تلویزیونی 
»حولی همسده« با توجه 

بـــه ظــرفــیــت هــای فرهنگی 
شهرستان های مختلف استان 

در 15 قسمت 45 دقیقه ای در 
سیمای خــراســان رضــوی تولید و 

هفته ای یک بار روی آنتن خواهد رفت. 
سری جدید با دو قسمت از تربت جام در 

تاریخ های دوازدهم و نوزدهم آبان ماه شروع 
می شود. 

آغاز مجموعه تلویزیونی »حولی 
همسده« با تربت جام

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشگری خــراســان شمالی گفت: 
ــاه  ــرودگ وضــعــیــت نیمه تعطیل ف
بــجــنــورد صــنــعــت گــردشــگــری 
خــراســان شمالی را بــا مشکل 
مـــواجـــه کــــرده اســــت. علی 
مــســتــوفــیــان در گفت وگو 
بــا تسنیم، بــا بــیــان اینکه 
صـــنـــعـــت گـــردشـــگـــری 
ــه عـــوامـــل  ــ ــه بـ ــ ــت ــســ ــ واب
ــددی اســــــــت و  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ
مهم ترین مـــوارد حمل 
و نــقــل ریــلــی، هــوایــی و 
زمینی است اظهار کرد: 
متأسفانه عـــدم کــارایــی 
مناسب فرودگاه بجنورد 
صنعت گردشگری را دچار 
ــا تکلیف  ــرده و ت ــ مشکل ک
ــاه مــشــخــص نــشــود،  ــ ــرودگ ــ ف
سرمایه گذاری نیز برای صنعت 
گردشگری ورود نمی کند. از اسفند 
ــون ضــریــب اشــغــال  ــن ــاک گــذشــتــه ت
هتل های اســتــان بــه ۹0 درصــد رسیده 
و این در حالی است که در دوران کرونا این 

ضریب اشغال 25 تا 40 درصد بود.

 وضعیت نیمه تعطیل 

فرودگاه بجنورد 
ــای مــالــیــاتــی  ــده هـ ــرونـ حـــســـاب هـــای بــانــکــی و پـ
53معدنکار استان با پیگیری دستگاه قضایی، به 

خراسان جنوبی بازگشته است.
دادســتــان عمومی و انقالب بیرجند در 

کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه 
ــاره بـــه مــشــکــالت مـــعـــادن و  ــ بـــا اشـ

معدنکاران استان گفت: با وجود 
دارا بودن معادن فراوان، پرونده های 
متعددی در این خصوص وجود 
دارد که تأکید و تالش ما رسیدگی 
بــه حقوق مــردم اســت همچنین 
رسیدگی به پرونده های معادن و 
معدنکاران از اولویت های ماست.

ــان  ــالم نــســائــی زهـ ــجـــت االسـ حـ
ــازار  ــ کــمــبــود نــقــدیــنــگــی، نــبــود ب

فروش مناسب و مستهلک شدن 
مــاشــیــن آالت را از جمله مشکالت 

معدنکاران اســتــان برشمرد و افــزود: 
527 معدن فعال و 213 معدن غیرفعال در 

استان داریم که مقرر شد بانک ها پروانه بهره برداری 
527 معدن فعال استان را برای اعطای تسهیالت 
بپذیرند در غیر این صورت برای مدیران بانک ها 
ترک فعل محسوب خواهد شد. ضروری 
اســت خــســارت هــای وارده معادن 
به ساکنان اطــراف معادن و 

محیط زیستی و طبیعی، بررسی و رسیدگی شود.
حـــجـــت االســـالم نــســائــی زهــــان گــفــت: بـــر اســـاس 

بــررســی هــای بــه عمل آمــده بیش از ۹0 پرونده 
مالیاتی مربوط به معدنکاران خراسان 

جنوبی در ســایــر اســتــان هــای کشور 
ــود دارد کــه در اســتــانــی غیر از  وجـ

خراسان جنوبی تشکیل حساب 
بــانــکــی داده انـــــد و ایـــن در حالی 
است که با توجه به از بین رفتن 
زیــرســاخــت هــا و منابع طبیعی 
استان ما، سود و بهره حساب های 
مالی آن ها نصیب سایر استان ها 

می شود.
ــازرس کـــل اســـتـــان نــیــز گفت:  ــ بـ
ــوزه مــعــادن از  خــام فــروشــی در حـ
جمله گزارش هایی بوده که به انجام 

رساندیم و پیشنهادها را بــه اداره 
صمت استان ارجاع داده ایم.

ــادن نکته  ــعـ ــمــنــی مـ رحــیــمــی افـــــــزود: ای
قابل توجهی اســت که درخــواســت رسیدگی به آن را 

ــم. برداشت های غیرقانونی از معادن و دپوی  داری
مــواد معدنی مکشوفه در استان گــزارش شده 

که بالتکلیف مانده است و از اداره صمت 
استان تقاضا داریم مواد کشف شده  

تکلیف  تعیین  بالتکلیف 
شود.

وجود ۲13 معدن غیرفعال در خراسان جنوبی

خبر روز



وقف و نذر  

j3 وقف تازه به نام امام رضا
سنتی  دیــــربــــاز  از  »وقـــــــف« 
پسندیده در بین ایرانیان بوده و 
کم نیست تعداد مردان و زنانی 
که تمام یا بخشی از دارایی ها و 
امالک خود را در این راه هدیه 
بارگاه  مــیــان،  ایــن  در  می کنند. 

ملکوتی رضوی بسیار مورد توجه خیراندیشان این مرز و بوم 
بوده تا جایی که روز به روز بر تعداد نام های موجود در فهرست 

بلندباالی واقفان آستان قدس رضوی افزوده می شود. 
به پشتوانه نیات خیرخواهانه و بلندنظری این واقفان نیز امروزه 
دامنه فعالیت ها و ارائه خدمات آستان قدس رضوی از صحن و 
سرای رضوی فراتر رفته است. تازه ترین ثمره این خدمت، ثبت 
سه وقف جدید به نام حضرت رضا)ع( است. وقف دو خانه و 
یک وقف مشارکتی که ثمره اقدام های ترویجی سازمان موقوفات 
آستان قدس رضوی در استان تهران و ایجاد بستر مناسب برای 
مشارکت ارادتمندان به امام هشتم)ع( در این سنت حسنه 
است. هر سه واقف ساکن استان تهران هستند که طی پیگیری 
و هماهنگی با دفتر وقف سازمان موقوفات استان تهران، نامشان 

در فهرست واقفان حضرت رضا)ع( ثبت شده است. 
مریم دارابی بهرام یکی از واقفان جدید آستان قدس رضوی است 
که به تازگی یک واحد آپارتمان خود در تهران را وقف کرده است. 
این بانوی واقف به خاطر ارادت خاصی که به حضرت رضا)ع( 
دارد، آپارتمان محل سکونت خود را به نام ایشان وقف کرده و 
البته درخواستش این بوده تا زمانی که در قید حیات است، در 

این آپارتمان سکونت داشته باشد.
بانو اتحاد هم دیگر واقف جدید بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( 
است که منزل مسکونی مادرش، زنده یاد طاهره علی پور در شهر 
زاهدان را طبق وصیت آن مرحومه برای انجام فعالیت های قرآنی 

و نشر معارف اهل بیت)ع( وقف کرده است.
سومین واقف جدید آستان قدس رضوی، آقای خانلو است که 
۵۰ میلیون تومان را به نام حضرت رضا)ع( وقف کرده است. طبق 
نیت این واقف، مبلغ اهدایی او در وقف مشارکتی و برای استفاده 

در اجرای پروژه های عمرانی حرم مطهر هزینه خواهد شد.

رقیه توسلی   »خیالت جمع! سیصد 
بــار تولدت  کــــردم... سیصد  دفــعــه چــک 
مــبــارک... فقط یــادت باشه سیصد دفعه 
بــرای کار تو رفتم و اومـــدم... قربون دختر 

قشنگم، سیصد تا می بوسمت مادر...«.
سیصد، عددش است. عددِ هر روز همکارم. 
یــازده سالی می شود او را بدون سیصد به 
جا نمی آورم. وقتی می گوید سیصد یعنی 

خیلی. یعنی بی اندازه. یعنی آخرش.
نشسته ام پشت سیستم و ذهنم مشغول 
اینترنت و قطع و وصل شدن هایش است  
که زنگ می زند. کی؟ همین همکار عزیزم، 

سیصدجان.
 - سالم. آنتن نمی دادی چرا؟ سیصد بار از 

صبح گرفتمت.
+ جانم... اوضاع قاراشمیش مخابراُت به 
من ببخش. حاال چی شده تو مرخصی یاد 

گرفتارا کردی؟
- نشنیدی مگه؟ میگن هر چیزی، خوبش، 
رزقــه. مثل من که پا شــدم اومــدم پابوس 
امام رضا اما تک خوری توی مرامم نیست. 
گفتم گناه دارین، طفلکی هستین دست 
شماها رو هم بند کنم. واال سیصد بار از 
آوردم. تازه! نبات  دیشب تا االن اسمتونُ 

متبرکم گرفتم به نیتتون... و یک دل سیر 
می خندد.

انرژی  می آید  مشهد  طالی  گنبد  اسم  تا 
مثبت می پاشد توی فضا. کسی انگار بلیت 
زیارت گذاشته کف دستم. اثری از منِ یک 
دقیقه پیش نیست. چشم هایم می شوند 
ابر. پا می شوم سالم بدهم خدمت آقا علی 
بن موسی الــرضــا)ع(. زمــان و مکان را گم 
می کنم... اصالً یادم می رود کجا ایستاده ام. 
صدای صحن می آید. آوای خوش پیرمردی 
بانویی  ورق می زند،  زیارت نامه  که  جنوبی 
که با لهجه آذری درددل می کند و خادمی 

که آدرس کفشداری شانزده را می دهد. با 
ذوق به »سیصدجان« می گویم؛ ممنون از 

احترامت. نمیدونی چه ثوابی کردی.
دعــا می کنم بــه جــان هــمــکــارم کــه وسط 
شلوغی به درد نخور امروز دستم را گرفت 
کنم.  صــعــود  درجــــه  گــذاشــت سیصد  و 
به  آن  وقــت  زیـــارت.  رزق  بابت  شکرگزارم 
خودم نگاه می کنم که شکل پرنده شده ام 
با  و  لــذت می برم  و عطر مشهد  نــور  از  و 
چشم های خوشحال خیس یاد »خانجان« 
بی برکت،  چشم  مــی گــفــت:  کــه  مــی افــتــم 

چشم بی گریه است مادرجان... .

نیمکت زندگی نیمکت زندگی 

خیلی خیلی نزدیک
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  چگونه از روی اختیار 
نماز  بخوانیم 
نه عادت
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 از خزانه داری تا گنجینه هایی 
که اکنون شما را دعوت به تماشا می کنند

 دیروز و امروز 
موزه های حرم مطهر رضوی

نامه امام رضا به حضرت عبدالعظیم 
الگویی برای سبک زندگی اسالمی 

زهرا آیت اللهی در نشست »زن، عفاف، پوشش«: 

بسیاری از مسئوالن هنوز مصوبه 
عفاف و حجاب را مطالعه نکرده اند

    سال دوم    ویژه نامه 464    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

گفت وگوی قدس با حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم راد

ابزار جهاد تبیین باید به روز باشد
2

منبر مجازی 

پوسته  ات را بشکن!

حجت االسالم رنجبر   پوست انــار وقتی 
ارزشــی  کــه دســت مــن و شما می افتد هیچ 
نــدارد... قیمت و بهایی نــدارد... زباله است... 
امــا همین پوست ها وقتی دســت یک رنگرز 
می افتد از آن ها زیباترین رنگ را می گیرد. رنگ 
سرخ می گیرد بعد با همین رنگ، مثالً پشم ها 
را رنگین می کند... یک قالیباف هم می آید از 
همین پشم رنگین و سرخ شده یک گل قالی 
می سازد. گلی که همیشه گل است و همیشه 
هم طراوت دارد و هیچ گاه هم پژمردگی ندارد. 
خیلی چیزهاست که در این نظام عالم پیش 
ارزشی  انــار  چشم ما مثل همان پوست های 
ندارد، بهایی ندارد اما همین پیش اولیای خدا 
که به تعبیری رنگرزهای عالم هستند خیلی 
معنا دارد. از دل همین چیزهای هیچ و پوچ 
این ها رنگ می گیرند. رنگ های الهی می گیرند. 
با همین چیزها گل می شوند و با همین چیزها 
به استغنا و به بی نیازی دست پیدا می کنند. 
چه فرقی اســت بین ما و اولــیــاءهللا؟ فــرق ما 
با این ها در نگاه اســت... در نوع نگاه است. 
اهل  این ها  می کنند؟  نگاه  مگر چگونه  خب 
سخن  اســاس  بر  نگاهشان  هستند...  تدبر 
معصومین)ع( است. امام کاظم)ع( فرمود: مَا 
َــرَاهُ عَینَُك إاِلَّ وَ فِیهِ مَوْعِظَهٌ یعنی  ت مِنْ َشیءٍ 
چیزی وجود نــدارد که شما آن را ببینی و در 
آن موعظه ای و حکمتی نباشد. چطور این گل 
برای خودش یک رنگی دارد، یک شکلی دارد؟ 
پس یک حکمتی هم دارد. یک موعظه ای هم 
دارد. فقط رنگش را نبینیم شکلش را نبینیم 
عطر و بویش را نبینیم آن موعظه و حکمتش را 
هم ببینیم. تدبر اصالً یعنی پس پرده را دیدن. 
پشت چیزی را دیدن. حضرت در واقع می گوید 
پشت هر چیزی که شما می بینید یک حکمت 
است یک موعظه است... کسی که باور دارد 
پشت این یک حکمت است، حاال می نشیند 
جست وجو  را  حکمت  آن  خـــودش  تفکر  بــا 
مــی کــنــد... قــدیــم هــا یــک شــیــریــنــی درســت 
می کردند... بادام را با قند می کوبیدند شیرینی 
درست می کردند. همه می دیدند همیشه در 
می شد؟  قاطی  قند  با  می ماند  خــود  پوست 
نه اول از پوست درآمــد بعد توانست با قند 
آمیخته شود... بعد توانست شیرین شود... 
شیرینی شود. ما هم همین طور هستیم ما هم 
تا در پوست هستیم در الک خودمان هستیم، 
خودخواه و خودمحور و خودپسند هستیم... 
هیچ گاه زندگیمان شیرین نمی شود ... هر کس 
برسد  شیرین کامی  و  شیرینی  به  می خواهد 
باید از خودش بیاید بیرون... از پوسته  خودیت 
این مصیبت ها  بیرون...  بیاید  و خودخواهی 
وقت ها می فرستد،  گاهی  که خدا  بالهایی  و 
می خواهد آن پوسته را بشکند... چرا ما فقط 
گالیه بکنیم؟ تو تا نشکنی مثل آن بادام که تا 
نشکند مغزش با قند آمیخته نمی شود، تو هم 

نمی توانی به شیرینی ها دست پیدا کنی... . 

