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یـــادداشــت  روز
دکترشعیب بهمن

قاره سبز این روزها بیش از هرچیزی درگیر آماده سازی مقدمات انتخابات پارلمانی  
است؛ انتخاباتی که عالوه بر فضای سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا، توجه ساکنان 
کاخ کرملین را نیز به خود معطوف ســاخته. نگاه مسکو به تحوالت بین الملل در 
سال های اخیر دستخوش یک شیفت پارادایمی شده است. برخالف گذشته که این 

کشور رویکرد تدافعی و انفعالی در قبال سایر رقبا داشت...

راهبردهای روسیه در اروپا

وزیر دفاع انگلیس: کار به درگیری نظامی بکشد، کنار آمریکاییم

خودشیرینی لندن برای واشنگتن

 فرهنگ و هنر  در شب والدت باسعادت 
کریــم اهل بیــت حضــرت امام حســن 
مجتبی)ع( جمعی از اســتادان زبان و ادب 
پارســی و شــاعران جوان و پیشکسوت با 

حضرت آیــت اهلل خامنــه ای رهبر معظم 
انقالب اســالمی دیدار کردند. به گزارش 
پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر انقالب، حضرت آیت اهلل خامنه ای در 

این دیدار، حرکت و پیشرفت جریان شعر 
انقالب را امیدوارکننده دانستند و گفتند: 
البته جریان های شعری دیگری نیز وجود 
دارد، اما این جریان شــعر انقالب است که 

از لحاظ مضمون، نــوآوری در مضامین و 
صیقل یافتگِی الفاظ، پیشرفت چشمگیری 
داشــته است. رهبر انقالب اسالمی، بیان و 

پدیده  شعر را از...

 ............ صفحه 2

ممنوعیت صادرات نباید اعتبار 
صادرکننده  ها را خدشه دار کند

قوانین 
اشک آور 
صادراتی

قراردادهای مبهم 
رسن و ترابی

بوی جدایی 
ستاره های 

سرخ می آید

 رهبر انقالب در دیدار جمعی از شاعران و اهالی فرهنگ و ادب با گالیه از صدا و سیما: 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4 ............ صفحه 10

 

خادمیاران رضوی؛ ظرفیتی برای خدمت به محرومان
دست های یاری گری که گرد نام مقدس حضرت رضاj  سامان گرفته اند

 آســتان  »اگر امروز حضرت رضا)ع( در میان ما حاضر بودند، ایشان هم همین 
کاری را که شــما مشغول آن هستید به ما دســتور می دادند؛ رسیدگی به درد و 
مشکالت دیگران جزو سیره ائمه اطهار)ع( و پیامبر اکرم)ص( است و آن ها هم در 

 ............ صفحه 3بین نیازمندان حضور می یافتند و کمک می کردند...

195 هزار میلیارد تومان مواد غذایی را در سال گذشته دور ریختیم!

آگاهی بخشی عمومی؛ 
راهکار مقابله با اسراف

 رئیس سرویس اطالعاتی روسیه  هشدارداد

افزایش»تروریسم ضد  اسالمی« 
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8در غرب

 ............ صفحه 12

بارهادرتلویزیونگفتیم
اماکوگوششنوا؟

تاجبرایحمایتازوزیر
درباشگاهداریدخالتمیکند

سبکزندگیالهی
دردعایابوحمزهثمالی
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سعیدبیابانکیازنگرانیرهبرانقالبدربارهزبانفارسیمیگوید واعظآشتیانیدرگفتوگوباقدس: حجتاالسالمرضاییتهرانیدرگفتوگوباقدس:

 :jامام علی 
عظيم ترين گناهان، 

خوردِن به ناحق 
و تجاوز به مال 

يک مسلمان است. 
تحف العقول
 ص ٢١٧
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آگهی مزایده فروش 50 رأس جوانه پروار 
هلشتاین و مونت بلیارد
سازمان موقوفات ملک

شرح در صفحه 3

     آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای

کمیته امداد امام خمینی )ره(      
شرح در صفحه  3 /ع
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آگهی مناقصه
شهرداری تربت جام

شرح در صفحه  8

آگهی مزایده عمومی )نوبت دوم( 
1- مزایده گزار : هتل ثامن واقع در مشهد انتهای بلوار وکیل آباد ابتدای جاده طرقبه متعلق به سازمان مجتمع های فرهنگی سیاحتی کوثر. 

2- موضوع مزایده : اجاره محل پیتزا فروشی به متراژ حدود 90 متر مربع )13× 7( با امکانات و تجهیزات مربوطه واقع در انتهای بلوار وکیل آباد، ابتدای جاده طرقبه جنب درب ورودی هتل 
3- میزان سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده اجاره محل پیتزا فروشی مبلغ 60/000/000 ریال 

4- محل و مهلت بازدید از محل و دریافت اسناد مزایده : مشهد انتهای بلوار وکیل آباد ابتدای جاده طرقبه هتل ثامن واحد اداری هتل حداکثر تا پایان ساعت 16 مورخ 98/03/06 
5- محل و مهلت تحویل پیشنهادات : مشهد انتهای بلوار وکیل آباد، ابتدای جاده طرقبه هتل ثامن واحد اداری هتل حداکثر تا پایان ساعت 16 مورخ 98/03/11 

6- محل و زمان بازگشایی پیشنهادات : تهران خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر بعد از چهارراه اراک پالک 137 ساعت 11 روز دوشنبه 98/03/13 
از کلیه متقاضیان واجد صالحیت دعوت می گردد با همراه داشتن مدارک سوابق کاری در تاریخ تعیین شده به واحد اداری هتل مراجعه نمایند. 

جهت کسب اطالعات با شماره 4-35510900 واحد اداری تماس حاصل گردد. 
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آگهی مزایده 
 در اجرای بند 2 تصویب نامه شماره 116689/ت/45059 مورخ 90/6/8 هیئت محترم وزیران 
در خصوص فروش س��وخت به س��اکنین روس��تاهای مرزی در ش��عاع 20 کیلومتری، کارگروه 
سوخت استان خراسان رضوی در نظر دارد سهمیه سوخت مرزنشینان خود را از طریق مزایده 

به متقاضیان با شرایط ذیل واگذار نماید: 
1- سابقه اجرایی مرتبط با موضوع مزایده 

2- توان اجرایی و مالی مناسب )گردش مالی ماهیانه 70.000.000.000 ریال در 6 ماه گذشته(
3-عدم بدهکاری مالی و مالیاتی

4-مجوزهای الزم تجاری و بازرگانی جهت انجام موضوع مزایده
متقاضیان می بایس��ت از تاری��خ 1 الی 8 خردادماه با ارائه مدارک مثبته نس��بت به دریافت 
پاکات از مدیریت حراس��ت س��ازمان همیاری ش��هرداری های اس��تان واقع در مشهد، بلوار 

پیروزی، میدان شهید علی مهدوی، نبش دالوران 7، طبقه سوم اقدام نمایند. 
 سازمان همیاری شهرداری های خراسان رضوی
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آگهی مناقصه 
مؤسس�ه فرهنگی قدس در نظر دارد "خدمات پش��تیبانی " واحد فناوری اطالعات خود را با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد 

بصورت مناقصه عمومی و انعقاد قرارداد با اشخاص  حقیقی و حقوقی دارای توانایی و تجربه علمی و عملی مرتبط اقدام نماید .
لذا از اش��خاص و ش��رکتهای فعال و توانمندی که توانایی ارایه خدمات و پش��تیبانی واحد فناوری اطالعات این مؤسسه  را دارند 
تقاضا می ش��ود پس از نش��ر آگهی , به واحد فناوری اطالعات مؤسس��ه فرهنگی قدس به آدرس :بلوارس��جاد ، نبش سجاد یک-

ساختمان روزنامه قدس -طبقه 2 مراجعه وپس از دریافت اسناد مناقصه , اقدام به شرکت در مناقصه نمایند. الزم به ذکر است 
پیشنهادات باید تا سه روز پس از درج آگهی به این واحد ارسال شود.

مؤسسه فرهنگی قدس 
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قبای ریاست بر تن کدام فراکسیون مجلس می نشیند؟

البی  برای انتخاب 
رئیس سال آخر

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران

ظریف: نمی توانید ایران را تهدید کرده و از مذاکره دم بزنید  تابناک: وزیر امور خارجه ایران ضمن رد هرگونه مذاکره دوباره با دولت ترامپ تأکید کرد: تا زمانی که آمریکا به تعهداتش احترام نگذارد، 
با آن ها وارد مذاکره نخواهیم شد. محمد جواد ظریف ادامه داد: ایران هرگز با تهدید مذاکره نمی کند. شما نمی توانید هیچ ایرانی را تهدید کنید و از آن ها انتظار تعامل داشته باشید. وی همچنین نسبت به اقدامات 

تحریک آمیز واشنگتن در غرب آسیا هشدار داده و تأکید کرد: آمریکا بازی بسیار خطرناکی به راه انداخته است.

پیش  تا  که  نمایندگانی  سیاست     
می بردند  سر  به  سکوت  در  یا  این  از 
یا سکون و یا به صورت چراغ خاموش 
انتخابات  واسطه  به  می کردند،  فعالیت 
اسالمی  شورای  مجلس  هیئت رئیسه 
ناگهان فعال شدند؛ رویدادی که پنجم 

خرداد رقم خواهد خورد. 
اهمیت این دوره از انتخابات هیئت رئیسه 
به ســال پایانــی مجلس و 
مجلس  اسفندماه  انتخابات 
یازدهم برمی گردد و با توجه 
رئیس  قابل توجه  نفــوذ  به 
و هیئت رئیســه بر مدیریت 
مجلس رقابت در این موضوع 

حساس تر است.
هرچنــد تــالش و رقابت 
رئیسه  هیئت  تعیین  برای 
مجلــس بــه ذات خــود 
هیچ ایرادی ندارد و بخشــی از وظایف 
نمایندگــی اســت، امــا مســئله مهم 
 تر پاســخگو بــودن و بررســی کارنامه 
نمایندگان و هیئت رئیســه در سه سال 
گذشــته است، بویژه در شرایط سیاسی 
و اقتصادی کنونی کــه از مجلس توقع 
بیشــتری می رود. از باب نمونه می توان 

بــه گالیه رهبر معظم انقالب اســالمی 
در ســخنرانی ابتدای ســال اشاره کرد 
که فرمودند: »یک نمونه از شــرارت های 
آمریــکا این اســت که کنگــره در دو 
سال گذشــته، ۲۲۶ طرح و الیحه علیه 
جمهوری اســالمی ارائــه و یا تصویب 
کرده اســت کــه البته بایــد از مجلس 
خودمان هم گالیه و ســؤال بکنیم که 
مجلس شــورای اســالمی تاکنون چند 
طرح و یا الیحه علیه خباثت های آمریکا 

ارائه یا تصویب کرده است؟«

 گمانه زنی درباره 
نامزدهای 3 فراکسیون

در چنیــن شــرایطی فراکســیون های 
مجلس هر کدام در حال بررســی گزینه 
نهایــی فراکســیون متبوع خــود برای 
هیئت رئیسه هســتند. البته در این بین 
برخی از فراکســیون ها درباره نامزد خود 
به جمع بندی رســیده و آن را رســانه ای 
کرده انــد.  بــه گــزارش قدس آنالیــن 
فراکســیون والیی که به نوعی فراکسیون 
اکثریت مجلس شــورای اسالمی است، 

گزینه هــای خود را نهایی کــرده و گویا 
به احتمال زیاد  بابایــی  حمیدرضا حاجی 
فراکسیون  این  به عنوان گزینه ریاســت 
معرفی خواهد شد.فراکســیون مستقلین 
هم که نزدیک به علی الریجانی هستند، 
بنا بر روال سال های پیش دوباره الریجانی 
را گزینه خود برای ریاست مجلس معرفی 
کرده  است. حدس و گمان و اظهارنظرهای 
اعضای هر دو فراکســیون اصولگرایان و 
مستقلین درباره گزینه های فراکسیون های 
متبوعشــان درحالی است که فراکسیون 
امید تاکنون اظهارنظر رســمی نداشته و 
گزینه پیشــنهادی خود را معرفی نکرده 
است. البته وقایع و برخی حواشی انتخابات 
دوره پیش هیئت رئیســه سبب شده که 
آن ها در بررسی و اعالم گزینه نهایی خود 
کمی محتاط   تر رفتار کنند. محمد فیضی، 
عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید مجلس 
شــورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم از 
نشســت مجمع عمومی فراکسیون امید 
خبر داد و گفت که این فراکسیون تاکنون 
لیستی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
تدوین نکرده، اما به احتمــال قوی آقای 
عارف به عنوان نامزد پست ریاست مجلس 

معرفی خواهد شد.