نگاهی به تاریخ شکل گیری »دارالتقریب مذاهب اسالمی« به مناسبت سالروز تأسیس آن 

سالم جهان اسالم به »وحدت اسالمی«
نیکبخت   محمدحسین 
امــروز ســالــروز تأسیس یکی 
از قدیمی ترین نهادهای فعال 
در عــرصــه تــقــریــب اســـت؛ 
دارالتقریب مذاهب اسالمی، 
نــهــادی کــه بــا همت جمعی از علمای اســالم و به 
ویژه زعیم عالی قدر جهان تشیع، آیت هللا العظمی 
بروجردی در 29 ربیع االول 1366 در قاهره تأسیس 
شد و فعالیت خود را آغاز کرد. با این حال، قدمت 
فعالیت های تقریبی و تالش های علمای اسالم برای 
تحقق آن، بسیار بیشتر از قدمت تأسیس دارالتقریب 
بانی  را  است. مورخان، سیدجمال الدین اسدآبادی 
احیای این تفکر در جهان اسالم می دانند؛ می گوییم 
»احیا«، از آن رو که تقریب مذاهب اسالمی، یک 
معاصر  دوره  تفکرات  از  برخاسته  و  جدید  آمـــوزه 
اصیل  آمــوزه هــای  از  یکی  را  آن  باید  بلکه  نیست، 
اسالمی بدانیم که به حکم آیاتی مانند »وَاعْتَِصمُوا 
 ،)1۰3  - )آل عمران  َّقُوا«  تَفَر واََل  جَمِيعًا  هللاِ  بِحَبْلِ 
توجه و اهتمام به آن بر هر مسلمانی واجب و الزم 
اندیشمندانی  دوبـــاره  توجه  موجب  آنچه  اســـت. 
مانند سیدجمال به مقوله تقریب مذاهب و وحدت 
دام  در  مسلمانان  دامنه دار  گرفتاری  شد،  اسالمی 
این  از  اســـالم  دشمنان  ســوءاســتــفــاده  و  استعمار 
تفرقه و چنددستگی بود که با روش هــای مختلف 
از جمله فرقه تراشی و بزرگ کردن برخی اختالفات 
عقیدتی به آن دامن می زدند. سیدجمال این دیدگاه 
را نخستین  بار در روزنامه عربی زبان »عروة الوثقی« 
مطرح کرد؛ دیدگاهی که مورد توجه برخی از علمای 
مذاهب مختلف اسالمی قرار گرفت و بذر آن توسط 
دوستداران و شاگردان سید در سراسر جهان اسالم 
پاشیده  شد و حتی طبق روایت زنده یاد استاد محیط 
»جمعیة  ــام  ن بــه  مجمعی  تأسیس  بــه  طباطبایی 
التقریب بین اهل االسالم« انجامید که افرادی مانند 
ابوتراب ساوجی و میرزا محمدباقر بواناتی، از اطرافیان 

سیدجمال، در آن فعال بودند.

پیش به سوی »دارالتقریب« ◾
بازتعریف مفهوم تقریب و تأسیس جمعیتی در این 
محمدتقی  حجت االسالم  زنــده یــاد  همت  با  راستا 
قمی از اندیشمندان معاصر جهان تشیع به انجام 
رسید. او در سال 1317 خورشیدی به مصر مهاجرت 
کرد تا زمینه فعالیت در این عرصه را فراهم کند. در 
آن زمان مصر به دلیل فعالیت دانشگاه االزهــر، از 

مراکز مهم و علمی بــرادران اهل  سنت بــود. با این 
حال، مجمع به دلیل فقدان حمایت جدی و صریح 
از سوی علمای تأثیرگذار جهان اسالم، با چالش های 
عمده ای روبه رو بود. حجت االسالم قمی با آغاز جنگ 
جهانی دوم، از مصر خارج شد و به ایران بازگشت. 
او در قم به دیــدار آیت هللا العظمی بروجردی رفت 
و طرح خود را درباره تأسیس دارالتقریب به ایشان 
عرضه کرد. آیت هللا العظمی بروجردی، حامی آن شد 
و از فعالیت دارالتقریب به صورت مادی و معنوی 
حمایت کرد. همزمان در مصر نیز هــواداران تقریب 
االزهــر  دانشگاه  مانند  اهــل  سنت  علمی  مراکز  در 
به این رویکرد روی خوش نشان دادنــد و مکاتبات 
بسیاری میان آن ها و علمای شیعه در لبنان، نجف و 
قم انجام گرفت که معروف ترین آن ها، نامه نگاری های 
و شیخ  بــروجــردی  العظمی  آیــت هللا  میان  متعدد 
محمود شلتوت، مفتی اعظم االزهــر بــود. دو سال 

در سال 1327 مجله  دارالتقریب،  تأسیس  از  پس 
رسالة االسالم منتشر شد؛ نخستین مجله ای که در 
آن اندیشمندان جهان اسالم، فارغ از نوع مذهب و 
دیدگاه اعتقادی، به نگارش مقاله های تقریبی دست 
بلندی در مسیر آشنایی  انتشار مجله، گام  زدنــد. 
مذاهب با یکدیگر و شناخت ظرفیت های تقریبی 
محسوب می شد. به تدریج بسیاری از علمای جهان 
اسالم به دارالتقریب روی خوش نشان دادند و افرادی 
سید  کاشف الغطاء،  محمدحسین  شیخ  همچون 
هبةالدین شهرستانی و سیدعبدالحسین شرف الدین 
از علمای شیعه امامیه؛ محمدعلی علویه پاشا، شیخ 
دانشگاه  فتوای  هیئت  )رئیس  سلیم  عبدالمجید 

االزهر(، حاج امین حسینی )مفتی اعظم فلسطین(، 
شیخ محمد عبدالفتاح عنانی)رئیس مذهب مالکی(، 
از  المسلمین(  اخــوان  جمعیت  )رهبر  البَنّا  حسن 
علمای اهل  سنت و قاضی محمد بن عبداللّه امری 
از علمای مذهب زیدیه از دارالتقریب حمایت کردند. 
آن  تا  از علمای مذاهب اسالمی،  اجتماعی  چنین 
زمان سابقه نداشت و فرصتی طالیی برای آشنایی 
بیشتر پیروان مذاهب مختلف اسالمی پدید آورد. در 
پرتو همین تفاهم مؤثر، فتوای مشهور شیخ محمود 
شلتوت مبنی بر جواز استفاده از منابع فقهی شیعه 

امامیه برای پیروان مذاهب اهل  سنت صادر شد. 

تداوم یک راه مقدس ◾
متأسفانه دارالتقریب با وجود شروع خوب و مؤثر 
نتوانست بــه مسیر خــود ادامـــه دهـــد. دلــیــل این 
دارالتقریب،  بنیان گذاران  رحلت  از  جــدا  مسئله، 

در  رویــکــرد  ایـــن  مخالفان  گــســتــرده  فعالیت های 
بود؛ مخالفانی که هم در میان  کشورهای گوناگون 
اهل  سنت فعال بودند و هم در میان شیعیان. با 
این حال، پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران و با 
توجه به نگاه ویژه امام خمینی)ره( به موضوع وحدت، 
امیدهایی برای بازسازی مکانی شبیه به دارالتقریب، 
در دل ها زنده شد. در سال 1369 با تأسیس مجمع 
تقریب مذاهب اسالمی به ابتکار حضرت آیت هللا 
خامنه ای، فعالیت های تقریبی وارد مرحله ای جدید 
بــا وجــود شــدت گرفتن  شــد؛ مرحله ای کــه در آن، 
ایــن مسیر  در  مــؤثــری  گــام هــای  دشمنان،  فعالیت 

مقدس برداشته شده و همچنان برداشته می شود.
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در میان هزاران زائر زیارت اولی که به همت آستان 
قدس رضوی، زائر امام هشتم)ع( می شوند، حال 
و هوای بعضی شان تماشایی تر است؛ مانند حال 
استان  از عشایر دوست داشتنی  هــوای جمعی  و 
خوزستان که از جنوبی ترین نقطه ایران عزیز آمدند 
و برای نخستین بار چشمشان به گنبد طالیی آقا 
افتاد.در نخستین روزهــای آبــان، به همت آستان 
قدس رضوی، بیش از 6۰ نفر از زائران زیارت اولی 
مناطق عشایرنشین استان خوزستان به حرم مطهر 
ــا)ع( مشرف شــده انــد. تشرف ایــن گــروه  ــام رضـ ام

مؤسسه  همکاری  بــا  زائـــران،  از 
رهـــروان  اجــتــمــاعــی  و  فرهنگی 
فضیلت صورت گرفته و عشایر 
توفیق  سلیمان  مسجد  منطقه 

این زیارت را پیدا کرده اند...

زیارت اولی های مناطق عشایرنشین 
 خوزستان به حرم مطهررضوی 

مشرف شدند

میهمانان ویژه 
jامام رضا
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باحلمیلالناس معاشره العقل راس 
معاشرت 
نیکوداشتن با مردم 
نشانه کمال عقل 
انسان است.

باإلحسانجمزی باإلجرام مأخوذ یعلم أنه رجل عمل إعمل 
همچون کسی عمل 

کن که می داند به 
خاطر گناهانش 

مؤاخذه می شود و 
به خاطر نیکوکاری 

پاداش می یابد.

HJ

بار خدايا بر محمد و 
آل او درود فرست و 
آبرويم را به توانگرى 

حفظ نما و ارجمنديم 
را به تنگدستى 

خوار مگردان، كه 
بدين جهت از 

روزى خوارانت روزى 
بخواهم و از مردم 

پست عطا و بخشش 
طلبم، تا به ستايش 

آنكه به من بخشيده 
گرفتار و به نكوهش 

آنكه نبخشيده وادار 
شوم در حالى كه )در 

واقع( بخشيدن و 
نبخشيدن )نعمت ها( 

به دست تو است نه 
ايشان.

)فرازی از دعای بیستم 
صحیفه سجادیه 
معروف به دعای 

مکارم االخالق(

پرهيزكار را مى بينى 
كه آرزويش نزديك، 
لغزش هايش اندك، 
قلبش فروتن، نفسش 
قانع، خوراكش كم، 
كارش آسان، دينش 
حفظ شده، شهوتش 
در حرام مرده و 
خشمش فرو خورده 
است. مردم به خيرش 
اميدوار و از آزارش در 
امانند. اگر در جمع 
بى خبران باشد نامش 
در گروه ياد آوران خدا 
ثبت مى گردد و اگر در 
ياد آوران باشد نامش 
در گروه بى خبران 
نوشته نمى شود.
)فرازی از خطبه 193 
نهج البالغه معروف 
به هّمام(

زبور
bاهل بیت 

کالم امیر

کتاب »رابــطــه عمل و جــزا« نوشته عــزت هللا جــودکــی از 
سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی روانه بازار نشر 

شده است.
بــه گــــزارش خــبــرگــزاری کــتــاب ایـــران)ایـــبـــنـــا(، پــــاداش و 
مجازات های اخروی به صورت عینیت است؛ یعنی ظهور 
حقیقت اعمال، اخالق، اعتقادات و نیات آدمی در نشئه 
اخروی خواهند بود، اما نه ظهوری مباین و جدا از وجود 

نفس، بلکه ظهوری در دایره وجود نفس انسانی و مالزم با 
آن. از این رو پاداش و کیفر اخروی، تجسم عین عمل بوده 
که به صورت های گوناگون در آمده و مجسم آن ها خدای 

متعال خواهد بود.
ایــن کتاب از سه فصل تشکیل شــده و هر فصل حاوی 
یک یا چند مبحث و هر مبحث مشتمل بر چند گفتار 
است. فصل نخست شامل یک مبحث در زمینه مفاهیم 

اصلی بحث بوده که در ضمن یک گفتار به آن ها پرداخته 
می شود. نگارنده در فصل دوم، مبانی فلسفی الزم در بحث 
را بیان و با طرح پنج مبحث، پنج اصل از اصول حکمت 

متعالیه صدرایی را تبیین می کند.
مبحث نخست، اصل دگرگونی نفس در حرکت جوهری 
را تبیین کرده و در مبحث دوم، به اثبات تجرد قوه خیال 

انسانی پرداخته است. 

در مبحث سوم، نویسنده به مسئله اتحاد نفس با علم و 
عمل اشاره کرده و در مبحث چهارم، مسئله عینیت نفس با 
ملکات را بیان و آن را در یک گفتار تبیین می کند. در مبحث 
پنجم، منشئات نفس انسانی را بیان و با طرح سه گفتار، 

مراتب انشائات نفس را به سه مرتبه تقسیم می کند. 
اما فصل سوم شامل سه مبحث است. مبحث نخست، 
به طور خالصه به تبیین رابطه مبانی مطرح شده با نظریه 

و مبحث دوم به تبیین پنج نظریه درباره رابطه عمل و جزا 
پرداخته و با طرح سه گفتار در این مبحث، نظریه های فوق 

را بررسی می کند.
در گفتار اول و دوم دو نظریه مبتنی بر عینیت، یعنی 
نظریه عینیت در سایه اتحاد با نفس و عینیت بر اساس 
ظهور چهره ملکوتی اعمال مــورد بررسی قــرار گرفته و 
ضمن بیان ادله عقلی و نقلی هر دو نظریه، به بيان جمع 

بین دو نظریه می پردازد.
نویسنده در گفتار سوم سایر نظریه ها را تبیین و بررسی 
کــرده و ضمن پاسخ به برخی شبهات مطرح شــده، ادله 
قائالن به نظریه جزای قراردادی و نظریه جمع بین عینیت 
و قــراردادی و نیز نظریه علی و معلولی را نقد کرده، آن گاه 
در مبحث سوم به مسئله انحصار جزا در تجسم اعمال 
پرداخته و در ضمن یک گفتار با بیان ادله عقلی و نقلی 

در این زمینه و امکان جمع بین آن ها، مسئله انحصار جزا 
در تجسم اعمال در دو بعد ثواب و عقاب اخروی را تثبیت 
و رابطه عمل و جزای اخروی را به نحو عینیت و در سایه 

اتحاد با نفس به اثبات می رساند.
کتاب »رابــطــه عمل و جــزا« نوشته عــزت هللا جودکی در 
292 صفحه و با قیمت 95هزار تومان از سوی پژوهشگاه 

فرهنگ و اندیشه اسالمی روانه بازار نشر شده است.