قبای ریاست بر تن کدام فراکسیون مجلس می نشیند؟

البی  برای انتخاب رئیس سال آخر

 آقای رئیس جمهور! تحریم شــدید و فشارهای خارجی همراه با کارشکنی های 
داخلی در دولت قبل از شما بیش از حاال بود ولی وضع مردم و نظم بازار خیلی بهتر 
از االن. در حالی که چرخ سانتریفیوژها هم می چرخید. چون رئیس جمهور شجاع و 

بی تعارف با وزرا بود. 09150006397
 بی توجهی مســئوالن امور مســاجد به نظرات و پیشــنهادهای نمازگزاران در 
انتخاب امام جماعت، موجب خلوت شــدن مسجد، کوتاه شدن صف جماعت و یا 
فرادی نمازخواندن نمازگزاران می شــود! امید اســت مورد توجه آقایان قرار گیرد. 

09150001648
 چرا فکر می کنند حجاب فقط مربوط به خانم هاست؟ اوباش تمام رنگی سطح شهر 
را چه کسی باید جمع کند؟ من امروز برای پسرم می ترسم از اوباش رها شده در شهر 

می ترسم. 09390003589
 بازنشستگان پیش از موعد که در دوره احمدی نژاد بازنشسته شدند، امسال با افزایش 
حقوق دولت در قالب طرح همسان سازی واقعاً هم همسان سازی شدند!!! حقوق لیسانس 
از فوق دیپلم و دیپلم کمتر شد! افراد با دو کالس سواد هم حقوقشان از لیسانس و فوق 
دیپلم بیشتر شد! ظاهراً دیگر عقالنیت در دولت تدبیر و امید وجود ندارد! کجای دنیا این 

گونه بیسواد حقوقش از لیسانس و فوق دیپلم بیشتر است؟! 09150009625
 زیر بار گرانی ها جای اعتراض، به یک حالت خلســه خاص و نادری رســیدیم! 

هیهات... 09150007302
 آهای گرگ های تو لباس بره، پشت پرده ما رو دور نزنید. مذاکره یعنی مرگ ایران! 

09110004352
 چرا دولت تصمیم کاالبرگ را اجرایی نمی کند و اگر قرار به اجرای آن است، لطفاً 
به تمام مردم تعلق بگیرد. گرانی امان ما را بریده است. چندین بار این حرف را زدیم، 

چرا کسی صدایمان را نمی شنود؟ 09150006785
 چرا کسی نیست صدای من جوان را بشنود که صبح تا شب کار می کنم با حقوق 

قانو ن کار، اما نه خانه ای دارم و نه پس اندازی. 6190...915 
 دادگاه تخلفات پدیده یا قلع بنای ساختمان های مسکونی آن هم با مدیران دیپلم 
ردی دل مردم رابه درد می آورد و تأسف می خورم که نهادهای دولتی، قضایی و قانونی 
و نظارتی و استانداری و شهرداری و... درشروع پروژه ها خواب اصحاب کهف بودند با 

آن همه بوق و کرنا. آقایان بیدار شوید لطفاً! 9211...915  
 بــا اوج گرفتــن تحریم ها و جو روانی، عده ای ســودجو و وطن فروش ســریع 
شــروع به خرید دالر کردند که این بار شــکر خدا تیرشان به سنگ خورد. این بار 
را ضرر بکنید تا دیگر یادتان باشــد آب به آســیاب دشمن نریزید. از ماست که بر 

ماست.1154...938  
  در یکــی از روزنامه ها آمده بود که الیروبی... پس ازماه رمضان انجام می شــود. 
ســؤال بنده این است که تقویم رسمی کشــور ما مگر بر اساس ماه ها و سال های 

قمری است؟ 8836...915
  بــا طــرح افزایش حقوق امســال حقــوق دبیــر لیســانس از دیپلم کمتر 

شد!9625...915   

 ترامپ به هر بهانه ای 
اعراب را می دوشد

کاخ سفید کنفرانس بحرین را با محوریت سرمایه 
گذاری در فلسطین و با حضور برخي کشورهاي 
عربي برگزار خواهد کرد. مقامات دولت آمریکا 
گفته اند که در این نشست چهار موضوع اصلي 
مورد بحث قرار خواهد گرفت: »زیرســاخت ها«، 
»صنعت«، »توانمندســازي مردم« و »اصالحات 
حکومتــي«. با این حــال اکثر کارشناســان و 
تحلیلگران سیاسی در منطقه نسبت به تحقق 
اهداف اعالمی توسط واشنگتن و یا حتی واقعی 
بودن این اهداف شک دارند. در یادداشت پیش رو 
تالش می شود انگیزه های اصلی کنفرانس بحرین 
مورد بررسی قرار گیرد. هرچند بر اساس بیانیه 
اعالمی کاخ سفید قرار است که در این نشست از 
هرگونه بحث درباره موضوعات سیاسي خودداري 
شــود و وزیران اقتصاد و نــه وزیران خارجه به 
همراه هیئت هایي از شرکت هاي تجاري حضور 
یابند، اما ماهیت این نشست به جز یک رخداد 
سیاسی تبلیغاتی چیز دیگری نیست. واقعیت این 
است که طرح معامله قرن در واقع نوعی معامله 
روی سرزمین فلسطین است که در آن حاکمیت 
فلسطینی در قبال امتیازهای اقتصادی به حراج 
گذاشته شده است. کنفرانس یا کارگاه اقتصادی 
منامه نیز فراتر از این چارچوب نیست. به ظاهر در 
این کنفرانس تعدادی از وزیران دارایی در قالب 
اقتصاددانان برجســته منطقه گردهم می آیند، 
امــا این کنفرانس یک میهمان ویــژه نیز دارد 
،گویا قرار است  وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی 
نیز در رأس هیئتی وارد منامه شــود؛ بنابراین 
مشــخصاً یکی از اهداف این کنفرانس گشودن 
بابی دیگر برای عادی ســازی روابط بین اعراب 
و رژیم صهیونیستی است . عالوه بر این براساس 
اطالعاتی که تاکنون درباره جزئیات طرح معامله 
قرن منتشر شده است، برخی از موضوعات این 
طرح همچون اتصال کرانه باختری به نوار غزه، 
اسکان نهایی آوارگان فلسطینی در کشور های 
مختلــف و پذیرش عــدم بازگشــت آن ها به 
فلسطین اشــغالی از سوی کشورهای میزبان و 
همچنین اعطای تابعیت به بخشی از فلسطینیان 
و تأمین امنیت آن ها از سوی رژیم صهیونیستی، 
به تأمین مالی گسترده نیاز دارد. به نظر می رسد 
با توجه به هویت کاســبکارانه ترامپ در عرصه 
سیاســی و همچنین نگاه تحقیــر آمیز وی به 
کشورهای ثروتمند عربی حاشیه خلیح فارس 
وظیفه تأمین سرمایه گذاری و کارهای زیربنایی 
در مقیاس وســیع بیشتر توســط کشورهای 
ثروتمند عرب تأمین شود؛ بنابراین جای تعجب 
نیســت، آمریکایی که کمک های اقتصادی به 
فلسطینی ها و بودجه مالی آژانس امداد و کاریابی 
برای آوارگان فلســطینی )آنروا( را قطع کرده، 
حاال می خواهد از منامه و کشورهای عربی از در 
حمایت مالی آن ها وارد شود. این واقعیت همان 
دیدگاه ترامپ درباره پول های عربستان را تداعی 
می کند؛ یعنی دولت آمریکا بدون اینکه متحمل 
هزینه مالی شــود، این بار هم می خواهد از گاو 

شیرده و همردیفانش بدوشد.

 رفتار نسنجیده انگلیس
 برای فشار بر ایران

 خالدی: سید مصطفی خوش چشم، تحلیلگر 
مسائل بین الملل و سیاست خارجه در خصوص 
سخنان »پنی موردانت« وزیر دفاع جدید انگلیس 
و حمایــت از جنگ طلبی آمریکا در گفت وگو با 
قدس گفت: این ســخنان را باید در راســتای 
راهبرد تهدید اقتصادی )افزایش فشار اقتصادی( 
و همچنین عملیــات روانی علیه کشــورمان 
قلمداد کرد. این موضع به این دلیل اتخاذ شــد 
تا به  گمان مقامات انگلیســی کــه از متحدان 
اصلی واشنگتن در ماجراجویی های بین المللی 
محسوب می شــوند، ضمن فشــار بر مقامات 
جمهوری اســالمی، رفتار دیپلماتیک معقول 
مســئوالن کشورمان را تحت تأثیر و محاسبات 
را در تهــران عوض کرده و اهداف بعدی خود را 
دنبال کنند. اگرچه مقامات آمریکایی و ایرانی در 
چند هفته اخیر و با افزایش تنش ها میان طرفین 
بارها تأکید کرده اند که خواهان درگیری نظامی 
و جنگ نیستند، اما این گونه رفتارهای بچه گانه و 
نسنجیده می تواند با تحریک طرف مقابل خطر 
جنگ تصادفی را باالتر ببــرد. خصومت ورزی 
انگلیس در شــرایطی است که شرکای اروپایی 
توافق هســته ای با ایران، پس از خروج آمریکا 
از برجام عمالً هیچ اقدامی در جهت دســتیابی 
تهران به منافعش انجام نداده و دســت ما را در 
پوست گردو گذاشته اند. این تحلیلگر در پاسخ 
به این پرســش که موضع ایران در مقابل تکرار 
این نفرت پراکنی انگلیس چه می تواند باشــد؟ 
تصریح می کند: تغییر راهبرد جمهوری اسالمی 
در موضوع هسته ای که با اعالم تعدیل تعهدات 
برجامی انجام گرفت، باید درصحنه های دیگر نیز 
معنا پیدا کند. در این راستا ایران باید هشدارهای 
خود در زمینه تعدیل های بیشتر برجامی را حتماً 
در موعد مقــرر و بر روی زمیــن اجرایی کند. 
همچنین راهبرد نظام در حوزه دیپلماســی و 
اقتصادی باید حالت آفندی پیدا کرده تا هرگونه 
بهانه گیری بــرای لفاظی بی مورد و ماجراجویی 

غرب علیه کشورمان گرفته شود.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر علیرضا رضاخواه

صدای مردم   

بازتاب

توهم سعودی ها 
پس از سرخوردگی های ناشی از ناکامی در ایجاد »ناتو عربی« که اصلی ترین 
هدف خود را مقابله با تهدیدهای ایران خوانده بود، ریاض باردیگر بخت 
خود را در ایجاد ائتالفی تازه علیه ایران به آزمون گذاشــته است. دعوت 
از دولت های عربی برای اجالس فوق العاده در جده به معنای آزمون دوباره ای اســت 
که ریاض می خواهد نتایج سیاست های ضدایرانی خود و معدود متحدان منطقه ای 
و آمریکایی اش را بسنجد. دیپلماسی »کیف پول«، سعودی ها را نسبت به خود، ایران، 
منطقه و جامعه بین المللی دچار توُهم کرده است. باال گرفتن تنش ها و منازعات با ایران 
به معنای تغییر همه امتیازها به نفع سعودی ها نیست و هنوز هم تنها امارات و بحرین 
با عربســتان همسو هستند. عالوه  براین، سعودی ها درباره حجم و دامنه تنش ها در 
روابط ایران و آمریکا دچار توُهم راهبردی هستند. ایران، ایاالت متحده، اروپا، روسیه، 
چین و اکثر دولت های مستقر در غرب آسیا خواستار گسترش دامنه تنش ها تا مرز 

رویارویی مستقیم نیستند.