تازه های نشر
کتاب 
»رابطه عمل و جزا« 
منتشر شد

نکته ها
آیت اهلل جاودان

  چگونه از روی اختیار نماز بخوانیم نه عادت
]می خواهیم در خصوص کسی صحبت کنیم که[ هرکاری 

می کند، تحت اختیار خودش و با اختیار و اراده آن کار را می کند. 
من بخشی از کارهایم از روی عادت است. عادت دارم این موقع 

ناهار بخورم، بنابراین این وقت ناهار می خورم. اگر عادت 

نداشتم این وقت ناهار بخورم، این ساعت نمی خوردم. پس 
یعنی ناهار خوردنم الزم نبود، روی عادت است. خب این چیزی 

نیست که من اراده و اختیار داشته باشم، دارم از روی عادت 
عمل می کنم. در جمع رفقا قرار گرفته ایم؛ این ها دارند صحبت 

می کنند، ما هم صحبت می کنیم.

 اگر جمع این ها نبود، صحبت نمی کردم، نشسته بودم کارم 
را می کردم. یعنی نیم ساعت صحبت کردم اما هیچ کدامش 
حساب و کتاب نداشت. اگر کارهای من روی حساب و کتاب 

باشد، همه نمازم در اختیار خودم است. حاال اصاًل مهم 
است نماز آدم در اختیار خودش باشد؟ گفتند اگر این گونه 

دو رکعت نماز بخوانی، همه گناهانت بخشیده است. از این 
بهتر می خواهید؟ اگر بتوانم جوری نماز بخوانم که همه اش 

حواسم جمع باشد، در اختیار خودم باشد، هرچه می گویم 
با اختیار خودم بگویم. حمد و سوره را حفظ هستیم دیگر. 
باز از روی عادت همین طور تند تند می خوانیم و می رویم. 

این جوری نیست. من هرکلمه ای که می گویم از روی حساب 
و کتاب می گویم. پس هیچ چیز در ذهن من نمی گذرد مگر 

اینکه به اختیار خودم باشد.  وقت نماز هم هیچ وقت کسی 
نمی خواهد حواسش بیرون باشد.

 بنابراین در تمام نماز حواسش جمع است. اگر کسی اعمال و 

رفتارش همه اش به اختیار خودش باشد، پس همه نماز هم در 
اختیار خودش است. یک شب هم عرض کردیم اگر آدم اخالقش 

خوب شده باشد، نمازش خوب است.
 اگر اخالق آدم خوب باشد، بی خود و زود عصبانی نشود، 
نمازش هم خوب است. بین اخالق خوب و اراده اینکه همه 

کارهایش تحت اراده خودش باشد، نوعی یکسانی است. آدم هم 
اراده اش در اختیار خودش است، هم اخالقش خوب است. این دو 
تا یکی می شود. یعنی اگر اخالق شما خوب باشد، همه کارهایت 
در اختیار خودت است. اگر همه کارهای آدم در اختیار خودش 

باشد، پس نمازش در اختیار خودش است.

سرپرست گــروه اخــالق اســالمــی پژوهشگاه 
فــرهــنــگ و مــعــارف اســالمــی بــیــان کـــرد: اگــر 
ــورد حــجــاب و عــفــاف به  ــ مــی خــواهــیــم در م
کــار اجرایی برسیم ابتدا باید ایــن مصوبه را 
بــه خــوبــی بخوانیم کــه وظیفه دستگاه های 
مختلف در آن بــه خــوبــی اشـــاره شــده است 
اما هنوز بسیاری از مسئوالن با این مصوبه 

آشنایی ندارند.
ــزارش خــبــرنــگــار ایــکــنــا، نشست »زن،  ــ ــه گ ب
عــفــاف، پــوشــش« دیـــروز از ســوی پژوهشگاه 
فرهنگ و مــعــارف اســالمــی نــهــاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها برگزار شد.

ــروه اخــالق  ــ ــهــی، ســرپــرســت گ ــل ــرا آیــت ال زهــ
اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسالمی 
در این نشست به سخنرانی پرداخت که در 

ادامه متن سخنان وی را می خوانید.
در قانون مجازات اسالمی آمده حجاب باید 
ــر رعــایــت نــشــود شخص  ــود و اگـ رعــایــت شـ
مجازات می شود اما االن چنین مجازات هایی 
انجام نمی شود. البته این مــورد از تعزیرات 
ــد ولــی  اســت یعنی دیـــن، آن را جــرم مــی دان
مجازات مشخصی برای آن در نظر نگرفته و 
به حاکمیت واگذار کرده و در نتیجه دادگاه در 
این مورد تصمیم می  گیرد. امروزه مثالً نیروی 
انتظامی می گوید می  توان برخی مجازات ها 
ــزام به حضور در  را به مــواردی دیگر مانند ال
دوره هـــای آموزشی تبدیل کــرد، بنابراین اگر 
آدم بدحجابی پیدا کردیم وی را دستگیر یا 
مجازات مالی نمی کنیم چراکه ممکن است 
حساسیت ایجاد کند که این ها می خواهند از 
مردم پول جمع کنند از این رو برای آن ها دوره 

آموزشی برگزار می کنیم.
ــاه هم بــرای بــرگــزاری این  البته باید نظر دادگ
ــا وجــود داشــتــه باشد و از ســوی دیگر  دوره هـ
نــیــروی انتظامی می گوید نمی توانم منتظر 
رأی دادگــاه بمانم. این ها مــواردی هستند که 
باید نیروی انتظامی در مورد آن توضیح دهد. 
بنده چند سال عضو شورای اجتماعی کشور 
بــوده ام و این موارد را آنجا شنیده ام بنابراین 
قانون اساسی، این مــوارد را به اســالم واگــذار 
کــرده و اســالم هــم حجاب را واجــب دانسته 

است.

جایگاه حجاب در قانون اساسی ◾
ــــده ام بــرخــی دوســتــان هــم تشکیک  بــنــده دی
می کنند کــه آیــا می توانیم بــر اجــبــاری بــودن 
حجاب تأکید کنیم؟ ایــن در حالی اســت که 
حضرت امام خمینی)ره( تأکید داشته اند که 
زن ها باید وضع خود را عوض کرده و حجاب 

را رعایت کنند.
این همه آیه جهاد، حدود و قصاص در قرآن 
کریم آمــده که شوخی نیست. رهبر معظم 
انقالب نیز به صراحت فرمودند مصوبه عفاف 
و حجاب را تکمیل کنید و جالب است ایشان 
از بــازنــگــری ســخــن نگفتند. ایــشــان تأکید 
داشتند در مــورد عفاف و حجاب، گزارش ها 
امیدوارکننده نیست و در برخی دستگاه ها 
الزامی بودن حجاب رعایت نمی  شود در حالی 

که حجاب اجباری بر اساس شرع واجب 
است. بنابراین رهبر معظم انقالب 

یــان همه چیز  به خوبی در جــر
هستند و صرفاً به اطالعات 

ما اکتفا نمی کنند.
تأکیدات رهبر انقالب  ◾

بر رعایت حجاب
رهــبــر معظم انــقــالب 

دیگر  نشستی  در 
تأکید کردند چرا 

بــازیــگــرمــحــور و 

هنرپیشه محور شــده ایــد و جــوانــان متفکر و 
نخبه در زمینه های سیاسی، اقتصادی  ... را 
جلو نمی آورید. ما نمی خواهیم آن ها را وزیر 
کنیم اما باالخره می توانیم از آن ها استفاده 
کنیم. از اول انقالب تاکنون چند بار شورای 
عالی انقالب فرهنگی مصوباتی درباره عفاف 
و حجاب داشته و مصوبات آن هم ضمانت 
اجرایی دارد چون رئیس هر سه قوه، عضو این 
شورا هستند. به تازگی هم آقای اژه ای گفتند 
مصوبات آن الزم االجراست در غیر این صورت 
جرم است. سال 13۷۶ کلیاتی در مورد حجاب 
ــه شــد و دســتــگــاه هــا کــاری  بــه دســتــگــاه هــا ارائـ
ــال13۸۴ آن را عملیاتی و  نکردند امــا در ســ

نقش هر دستگاه را مشخص کردند.
امــا چــرا رهــبــر معظم انــقــالب از تکمیل این 
مصوبه سخن گفتند؟ علت ایــن بــود برخی 
تغییرات در ادارات رخ داده و مثالً دستگاه های 
جدیدی همانند وزارت ورزش و جوانان ایجاد 
شده یا درباره مناطق آزاد تجاری، مواردی در 
این مصوبه ذکر نشده بود که باید به آن هم 
اشــاره می شد. بنابراین وقتی می خواستیم 
مصوبه عفاف و حجاب را تکمیل کنیم تأکید 
داشتیم نمایندگان نهادهای مختلف در آن 
جلسات باشند و نتیجه آن شد که ما خدمت 
رهبری فرستادیم و در آبان 139۷ آن را دریافت 
و خدمت رئیس جمهور فرمودند آن را فوری در 
شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب کنید، 
چون اگر به وضعیت عفاف و حجاب رسیدگی 
نکنید وضعیت روز بــه روز بــدتــر مــی شــود و 
وقــتــی حــجــاب قــانــونــی شــد بــایــد هــمــه بــه آن 

عمل کنند.

وضعیت مصوبه عفاف و حجاب ◾
ــر مــعــظــم انـــقـــالب فــرمــودنــد مـــا مــدعــی  رهــب
حکومت اسالمی هستیم لذا مبنای قوانین 
باید اســالم باشد و اوامــر الهی اجــرا و نواهی 
الهی نهی شود و ما باید حالل و حــرام الهی 
را رعایت کنیم. ایشان همچنین فرمودند: 
مردم ما متدین هستند و اینکه در عزاداری ها 
و اربــعــیــن و دیــگــر مــراســمــات مذهبی بــا این 
عظمت شرکت می کنند نشان دهنده متدین 
بــودن آن هاست. ما این مصوبه را در شورای 
عالی انقالب فرهنگی تصویب کردیم و البته 
برخی می گفتند مشکل از عدم اجراست که 
درنهایت رئیس جمهور فرمودند این خیلی 
طوالنی است، آن را خالصه کنید. بر اساس 
دستور رئیس جمهور وقت، عده ای سر تا پای 
مصوبه عفاف و حجاب را بی خاصیت کردند؛ 
مثالً وزارت آموزش و پرورش حدود 32 وظیفه 
داشت که تبدیل به سه مورد شد و گفتند در 
اردوهای دانش آموزی در مورد عفاف و حجاب 

سخن گفته شود.
بــه نــظــرم بــســیــاری از دوســـتـــان حــزب الــلــهــی 
هنوز ایــن مصوبه ســال 139۷ را نخوانده اند و 
این بسیار بد اســت. اگر می خواهیم در مورد 
حجاب و عفاف بــه کــار اجــرایــی برسیم ابتدا 
باید این مصوبه را به خوبی بخوانیم که وظیفه 
دســتــگــاه هــای مختلف در آن به خوبی اشــاره 
شـــده، امــا هــنــوز بــســیــاری از مــســئــوالن بــا این 
مصوبه آشنایی ندارند. البته کار فرهنگی 
همانند ساخت فیلم، ترویج ازدواج و 
... هم ضــرورت دارد. از ســوی دیگر 
ــور  مــعــتــقــدم ســـازمـــان اوقــــاف و ام
خیریه امکانات زیــادی دارد که 
باید از آن استفاده کرد. در این 
راســتــا بــایــد بــه مسئوالن 
فــشــار آورد کـــارهـــا را 
ــه نـــحـــو بــهــتــری  ــ  ب

انجام دهند.