ترامپ را به تله مذاکره امیدوار نکنید
موضع گیری های متغیر و متناقض دونالد ترامپ درباره جنگ نظامی با 
ایران را می توان این گونه تحلیل کرد؛۱- ترامپ در مناظرات انتخاباتی از 
جنگ افروزی برخی از سیاستمداران آمریکا در منطقه غرب آسیا انتقاد و 
قول می دهد تا آمریکا را درگیر جنگ مشابهی نکند. ۲- ترامپ و دیگر مقامات ارشد 
کاخ سفید در یک سال و نیم اخیر بر روی »ناکارآمد نشان دادن حاکمیت اسالمی« 
و هدفی به نام »فروپاشــی از درون به واسطه شورش های اجتماعی-اقتصادی مردم« 
متمرکز شده اند. ۳- جریان نشانه دار داخلی معتقد است تئوری »مذاکره بهترین روش 
برای اداره کشور«، نباید بی خاصیت شود و برای جلوگیری از سقوط اجتماعی-سیاسی 
آن باید حتی به اظهار »ترس« در برابر تهدیدهای نظامی آمریکا متوسل شد تا آمریکا 
همچنان به نتیجه بخش بودن فشــار های اقتصادی خود جهت وادار کردن ایران به 

مذاکرات جدید امیدوار باقی بماند.

بن علوی در تهران به دنبال چیست؟
 »حنینه المغیری« سفیر عمان در واشنگتن در هفته های گذشته در 
مصاحبه با تارنمای آمریکایی المانیتور گفت: در ســال ۲0۱۳ عمان 
میانجی  مذاکرات هسته ای میان ایران و آمریکا نبود، بلکه تنها محل 
این مذاکرات را تأمین کرد. ما می توانیم بار دیگر نقشی در حل تنش به وجود آمده 
میان دو کشور داشته باشیم. از سوی دیگر باید به خاطر داشته باشیم که اگر ترامپ 
در شرایط کنونی امکان آغاز جنگ با ایران را ندارد، پس به چه منظور سطح تنش 
میان تهران-واشــنگتن را تا آستانه جنگ باال می برد؟ شاید پاسخ به این پرسش 
زیاد سخت نباشد، به نظر می رسد ترامپ و تیم افراطی اش به طور مشخص دنبال 
مذاکره با ایران هستند تا به وسیله آن بتوانند یک بار دیگر رأی مردم آمریکا را به 

سمت خود جلب کنند.

شماره پیامک: 30004567

مسئله مهم  تر 
پاسخگو بودن و 
بررسی کارنامه 
نمایندگان و هیئت 
رئیسه در سه سال 
گذشته است
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سخنگوی قوه قضائیه:
 فهرست اموال مسئوالن محرمانه است

سیاست: در نشســت خبری روز گذشته 
ســخنگوی قوه قضائیه پرونده های قضایی 
متعددی مطرح شــد، اما یکی از مســائل 
مهم مطرح شــده در این نشست، ماجرای 
رسیدگی به دارایی مسئوالن بود؛ موضوعی 
کــه در صورت تحقــق می تواند هم اعتماد 
عمومی را افزایش بدهد و هم هشــداری به 
مسئوالن باشد، اما ســخنگوی قوه قضائیه 
در پاســخ به این پرسش که آیا دارایی های 
مسئوالن قرار است به صورت شفاف به اطالع 
مردم برسد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار 
قوه قضائیه و به صورت محرمانه باشد؟ گفت: 
بر اساس قانون ارائه فهرست اموال مسئوالن 
محرمانه اســت. اســماعیلی در پاســخ به 
پرسش ایسنا که به تأکید رئیس قوه قضائیه 
بر اجرای قانون رســیدگی بــه دارایی های 
مســئوالن و اعالم راه اندازی سامانه ای برای 
ثبت دارایی های مســئوالن اشاره کرده بود، 

افــزود: در ارتباط با مقامــات در اصل ۱۴۲ 
قانون اساســی، قوه قضائیه کار رسیدگی را 
انجام می دهد و اگر در رســیدگی ها جرم، 
تخلــف و یا افزایش غیر حق اموال و دارایی 
مسئوالن را مشاهده کرد، نتایج را به اطالع 
عموم می رساند. در آیین نامه این قانون که 
توســط قوه قضائیه تنظیــم و در این دوره 
مورد اهتمام قرارگرفتــه و احتماالً تا پایان 
هفته ابالغ شــود، پیش بینی شــده که اگر 
تخلفی دیدیم حسب مورد آن را به مراجع 

ذی صالح منعکس  کنیم.

خبر

سی اف تی و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شدند؟

FAT Fلوایح وقت تلف کن
سیاست: هرچنــد مدت هاســت به خاطر 
رجزخوانی های آمریکا و همراهی اروپا کسی 
دیگــر از ضرورت تصویب لوایح مشــکل دار 
FATF سخن نمی گوید تا از این طریق بهانه 
از آمریکا و اروپا گرفته شود، اما از دو روز پیش 
دوباره این موضوع مورد توجه فعاالن سیاسی 
و رســانه ها قرار گرفت. محمــد صدر، عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از خارج شدن 
دو الیحه جنجالی اخیر از دستور کار مجمع 
خبر داد. این عضو مجمع تشخیص مصلحت 
نظــام گفت: دلیل این امــر را از دبیرخانه و 

رئیس مجمع باید بپرسید.
این اظهارنظر با واکنش رسانه های حامی این 
لوایح روبه رو شد و تالش کردند، این موضوع 
را همچنان دارای اهمیت نشــان بدهند، اما 
واقعیت های سیاســت خارجی و رفتار اروپا 
نشان داد که این لوایح که بیشتر از یک سال 
وقت مجلس و افکار عمومی را گرفته است، 

دیگر دردی از جامعه دوا نخواهد کرد.
بااین حال اســماعیل زارعی کوشا، مدیرکل 
روابــط عمومی مجمع بــا تکذیب این خبر 
گفــت: لوایح در کمیســیون های تخصصی 
مجمع در حال بررسی است. اما احمد توکلی 
به خبرآنالین گفت: ما اگر بخواهیم سریع این 
لوایح را بررسی کنیم و فقط معیشت مردم را 
مالک قرار دهیم به اعتقاد من بیشتر به ضرر 
مردم می شود. لوایح پالرمو و CFT از دستور 
کار خارج نشده است، اما فعالً تعجیلی برای 

بررسی آن ها نداریم.

خبر

خودشیرینی لندن برای واشنگتن

سیاست خارجی

سیاســت: در حالی که همه مقامات آمریکایی و اروپایی و 
رســانه های جهانی معتقدند که احتمال اینکه تنش های بین 
ایران و آمریکا منجر به جنگ شود، بسیار ناچیز است، اما یکی 
از مقامات انگلســتان در اقدامی که بیشــتر جنبه خودنمایی 
و خودشــیرینی دارد، اعالم کرد کــه در صورت بروز درگیری 
نظامی، لندن از واشنگتن حمایت می کند. خانم »پنی موردانت« 
که عمر صدارتش بر وزارت دفاع انگلســتان کمتر از دو هفته 

اســت، روز گذشته در جلسه پارلمان انگلیس در پاسخ به این 
پرســش که اگر تنش در خلیج فارس جدی شــود، آیا ارتش 
انگلیس از آمریــکا حمایت می کند، گفت: »بله و ما هم اکنون 
هم در آن منطقه مســتقر هستیم.«به نوشــته پایگاه »هرالد« 
وی گفت: »پادشــاهی متحده با شــرکایمان در اروپا و خلیج 
]فــارس[ درباره فعالیت های ثبات زدای ایــران در آن منطقه 
نگرانی های مشــترکی دارد. ما به همکاری نزدیک با متحدان 

و شــرکای خود برای کاهش تهدیدها علیه امنیت آن منطقه 
ادامه می دهیم.« روز دوشــنبه نیز »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیس در اظهاراتی خصمانه، به دفاع از مواضع آمریکا در قبال 
ایران پرداخت و گفت: درصورتی که »منافع« آمریکا در منطقه 
هدف قرار گیرد، ایاالت متحده به این اقدام پاســخ می دهد. به 
گزارش »رویترز« وزیر خارجه انگلیس مدعی شد که بهترین راه 
جهت حل بحران خاورمیانه، عقب نشینی ایران از فعالیت های 
بی ثبات کننده اش اســت!به نظر می رسد این اظهارات بیشتر 
مصرف سیاسی و در زمینه رابطه آمریکا و اروپا و با هدف فشار 
بر ایران اســت؛ چرا که فرماندهان نظامی انگلیس که باید بر 
اساس واقعیت ها اظهارنظر کنند، چندی پیش تلویحاً همه این 

ژست های سیاسی را زیر سؤال برده بودند.

 پشت پرده اظهارات خصمانه انگلیسی ها
هفته گذشته معاون انگلیسی ائتالف تحت رهبری آمریکا در عراق 
و سوریه ادعای واشنگتن مبنی بر افزایش »تهدیدهای ایران« در 
منطقه را رد کرد. پس از اظهارات این ژنرال بلندپایه، رسانه های 
انگلیســی گزارش دادند که لندن در واکنش به ناخرســندی 
واشــنگتن از این اظهارات، به دنبال راهی برای جبران است. به 
گــزارش فارس از آن پس لندن موضعی ضدایرانی اتخاذ کرده و 
به حمایت از واشنگتن پرداخته است. »جرمی هانت« وزیر خارجه 
انگلیس ابتدا هفته گذشته گفت لندن ارزیابی واشنگتن درباره 
»تهدید ایران« را صحیح می داند و چند روز پیش هم در اظهاراتی 
غیردیپلماتیک به ایران هشدار داد که توان نظامی ایاالت متحده را 
دست کم نگیرد. انگلیس یکی از امضاکنندگان توافق هسته ای با 
ایران است، با وجود این شرکت های انگلیسی تحریم های یکجانبه 

آمریکا علیه ایران را اجرایی کرده اند.