مـــعـــاون فــرهــنــگــی و امــــور زائــــــران آســـتـــان حــضــرت 
عبدالعظیم)ع( اظــهــار امـــیـــدواری کــرد بــا همکاری 
رسانه های مختلف، متن نامه امام رضا)ع( به حضرت 
عبدالعظیم)ع( به عنوان سند باالدستی سبک زندگی 

صحیح اسالمی منتشر شود.
ــزارش خــبــرنــگــار ایــکــنــا، نشست خــبــری اعــالم  ــ ــه  گ ب
ــالد حــضــرت  ــی ــداشــت م ــی ــرام ــامــه هــای هــفــتــه گ ــرن ب
عبدالعظیم حسنی)ع(، سوم آبان ماه با حضور عباس 
سلیمی، معاون فرهنگی و امور زائران آستان حضرت 

عبدالعظیم)ع( برگزار شد.
در ابتدای این  نشست، سلیمی اظهار کرد: در روایتی 
از امام صــادق)ع( و به  نقل از موسی بن بکر آمــده: در 
خدمت امام صــادق)ع( بودیم که در این مجلس یکی 
از محترمان گفت از خدا بهشت را مسئلت می کنم. 
امـــام)ع( به او فرمودند: شما همین االن در بهشت 
هستید، از خدا بخواهید شما را از این بهشت بیرون 
نــرانــد. آن فــرد در پاسخ عــرض کــرد: ما اکنون در دنیا 
هستیم، چطور می فرمایید در بهشت قــرار داریــم؟ 
امــام)ع( فرمودند: آیا شما به امامت و والیــت ما اقرار 
ندارید؟ همه حضار در مجلس گفتند: بله! امــام)ع( 
فرمودند: معنی بهشت همین است، یعنی اگر کسی 
معتقد به امامت باشد، در حقیقت در بهشت قرار دارد. 
کسی که مقر به امامت باشد، همواره در فضای بهشتی 
زندگی می کند. پس باید از خدا بخواهید این نعمت را 

از شما سلب نکند.
سلیمی ضمن عرض تبریک به مناسبت فرا رسیدن 
ایام والدت حضرت عبدالعظیم)ع( گفت: باید هدف 
از برگزاری جشن های میالد حضرت عبدالعظیم)ع( 
ایــن باشد که ایــن آستان مقدس را به عنوان الگوی 
ــان معرفی کنیم. چهارم  ــرای جــوان سبک زنــدگــی بـ
ربیع الثانی مصادف با هشتم آبان ماه، والدت حضرت 
عبدالعظیم)ع( است و سه روز پیش و سه روز پس از آن 
به عنوان هفته والدت حضرت در نظر گرفته شده  است.
مـــعـــاون فــرهــنــگــی و امــــور زائــــــران آســـتـــان حــضــرت 
عبدالعظیم)ع( ادامه داد: در کشور ما بیش از ۸هزار 
امامزاده واالمقام آرمیده اند که هر کدام سرمایه های 
بــزرگ فرهنگی کشور هستند، اما فقط در مــورد یکی 
ــود کــه امــام  از ایــن شخصیت های ممتاز آسمانی ب
معصوم)ع( فرمودند: »من زارَ عَبدالَعظیمِ الحََسنی)ع( 

بِرِی کَمَن زارَ الحَُسین)ع( بِکَرباَل«.
وی بیان کرد: حضرت عبدالعظیم)ع( جایگاه ویژه ای 
ــد و گذشته از اینکه از نــوادگــان امــام مجتبی)ع(  دارن
بوده و دارای قداست ویژه ای هستند، دانشمند بزرگی 
هستند که آثار ایشان در تطورات تاریخی باقی نمانده و از 
دستبرد روزگار مصون نبوده است. اما دو کتاب منتسب 
به ایشان خطب امیرالمؤمنین)ع( و یوم  و لیله نام دارند. 
کتاب خطب امیرالمؤمنین)ع( مربوط به خطبه های 
حضرت امیر)ع( است که حضرت عبدالعظیم)ع( پیش 
از جناب سید رضی به جمع آوری آن ها اقدام کرد. کتاب 
دوم ایشان نیز یوم و لیله نام دارد که برنامه زندگی یک 
انسان موحد در طول یک شبانه روز را تبیین کرده است.
سلیمی اظهار کــرد: از جمله مــواردی که باید در مورد 
زندگی حضرت عبدالعظیم)ع( به آن توجه کرد، انتشار 
حدیث عرض دین است که ایشان مواضع عقیدتی 
خود را با امــام معصوم)ع( چک و امــام نیز این عقاید 
را تأیید کردند. یقیناً اگر فرهنگ  عرضه اعتقادات در 
جامعه وجود داشــت، بسیاری از چالش ها در کشور 

ایجاد نمی شد.
ــوارد مــهــم زنــدگــی حضرت  ــ وی افـــــزود: از جمله مـ
عبدالعظیم)ع( نامه حضرت امــام رضــا)ع( به ایشان 
است که عصاره ای از سبک زندگی صحیح اسالمی 
است. امیدواریم با همکاری رسانه های مختلف، متن 
نامه امام رضا)ع( به حضرت عبدالعظیم)ع( به عنوان 
سند باالدستی سبک زندگی صحیح اسالمی منتشر 
شــود؛ چراکه اگر مفاد این سند آسمانی بر دل مردم 
بنشیند، آمار جامعه در حوزه معضالت اجتماعی و 
 مراجعه های قضایی کاهشی چشمگیر خواهد داشت.
 در بارگاه این  شخصیت بزرگ دو شخصیت بزرگ دیگر 
یعنی حضرت موسی بن الکاظم و حضرت طاهر بن 
سجاد)ع( نیز حضور دارند که زیارت ایشان نیز سراسر 

نور و برکت است.
مـــعـــاون فــرهــنــگــی و امــــور زائــــــران آســـتـــان حــضــرت 
ــود این   ــرد: بــه بــرکــت وجـ عبدالعظیم)ع( تصریح کـ
شخصیت بزرگوار برنامه ای با عنوان »ستارگان ری« برای 

معرفی شخصیت های آرمیده در این آستان مقدس 
فراهم شده که امیدواریم به زودی آماده شود. 

اجرای ۷۰ برنامه متنوع ◾
سلیمی ادامه داد: با توجه به این شناخت از حضرت 
عبدالعظیم)ع( ترجیح می دهیم خدمات مراسم  والدت 
ایشان را با جذب کمک بانیان و خیران افزایش دهیم. 
در طول هفته والدت از روز پنجشنبه با اجرای ۷۰برنامه 
متنوع در خدمت عالقه مندان و زائـــران آن حضرت 
هستیم. عیادت روزانه خادمان از بیماران، مراجعه به 
منازل شهدای عزیز و تجدید میثاق با ایشان، گل آرایی 
ضریح و عطرافشانی قبور شهدا، برگزاری محافل قرآنی 
با حضور قاریان ممتاز و اجرای گروه های تواشیح، برپایی 
جلسات تفسیر قرآن کریم، اجرای مراسم دعا و نیایش و 
آیین تعویض پرچم گنبد حضرت با همکاری رسانه ملی 

از جمله برنامه هایی است که در این ایام اجرا می شود.
مـــعـــاون فــرهــنــگــی و امــــور زائــــــران آســـتـــان حــضــرت 
ــم)ع( گـــفـــت: در روز مـــیـــالد حــضــرت  ــعــظــی ــدال عــب
عبدالعظیم)ع( نیز )یکشنبه، هشتم آبان ماه( عالوه بر 
جشن  میالد، تدبیری اندیشیده شده که در راستای ارائه 
خدمات به زائران آن حضرت، تمامی مراجعه ها به مرکز 
دارالشفای کوثر شامل هزینه ویزیت و ارائــه خدمات 
تزریقات، پانسمان و... رایگان باشد. در طول هفته 
والدت حضرت عبدالعظیم)ع( نیز بازدید از موزه آستان 
مقدس، مرکز نجوم آستان، آسمان نما و رصدخانه به 

صورت رایگان خواهد بود.

افتتاح نمایندگی فروش محصوالت نان رضوی ◾
ــذورات آستان نیز شاهد  سلیمی بیان کــرد: در اداره ن
افتتاح نمایندگی فروش محصوالت نان رضوی در ضلع 
شرقی آستان و پذیرایی از مردم در ایستگاه های صلواتی 
خواهیم بود. همچنین، اجرای طرح مواسات و توزیع 
بسته های ارزاق بین فقرا و تهیدستان، طرح تخفیف 
اقالم و اجناس برخی از کسبه در صنف های مختلف در 
شب و روز میالد حضرت عبدالعظیم)ع( و... نیز از دیگر 

برنامه های هفته والدت آن حضرت است.
وی افــــزود: بــرنــامــه اصــلــی جشن مــیــالد آســتــان نیز 
شنبه، هفتم آبان ماه مصادف با شب والدت حضرت 
عبدالعظیم)ع( پس از نماز مغرب و عشا برگزار خواهد 
شد که در این مراسم، برنامه های مختلفی همچون 
قرائت آیــات قــرآن کریم با تــالوت احمد ابوالقاسمی، 
اجــرای تواشیح از سوی گــروه محمد رســـول هللا)ص(، 
ــی ســیــدمــهــدی مـــیـــردامـــادی و ســخــنــرانــی  ــداحـ مـ
حجت االسالم رفیعی و توزیع غذای متبرک در میان 
زائــران اجرا خواهد شد. سلیمی اظهار کرد: همچنین 
برگزاری مسابقات فرهنگی، اجرای برنامه قرآن بخوانید 
و جایزه بگیرید،  برگزاری مراسم عقد ازدواج جوانان، 
برپایی میز خدمت از ســوی شــهــرداری منطقه 2۰ و 
فرمانداری ویژه ری و... از دیگر برنامه های ایام والدت 

حضرت عبدالعظیم)ع( است.

زهرا آیت اللهی در نشست »زن، عفاف، پوشش«: 

بسیاری از مسئوالن هنوز مصوبه 
عفاف و حجاب را مطالعه نکرده اند

در یک نشست خبری مطرح شد

 jبه حضرت عبدالعظیم jنامه امام رضا
الگویی برای سبک زندگی اسالمی 

اعتاب مقدسهدیدگاه حسین محمدی اصل 
 جـــهـــاد تــبــیــیــن مــوضــوع 

بــســیــار مــهــمــی اســـت که 
از دیرباز و بلکه در متن و 
جای جای کالم الهی بارها 
تکرار شــده اســت. با توجه به اینکه شخصیت 
امام رضــا)ع( نماد حرکت مؤثر در میدان جهاد 
تبیین است و ایشان اولویت را به کار فرهنگی 
داده و درصــدد تبیین حقیقت تشیع و تربیت 
نیرو برآمدند و ظرفیت سازی فرهنگی و معرفتی 
ــقــا دادنـــد  و ســرمــایــه هــای انــســانــی شیعه را ارت
بررسی زوایای مختلف خدمات ایشان برای رشد 

بشریت بسیار اهمیت دارد.

 جهاد تبیین، حرکتی الهی در همه  ◾

دوره های زندگی بشریت 
 حــجــت االســالم والمسلمین سید ابــراهــیــم راد، 
مدرس و محقق علوم قرآنی و تفسیر در گفت وگو 
با رواق، آیــه 1۶ســوریــه مریم که می فرماید: »یاد 
کن در کتاب خود احوال مریم را آن گاه که از اهل 
خــانــه خــویــش کــنــاره گرفته بــه مکانی بــه مشرق 
)بیت المقدس برای عبادت( روی آورد« را نمودی از 
جهاد تبیین دانسته و با بیان اینکه این آیه درباره 
۶۰۰سال پیش از ظهور اسالم نازل شده، می گوید: 
جهاد تبیین فرایندی اســت که در همه دوره هــا 

دنبال شده است. 
وی با استناد به قــرآن کریم می افزاید: در مورد 
دیگری از چند هزارسال پیش می گوید و فرمان 
َّــهُ كـَـاَن  ْــرَاهِــيــَم إِن َــاِب إِب ْــكـِـت ُـــرْ فـِـي ال می رسد: »وَاذْك
ًّا«. جهاد تبیین مدام در گستره  زمانی  ِصدِّيقًا نَبِي
و البته از منظر محتوایی مــورد تأکید اســت که 
ــوده و به  رســالــت انبیا در همه زمــان هــا همین ب
علمای بزرگ اسالم نیز می رسد و خط سیر آن ها 

را نیز مشخص می کند.

رسانه، فرصتی طالیی برای حرکت سریع  ◾
 سید ابراهیم راد با بیان اینکه امــروز با توجه به 
اینکه ابزار رسانه و خبر گستره  فراگیری یافته، اگر 
ما نتوانیم جایگاه مناسبی را در زمینه استفاده از 
این ظرفیت پیدا کنیم بی تردید فرصت تبیین را 
از دست خواهیم داد، می گوید: به عنوان مثال، 
در زمان صدر اسالم ابزار تبیین در جامعه اعراب، 
شعر بود و در همین زمینه شخصیت های بزرگی 
در جناح حق و باطل وجود داشتند. اگر بنا باشد 
با روش هــای سنتی در میدان امــروز حاضر شویم 
بازنده میدان خواهیم بود زیــرا به جز ابــزار شعر 
و ادب، شاهد رشد اثرگذاری کتاب، رمــان، فیلم، 
سایت ها و اخبار هستیم. این نکته مهمی است 
که باید ابــزارهــای جهادی ما بــه روز دقیق و دارای 

برنامه باشد. 

علت شهادت امام رضا)ع( تالش دائمی ایشان  ◾
برای جهاد تبیین بود 

این کارشناس علوم دینی می افزاید: اگر بخواهیم 
مسئله جهاد تبیین را در سیره و دوران امام رضا)ع( 
بررسی کنیم باید ابتدا نگاهی دقیق به شرایط 
ــان،  سیاسی آن زمـــان داشــتــه بــاشــیــم. در آن زم
شخصی بــه اســـم مــأمــون خلیفه شـــده و دارای 
قدرت است که برادرش را در جدال قدرت از میان 
برمی دارد. او در ادامه برای برنامه های سیاسی که 
داشته امام رضا)ع( را به عنوان ولیعهد منصوب و 
به شهر توس می آورد که پس از دوسال، این امام 
رئوف را به شهادت می رساند. در آن زمان شیعیان 
بــا ایــن نگاه کــه مــأمــون از عباسیان اســت و امــام 
هشتم از علویان،  شهادت امام رضا)ع( را به خاطر 
تــعــارض علوی و عباسی می دانستند. درحالی 
کــه هرگز چنین موضوعی نیست و تنها دلیلی 
که موجب شهادت فرزند پیامبر)ص( شد تالش 

دائمی ایشان برای جهاد تبیین بود. 

ــدیـــث مـــعـــروف  ــــه مـــحـــتـــوای حـ ــاره ب ــ ــ ــا اشـ ــ وی ب
سلسلة الذهب امام رضــا)ع( که در مسیر مدینه 
به توس از سوی امــام مطرح شد با این مضمون: 

َّهُ ِحْصنِی فَمَنْ دَخََل ِحْصنِی أَمَِن مِنْ  »اَل إِلََه إاِلَّ الل
َِّت الرَّاِحلَةُ نَادَانَا بُِشرُوطِهَا وَ  عَذَابِی. قَاَل فَلَمَّا مَر
أَنـَـا مِنْ ُشرُوطِهَا« به ارائــه چند نکته می پردازد و 

می گوید: نخستین نکته  مطرح در باب این حدیث  
ایــن اســت کــه چــه کسانی در خــواســت حدیث 
کردند؟ متقاضیان حدیث در آن زمان همه از اهل 
سنت بوده و شاید امامت امام را قبول نداشتند، 
اما ایشان را به عنوان یک شخصیت متقی، محترم 
و عالم می دانستند. در این حدیث اصالً مخاطب 
شیعه نیست و حتی نویسنده حدیث هم از اهل 

سنت آن زمان بود. 
وی ادامــه  مــی دهــد: نکته قابل توجه ایــن است 
که در زمــان درگیر شــدن بنی امیه و بنی عباس، 
آنچه قدرت مثال زدنی بنی امیه را فشل و نابود 
کــرد، اراده مــردم خراسان بــرای حذف آن هــا بود. 
بــه همین خاطر شاهد حضور خراسانی ها در 
کنار بنی عباس بــرای زمین زدن اموی ها بودیم. 
با این اوصاف بهتر می توان درک کرد مخاطبان 
حدیث سلسلةالذهب شیعی نیستند بلکه اهل 
سنت آن زمــان هستند که به اهل بیت احترام 
می گذارند، ارادتی به کربال و امام حسین)ع( دارند 
و در زمــان حضور امــام رضــا)ع( در تــوس اساساً 
فضا، فضای تسنن است و شیعه ای به آن صورت 
نداریم و ارادت به اهل بیت)ع( نسبی است. این 
محقق تفسیر و علوم قرآنی در پاسخ به چرایی 
اینکه مأمون امــام هشتم را به خــراســان آورد و 
بــا اشـــاره بــه اینکه مــأمــون مانند هارون الرشید 
سیاستمدار بی نظیری بــود بــه همین خاطر به 
دنبال آن بــود با آوردن امــام رئــوف به خراسان و 
مناطق شرقی، قــدری از فشار قیام های علویان 
بکاهد و برای حکومتش ماهیتی ترتیب دهد که 
علویان را از موضع نرم تحت کنترل داشته باشد، 
می گوید: اما امام رضا)ع( کار جهاد تبیین خود 
را رها نمی کند و کار به جایی می رسد که پیروان، 
حامیان و مدافعان مأمون شــروع به روآوردن از 
یــرا امــام  عباسی گری بــه بنی هاشم می کنند، ز
وقت جامعه با روشنگری حقیقت قرآن، حقیقت 

ــه مــردم  ــول خــــدا)ص( ب حــدیــث و حقیقت رسـ
آگاهی می دهد. 

سید ابراهیم راد می افزاید: مأمون که به دنبال 
کــنــتــرل عــلــویــان بـــود حـــاال شــاهــد ضــعــف پایگاه 
اجتماعی خــود اســت و جایگاهش رو بــه زوال 
می گذارد، زیــرا جهاد تبیین امــام رضــا)ع( مبتنی 
بر تعاریف دقیق از مبانی اسالم و پیامبر و سیره 
اهل بیت)ع( است. نتیجه جهاد تبیین امام در دو 
سال حضورشان در توس این بود که بخش بزرگی 
از مردم ایران اخالص اهل بیت)ع( را درک کردند و 
به تشیع روی آوردند؛ البته امام مهربانی ها نیز در 

این مسیر به شهادت رسید.

جهاد تبیین عاشورا، انقالب ترکیبی حق علیه باطل  ◾
سید ابراهیم راد فعل و ماهیت شهادت امام رضا)ع( 
را جهاد تبیین می داند و با بیان اینکه مأمون هرگز 
نمی خواست امـــام را شهید کند بلکه بــه دنبال 
استفاده سیاسی از وجود امام برای کنترل علویان 
بود، می گوید: اگر بخواهیم واژه انقالب و جهاد تبیین 
را در حوزه اهل بیت)ع( به کار ببریم باید انقالب را 
تعریف کنیم. واقعه عاشورا همان مسیری است 
که اهل بیت)ع( با جهاد تبیین طی کردند تا به نقطه 
اثــرگــذاری و به وجــود آوردن تغییر و تحول مسیر 
امت ختم شد و آن ها را بار دیگر به اسالم حقیقی 
راهنمایی کرد. جهاد تبیین در بسترهای مختلف، 
متفاوت ظاهر می شود. در یک میدان با اقدام نرم 
ــادی، در یک میدان با اقــدامــات ترکیبی که  و ارشـ
شامل به کارگیری همه ابزار ها از پیش تا پس از نبرد 
می شود. جهاد تبیین عاشورا نبردی ترکیبی برای 
به هم زدن تعاریف سیاهی بود که از اسالم از سوی 
یزید زمان ارائه شده بود و همه درحال قرائتی اشتباه 
از اسالم بودند. به همین خاطر، حرکت سنجیده 
ــاره ای را بــرای ابد  امــام حسین)ع(، یک اســالم دوبـ

ایجاد کرد. 

 گفت وگوی قدس با حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم راد

ابزار جهاد تبیین 
باید به روز باشد  

نتیجه جهاد تبیین امام در دو سال حضورشان در توس 
این بود که بخــش بزرگی از مردم ایــران اخالص اهل 
بیت)ع( را درک کردند و به تشیع روی آوردند؛ البته امام 

مهربانی ها نیز در این مسیر به شهادت رسید.
گزيدهگزيده

WWW.QUDSONLINE.IR چهارشنبه ۴ آبان 1۴01   2۹ ربیع االول 1۴۴۴   2۶ اکتبر 2022    سال سی و پنجم    شماره ۹۹۳۶   ویژه نامه ۴۶۴ WWW.QUDSONLINE.IR۴۶۴ چهارشنبه ۴ آبان 1۴01   2۹ ربیع االول 1۴۴۴   2۶ اکتبر 2022    سال سی و پنجم    شماره ۹۹۳۶   ویژه نامه

ین
الم

ح ا
 رو

سن
 ح

رح:
ط

آگهی تاریخ 04/ 08  / 1401       صفحه 11
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر آراء هئیت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی اسفراین تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است . لذا 
مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 

15روز در دو نشریه آگهی های ثبتی)کثیر االنتشار و محلی( به شرح ذیل آگهی می شود. 
بخش5

پالک 1     - اصلی روئین :
1.کالس��ه 1399114407116000039 آقای احس��ان فرامرزی فرزند قاسم شش دانگ  منزل 
به مساحت 11 /106 متر  از پالک 564 فرعی  از محل مالکیت احمد رضا مجرمی و567 فرعی  
از محل مالکیت حس��ین ، حس��ن ، خانم بی بی و آغابی بی  احمدی رویین فرزندان احمد  برابر 

رای اصالحی
2.کالس��ه 1400114407116000480  ش��رکت پست جمهوری اس��المی ایران شش دانگ  
س��اختمان اداری به مس��احت 51 /327 متر  از پالک 2102 فرعی  از محل مالکیت ش��رکت 

مخابرات ایران برابر رای2654 /1401
پالک 49 - اصلی سینان 

3.کالسه 1401114407116000233 آقای محمود حسن نژاد فرزند حسن شش دانگ  منزل 
به مس��احت 16 /556 متر  از پ��الک 120 فرعی  از محل مالکیت کربالیی محمد علیزاده  برابر 

رای2543 /1401
پالک 57 - اصلی سست 

4.کالسه 1400114407116000180 آقای محمد نجف زاده فرزند نجفعلی شش دانگ  مزرعه 
به مساحت 79 /59625 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت قربانعلی نجف زاده فرزند نجفعلی 

برابر رای2513 /1401
پالک 60 - اصلی پشت جوی 

5.کالس��ه 1400114407116000350 آقای عباس��قلی عیدی فرزند محمدعلی شش دانگ  
منزل به مس��احت 71 /188 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدابراهیم روش��نی برابر 

رای0836 /1401
6.کالس��ه 1400114407116000588 آق��ای حبی��ب اله ب��اران فرزند عزیزاله ش��ش دانگ  
من��زل ب��ه مس��احت 64 /200 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت س��لیمان روش��نی  برابر 

رای2668 /1401
7.کالس��ه 1400114407116000622 آقای بهزاد عبدالهی مقدم فرزند حس��ین شش دانگ  
منزل به مس��احت 73 /167 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت مملکت روش��نی پالک 60 - 
اصلی و0 فرعی  از محل مالکیت شوکت و زهرا و الله زار حسنی و حاج میرزا علی اصغر موسوی  

پالک 63 -اصلی  برابر رای2222 /1401
8.کالسه 1401114407116000060 آقای صمد رحیمی مقدم فرزند عیدمحمد شش دانگ  
من��زل ب��ه مس��احت 25 /207 متر  از پالک 0 فرع��ی  از محل مالکیت مملکت روش��نی  برابر 

رای2398 /1401
پالک 63 - اصلی قلعه کریم 

9.کالس��ه 1400114407116000283 خانم سمیه رش��یدی فرزند محمود 3 دانگ وکالسه 
1400114407116000284 آق��ای مهران فروزانفر فرزند براتعلی 3 دانگ  منزل به مس��احت 
87 /141 متر  از پالک 94 فرعی  از محل مالکیت ورثه آدینه علی خلیق پرتان)محمدعلی  - ام 

لیال ، علی اکبر و شوکت( برابر رای2511 /1401
10.کالس��ه 1400114407116000544 آق��ای ابوطالب طالبی فرزن��د قربان محمد 3 دانگ 
وکالسه 1400114407116000545 آقای تیمور طالبی فرزند قربان محمد 3 دانگ  مغازه به 
مساحت 53 /252 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت نامدار نوروزی ، بابامحمد محمدپور ، 

گل خانم محمدپور،غالمعلی داروغه برابر رای1195 /1401
11.کالسه 1400114407116000604 آقای محمد اسماعیل آبادی فرزند حجی قربان شش 
دانگ   اعیان منزل به مساحت 46 /235 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اداره اوقاف و امور 

خیریه اسفراین برابر رای1686 /1401
12.کالسه 1401114407116000161 آقای حسین حیدری فرزند محمد شش دانگ  مغازه 
به مساحت 87 /24 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت علیرضا فیاض برابر رای2282 /1401

13.کالسه 1401114407116000165 آقای مرتضی عبدالهی فرزند علی شش دانگ  منزل به 
مساحت 18 /200 متر  از پالک 53 فرعی  از محل مالکیت شرکت جین اسفراین و142 فرعی  از 

محل مالکیت شرکت جین اسفراین  برابر رای2762 /1401
14.کالسه 1401114407116000166 آقای رمضانعلی عبداللهی فرزند شیرمحمد شش دانگ  
منزل به مساحت 54 /199 متر  از پالک 142 فرعی  از محل مالکیت شرکت جین اسفراین برابر 

رای2760 /1401
پالک 64 - اصلی خرینان 

15.کالسه 1398114407116000236 آقای احمد پیشقدم فرزند رمضانعلی شش دانگ  منزل 
به مس��احت 69 /72 متر  از پالک 161 فرعی  از محل مالکیت ورثه ابوالحس��ن احمدئی وعلی 

اکبرصفا منصوریان برابر رای2434 /1401

16.کالسه 1400114407116000411 آقای رمضان طاهری رضائی فرزند حسین شش دانگ  
منزل به مساحت 25 /196 متر  از پالک 4349 فرعی  از محل مالکیت خود متقاضی و349 فرعی  

از محل مالکیت یوسفعلی لعل دهقانی برابر رای2725 /1401
17.کالس��ه 1401114407116000129 آق��ای رضا رمضانیان مقدم فرزند برات ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 31 /197 متر  از پالک 259 فرعی  از محل مالکیت ورثه ابوالحسن احمدایی 

برابر رای2534 /1401
18.کالسه 1401114407116000225 آقای معصومه آخته فرزند جعفرقلی شش دانگ  منزل 
به مساحت 35 /203 متر  از پالک 355 فرعی  از محل مالکیت بهمن ومسعود لعل دهقانی  برابر 

رای2710 /1401
19.کالسه 1401114407116000226 آقای محمد عبدلی حصاری فرزند حسن شش دانگ  
منزل به مساحت 54 /231 متر  از پالک 355 فرعی  از محل مالکیت بهمن ومسعود لعل دهقانی  

و364 فرعی  از محل مالکیت حسن لعل قربانی  برابر رای2712 /1401
پالک 65 - اصلی حسن آباد قصبه 

20.کالسه 1400114407116000621 آقای علی رحیمی فرزند حسینعلی شش دانگ  منزل 
به مس��احت 5 /110 متر  از پالک 113 فرعی  از محل مالکیت ورثه علی حاتمی )اس��ماعیل -

حجت -مهناز  -محمد حسن ( برابر رای2220 /1401
21.کالسه 1401114407116000111 آقای رضا تقی زاده فرزند علی اکبر شش دانگ  منزل 
به مس��احت 02 /162 متر  از پالک 83 فرعی  از محل مالکیت احمد امیری فرزند حس��ین برابر 

رای2766 /1401
22.کالسه 1401114407116000148 آقای سیدابراهیم سیدجمالی فرزند سیدجمال شش 
دانگ  انباری به مس��احت 75 /28 متر  از پالک 135 فرعی  از محل مالکیت اس��ماعیل فرخنده 

برابر رای2737 /1401
23.کالسه 1401114407116000175 خانم ربابه رضائی خیری فرزند آدینه علی شش دانگ  
من��زل به مس��احت 38 /289 مت��ر  از پالک 242 فرعی  از محل مالکی��ت محمد مهدوی  برابر 

رای2717 /1401
24.کالسه 1401114407116000215 آقای رامین هنری مهر فرزند محمد شش دانگ  مغازه 
به مس��احت 43 /74 متر  از پالک 541 فرعی  از محل مالکیت مش��اعی رامین هنری مهر برابر 

رای2721 /1401
پالک 67 - اصلی قریه قصبه 

25.کالس��ه 1400114407116000383 آق��ای امی��ن خبازی��ان فرزند محمد ش��ش دانگ  
تعمیرگاه به مس��احت 76 /237 متر  از پالک 544 فرعی  از محل مالکیت احمد روش��نی برابر 

رای2250 /1401
26.کالس��ه 1400114407116000542 آق��ای بش��یر علی پ��وراول فرزند کام��ران 3 دانگ 
وکالس��ه 1400114407116000543 آقای اله یار زارع فرزند رضا 3 دانگ  کارگاه پیک نیک 
پرکنی به مس��احت 46 /1196 متر  از پالک 35 فرعی  از محل مالکیت محمد روش��نی  برابر 

رای2658 /1401
27.کالس��ه 1400114407116000634 آق��ای محمد حس��ین لو فرزند پوالد ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 147 مت��ر  از پالک 33 فرعی  از محل مالکی��ت محمدعلی صدخروی برابر 

رای2764 /1401
28.کالس��ه 1401114407116000051 آقای محمود ش��یرزاد فرزند نظرعلی ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 22 /98 متر  از پالک 23 فرعی  از محل مالکیت ش��هرداری اس��فراین برابر 

رای1682 /1401
29.کالس��ه 1401114407116000135 آقای محمد نبی زاده فرزند رمضانعلی ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 3 /123 متر  از پ��الک 176 فرعی  از محل مالکیت رمضانعلی نبی زاده برابر 