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

احزاب و تشکل هاسیاست خارجی مجلسدولت
جلیلی:ترامپ:  فالحت پیشه:روحانی:

 نشانه ای از تهدید 
از سوی ایران نداریم

فــارس: رئیس جمهور آمریــکا که هفته 
گذشته در تالش برای جلب توجه مقامات 
کشــورمان برای انجام گفت وگو شــماره 
تماســش را به دولت سوییس تحویل داده 
بود، بار دیگر خواستار انجام مذاکره با ایران 
شد. دونالد ترامپ درباره احتمال درگیری 
نظامی با ایران نیز گفت: اگر ایران منافع ما 
را تهدید کند، مرتکب اشتباهی بزرگ شده 
است. ما به هیچ وجه نشانه ای نداریم مبنی 
بر اینکه اتفاقی افتاده یا خواهد افتاد، اما اگر 
این طور شــود، با قدرتی عظیم پاسخ داده 

می شود. 

 هر تحریم آمریکا 
یک رفتار جنگی است 

فارس: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
با اشــاره به اینکه ملت ایران  دنبال تعامل 
ســازنده با جهان است نه بازنده، گفت: هر 
تحریم آمریکا یک رفتار جنگی است و باید 
هزینه آن را بپردازد. سعید جلیلی با اشاره 
به اینکه جنگ تحمیلی نظــام ما را بیمه 
کرده اســت، ادامــه داد: اگر این مقاومت و 
هوشــمندی در عرصه اقتصادی نیز شکل 
گیرد، آن ها کامالً ناامید خواهند شد؛ چراکه 
دشمن فهمیده است اگر امروز در تحلیل ها 
اختالل ایجاد کنــد، دیگر نیازی به جنگ 

نظامی ندارد.

 طرفدار مذاکره ام 
اما نه در شرایط کنونی 

تسنیم: رئیس جمهور در دیدار با جمعی 
از علما و شــخصیت های حوزوی با بیان 
اینکه همه مسئوالن درباره ایستادگی در 
برابر آمریــکا و تحریم ها اتفاق نظر دارند، 
گفت: بنده طرفدار مذاکره و دیپلماســی 
هســتم، اما انجام آن را در شرایط کنونی 
به هیچ عنوان قبول ندارم . حجت االسالم 
حســن روحانی با بیان اینکــه روحانیت 
همــواره برای منافع ملی دنیای اســالم، 
نقــش پیشــتاز و مبارز داشــته اســت، 
خواســتار تداوم پرچمداری این قشر در 

دادن امید و اعتماد به ملت شد.

 اجرای اینستکس 
از سوی اروپا بعید است

ایرنا: رئیس کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس با بیــان اینکه 
کسانی که فکر می کنند اروپا باید برجام را 
نجات دهد، اشتباه می کنند؛ چرا که آن ها 
به برجام آویزان بــوده و توانایی اجرای آن 
را ندارند، گفت: اروپایی ها حتی بعید است 
»اینستکس« را هم اجرایی کنند. حشمت اهلل 
فالحت پیشــه با اشــاره به بدعهدی های 
اروپایی ها اظهار داشت: آن ها تاکنون نشان 
داده اند بازیگر مستقلی در تحوالت نیستند 
و منتظرند بین ایران و آمریکا شرایط تازه ای 

شکل گیرد.

شبکه اجتماعی

نه به جنگ با ایران/ برنی سندرز در مخالفت باسیاست های 
ترامپ در قبال ایران نوشــت: در چنین جنگی این فرزندان و 
نوه های ترامپ و دوستان میلیاردر او نیستند که به نبرد اعزام 
شده و کشته خواهند شد، بلکه فرزندان طبقه متوسط )و کارگر( 

آمریکا قربانی خواهند شد. »نه به جنگ با ایران«.

زبان گفت وگو با ایرانیان/ سید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امورخارجه در واکنش به تهدید توییتی ترامپ مبنی بر 
تهدید ایران در صفحه کاربری شخصی خود نوشت: با ایرانیان 
باید با احترام و تکریم سخن گفت نه تهدید.در طول تاریخ زبان 

زور و تهدید هیچ گاه روی ایرانیان جواب نداده و نخواهد داد!

روی مخ ترامپ / عزت اهلل ضرغامی، رئیس پیشین صداوسیما 
نوشت: جلسه شــاعران با  رهبر انقالب روی مخ ترامپ بود! با 
وجود این همه رفتار تهدید کننده،با هدف ایجاد نگرانی برای 
جمهوری اسالمی، مسئله شعر و ادبیات خبر برجسته رهبری 

نظام می شود. 

دوپینگ نمایندگان / عبداهلل گنجی، استاد دانشگاه نوشت: 
 در بودجــه اســتانی ســال۱۳98 برای هــر نماینده مجلس 
۱0 میلیارد تومان پیش بینی شــده که با نگاه و تشخیص او 
هزینه شود)غیرشخصی( این به معنی   دوپینگ نماینده فعلی 

نسبت به رقبا در انتخابات امسال نیست؟

مجلس طرفدار دولت / ســید حســین نقوی حسینی، 
نماینده مجلس نوشت: مردم ازبرخی نابسامانی ها مثل آشفتگی 
بازار و بی ثباتی قیمت ها وکاهش ارزش پول ملی ناراحت هستند 
وانتظار دارند مجلس نقش ناظری مقتدر را ایفا کند ومتأسفانه 
مجلس بیشــتر طرفدار   دولت است تا وکالت ملت و این روند 

باید تغییر کند. میهمان قدس
 سید مصطفی خوش چشم 
تحلیلگر مسائل بین الملل 

وزیر دفاع انگلیس: کار به درگیری نظامی بکشد، کنار آمریکاییم



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   چهارشنبه 1 خرداد 1398 16 رمضان 1440 22 می 2019   سال سی و دوم   شماره 8972 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

2 اقدام ویژه آستان قدس رضوی برای پژوهشگران    قدس: رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از اجرای دو اقدام ویژه برای تسهیل در کار پژوهشگران مرتبط با 
این نهاد مقدس خبر داد. حجت االسالم والمسلمین سیدجالل حسینی گفت: در طرح »پیک دانش« پژوهشگران می توانند کتاب، سند و... مربوط به کتاب ها و آثار موجود در این سازمان را مطابق ضوابط و با رعایت 

دستورعمل های موجود، در بیرون از سازمان دریافت کنند.  وی همچنین از بارگذاری یکی از نسخه های تاریخی قرآن این مجموعه در پایگاه اطالع رسانی)سایت( این سازمان در روزهای سه شنبه هر هفته خبر داد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
اسناد تاریخی آستان قدس مرتبط با ماه مبارک رمضان رونمایی شد  

حرم مطهر رضوی در رمضان چهار قرن پیش
 قدس/ مروج کاشــانی: ســند 
چراغانی حرم مطهر رضوی در شــب 
میالد امام حسن مجتبی)ع( در 108 
سال پیش، حکم اعطای خلعت به یکی 
از خطبای بارگاه منور حضرت رضا)ع( 
در 379 ســال پیش، صورت پذیرایی 
روز عید سعید فطر سال 1180 قمری 
در روزگار افشاری؛ این ها سه برگ از 

12 سندی هستند که دیروز در ساختمان گنجینه قرآن، نفایس و هدایای مقام معظم 
رهبری در صحن کوثر حرم مطهر رضوی رونمایی شدند. این آیین رونمایی در قالب 
نهمین سه شنبه فرهنگی موزه های آستان قدس رضوی برگزار شد که برگزارکننده آن 

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی است. 

  اسناد، هویت ماست
معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی در این مراسم گفت: این اسناد 
ســند هویت ما، اجداد و نیاکان ماست و همگی وظیفه داریم این اسناد را بشناسیم 
و به دیگران بشناسانیم. مهندس سیدخلیل منبتی افزود: بسیاری از این اسناد بیانگر 
برگزاری مراسم و آداب و رسوم مختلفی در ادوار و اعصار گذشته است که با توجه به 
امکانات و گسترش امروزی که در زندگی حاصل شده، به همان اندازه به آثار و خدماتی 

که در این بارگاه مقدس و منور ارائه می دهیم نیز باید افزوده شود.
معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی پیشنهاد کرد تمامی مراسم، 
آیین و آدابی که در طول سال در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی و به مناسبت های 
مختلف برگزار می شود با اسناد، مدارک و آثار موجود در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و 
مرکز اسناد آستان قدس رضوی مطابقت داده شود تا هر چه بیشتر از نظر صحت عمل 

و تطابق با آنچه در اسناد ذکر شده است مورد سنجش و معیار قرار گیرد.

 آیین های کهن رمضانی در حرم مطهر
پژوهشگر اسناد مدیریت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی نیز در این مراسم 
به معرفی مجموعه اسناد مرتبط با ماه مبارک رمضان در بارگاه مقدس حضرت رضا)ع( 
پرداخت. زهرا فاطمی مقدم گفت: در مجموعه سندهای مربوط به تشکیالت اداری و 
موقوفات آستان قدس رضوی، شرحی از مراسم و برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان 

در دوره های تاریخی صفویه، افشاریه و قاجاریه وجود دارد.
وی اضافه کرد: موضوع هایی مانند دستورعمل های خاص این ماه پرفضیلت، برنامه های 
ویژه شب های قدر، برگزاری مراسم افطاری برای زائران و خادمان و چگونگی برپایی 

جشن عید سعید فطر در حرم منور امام رضا)ع( در متن این اسناد دیده می شود. 

»ابراهیم سلطان« و »بایسنقر میرزا« به نمایشگاه آمدند
آستان: به همت مؤسسه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی قرآن های 
نفیس »ابراهیم ســلطان« و »بایسنقر 
میرزا« در چهاردهمین نمایشگاه قرآن 
مشهد عرضه شــد. قرآن بایسنقری 
 که توســط بایســنقر میــرزا فرزند 
گوهرشــاد آغا و شاهرخ شاه تیموری 
کتابت شده در ابتدا نسخه کاملی بوده 

و در طول تاریخ دچار حوادثی شــده است که برخی از صفحات آن مفقود می شود.  
قرآن ابراهیم ســلطان نیز مجموعه منتخب 12 ســوره از قرآن کریم در 1۶ صفحه 
بســیار نفیس به خط ثلث است که توسط ابراهیم ســلطان، دومین فرزند شاهرخ 
تیموری کتابت و وقف حرم  مطهر رضوی شده است. این دو اثر نفیس توسط مؤسسه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی در قطع ۵0 در 70 سانتیمتر و نزدیک به اصل 
اثر بازنشر و به همراه وجیزه ای حاوی معرفی قرآن و مقاالت علمی هنری در دسترس 

عالقه مندان آثار هنری و قرآنی قرار گرفته است.

خـــبر

 خادمیاران سالمت 450 محروم آذربایجانی 
را رایگان ویزیت کردند

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در آذربایجان 
غربــی گفت: کانون خادمیاران ســالمت این دفتر 
نمایندگی، 4۵0 نفر از محرومان اســتان را رایگان 
ویزیت کردند. حجت االسالم اکبر نوروزنژاد در ارومیه 
تشریح کرد: 4۵0 بیمار بی بضاعت که از این تعداد 
1۵0 نفر آقا و 300 نفر خانم را شامل می شود توسط 
کانون خادمیاران سالمت نمایندگی آستان قدس 
رضوی آذربایجان غربی در مناطق محروم و حاشیه 
شهر حاجی پیرلو، مسجد حضرت ابوالفضل)ع( واقع 
در خیابان ابوذر و مسجد خاتم واقع در خیابان حکیم 

نظامی ارومیه رایگان ویزیت شده اند.
مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در آذربایجان 
غربی با اشــاره به افراد معرفی  شــده توسط کانون 
خادمیاران ســالمت به مراکز درمانی تصریح کرد: 
تعــداد 40 نفر که از این میان 20 نفر آقا و 20 نفر 
خانم را شــامل می شود توســط کانون خادمیاران 
ســالمت به پزشــکان متخصص، بیمارســتان ها، 
درمانگاه ها، دندانپزشکی و داروخانه ها معرفی شده اند.