رای2394 /1401
پالک 69 - اصلی قریه کشتان 

30.کالس��ه 1400114407116000337 آقای حس��ن نویدی فر فرزند رمضانعلی شش دانگ  
من��زل به مس��احت 95 /164 مت��ر  از پالک 3815 فرعی  از محل مالکیت ورثه حس��ین صفی 

خانی)محمدحسن( برابر رای2758 /1401
31.کالسه 1400114407116000579 آقای محمد طهری فرزند رستم شش دانگ  منزل به 
مس��احت 32 /122 متر  از پالک 156 فرعی  از محل مالکیت نبات زارعی کش��تان فرزند عباس 

برابر رای2666 /1401
32.کالس��ه 1401114407116000034 آق��ای ابراهی��م بابائی فرزند غالمعلی ش��ش دانگ  
من��زل به مس��احت 74 /241 متر  از پالک 1527 فرع��ی  از محل مالکیت غالمعلی بابائی برابر 

رای2714 /1401
33.کالسه 1401114407116000133 آقای حسن دهک زاده آزاد فرزند اسمعیل شش دانگ  
من��زل به مس��احت 4 /218 متر  از پ��الک 2869 فرعی  از محل مالکیت عل��ی جعفرپور برابر 

رای2717 /1401
34.کالس��ه 1401114407116000218 خانم زهرا غالمی مقدم فرزند عیدمحمد شش دانگ  
منزل به مساحت 45 /208 متر  از پالک 3259 فرعی  از محل مالکیت منصور علیزاده و3259 

فرعی  از محل مالکیت محمود علیزاده  برابر رای2396 /1401

پالک 71 - اصلی میان آباد 
35.کالسه 1400114407116000381 خانم اعظم رستمی فرزند محمدرضا 3 دانگ وکالسه 
1400114407116000382 آقای امید پیری فرزند قربانعلی 3 دانگ  منزل به مساحت 52 /52 
متر  از پالک 328 فرعی  از محل مالکیت ورثه غالمحسین مقدم قلعه نو برابر رای2458 /1401

36.کالس��ه 1400114407116000403 آق��ای عل��ی اکبر جاغوری فرزند نورمحمد ش��ش 
دانگ  منزل به مس��احت 78 /51 متر  از پالک 514 فرعی  از محل مالکیت نورمحمد جاغوری 

ونیسترنوروزی مقدم برابر رای0950 /1401
پالک 72 - اصلی کالته کاهی 

37.کالس��ه 1400114407116000174 خانم فاطمه دلیر فرزند گل محمد 4 دانگ وکالسه 
1400114407116000175 آقای امین ش��یرخانی فرزند حس��ین 2 دانگ  منزل به مساحت 
74 /161 متر  از پالک 458 فرعی  از محل مالکیت محمدرضا خداکانلو و0 فرعی  از محل مالکیت 
حسن علیمحمدی و0 فرعی  از محل مالکیت حسن علیمحمدی و458 فرعی  از محل مالکیت 

محمدرضا خداکانلو  برابر رای2389 /1401
38.کالس��ه 1400114407116000602 خانم صدری براتی فرزند غالمحس��ین ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 64 /278 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت غالمحس��ین علی محمدی 

فرزند علی اصغر برابر رای1260 /1401
39.کالس��ه 1401114407116000181 آقای غریب رضا ولی زاده فرزند آدینه محمد ش��ش 
دانگ  منزل به مساحت 12 /218 متر  از پالک 1462 فرعی  از محل مالکیت قریب رضا بهنام 

فر  برابر رای2747 /1401
40.کالسه 1401114407116000195 آقای شهرام قربانی رضائی فرزند محمدرضا شش دانگ  
منزل به مساحت 81 /71 متر  از پالک 486 فرعی  از محل مالکیت مشاعی شهرام قربانی رضائی 

برابر رای2392 /1401
پالک 73 - اصلی قریه حسین 

41.کالس��ه 1400114407116000441 آقای جلیل رجبی فرزند رجبعلی شش دانگ  منزل 
به مساحت 75 /116 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت زهرا نوروزی فرزند غالمحسین برابر 

رای2723 /1401
42.کالس��ه 1400114407116000642 آقای محمد نیک روز فرزند محمدقلی ش��ش دانگ  
منزل به مس��احت 44 /123 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمدعلی رضائی برج 

برابر رای2436 /1401
43.کالس��ه 1401114407116000089 خانم معصومه محمدی رضائی فرزند حس��ین شش 
دانگ  منزل به مساحت 13 /107 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمد علی رضایی برج 

برابر رای2525 /1401
44.کالسه 1401114407116000092 خانم سکینه محمدی رضائی فرزند حسین شش دانگ  
منزل به مس��احت 24 /111 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدعلی رضایی برج برابر 

رای2527 /1401
45.کالس��ه 1401114407116000232 آق��ای عل��ی چوپانی فرزند امیرمحمد ش��ش دانگ  
من��زل به مس��احت 106 مت��ر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت محمدعل��ی رضایی برج برابر 

رای2756 /1401
پالک 74 - اصلی قریه خواجه ها 

46.کالس��ه 1401114407116000240 آقای عبدالکریم باقری کتلی فرزند عبدالرحیم شش 
دانگ  منزل به مساحت 68 /142 متر  از پالک 26 فرعی  از محل مالکیت ورثه مهدی حاتمی 

میالنلو فرزند اسماعیل برابر رای2754 /1401
بخش13

پالک 46 - اصلی کوشکندر 
47.کالسه 1401114407116000039 آقای داود باقری فرزند نورمحمد شش دانگ  منزل به 
مساحت 4 /333 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت ورثه محمدکاظم کاظمی فرزند حسین 

خان برابر رای2522 /1401
پالک 130 - اصلی مزرعه قنات وباغ صفی آباد 

48.کالسه 1399114407116000395   موقوفه باقر  - صفی آباد شش دانگ   عرصه مزرعه به 
مساحت 28 /1172 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اداره اوقاف برابر رای2218 /1401

49.کالس��ه 1399114407116000396   موقوفه باقر  - صفی آباد شش دانگ   عرصه مزرعه 
به مساحت 41 /4041 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اداره اوقاف برابر رای2216 /1401

50.کالسه 1399114407116000397   موقوفه باقر  - صفی آباد شش دانگ   عرصه زمین به 
مساحت 29 /3858 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اداره اوقاف برابر رای2213 /1401

51.کالسه 1399114407116000398   موقوفه باقر  - صفی آباد شش دانگ   عرصه مزرعه به 
مساحت 87 /1859 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اداره اوقاف برابر رای2215 /1401

52.کالسه 1399114407116000399   موقوفه باقر  - صفی آباد شش دانگ   عرصه مزرعه به 
مساحت 68 /4316 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت اداره اوقاف برابر رای2211 /1401

پالک 155 - اصلی کالته علی آباد آقا زاده 
53.کالس��ه 1399114407116000463 آقای مهدی خورسندی فرزند اسفندیار شش دانگ  
باغ به مساحت 56 /32583 متر  از پالک 0 فرعی  از محل مالکیت غالمعلی  سعادتمند توپکانلو  

برابر رای2652 /1401
لذا به این وس��یله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 
میگردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتشاراولین اگهی و در روستاها از تاریخ الحاق درمحل 
تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند معترضین باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهند در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارایه ننماید 
اداره ثبت محل  برابر مقررات مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمن اینکه صدور سند مالکیت 

جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شد .    آ40108980 
تاریخ انتشار نوبت اول : دو شنبه 18                                                /07                                                /1401         

تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 4                                                /08                                                /1401
اردالن محمدی    کوشکی                      

   رییس اداره ثبت اسناد و امالک اسفراین

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

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و تائید قرار 
گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیراالنتشار 

و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد

1-ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 12 متر مربع و زمین متصل به آن به مساحت 120/88 
متر مربع از پالک شماره 537/538 اصلی ) مساحت عرصه کل ملک 132/88 مترمربع( ابتیاعی 
آقای محسن سلماسی از محل مالکیت رسمی مشاعی آقایان باقر و محسن شهرت هر دو سلماسی 

برابر رای شماره 0892-1401 مورخه 1401/03/10- کالسه 1400-0198
لذا بدینوس��یله به فروشندگان ومالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتشار آگهی و در روستاهااز تاریخ الصاق درمحل تا دوماه 
اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسیداخذ نمایندمعترضین باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایندوگواهی 
تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهنددرصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به 

صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. 
شناسه اگهی 1388824    آ40108912

تاریخ انتشارنوبت اول1401/07/18                                   
تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/08/04

اکبر اقبالی 
رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

برابر کالس��ه 1401،092 و رای ش��ماره 140160307114001949 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک ش��یروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسین خاکسار فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 612 صادره از در ششدانگ یک قطعه محوطه به مساحت 38.71 متر مربع، 
قسمتی از پالک 1644 فرعی از 13 اصلی ناحیه 3 بخش 5 از محل مالکیت قربان نظر علیزاده 
و بشرط تجمیع با پالک 8057 فرعی از 13 اصلی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ40108892
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401،07،18                   

تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401،08،04
علی محمودی 

رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان



ــــدس  آســـــتـــــان ق
رضــــوی از جمله 
مجموعه های بزرگ 
ــوزه ای در کشور  مــ
اســت کــه بناهای 
تاریخی آن جلوه  گر 6قرن تزئینات و معماری 
دوره اسالمی و اشیای تاریخی آن نشان  دهنده 
انواع هنرها و صنایع دستی ساخته شده طی 
10قرن گذشته است.به گزارش آستان نیوز، آثار 
تاریخی ساخته شده یا وقف شده برای حرم 
مطهر پس از استفاده، طی سده  های گذشته 
در خزانه نگهداری می شود و سیاهه  های اموال 
موجود در بخش نسخ خطی آستان قدس 
نشان از فهرست برداری منظم کارگزاران در 

دوره  های گذشته است.

قدم نخست ◾
در دوره نیابت تولیت محمدولی اسدی 
)1314ـ 1304شمسی( با ایجاد نظم در همه 

امــور آستان قدس رضــوی از جمله اموال 
فرهنگی و تاریخی، دفتری جدید برای ثبت 
و ضبط اشیا تهیه شد و در همین زمان ایده 
تأسیس مـــوزه  ای بــرای حفظ، نگهداری و 
نمایش آثار به جا مانده از دوره های تاریخی 

در آستان قدس رضوی مطرح شد. 
در زمـــان نیابت تولیت فتح هللا پــاكــروان 
)1320ـ  1314شمسی( ضمن تصمیم گیری 
برای ساخت بنایی برای مــوزه، تعدادی از 
اشیا انتخاب  شد و در سال 1315 شمسی 
اتــاق هــای فوقانی شمال غربی صحن نو 
)آزادی( و جنوب شرقی صحن كهنه )انقالب 
اسالمی( كه به یكدیگر متصل بوده به خزانه 
و محل نگهداری اشیا اختصاص یافت. 

دفتر یادداشت مراجعان نشان می دهد این 
مجموعه از سال 1316 تا 1321 مورد بازدید 
بسیاری از فرهیختگان و مقامات ایرانی و 

مستشرقین خارجی بوده است. 

سنگ بنای موزه در 1316 ◾
در چهاردهم آذر سال 1316 شمسی سنگ 

بنای ساختمان مــوزه در قطعه زمینی به 
مساحت 5هزار و700 مترمربع در مشرق 
مسجد گــوهــرشــاد و كــنــار مــقــبــره شیخ 
بهایی طــی تشریفات و مــراســم خاصی 
رســمــاً گــذاشــتــه مــی شــود.طــرح و نقشه 
ساختمان موزه به آندره گدار سپرده شد. 
این معمار و باستان شناس فرانسوی اوایل 

دوره پهلوی اول به ایران وارد و به استخدام 
دولت ایران درآمده بود. به جز فعالیت در 
حوزه باستان شناسی، رئیس و بنیان گذار 
دانشکده هنرهای زیبای تهران هم بود و 
از مهم ترین کارهای اجرا شده توسط او به 
جز موزه حرم رضوی می توان به موزه ایران 
باستان، حافظیه شیراز، موزه آذربایجان در 

تبریز و مدرسه ایرانشهر در یزد اشاره کرد.
اجــرای طــرح هم به مهندس كنتراتیف و 
بیوک قهرمانی سپرده شد که در سه طبقه 
شامل یک طبقه زیرزمین و دو طبقه فوقانی 
به مساحت یک هزار و 34 مترمربع ساخته 

و در سال 1324 شمسی افتتاح شد.
همزمان با ساخت بنای مــوزه از مهدی 
بهرامی، مدیر وقت مــوزه ایــران باستان 
برای انتخاب و آماده سازی اشیای موجود 
در خزانه دعــوت شد. وی از سال 1318 
شــمــســی طـــی ســـه مــرحــلــه حــضــور در 
مشهد 189 قلم از اشیای خزانه و آثار 
حرم امــام رضــا)ع( را انتخاب کرد که در 
11تــاالر و اتاق به ترتیب دوره تاریخی به 

نمایش درآمد.
 

قدم دوم  ◾
در ســال 1351 شمسی اشیای مــوزه به 
ــان قــدس  ــاالر تــشــریــفــات آســت ــ مــحــل ت
رضوی، منتقل و بنای جدیدی برای موزه 
در ضلع جنوبی حــرم مطهر در دستور 
ساخت قرار گرفت. ساخت این بنا برای 
مــوزه و كتابخانه آستان قــدس، از سال 
1353 توسط شرکت ماهساز و زیر نظر 
ــوش بوربور آغاز  شركت مهندسی داری
و در سال 1355 خاتمه یافت. این موزه 
شامل دو تاالر در یک طبقه به مساحت 
حــدود یک هــزار و 300 مترمربع بود که 
اشیای متنوعی از قبیل قالی، ظــروف، 
سالح ها و برخی اشیا و اجزای معماری 
حرم امام رضا)ع( مانند وسایل روشنایی، 
محراب ها و درهای حرم در آن به نمایش 

گذاشته شد. 

قدم سوم؛ توسعه  ◾
پس از انقالب اسالمی با رویکرد توسعه 
امـــور فرهنگی و بــا هــدف تکریم واقــفــان، 
گنجینه های تخصصی به مجموعه افزوده 
شد. نمایش آثار در این گنجینه ها موجب 
گسترش سنت حسنه وقف و اهدای اشیای 
بسیاری توسط زائـــران و مجموعه داران 
بااخالص در سال های اخیر به آستان قدس 

رضوی و در نتیجه توسعه موزه ها شد. 
در حال حاضر موزه مرکزی، موزه فرش، موزه 
قرآن و هدایای رهبری، موزه مردم شناسی 
و مسجد 72 تن مــوزه هــای آستان قدس 
رضوی را تشکیل می دهند و اشیای تاریخی 
حـــرم مطهر، اشــیــای وقـــف و اهـــدا شده 
و همچنین اشیای خــریــداری شــده برای 
تکمیل مجموعه ها در آن هــا بــه نمایش 

گذاشته شده است.
توسعه ایــن مجموعه در راســتــای تکریم 
ــوی طی   واقــفــان و گسترش انــدیــشــه رضـ

40 سال گذشته با آهنگ بسیار سریعی 
انجام  شده است و بر همین اساس، موزه های 
آستان قــدس رضــوی همگام با موزه های 
جهان در كنار توسعه فضاهای نمایشی، 
در عرصه فرهنگ، پژوهش، آموزش، ارتباط 
و همگرایی بــا قشرهای مختلف جامعه 
فعالیت های بسیار خوبی انجام داده است.
مجموعه موزه های آستان قدس رضوی در 
سال های اخیر در شاخص های پژوهش، 
گردآوری، بازدید، توسعه مدیریت و معرفی 
و فعالیت در فضای مجازی عنوان موزه برتر 
ــزرگ، از سوی  را در بین مــوزه هــای دولتی ب
شورای بین المللی موزه ها )ایکوم( دریافت 

کرده است.

ازخزانهداریتاگنجینههاییکهاکنونشمارادعوتبهتماشامیکنند

 دیروز و امروز 

موزه های حرم مطهر رضوی

خبرخبر
امروزامروز

j میهمانان ویژه امام رضا
ــی کــه بــه همت آستان  ــارت اول ــر زی ــزاران زائ در میان هـ
ــر امــام هشتم)ع( می شوند، حــال و  قــدس رضـــوی، زائ
هوای بعضی شان تماشایی تر است؛ مانند حال و هوای 
جمعی از عشایر دوست داشتنی استان خوزستان که از 
جنوبی ترین نقطه ایران عزیز آمدند و برای نخستین بار 

چشمشان به گنبد طالیی آقا افتاد.
در نخستین روزهــای آبان، به همت آستان قدس رضوی، 
بیش از 60 نفر از زائــران زیارت اولی مناطق عشایرنشین 
استان خوزستان به حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شده اند. 
تشرف این گروه از زائــران، با همکاری مؤسسه فرهنگی و 

اجتماعی رهروان فضیلت صورت گرفته و عشایر منطقه 
مسجد سلیمان توفیق ایــن زیـــارت را پیدا کــرده انــد.ایــن 
میهمانان ویژه امام رضا)ع( از بدو ورود به حرم مطهر رضوی 
با حــال و هوایی مملو از عشق و ارادت به سمت صحن 
جمهوری حرم مطهر حرکت کردند و با زمزمه »رضا جانم 

رضا« برای تبرک جویی از پنجره فوالد و عرض ادب محضر 
حضرت ثامن الحجج)ع( وارد صحن شدند.این زائــران 
به مــدت چهار روز در مشهد مقدس حضور دارنـــد و از 
برنامه های فرهنگی همچون آداب زیــارت، سبک زندگی 
اسالمی و جلسه تفسیر قرآن و احکام بهره مند خواهند شد.

کتاب
   اهدای بیش از 43 هزار جلد 

کتاب به مراکز فرهنگی 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی در طول هفت 
ماه گذشته 43 هزار و 760 جلد کتاب 

را به مراکز علمی، آموزشی، فرهنگی و 
کتابخانه ای در سراسر کشور اهدا کرد.

رشیدپور، رئیس اداره کتابخانه های 
وابسته به آستان قدس در مشهد گفت: 

در این دوره 2هزار و 99 نسخه به صورت 

امانت بلندمدت و حدود 42هزار نسخه 
کتاب به صورت اهدا به مراکز مختلف 

واگذار شده است. 
وی این حرکت را در راستای ترویج و 

گسترش فرهنگ مطالعه دانست و گفت: 

کتابخانه های آستان قدس رضوی 
همواره در موضوع اهدای کتاب یا 

ارسال کتاب به صورت اهدایی یا امانت از 
سوی مردم، نهادها، مؤسسه ها و مراکز 

فرهنگی مورد توجه و مراجعه بوده است.
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احلزماحلزمتقدیم تقدیم بأخذ بأخذ التفریط التفریط حسرات حسرات اذکر اذکر 
افسوس های 
ناشی از کوتاهی 
کردن در کار را به یاد 
آر و دوراندیشی را 
در پیش گیر. 

آگهی تاریخ 04/ 08  / 1401       صفحه 12
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان رضوی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک احمدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 140160306262000117 هیات اول / دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک احمدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای فرهاد حسینی فاطمی فرزند علی بشماره شناسنامه 0920802710 صادره از در یک قطعه زمین محصور دارای 
بنا به مساحت 4951.52 متر مربع پالک 408 اصلی را برابر سند قطعی 279290 مورخه 1400/12/25 توسط دفتر 
خانه اسناد رسمی شماره سه مشهد را خریداری نموده است و در تصور بال منازع متقاضی )فرهاد حسینی فاطمی ( 
میباشد  .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 497   آ-40109857
تاریخ انتشار نوبت اول :  1401/08/04                   تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/8/19

حسین مهرجو -رئیس ثبت اسناد و امالک احمدآباد

آگهی ابالغ اخطاریه عدم افراز
در اجرای دستور ذیل درخواست آقایان محسن ثابت قوچانی و آرشام ثابت قوچانی وارده به شماره 1401/34994/
ن2 مورخ 1401/06/28 که تقاضای صدور رأی عدم افراز سهم مشاعی خود از ششدانگ اعیان پالک 16 فرعی از 
54 اصلی واقع در بخش 10 مش��هد را نموده و برابر درخواست 1401/41451 مورخ 1401/07/30 تقاضای انتشار 
آگهی روزنامه جهت ابالغ رأی عدم افراز به سایر مالکین را داشته است لذا با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 18 
آئین نامه اجرایی مفاد اسناد الزم االجرا اقدام به نشر آگهی به منظور ابالغ اخطاریه به کلیه مالکین مشاعی و اشخاص 

حقیقی و حقوقی ذینفع می گردد. این آگهی در یک نوبت منتشر و نظریه ریاست ثبت آگهی می گردد.
مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 مشهد

در تاریخ 1401/07/17- درخواس��ت وارده شماره 1401/34994/ن2 مورخ 1401/06/28 محسن ثابت قوچانی و 
آرشام ثابت قوچانی مبنی بر صدور تصمیم رأی عدم افراز سهمی مالکانه مشارالیه به استحضار میرساند برابر حکایت 
سیستم جامع امالک ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 16 فرعی از 54 اصلی، مفروز 
و مجزا ش��ده از فرعی از اصلی مذکور، قطعه در طبقه و واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه 
دو اس��تان خراس��ان رضوی به مساحت 2100 مترمربع متن ملک شماره شانزده فرعی از پنجاه و چهار اصلی واقع 
در بخش ده حوزه ثبتی منطقه دو مشهد استان خراسان به مساحت )2100( دو هزار و یکصد مترمربع، توضیحات 
ملک به حدود: ش��ماالً: پی مش��ترک بطول )68/00( شصت و هشت هزار متر به شماره هفده فرعی شرقاً: به دیوار 
بطول )30/30( سی هزار و سی متر به پنجاه و چهار اصلی جنوباً: پی مشترک بطول )72/00( هفتاد و دو هزار متر 

به شماره پانزده فرعی غرباً: پی است بطول )30/00( سی هزار متر به ممر احداثی
مشخصات مالکیت:

مالکیت محس��ن/ ثابت قوچانی فرزند محمدحس��ین ش��ماره شناس��نامه 678 تاریخ تولد 1342/12/12 صادره از 
قوچان دارای ش��ماره ملی 087227766 با جز س��هم 2 از کل س��هم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم 
عرصه و اعیان متن س��هم: دو س��هم از 7 سهم ششدانگ با شماره مس��تند مالکیت 980997560040297 تاریخ 
1398/02/04 موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 215107 سری الف سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 

139920306004017987 ثبت گردیده است.
مالکیت مسعود/ ثابت قوچانی فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 355 تاریخ تولد 1340/08/15 صادره از قوچان 
دارای شماره ملی 0872261220 با کل سهم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و اعیان متن سهم: 
دو سهم از هفت سهم ششدانگ با شماره مستند مالکیت 980997560040297 تاریخ 1398/02/04 موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 245555 س��ری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 140120306004005625 

ثبت گردیده است.
مالکیت مریم/ ثابت قوچانی فرزند محمدحس��ین شماره شناسنامه 585 تاریخ تولد 1352/08/30 صادره از مشهد 
دارای ش��ماره ملی 0941836398 با جز س��هم 1 از کل سهم 7 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هفت سهم عرصه 
و اعیان متن س��هم: یک س��هم از هفت سهم شش��دانگ با شماره مس��تند مالکیت 980997560040297 تاریخ 
1398/02/04 موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 245556 سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 

140120306004005626 ثبت گردیده است.
مالکیت آرش��ام/ ثابت قوچانی فرزند محسن شماره شناس��نامه 0922364011 تاریخ تولد 1372/05/14 صادره از 
مشهد دارای شماره ملی 0922364011 با جز سهم 2 از کل سهم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 16574 تاریخ 1399/09/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 230 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی، موضوع سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 905977 سری الف سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 
139920306004021587 ثبت گردیده اس��ت. برابر سیس��تم جامع امالک فاقد سابقه رهن و بازداشت می باشد. 
نظر به نامه شماره 12/1401/13255 مورخ 1401/06/23 شهرداری منطقه 12 مشهدنکه اعالم نموده، با توجه به 
ضواب��ط طرح راهبردی ویژه محدوده منفصل توس و عدم رعایت حدنصاب تفکیک در پهنه باغات برابر با طرح یاد 
شده، امکان افراز و تفکیک مقدور نمی باشد ملک مزبور قابلیت افراز را ندارد. با عنایت به دستور ذیل گزارش شماره 

1401/38472 مورخ 1401/07/16 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
تصمیم این واحد ثبتی:

با عنایت به گزارش نماینده و نقشه بردار منتخب وارده به شماره 1401/38472 مورخ 1401/07/16 مستند به سوابق 
ثبتی نظر به اینکه برابر نامه شماره 12/1401/14597 مورخ 1401/07/12 شهرداری منطقه 12 مشهد با افراز ملک 
متقاضی مخالفت و آنرا بر اساس ضوابط و مقررات قابل افراز ندانسته لذا تصمیم به غیر قابل افراز بودن ملک اتخاذ تا 
مراتب در اجرای مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز مراتب به کلیه مالکین مشاع ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند حسب 
ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود را تسلیم دادگاه محل وقوع 

ملک نموده و گواهی طرح دعوی را به این اداره تحویل نمایند. م.الف 556   آ-40109858
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 مشهد- عباس جهانی فر

آگهی ابالغ اخطاریه عدم افراز
در اجرای دستور ذیل درخواست آقای/خانم محسن ثابت قوچانی و دیبا ثابت قوچانی به شماره 2/1401/34996ن 
مورخ 1401/06/28 که تقاضای صدور رأی عدم افراز س��هم مشاعی خود از ششدانگ اعیان پالک 17 فرعی از 54 
اصلی واقع در بخش 10 مشهد را نموده و برابر درخواست 1401/41453 مورخ 1401/07/30 تقاضای انتشار آگهی 
روزنامه جهت ابالغ رأی عدم افراز به سایر مالکین را داشته است لذا با استفاده از اختیارات حاصله از ماده 18 آئین نامه 
اجرایی مفاد اسناد الزم االجرا اقدام به نشر آگهی به منظور ابالغ اخطاریه به کلیه مالکین مشاعی و اشخاص حقیقی و 

حقوقی ذینفع می گردد. این آگهی در یک نوبت منتشر و نظریه ریاست ثبت آگهی می گردد.
مرجع رسیدگی: اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 مشهد

در تاریخ 1401/07/17 درخواس��ت وارده ش��ماره 2/1401/34996ن مورخ 1401/06/28 محسن ثابت قوچانی و 
دیبا ثابت قوچانی مبنی بر صدور تصمیم رأی عدم افراز سهمی مالکانه مشارالیه به استحضار می رساند برابر حکایت 
سیستم جامع امالک ششدانگ یک قطعه زمین نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 17 فرعی از 54 اصلی، مفروز 
و مجزا ش��ده از فرعی از اصلی مذکور، قطعه در طبقه و واقع در بخش 10 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه 
دو استان خراسان رضوی به مساحت 1965 مترمربع متن ملک شماره هفده فرعی از پنجاه و چهار اصلی واقع در 
بخش ده حوزه ثبتی منطقه دو مشهد استان خراسان به مساحت )1965( یک هزار و نهصد و شصت و پنج مترمربع، 
توضیحات ملک به حدود: شماالً: دیواریست مشترک بطول )63/00( شصت و سه هزار متر به شماره هجده فرعی 
شرقاً: به دیوار بطول )30/30( سی هزار و سی متر به پنجاه و چهار اصلی جنوباً: پی مشترک بطول )68/00( شصت و 

هشت هزار متر به شماره شانزده فرعی غرباً: پی است بطول )30/00( سی هزار متر به پنجاه و چهار اصلی
مشخصات مالکیت:

مالکیت مریم/ ثابت قوچانی فرزند محمدحس��ین شماره شناسنامه 585 تاریخ تولد 1352/08/30 صادره از مشهد 
دارای ش��ماره ملی 0941836398 با جز س��هم 1 از کل سهم 7 بعنوان مالک یک سهم مشاع از هفت سهم عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 980997560040297 تاریخ 1398/02/04 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 

چاپی 245560 سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 140120306004005725 ثبت گردیده است.
مالکیت محس��ن/ ثابت قوچانی فرزند محمدحس��ین ش��ماره شناس��نامه 678 تاریخ تولد 1342/12/12 صادره از 
قوچان دارای ش��ماره ملی 0872277666 با جز س��هم 2 از کل سهم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم 
عرصه و اعیان متن سهم: دو سهم از هفت سهم ششدانگ با شماره مستند مالکیت 980997560040297 تاریخ 
1398/02/04 موضوع س��ند مالکیت اصلی بش��ماره چاپی 215104 سری الف سال 99 با شماره دفتر الکترونیک 