  8000 محروم میهمان پویش 
»سفره اکرام خادمیاران رضوی« 

مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
سیســتان و بلوچستان گفت: همزمان با ایام میالد 
امام حسن مجتبی)ع( و شب های قدر 8000 خانواده 
محروم استان میهمان پویش خودجوش سفره اکرام 

خادمیاران رضوی شده و می شوند.
دادخدا خدایار در زاهدان افزود: از دیگر برنامه های 
فرهنگــی خادمیاران رضوی ایــن دفتر نمایندگی 
می توان مشــارکت در غبارروبی مساجد، برگزاری 
دوره آموزشــی آداب و اســرار نماز، برپایی محافل 
دعای توســل و زیارت امین اهلل، شرکت در محافل 
ترتیل خوانی قرآن کریم در مسجد جامع زاهدان و 
تدارک برگزاری جشن میالد امام حسن مجتبی)ع( 

و برگزاری شب های احیا را ذکر کرد.
خدایار همچنین با اشــاره به فعالیت های خدماتی 
خادمیاران رضوی به مناطق محروم گفت: خادمیاران 
سالمت رضوی جمعه هر هفته با حضور در مناطق 
محروم استان سیستان و بلوچستان اقدام به ویزیت 

رایگان و مداوای بیماران این مناطق می کنند.

  توزیع بیش از 500 سبد کاال 
میان محرومان الرستان

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان فارس 
گفــت: خادمیاران رضوی بیش از ۵00 ســبد کاال 
شامل مواد غذایی و بهداشتی را در مناطق محروم 

شهرستان الرستان توزیع کردند.
جابر مهدیار ادامه داد: خادمیاران رضوی الرســتان 
همچنیــن در دو ماه گذشــته ضمن ســاماندهی 
گروه هــای جهادی اقدام به تهیــه و توزیع اقالم و 

مایحتاج اولیه سیل زدگان استان لرستان کردند.
وی افزود: از دیگــر خدمات این خادمیاران رضوی 
می توان اعــزام گروه های جهــادی ۵0 نفره برای 
امدادرســانی به سیل زدگان، جمع آوری کمک های 
نقدی و غیرنقدی شــامل 20 دستگاه یخچال، 20 

دستگاه اجاق گاز، 20 سری کامل ظروف آشپزخانه، 
20 تخته فــرش و 20 تخته پتو بــه ارزش 100 
میلیون تومان از خیران شهرستان و ارسال و توزیع 
بین سیل زدگان شهر پلدختر استان لرستان را ذکر 
کرد. مهدیار همچنین از ارســال دو محموله مواد 

غذایی برای سیل زدگان استان لرستان خبر داد.

  توزیع 15 هزار بسته غذایی 
میان سیل زدگان خوزستانی 

مدیر نمایندگی آستان قدس رضوی در استان 
خوزســتان گفت: در ادامه امدادرسانی روزهای 
گذشــته، تعداد 1۵ هزار بســته مــواد غذایی 
توســط خادمیاران رضوی میان ســیل زدگان 
محروم شهرســتان های اهواز، کارون، شــوش، 

باوی و روســتاها توزیع شــد. حجت االســالم 
جلیــل علی نــژاد در اهواز تصریح کــرد: برپایی 
ســفره های افطاری در مناطق سیل زده، برگزاری 
محافل قرائــت قرآن و اهدای قرآن به جلســات 
خانگی قرائت قرآن از دیگر برنامه های خادمیاران 
رضوی در مناطق ســیل زده اســتان خوزســتان 
بوده اســت.  وی افزود: اعــزام مبلغان روحانی به 
مناطق ســیل زده، برگزاری مراســم بزرگداشت 
سالروز رحلت امام خمینی)ره( و تبیین شخصیت 
ایشــان با حضور خادمیاران،  از دیگر برنامه های 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی در اســتان 
خوزســتان اســت. مدیر نمایندگی آستان قدس 
رضوی برگزاری مراسم احیای شب های قدر را از 

دیگر برنامه های این دفتر عنوان کرد.

  توزیع 500 سبد کاال 
میان محرومان شهرستان بابل 

همزمان با شب والدت امام دوم شیعیان، ۵00 سبد 
کاال به همت خادمیاران رضوی شهرستان بابل تهیه 
و به نیازمندان شناســایی شده این شهرستان اهدا 
شــد. در قالب پویش خودجوش، خادمیاران رضوی 
شهرســتان بابل برای تأمین ســبد کاالی اساسی 
نیازمندان در شــب های قدر همزمان با ایام میالد 
باسعادت امام حســن مجتبی)ع( تعداد ۵00 سبد 
کاال شامل مواد پروتئینی و لبنی در قالب طرح مهر 
درخشان رضوی تهیه و میان نیازمندان شهرستان 
بابل توزیع کردند. شایان ذکر است در عید نوروز98 
نیز تعداد 888 ســبد کاال به ارزش هر ســبد یک 
میلیون و 800 هزار ریال توسط خادمیاران رضوی 
جمع آوری و میان نیازمندان تحت پوشــش آستان 
قدس رضوی توزیع شده بود. همزمان با ماه مبارک 
رمضان خادمیاران رضوی در شــهرها و روستاهای 
مختلف این استان با راه اندازی پویش های خودجوش 
مردمی در حال جمع آوری هزاران سبد اقالم خوراکی 

برای نیازمندان و اقشار ضعیف مازندرانی هستند.

  4000 روزه دار تهرانی 
میهمان خادمیاران رضوی 

همزمان با شــب میــالد امام حســن مجتبی)ع( 
خادمیــاران رضوی یکی از بزرگ ترین ســفره های 

افطاری تهران را برپا کردند.
خادمیاران رضوی منطقه ۵ تهران همزمان با شب 
میالد کریم اهل بیت)ع( با راه اندازی پویش »سفره 
سفره دار مدینه« یکی از بلندترین سفره های افطاری 

ساده کشور را در تهران برپا کردند.
در ایــن برنامه که با برپایــی نماز جماعت و برنامه 
جشن و ســرور میالد امام دوم شیعیان همراه بود، 
4000 روزه دار منطقه ۵ تهران )در ضلع غربی بلوار 
شهید نظری این منطقه( بر سفره کریم اهل بیت)ع( 

میهمان خادمیاران امام هشتم)ع( شدند.
همزمان با ماه مبارک رمضــان، خادمیاران رضوی 
سراسر کشــور با تشــکیل پویش های خودجوش 
مردمی، اقدام به جمع آوری اقالم مورد نیاز محرومان 
کرده و در مســاجد و محالت خود نیز با راه اندازی 
سفره های ســاده افطاری هزاران نفر از هموطنان 

روزه دار را میهمان سفره کرامت رضوی می کنند.

دست های یاری گری که گرد نام مقدس حضرت رضاj سامان گرفته اند

خادمیاران رضوی؛ ظرفیتی برای خدمت به محرومان

قدس: »اگر امروز حضرت رضا)ع( در میان ما حاضر بودند، ایشــان هم 
همین کاری را که شما مشغول آن هستید به ما دستور می دادند؛ رسیدگی 
به درد و مشکالت دیگران جزو سیره ائمه اطهار)ع( و پیامبر اکرم)ص( 
است و آن ها هم در بین نیازمندان حضور می یافتند و کمک می کردند. 
این موضوع نشان دهنده ثواب بسیار زیاد کمک به دیگران است. خوش 
به حال شما که توفیق خدمت به دیگران نصیبتان شده است تا به اندازه 
توان، غم و غصه ای را از دل یک مســلمان و انسان دیگر بردارید«. این 

سخنان، بخشی از رهنمودهای حجت االسالم والمسلمین مروی، تولیت 
آستان قدس رضوی در جمع خادمیارانی است که نوروز امسال به کمک 
هموطنان سیل زده در آق قالی استان گلستان شتافته بودند.  »خادمیاران 
 رضوی« عنوان نیروهایی مردمی است که در سایه نام پربرکت حضرت 
رضا)ع( و با هماهنگی های ستادی آستان قدس رضوی گرد هم آمده اند 
تا به کمک محرومان و آسیب دیدگان بشتابند. آنچه در ادامه می خوانید 

بخشی از خدمات خادمیاران رضوی تنها در همین هفته است.

آگهى مزايده
 فروش 50 رأس جوانه پروار هلشتاين و مونت بليارد

﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد  ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ وا︋︧ــ︐﹥︋ 
:﹏︣وار︋﹥ ︫︣ح ذ ۵٠(︎﹠︖︀ه رأس) ︗﹢ا﹡﹥︎ 

︀ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ وزن ︡ود ۵۵٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م ︣وار﹨﹙︪︐︀﹟ ۴۵ راس ︋  ١-︗﹢ا﹡﹥︎ 
٢- ︗﹢ا﹡﹥ ︎︣وار﹝﹢﹡️ ︋﹙﹫︀رد ۵ راس  ︋︀ ﹝﹫︀﹡﹍﹫﹟ وزن ︡ود ۵۵٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م 

 ﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ︨︣ــ︀﹡︡. ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹀︣وش︋  ︠ــ﹢د را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه︋ 
 ️︧  ︋﹌﹠ ــ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٣٠ ︗︀ده ﹝︣﹁ -︪︡﹞︀ن،︨   ︨﹟︀وداری ا﹎
واــ︡ ︎︣وار︋﹠︡ی ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ و رو️ ︗﹢ا﹡﹥ ﹨ــ︀ی ﹁﹢ق ︲﹞﹟ در︀﹁️ ﹁︣م 
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︊  روز︫   ︮١٠ ️︻︀ ︀︀ن︨  ﹢د را ︑︀︎  ﹫︪ــ﹠︀د︠  ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه،︎ 
﹫﹟ ر︲︀ و  ︺︓️ ا﹞︡آ︋︀د،︋  ﹙﹢ار︋  ــ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در︋  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨   ︋١٣٩٨/٠٣/١١
 ﹤ ﹑ک ۵٠ ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١٣٨۴٢١۵٢٣ ︑﹢﹏ و ر︨ــ﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡. ︋  ︵︀﹜﹆︀﹡ــ﹩︎ 

.︡ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︊﹛ و ﹝︪︣وط  ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︫︡ 
 ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︊﹫﹞ (︀ل۵٠/٠٠٠/٠٠٠ ر) ︼﹚︊﹞ ︡هدر ﹝︤ا ️﹋︣ ︍︣ده︫   ︨︀﹠﹝︲
︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︧︀ب ٢۴٩۵٧٧١٣٣  ︀﹡﹊﹩  ︀﹉  ر﹝︤دار︋  ︋︭﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋ 
 ︤وار ︩﹫﹁ ︀ ︡آ︋︀د ﹋︡ ٢٢٧۶ و﹝ا ﹤︊︺ ︀﹡﹉ ﹋︪ــ︀ورزی︫  ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ ﹡︤د︋ 
 ، ﹜︊﹞ ︀دات﹠︪﹫︎ ﹤︋ .︣دد﹎ ﹏﹢︑ ︀د﹠︪﹫︎ ﹤﹝﹫﹝︲ ﹤︋ ︧︀ب ﹁﹢ق ﹤︋ ︡ی﹆﹡

﹝︪︣وط و ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده  ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.  ︎﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉ ل﹢︊﹇ ︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉ در رد

︀ز﹝︀ن ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ﹝﹙﹉  ︨

ع ۹
۸۰
۲۳
۲۴

﹝﹢︨︧﹥ ︀پ و ا﹡︐︪︀رات آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی
﹀︀ف  ︀م در ︻︣︲︀ی ﹝︐﹙︿ (﹝︀ت و︫  ــ﹙﹀﹢ن︠  ﹥ ﹁︣وش ﹝﹆︡اری︨  در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
 ︡︋︀زد ️︗ از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د . ︡︀﹝﹡ ــ︡ه ا﹇ــ︡ام︤ا﹞ ﹅ــ︣︵ از ، (   OPP

و در︀﹁ــ️ اوراق ﹝︤اــ︡ه از ︑︀رــ درج  آ﹎﹩ ︑ــ︀ ︀︎︀ن و﹇ــ️ اداری ١٣٩٨/٣/١٠ ︋﹥ 
آدرس: ︋﹙﹢ار ︨ــ︖︀د -︋﹢﹜﹢ار ا︠﹢ان ︔︀﹜︒ (︗︀﹡︊︀ز ︗﹠﹢︋﹩)- ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︀پ و ا﹡︐︪︀رات 
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی -وا ︧︡ــ︀︋︡اری ﹝︣ا︗︺﹥ و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋︀ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣-٣٧۶٢۵٠٠١دا︠﹙﹩ ١۴١ و ١۴٢ ︑﹞︀س﹝︫

/ع
۹۸
۰۲
۳۲
۰

/ع
۹۸
۰۲
۳۲
۸

آگهى فراخوان مناقصه عمومى همزمان با ارزيابى كيفى ( فشرده) يك مرحله اى امور ترابرى و خدمات خودرويى
﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝︡اد ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ( ﹁︪︣ده) ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای ا﹝﹢ر ︑︣ا︋︣ی و ︠︡﹝︀ت ︠﹢درو﹩ ︠﹢د 
را ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠٤٧٥٧٠٠٠٠٣ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 

در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ١٣٩٨/٠٣/٠١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.          ﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︀︨️: ︨︀︻️ ٢٠ روز دو︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠٦

﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: ︨︀︻️ ١٤ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٠            ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀: ︨︀︻️ ١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٦
ا︵﹑︻︀ت د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا﹥ ︎︀﹋️ ا﹜︿

آدرس: ﹝︪︡ ︋﹢﹜﹢ار ﹝︡رس – ﹝︡رس ١٢ اداره ﹋﹏ ﹋﹞﹫︐﹥ ا﹝︡اد ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ (ره) ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی   اداره ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩. ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٣٢٢٣٩٨٧١
روابط عمومى كميته امداد امام خمينى (ره) خراسان رضوى

((آ﹎︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ دام ︨︊﹉))
﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد  ٢٠٠٠ راس دام ︨︊﹉ را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری 
﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ﹝︡ارک ز︣ را ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠٣/٠۴ در ︎︀﹋️ در ︋︧︐﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ٩١٨٣٧٩۴۴۵۵ ار︨︀ل ﹩︐︧︎ ︡﹋ ︀ ک ۴ و﹑︎ (﹩︀﹀﹋) ︀︋︀ن دا﹡︪﹍︀ه ٣١﹫︠ -︪︡﹞ :آدرس ﹤︋
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

١- وارــ︤ ﹝︺ــ︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︋﹥ ﹡︀م ﹝﹣︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س 
ر︲﹢ی. 

٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️ و ﹝︪︭︀ت دام . 
• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی ٠٩١۵١٠٣۴٢٣٣ و ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١٢۶و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۴

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۳

FRW 103 آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ دوم)
︀ری در ﹡︷︣ دارد ﹝ ️︣︡﹀︀︸️ ︗﹠﹍﹏ از رود︠︀﹡﹥  اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان مازندران-︨ 
﹨ــ︣از ︑︀ ا﹡︐︀ی ﹢زه ا︨ــ︐﹀︀︸﹩ (﹡﹢ر) ︋﹥ ﹝︧ــ︀️ ١٠٠١۶٠ ﹨﹊︐︀ر را از ︵︣﹅ آ﹎ــ﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای 
️ ﹨︀ی ﹀︀︸︐﹩ و ا﹡︐︷︀﹝﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︋︀︋️  ︋︀ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹠︡رج در آ﹎﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ︖﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ︣﹋
ــ︣﹋️ در آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ︑︀   ︫️︗ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط ️﹁︀︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت و در﹋
 ﹏﹢︑ ️﹚﹞ .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨ــ﹠︀د www.setadiran.ir ️︀︨ ﹅︣︵ ︨ــ︀︻️ ١۴ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٧ از
️ ﹨︀ رأس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎︀د﹨︀ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/١٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹠︪﹫︎

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٣/١٩
١- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ۴٣/۵۴٠/٢۵٣/١٢٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢/١٧٧/٠١٢/۶۵۶ ر︀ل ︵︊﹅ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ و ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج 
در آ﹎︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹫﹥ و ارا﹥ ﹎︣دد.

٣- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ (︨﹥) ٣ ﹝︀ه از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ︀د﹨︀ ا︨️.
︀︨ -۴︣ ︫︣وط و ︑︺︡ات در ﹝︐﹟ آ﹎﹩ ذ﹋︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

۴٧٩۴٩١ ﹩﹎ق ا﹜︢﹋︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                     ︫﹠︀︨﹥ آ﹢﹁ ️︀︨ ﹅︣︵ ︀د﹨︀ از﹠︪﹫︎ ︩︀︪﹎ و ﹏﹢︑ ،ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹏﹞ -۵
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران- ︨︀ری

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ﹝︀ر︋﹠︡ ︋﹫﹠︀﹜﹢د ( در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) 

︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٥٢٩٩
﹁﹢ق   ﹤﹚﹠﹞  ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از 
︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ در  ︫﹢د   ﹩﹞ د︻﹢ت 
 ٩٨/٠٣/١٨  ︀ر︑ در   ️﹋︫︣  ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
 ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︣︐﹁د ﹏﹞ در ︊︮ ١١ ️︻︀︨
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ ︋﹫﹟ ﹝︺﹙﹛ ٦٢ و ٦٤ ︎﹑ک 

٢٥ وا︡ ١٠١ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ 
٢-︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ︑︽﹫﹫︣ ا︡ی ازا︻︱︀ 

﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ 
. ﹟︤﹍︀︗ ︀︱︻ا

﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۲
۲۹
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ﹁﹟ آوا ﹎︧︐︣ ︑﹢س ( در︀ل ︑︭﹀﹫﹥) 

︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣١٠٦٩
﹁﹢ق   ﹤﹚﹠﹞  ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از 
︻︀دی   ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞ در  ︫﹢د   ﹩﹞ د︻﹢ت 
 ٩٨/٠٣/١٨  ︀ر︑ در   ️﹋︫︣  ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
 ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︣︐﹁د ﹏﹞ در ︊︮ ١٠ ️︻︀︨
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ ︋﹫﹟ ﹝︺﹙﹛ ٦٢ و ٦٤ ︎﹑ک 

٢٥ وا︡ ١٠١ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ا︨︐︺﹀︀ ا︡ی از 

﹟︤﹍︀︗ ﹢︱︻ ﹟﹫﹫︺︑ و ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︀︱︻ا
﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۲
۲۹
۲

 ︀︊  ︮︡ ︣ا ــ﹢دروی︎  ︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و ﹋︀رت︠  ــ﹠  ︨︤ ــ︊ ︋︣گ︨ 
︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١٣١و٢۶  ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00405244 و︫  ا︣ان ٣۶︫ 
︡ا﹇️  ︡ ﹝﹞︡︗﹢اد︮  ﹫  ︨️ ﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋S1412281869663

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۲۵
۱

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى (نوبت دوم)
 ٢ ﹟︀﹇ ﹩︐︺﹠ ︣ک︮  ︳ ا﹡︐﹆︀ل آب︫  ︣︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠  شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︠ 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١٢٩٨٠٠٠٠٠۴︋   ︫︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ را از
١- ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹇︀﹟ ٢ ︋﹥ ︵﹢ل ︡ود ٢۵۵ ﹝︐︣

︭﹢رت  ﹉︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی   ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ️︧دو) ︀لدر ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر ️﹋︣ ٢- ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹠︡﹨ــ︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ﹝ــ︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩۴/٠٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان  ﹝﹢︲ــ﹢ع︋ 
 ﹉﹡︀ ︊︀ ٣٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶ IR ﹡︤د︋  ﹞︀ره︫   ︫︀ ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︋  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ﹢رت ا﹡︐︀ب و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝︊﹙︼︋  ارا﹥ ﹎︣دد. در︮ 

﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ ﹎︣دد.
﹥ ا﹜︐﹀︀وت ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ﹥ آن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡﹏ و ﹝︀︋  ︣﹋️ ︑︃﹝﹫﹟ و︋  ا︻︐︊︀ر ا﹟ ﹇︣ارداد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩︫ 

٣- ﹝︡ت ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹋︀﹐: ١۴ روز
 ️︻︀  ︨٩٨/٠٣/٢٨ ﹤︊﹠︫ ﹤ ﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در روز︨  ︀︻️ ١۴/٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀: روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٠٣/٢٧︨   ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۴- آ
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩،   ︠﹩︐︺﹠ ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹨﹀︐﹛ ︑﹫︣-︫   ︠-﹩︑﹑﹞ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫   ︠:︡﹠︗︣﹫  ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋️﹋︣ ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦   ︨﹏﹞ در ︊  ︮٨/٠٠

.︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
️ ﹨︀ی دو﹜︐﹩ ︋︪﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ ︋︀  ۵- ﹇﹫﹞️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥  ﹤︋ ︡︀︋︧︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه درآ﹝︡ ︫︣﹋
︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ و  ﹠︀︨ــ﹥ وار︤ ٣٢۶١٠٩٨٨٠٢٩۴٧٢٠٨١١٢٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠ ﹡︤د︋  ︊︀ ٨٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ IR و︫  ︫ــ﹞︀ره︫ 

︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د︋  ر︨﹫︡ آن را ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
 ︀︑ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀و در ﹩ا︋﹅ ا︗︣ا﹢︨ ﹤ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩، ارا ️︗ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︳︀ران وا︗︡ ︫︣ا﹊﹡︀﹝﹫ از ﹋﹙﹫﹥︎ 

۴٧٣٣٣۵ : ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                                                    .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ️︀︨ ﹤︋ 98/03/11 ︀ن و﹇️ اداری روز شنبه︀︎
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

 نرخ ارز با راه اندازی بازار متشــکل کاهش می یابد  ایرنا: محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس گفت: جذابیت قیمتی در بازار متشــکل ارز ســبب افزایش حجم ورود ارز توسط 
صادرکنندگان به کشور می شود و این بازار می تواند جلوی رانت و فساد را بگیرد، قیمت ارز را کاهش دهد و تعادل منطقی در بازار ایجاد کند. وی افزود: اکنون صادرکنندگان به دلیل جذابیت پایین، تمایل نداشتند 

ارز خود را در بازار نیما عرضه کنند، اما با راه اندازی بازار متشکل ارز و افزایش جذابیت قیمتی، بخش عمده ای از ارزی که تاکنون به کشور باز نمی گشت در آینده وارد بازار کشور خواهد شد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سیدحمید حسینی 
سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی

ممنوعیت صادرات برای تنظیم بازار داخلی نباید اعتبار صادرکننده  ها را خدشه دار کند

قوانین اشک آور صادراتی
صادرات  طوســی   زهرا  اقتصاد/   
پیــاز که چنــدی پیش بــا ممنوعیت 
روبه رو شــده بود، حاال دوباره با دستور 
رضا رحمانی، وزیــر صنعت به گمرک 
آزاد شــد. ممنوعیت صادرات پیاز اگر 
چه بــه نیت سر و ســامان دادن به بازار 
داخلی صــورت گرفت امــا روی دیگر 
سکه، نارضایتی صادرکنندگانی بود که 
مشتری هایشــان را پشت مرزها کاشته 
بودنــد. صادرکنندگان دربــاره قوانین 
بی ثبات در حوزه تجارت چه حرف هایی 

دارند؟
از تیرماه سال گذشته در بازه های زمانی 
انــواع محصوالت کشــاورزی  مختلف 
مشــمول ممنوعیت صادرات شــده اند. 
فاز نخســت ممنوعیت های صادراتی با 
18 قلم کاالی کشــاورزی در تیرماه 97 
آغاز شد، در گام بعدی به فاصله دو ماه، 
وزارت صمــت در دو نوبت هر بار هفت 
قلم کاال را به این فهرست افزود؛ مهرماه 
نیز متولیــان تجاری روی صادرات چند 
دســته کاالی دیگر از جمله، گوشــت 
منجمد و گرم تولید داخــل یا وارداتی 

خط کشــیدند. در ماه های پایانی سال 
گذشته نیز صادرکنندگان با ممنوعیت 
صادرات سیب درختی و پرتقال غافلگیر 
شدند. موج ممنوعیت ها به سال 98 هم 
رسید و صدور سیب زمینی و پیاز تا اطالع 
ثانوی ممنوع اعالم شد. اگرچه دلیل این 
ممنوعیت ها تنظیم بازار عنوان می شود، 
اما برخی کارشناسان نیز می گویند این 
اقدام خالف قانون تجارت خارجی است 

و به صادرات ضربه می زند.