139920306004017983 ثبت گردیده است.
مالکیت مسعود/ ثابت قوچانی فرزند محمدحسین شماره شناسنامه 355 تاریخ تولد 1340/08/15 صادره از قوچان 
دارای ش��ماره ملی 0872261220 با جز س��هم 2 از کل س��هم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه 
و اعیان با شماره مستند مالکیت 980997560040297 تاریخ 1398/02/04 موضوع سند مالکیت اصلی بشماره 

چاپی 245559 سری ب سال 00 با شماره دفتر الکترونیکی 140120306004005724 ثبت گردیده است.
مالکیت دیبا/ ثابت قوچانی فرزند محسن شماره شناسنامه 0925069809 تاریخ تولد 1378/09/12صادره از مشهد 
دارای شماره ملی 0925069809 با جز سهم 2 از کل سهم 7 بعنوان مالک دو سهم مشاع از هفت سهم عرصه و 
اعیان با شماره مستند مالکیت 16575 تاریخ 1399/09/27 دفترخانه اسناد رسمی شماره 230 شهر مشهد استان 
خراسان رضوی، موضوع سند مالکیت تعویضی بشماره چاپی 895171 سری الف سال 99 با شماره دفتر الکترونیکی 

139920306004022002 ثبت گردیده است
برابر سیس��تم جامع امالک فاقد س��ابقه رهن و بازداشت می باش��د. نظر به نامه ش��ماره 12/1401/14597 مورخ 
1401/07/12 شهرداری منطقه 12 مشهدنکه اعالم نموده، با توجه به ضوابط طرح راهبردی ویژه محدوده منفصل 
توس و عدم رعایت حدنصاب تفکیک در پهنه باغات برابر با طرح یاد ش��ده، امکان افراز و تفکیک مقدور نمی باش��د 
ملک مزبور قابلیت افراز را ندارد. با عنایت به دستور ذیل گزارش شماره 1401/38471 مورخ 1401/07/16 به شرح 

ذیل اتخاذ تصمیم گردید:
تصمیم این واحد ثبتی:

با عنایت به گزارش نماینده و نقشه بردار منتخب وارده به شماره 1401/38471 مورخ 1401/07/16 مستند به سوابق 
ثبتی نظر به اینکه برابر نامه شماره 12/1401/14597 مورخ 1401/07/12 شهرداری منطقه 12 مشهد با افراز ملک 
متقاضی مخالفت و آنرا بر اساس ضوابط و مقررات قابل افراز ندانسته لذا تصمیم به غیرقابل افراز بودن ملک اتخاذ تا 
مراتب در اجرای مواد 5 و 6 آیین نامه قانون افراز مراتب به کلیه مالکین مشاع ابالغ تا چنانچه اعتراضی دارند حسب 
ماده 2 قانون افراز و فروش امالک مشاع ظرف مدت ده روز از تاریخ ابالغ اعتراض خود را تسلیم دادگاه محل وقوع 

ملک نموده و گواهی طرح دعوی را به این اداره تحویل نمایند. م.الف 557  آ-40109859
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 مشهد- عباس جهانی فر

آگهی
بدینوس��یله به ورثه مرحوم محمد غفاری )فاطمه نس��اء فرهی کدملی 0940383004 و اسماعیل غفاری کدملی 
0872706451 و مهدی غفاری کدملی 0980733243 و علیرضا غفاری کدملی 0929348362( اخطار می گردد:
در خصوص پرونده اجرایی کالس��ه فوق، برابر صورتجلس��ه 2552- 1401/6/27 خودرو پراید به ش��ماره انتظامی 
54 د 945-36 به ش��رح تصویر صورتجلس��ه فوق، بازداشت و طبق نظریه کارشناس رسمی/ ارزیاب جمعاً به مبلغ 
510/000/000 ریال ارزیابی گردیده، لذا چنانچه به مبلغ ارزیابی اموال معترض می باش��ید، اعتراض کتبی خود را 
ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی این اخطاریه به ضمیمه فیش بانکی دستمزد کارشناس تجدیدنظر به مبلغ 
9/000/000 ریال به دفتر این اجرا تسلیم نمایید. ضمناً به اعتراضی که خارج از موعد یا فاقد فیش بانکی دستمزد 

کارشناس تجدیدنظر باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. م.الف 558   آ-40109866
رئیس اداره اجرای اسناد ذمه مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی دعوت از مالکین و مجاورین
احتراماً نظر باینکه آقای محمدحسین علی حوری فیض آبادی با وکالت از امین موحد و غیره بموجب شیوه نامه صدور 
اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 
322 فرعی از 150- اصلی واقع در بخش 6 مشهد اراضی مایان سفلی بدون طول ابعاد و مساحت می باشد و مورد 
تقاضا، حدی از آن به مجاورت شما معرفی شده لذا نماینده و نقشه بردار برای روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 جهت 
تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک 
حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در 
غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر 

و تسلیم خواهد شد. م.الف 559  آ-40109867
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

از طرف محمد ایرانی

آگهی دعوت از مالکین و مجاورین
احتراماً نظر به اینکه آقای غالمرضا ش��ریف و غیره بموجب ش��یوه نامه صدور اسناد تک برگی، تقاضای صدور سند 
مالکیت از این اداره را نموده است و سند مالکیت صادره قبلی به شماره پالک 7 فرعی از 179 اصلی بخش 10 مشهد 
اراضی صفی آباد بدون طول ابعاد و مس��احت می باش��د و مورد تقاضا، حدی از آن به مجاورت ش��ما معرفی شده لذا 
نماینده و نقشه بردار برای روز پنج شنبه مورخ 1401/08/12 جهت تعیین طول و متراژ حسب ماده 68 و 70 آئین نامه 
قانون در محل حاضر چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی ملک حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور 
مزبور دارید می توانید در روز مقرر در محل حضور بهم رسانید در غیر این صورت بعد از گذشت یک هفته برابر مقررات 

سند مالکیت بنام متقاضی پس از سیر تشریفات قانونی صادر و تسلیم خواهد شد. م.الف 560   آ-40109868
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم الهه جعفرزاده اصفهانی فرزند خلیل باس��تناد 2 برگ فرم استش��هادیه منضم به فرم تعهد جهت 
دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت شش دانگ اعیان پالک 
2843 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با 
بررس��ی دفتر امالک، معلوم ش��د؛ شش دانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره دفتر امالک 392 صفحه 300 شماره 
ثبت 73850 بنام آقای محمدرضا رئوفی فرزند علی ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 3/370000، 3/044810، 
2/992789 و 2/811425 صادر گردیده سپس برابر سند شماره 124901 مورخ 1381/3/11 دفترخانه 69 مشهد 
به الهه جعفرزاده اصفهانی فرزند خلیل منتقل شده است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. و این بخشنامه به 

استناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت امالک صادر گردید.
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی، نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 561   آ-40109870
مدیر اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- علی فضلی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقایان مجید باستان و آقای محسن باستان استناد دو برگه استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
سند مالکیت المثنی هر کدام سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یک باب منزل پالک ثبتی 22926 فرعی از 232 
اصلی واقع در بخش 9 ناحیه حوزه ثبت ملک مش��هد که متعلق به نامبرده ها میباش��د به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد از ششدانگ اعیان یک باب منزل پالک ثبتی 22926 فرعی از 232 
اصلی واقع در بخش 9 ناحیه حوزه ثبت ملک مش��هد به نام آقای مجید باس��تان س��ه دانگ از ششدانگ ذیل دفتر 
امالک 692 صفحه 542 سند شماره چاپی 108328 و محسن باستان سه دانگ مشاع از ششدانگ ذیل دفتر 692 
صفحه 542 شماره چاپی 108329 سند صادر شده و سپس برابر سند رهنی شماره 13165 مورخ 1384/12/16 
دفتر 16 مشهد به نام بانک مهر در رهن قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت 
آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد 
خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. م.الف 562   آ-40109871
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- علی فضلی

از طرف رستم عبدالهی

آگهی عدم افراز
در خصوص درخواست نرگس جوان مبنی بر افراز سهم مشاعی در پالک ثبتی 1072 فرعی از 228- اصلی بخش 
9 مشهد پرونده تحت نظر و رسیدگی می باشد. با توجه به محتویات پرونده و اظهارنظر شهرداری منطقه 6 مشهد 
برابرنامه ش��ماره 6/1401/2499 مورخه 1401/6/10 اعالم نموده »ملک قابلیت افراز ندارد« و در نتیجه رأی واحد 
ثبتی مبنی بر عدم افراز صادر گردیده است. لذا مراتب حسب ماده دو قانون افراز به هر یک از شرکاء مشاعی ابالغ تا 
چنانچه نسبت به تصمیم مذکور اعتراض دارند ظرف مهلت ده روز از انتشار آگهی به دادگاه صالحه مراجعه و اعتراض 

تقدیم و رسید تقدیم دادخواست را به این اداره تسلیم نمایند.« م.الف 563   آ-40109872
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه 1 مشهد- علی فضلی

آگهی فقدان سند مالکیت
 نظر به اینکه خانم زلیخا هراتی فرزند غالمرضا به ش ش 222 به اس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی امضا ش��ده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت 
به شماره چاپی325075 مربوط به شش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 216 مترمربع به شماره پالک 188 
فرعی از پالک یک اصلی بخش14 زبرخان به نام زلیخا هراتی )متقاضی( میباش��د به علت نامعلوم مفقود گردیده 
که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت و صفحه دفتر الکترونیکی به شماره 
139720306001000479 به نام زلیخا هراتی )متقاضی( ثبت گردیده و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا 

به استناد ماده 120  آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.  آ-40109855
تاریخ انتشار : 1401/08/04

   سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان زبرخان

آگهی مزایده اتومبیل 
به موجب پرونده اجرائیه ثبتی بکالس��ه 140100088 له خانم فاطمه بخش��ایی کیا و علیه مصطفی 
میزبانی، س��ند ازدواج ش��ماره 479 مورخ 1384.11.24 نیابتی از اجرای اسناد رسمی مالرد ، وصول 
مهریه مبلغ معادل 110 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی که یوم االدا محاسبه میگردد ، یک دستگاه 
خودروی س��واری رنو هاچ بک مدل 1398 رنگ س��فید روغنی ، نوع سوخت بنزین ، به شماره موتور 
k4mc697w041999 و شماره شاس��ی NAPBSRBYAK111684 به شماره پالک ایران 38-

222ن 78 متعلق به آقای مصطفی میزبانی بدوا بازداشت و در پارکینگ یوسفیان نور توقیف گردیده 
است. وضعیت و شرایط فعلی خودرو: از نظر ظاهری خودرو به نظر سالم و آماده به کار میباشد. گلگیر جلو 
سمت راست خودرو دارای آثار خسارت و مستلزم صافکاری و نقاشی میباشد. سپر جلو میبایست جهت 
بازسازی در چند قسمت نقاشی گردد زیر سپری سپر جلو میبایست تعویض گردد . سپر عقب شکسته 
و نیاز به فایبر میباش��د . دور گلگیر عقب سمت راست دارای آثار زدگی که نیاز به صافکاری و نقاشی 
دارد خودرو فاقد آنتن سقفی است . خودروی فوق تا این تاریخ فاقد خالفی پرداخت نشده است . دارای 
بیمه شخص ثالث معتبر تا تاریخ 1401.12.10 نزد شرکت بیمه کوثر میباشد. سوئیچ خودرو در زمان 
بازدید تحویل پارکینگ نبوده است لذا بازدید فنی مقدور نگردیده است. با در نظر گرفتن شرایط فوق و 
مدل و قیمت خودرو در بازار برابر نظر کارشناس رسمی به مبلغ 6.850.000.000 ریال )معادل ششصد 
و هشتاد و پنج میلیون تومان( ارزیابی گردید. مزایده حضوری و از ساعت 9 تا 12 روز سه شنبه مورخ 
1401.08.17 در پارکینگ یوسفیان نور - اداره ثبت شهرستان نور از طریق مزایده به فروش میرسد. 
ضمنا طبق آیین نامه اصالحی اجرای مفاد اسناد رسمی متقاضیان میتوانند با پرداخت 10 درصد قیمت 
پایه في المجلس در مزایده شرکت نموده و مورد مزایده به باالترین قیمت پیشنهادی از بین خریداران 
فروخته خواهد شد 90 درصد باقیمانده می بایست ظرف 5 روز به حساب سپرده ثبت واریز گردد در 
صورت عدم واریز باقیمانده مبلغ پیشنهادی ظرف پنج روز مقرره مبلغ ده درصد پیش پرداخت قابل 
برگشت نخواهد بود و ضبط میگردد. به درخواستهایی که در غیر از ساعت و تاریخ مقرره در خصوص 
خرید ارائه گردد و همچنین فیش سپرده ده درصد قیمت پایه پیوست نباشد ترتیب اثر داده نخواهد 
ش��د. و نیم عشر 5 و حق مزایده 6 درصد نقداً وصول خواهد ش��د. م الف 1399069  آ-40109873

تاریخ انتشار : 1401.08.04
علی سعادتی سرپرست ثبت نور

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603006100 مورخ 1401/06/16 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای علی رضا روئین تن فرزند قربانعلی به ش��ماره شناس��نامه 3008 ص��ادره از تهران در قریه 
سلیمانداراب در چهار راه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 270/04  متر 
مربع پالک فرعی 32013 از اصلی 14 مفروز مجزی از پالک 16 از اصلی 14 واقع در بخش چهار راه رشت خریداری 

از مالک رسمی آقای محمد حسن همدانی محرز گردیده است؛
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1385  آ-40109082
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/19                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 140160318603006099 مورخ 1401/06/16 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی  حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،   تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم مریم عباس زاده ش��الدهی فرزند علینقی به ش��ماره شناسنامه 15 صادره از شفت در قریه 
سلیمانداراب در دو  دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 270/04  متر مربع 
پالک فرعی 32013 از اصلی 14 مفروز مجزی از پالک 16 از اصلی 14 واقع در بخش چهار راه رشت خریداری از 

مالک رسمی آقای محمد حسن همدانی محرز گردیده است؛
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1383   آ-40109084
تاریخ انتشار نوبت اول : 1401/07/19                         تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/08/04