 تنظیم بازار و جلوگیری از قاچاق 
شــواهد میدانی نیز نشــان داد، صادرات 
برخی محصوالت ســبب افزایش قیمت 
آن محصول در داخل شــد و حتی پیاز را 
به قیمت نجومی 18 هزار تومان رساند و 
به گفته مودودی، معاون توســعه صادرات 
سازمان توســعه تجارت ایران، یک رانت 
بزرگ برای کشورهای همسایه ایجاد کرده 
بود، به نحوی که گاهی یک محصول که 
با ارز دولتی تأمین اعتبار شده بود به بهانه 
صــادرات و حتی صدور مخفیانه در قالب 

قاچاق، از بازار کشور تخلیه شد.

 اعتراف به عجوالنه بودن ممنوعیت ها
با این حــال، برخی کارشناســان نیز 
و  را غیرقانونی  ممنوعیــت صــادرات 
خالف احکام دائمی برنامه ششم توسعه 
دانســته و اعالم کردند: تجار کشور با 
تصمیمــات عجوالنه مســئوالن ضرر 
زیــادی را به دلیل قرارداد داشــتن با 
تاجران کشورهای دیگر متحمل شدند. 
این انتقــادات زمانی دامنه دارتر شــد 
که اعتراف وزیر کشــاورزی به تصمیم 
عجوالنه در مورد ممنوعیت محصوالت 

کشاورزی نیز به آن پیوست شد.
مجید حسینی، تولیدکننده و صادرکننده 
موادغذایی با اشاره به اینکه ما هم معتقد 
هســتیم در شرایط فعلی، بازار داخلی بر 
بازار خارجی ترجیح دارد، به خبرنگار ما 
گفــت: با این حال طوالنی  شــدن زمان 
ممنوعیت ها ســبب می شود ما بازارهای 
صادراتی کشورهای همسایه را از دست 
بدهیم و رقبا بازارهای هدف را به انحصار 
خود در بیاورند و در این شرایط بازگشت 
به این بازارها برای ما بسیار دشوار خواهد 
شد. با این روند اعتبار ما در عرصه تجارت 

بین الملل زیر سؤال می رود.
حســینی تأکیــد می کنــد: تصمیمات 
درخصــوص برخی محصــوالت و صنایع 
کارشناســی شده نیســت، چرا که تولید 
برخی از محصوالت چندین برابر نیاز داخل 
بوده و گاه هدف از تأســیس و راه اندازی 
برخی واحدها حضور در بازارهای جهانی 

بوده است و مخاطب داخلی ندارد.
 

راهکاری به نام عوارض بر صادرات 
نایــب  محمــودزاده، 
کمیســیون  رئیــس 
نیز  مجلس  کشاورزی 
ممنوعیت  مخالف  که 
صادرات است، این اقدام را غیر منطقی، 
غیراقتصــادی و ضد تولیــد می داند و 
معتقد اســت: با اعمــال محدودیت بر 
صادرات نمی تــوان از تولید محصوالت 
داخلی حمایت کرد، بلکه باید عوارض 
بر صادرات دریافت شــود. صادرکننده 
باید امنیت داشــته باشــد. در صورتی 
که هــر 15 روز یک بــار ممنوعیت و 
لغو صادرات وجود داشــته باشــد این 

تولیدکننده امنیت سرمایه گذاری روی 
محصوالت را نخواهد داشت.

 بازارهای هدف در معرض خطر 
عضو  نفــر،  جمشــید 
صادرات  کنفدراســیون 
ایران نیز با تأکید بر اینکه 
ممنوعیت  کلی  به طور 
صادراتی خوب نیســت، بــه خبرنگار ما 

می گوید: کاالهایی که مشمول ممنوعیت 
صادرات شده اند در واقع کاالهایی هستند 
که مردم به آن ها نیاز اساسی دارند، با این 
حال نباید از این نکته هم غافل شــد که 
تعــدد قوانین صادراتی و تصمیمات فوری 
در وضــع این قوانین نباید  گونه ای باشــد 
که به حقوق صادرکننده بی توجهی شود و 
چشم انداز صادرات کشور و امنیت بازارهای 

هدف به خطر بیفتد.

چهره خبر

کل  رئیس  تســنیم: 
بانــک مرکزی بــا بیان 
اینکه مــردم نباید وارد 
ارز شــوند، چراکه  بازار 
ممکــن اســت متضرر 

شوند، گفت: ذخایر کافی ارز در کشور وجود 
دارد و بانک مرکزی هر زمانی اراده کند، وارد 
بازار می شود. همتی تصریح کرد: ظرف این دو 
هفته قیمــت ارز حدود 2000 تومان کاهش 
یافته اســت، بنابراین توصیه می شود مردم با 
توجه به متغیرهای سیاسی تأثیرگذار در بازار 

ارز وارد آن نشوند.

رئیس کل بانک مرکزی خبرداد
ورود بانک مرکزی به بازار ارز 

امور  وزیر  دانشــجو: 
دارایــی  و  اقتصــادی 
گفت: طــرح مالیات بر 
عایدی از سرمایه جزئی 
از کار گسترده ای است 

که در دســت اجرا داریم. فرهاد دژپســند 
افزود: البته این کار بایــد به گونه ای انجام 
شود که انگیزه منفی ایجاد نکند. وی گفت: 
باید با وضــع مالیات مانع ایجاد اختالل در 
فعالیت های اقتصادی شــد، به همین دلیل 
در آینــده نزدیک این پیشــنهاد از طرف 

وزارت اقتصاد ارائه می شود.

 وزیر اقتصاد عنوان کرد
 مالیات بر عایدی؛ بزودی

مهر: رئیس اتاق بازرگانی 
ایران  اقتصاد  بابیان اینکه 
در ســال 98، شــرایط 
ســختی را پیش رو دارد، 
گفت: تحریــم را باوجود 

همه زیان ها باید به فرصت تبدیل کرد. مسعود 
خوانساری با اشاره به اینکه دولت باید دست خود 
را بیشتر از پیش به سمت بخش خصوصی دراز 
کند، اظهار داشت: اتاق بازرگانی باید سه راهبرد 
گسترش نفوذ در تصمیم گیری های اقتصادی قوا، 
تمرکز بر کشورهای همسایه و نتیجه محور شدن 

فرایندها در اتاق را پیش ببرد.

رئیس اتاق بازرگانی:
زیان ها به فرصت تبدیل شود

بیژن  نود اقتصــادی: 
گفت:  نفت  وزیر  زنگنه، 
و  نفــت  عرضه هــای 
میعانات گازی که تاکنون 
در بــورس انرژی صورت 

گرفته، کم و پیش موفق بوده و امید اســت با 
رفع مشــکالت و ناآشنایی ها بتوانیم عرضه را 
گســترده تر کنیم. وزیر نفت افزود: باید کمی 
صبر کرد، چرا که بیشــتر بورسی ها معتقدند 
کسب موفقیت چشمگیر عرضه نفت در بورس 
کمی زمانبر است، بنابراین وارد میدان شدن 
کنشگران و فعاالن این عرصه به زمان نیاز دارد.

وزیر نفت:
عرضه بورسی نفت زمانبر است

صداوســیما: وزیر راه 
فــاز  از  شهرســازی  و 
نرخ  کنتــرل  مقدماتی 
اجاره بهــا تــا عید فطر 
خبر داد. محمد اسالمی 

با اشاره به اینکه بنا داریم نرخ اجاره را با تعیین 
ضابطه و ابزار مالیاتــی کنترل کنیم، گفت: 
مسکن و اجاره بها در کشور همواره تابع شرایط 
اقتصادی اســت. ضروری است این امر با یک 
رویه مشخص ســاماندهی شود. وی گفت: با 
تشکیل کارگروهی در وزارتخانه، تالش داریم 

وضع مشخصی را تعیین کنیم.

وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد
کنترل نرخ اجاره بها تا عید فطر

قدم رو به جلو بانک مرکزی در بسته ارزی
بسته اصالح شده سیاست های ارزی بانک مرکزی با هدف بازگشت هر چه بیشتر 
ارزهای صادراتی به کشــور، پس از برگزاری نشست های متعدد بانک مرکزی با 
صنوف مختلف، به جمع بندی رسید تا ایرادهای بسته قبلی را رفع  و هدف اصلی 

که همان تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز است، محقق شود.
خوشــبختانه با اصالحات تدریجی در ماه های گذشــته و بر اساس تأیید بانک 
مرکزی، 60 درصد ارزهای صادراتی تا ماه دوم امسال به کشور برگشته است که 
این نشان دهنده بررسی کافی و جامع بانک مرکزی است که زمینه را برای فعالیت 

صادرکنندگان واقعی و بازگشت ارز آنان بخوبی فراهم آورده است.
یکی از ایرادهای رفع شــده این اســت که ارزش پایه کاالهای صادراتی باال بود 
و صادرکننــده نمی توانســت ارز را وارد کند و قیمت گذاری گمرک، واقعی نبود. 
خوشــبختانه در اصالح صورت گرفتــه، 80 درصد ارزش آمــار صادراتی برای 

صادرکننده لحاظ می شود.
ایراد دیگر که برطرف شده اینکه تا مرداد ماه سال گذشته صادرات ریالی به عراق 
و افغانستان که در ظاهر پذیرفته و در عمل ملغی شده بود و سازمان امور مالیاتی 

نمی توانست در این خصوص تصمیم گیری کند، پذیرفته شده است.
ایراد سوم طبقه بندی صادرکنندگان بود که سبب بروز صادرکنندگان ناشناس و 
غیرواقعی شده بود تا از معافیت صادرات یک میلیون دالری بهره برداری کنند که 

خوشبختانه این مورد هم حل شده است.
در مجموع، اینکه صادرکنندگان پتروشیمی 60  درصد و دیگر بخش ها 50 درصد 
ارز را به نیما برگردانند به باور من گام مثبتی از ســوی بانک مرکزی است. حتی 
ظاهراً قرار است بانک مرکزی صرافان را هم در این خصوص فعال کند که بی تردید 

این کار، اجرای بخشنامه جدید را روان تر خواهد کرد.
البته هنوز این انتقاد وارد است که چرا بانک مرکزی اجازه نمی دهد صادرکننده و 
واردکننده خودشان با هم تعامل کنند؟ شاید بتوان این انتقاد را چنین پاسخ داد 
که بانک مرکزی نگران منابع مالی کشور است و تمایل دارد بر این منابع اشراف 

داشته باشد و آن را اولویت بندی کند.
در نهایت همه مشــکالت حــوزه صادرات و صادرکنندگان حل نشــده، اما این 
اصالحیــه قدمی رو به جلو بود تا صادرکننده واقعــی راه صحیح را برود و برای 
بازگشت ارز، تشویق شود. ضمن اینکه تصمیمات جدید کامالً کارشناسی شده و 

بیانگر انعطاف باالی بانک مرکزی در برابر انتقادهای وارد شده است.

 80 درصد تولید جوجه  یکروزه مرغ کشور 
در دست سازمان اقتصادی کوثر

نود اقتصادی: بررســی ها نشــان 
می دهد، ســازمان اقتصــادی کوثر 
وابســته به بنیاد شــهید دارای ۳5 
شــرکت اقتصادی است. گرچه این 
سازمان در دو سال اخیر تالش هایی 
برای ورود به بورس کرده، اما بندرت 
می تــوان اطالعــات مســتندی از 
فعالیت های ۳5 زیرمجموعه آن بدســت آورد. سازمان اقتصادی کوثر 2۳ شرکت در 
حوزه کشاورزی دارد که در حوزه های تولید دام سبک و سنگین، گوشت قرمز، جوجه 
یکروزه گوشــتی و تخم گذار، تولید و واردات دان، تولید گوشت مرغ و تولید تخم مرغ 
فعالیت می کنند. از مجموع 2۳ شرکت کشاورزی کوثر، هشت شرکت در حوزه تولید 
جوجه یکروزه مرغ و تولید تخم مرغ فعالیت می کنند که نتیجه این فعالیت، تولید 80 
درصد از جوجه یکروزه مرغ مادر گوشتی کشور، تولید 60 درصد از جوجه یکروزه مرغ 
مادر تخم گذار کشور، تولید 90 هزار تن معادل 10 درصد از کل تولید تخم مرغ کشور 

و تولید بیش از 55 هزار تن از گوشت مرغ کشور است.
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آگهی نوبت اول فراخوان عمومی ارزیابی کیفی
    اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در نظر دارد ارزیابی  
کیفی جهت تهیه لیس��ت کوتاه برای مناقصات احداث و بهسازی محورهای 
روس��تایی شهرس��تان خاش را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
2098004539000002 برگ��زار نمای��د کلیه مراحل فرایند ارزیاب��ی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد تا تهیه فهرست کوتاه از طریق www.setadiran.irدرگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان 
در ص��ورت ع��دم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4. تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در سامانه ستاد: روز چهارشنبه مورخه 98/3/1 

5. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: سه شنبه مورخه 98/3/7
6. الزم بذکر اس��ت کلیه ش��رکت کنندگان در ارزیابی کیفی عالوه بر ارس��ال مدارک 
بصورت الکترونیکی در س��امانه س��تاد، پاکت حاوی اسناد شرکت در ارزیابی کیفی را 
بصورت الک و مهر ش��ده ، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 98/3/22 به دبیرخانه 
اداره کل راه و شهرس��ازی سیس��تان و بلوچس��تان به آدرس : زاهدان میدان ش��هدا 

تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
8.رشته مورد نظر: راه و ترابری 

9. مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل 
پرداخت می باشد .

10. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 
11. اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد. 

                                                                                                                           م الف: 159/ شناسه آگهی 471063
اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی تهیه و توزیع مواد اولیه و محصوالت تولیدی تولید کنندگان پلیمر 
شهرستان مشهد به شماره ثبت 437307 و شناسه ملی 10380465022

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,10,25 و مجوز شماره 972,15,31507 مورخ 97,2,15 اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی 
استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نیرالسادات حسینی یان چشمه کد ملی 0944049771 به نمایندگی از شرکت آرمان دوریکا به ش.م 10380350236 
به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و علیرضا فرمان فرمان کد ملی 0940748290 به نمایندگی از شرکت راموز صنعت پارس به ش.م 10380401401 به سمت 
عض��و عل��ی الب��دل هیئت مدیره و علیرضا پروین کد ملی 0941570495 به نمایندگی از آروین پالس��تیک پویان به ش.م 10380392790 به س��مت عضو علی 
البدل هیئت هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امیر حس��ن جهانگیر ش��ماره ملی 0941068110 به سمت بازرس اصلی و                           

سید محمد پور رنجبر مشهدی شماره ملی 0934378304 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )475025(
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آگهی تغییرات شرکت دهیاری های غرب بخش مرکزی شهرستان مشهد شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 54676 و شناسه ملی 14004980387

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,05,21 و نامه ش��ماره 214170 مورخ 1397,7,30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : - س��مت اعض��ا هیئت مدیره به ق��رار ذیل تعیین گردیدند: آق��ا محمدرضا رضایی به کدمل��ی 0943937116 به س��مت رئیس هیئت مدیره آقا حس��ن فکورایی به 
کدملی0934616280 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره آقا داود حس��ین زاده به کدملی 1262375800 به سمت منشی هیئت مدیره -آقای مرتضی رجبی آغویه کد ملی 
1292551100 به سمت مدیر عامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند . -کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک-سفته-برات و اوراق بهادار با امضا یک یا 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره آقامحمدرضا رضایی)رئیس هیئت مدیره(و در غیاب ایشان آقا حسن فکورایی)نایب رئیس هیئت مدیره( به اتفاق آقا مرتضی رجبی آغویه 

مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهد بود.اوراق عادی و نامه ها با امضای اقا مرتضی آغویه )مدیر عامل( و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )474798(
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آگهی تغییرات شرکت آرمان سلولز طوس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 43282 و شناسه ملی 10380591048

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,12,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -صورت های مالی برای دوره مالی منتهی به 1397,06,31 
به تصویب رس��ید. -2 آقای محمدرضا هاش��میان )کد ملی:0054143829(،آقای محمد کمال هاشمیان)کد ملی:0056213069(،آقای جلیل هاشمیان )کد 
ملی:0938855212( به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت 2سال انتخاب شدند -3 موسسه حسابرسی فراز مشاوربه) شناسه ملی:10100218400( 
عنوان بازرس اصلی و حسابرس و خانم مریم ایمانی با )کد ملی 0941122956 ( به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال ) سال مالی 1398( انتخاب 

شدند -4 روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشارجهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )474772(
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آگهی تغییرات شرکت دانش بنیان آرمان فناور شمال شرق
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 46225 و شناسه ملی 10380624940

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,03,25 ونامه ش��ماره 96908 مورخ 1397,05,16 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرس��تان مش��هد 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فاطمه بحری بینا باج کدملی 0942591240 به سمت رئیس و مهدی احمری نیت کدملی 0872949079 به سمت نایب رئیس و 
قربانعلی اسدی کدملی 0828298221 به سمت منشی هیئت مدیره و مهدی احمری نیت کد ملی 0872949079 به سمت مدیر عامل شرکت برای مدت 
3 س��ال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک – سفته- و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای مهدی 
احمری نیت )مدیر عامل( و خانم فاطمه بحری بینا باج )رئیس هیئت مدیره ( و مهر ش��رکت دارای اعتبار اس��ت و اس��ناد عادی نامه ها با امضای آقای 

مهدی احمری نیت و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )474766(
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آگهی تغییرات شرکت دهیاری های غرب بخش مرکزی شهرستان مشهد شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 54676 و شناسه ملی 14004980387

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,05,18 و نامه شماره 214170 مورخ 1397,7,30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرس��تان مش��هد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : � صورتهای مالی سال 96 مورد تصویب قرار گرفت . - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: � 
حس��ن فکورایی به کدملی0934616280 � محمدرضا رضایی به کدملی 0943937116 � روح اله زیرکی به کدملی 5228786899 � جوادصالحی به کدملی 
0945528639 � داود حسین زاده به کدملی 1262375800 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و رضا رضایی به کدملی 0690263066� رضا رحمانی به 

کدملی 0938993925 � حسین رمضانی به کدملی 947054521 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )474755(

اداره کل راه و شهرسازی
 سیستان و بلوچستان



عقیل رحمانی: در حالی کــه ابعاد پرونده 
صدور و فروش مدارک جعلی در کشــور هر 
روز گسترده ترمی شود، سه روز پیش در همین 
رابطه، دو نفــر از کارمندان اداره کل فرهنگ 
و ارشــاد خراسان رضوی که با امیررضا ثابت، 
متهم اصلی پرونده همکاری داشتند و برخی 
اطالعات جلسات و... را به او می دادند با دستور 
قضایــی و به اتهام معاونــت در کالهبرداری 

بازداشت شدند.
در سلســله گزارش های قبلی که در روزنامه 
قدس  منتشر شــد، به صورت اختصاصی به 
موضوع دســتگیری فردی با هویت امیررضا 
ثابت معروف به »سلطان صدور مدارک جعلی« 
توسط سازمان اطالعات سپاه امام رضا)ع( که 
به صورت ســازمان یافته و هدفمند اقدام به 
صدور و فروش انواع مدارک علمی در سطوح 

مختلف داخلی و خارجی می کرد، پرداختیم.
در حالی که این پرونده در شعبه 751 بازپرسی 
دادسرای ناحیه 7 مشهد مورد رسیدگی قرار 
گرفــت و روز به روز به حجــم پرونده ای که 
مستقیماً نظام آموزشی کشور را هدف قرارداده 
افزوده می شود، قاضی پرونده در بررسی یکی 
از زوایای تاریک این ماجرا به اطالعاتی دست 
یافت که گواه این حقیقــت بود  برخی افراد 
مسئول نیز با امیررضا ثابت ارتباطات ویژه ای 
داشــته و با اقدامات خود ســد راه برخورد با 

متخلف شده اند.
از همین رو بازپرس پرونده از ضابطان خاص 
دستگاه قضایی خواســت تا روی موضوع 
متمرکز و پس از ورود به تمامی نقاط مبهم، 
به سرعت نتیجه اقدامات خود را به دستگاه 

قضایی منعکس کنند.

رصدهای نامحســوس مأموران آغاز و پس از 
بررسی تمامی موارد خواسته شده، معلوم شد 
که رد پای یکی از معاونان و دو نفر از کارمندان 
اداره کل فرهنگ و ارشــاد خراسان رضوی در 

برخی تخلفات صورت گرفته، دیده می شود.
در ادامه وقتی تمامی مســتندات جمع آوری 
شــده در کنار هم قرار گرفت، مشخص شد 
که همه چیز از زمانی آغاز شــده که فعالیت 
مؤسســه فرهنگی هنری آفتــاب فرهنگ، 
متعلق به »ســلطان صدور مــدارک جعلی« 
شــروع شــد. امیررضا ثابت برای آنکه بتواند 
اقدامات مجرمانه اش را پیش ببرد، سعی کرد 
با برخی از افراد صاحب نفوذ در اداره یاد شده 
ارتباط  برقرار کند؛ حتی وی در این مسیر تا 
حدودی موفق بود، چرا که دو کارمند متخلف 
در مقاطعــی از دوران خدمت خود با گرفتن 
مرخصی های بدون حقوق در دفتر مؤسســه 
شروع به فعالیت کرده و پست هایی را هم در 

آنجا برعهده گرفتند.
ســلطان جعل مدارک علمی به این واسطه 
توانســته بود با دو نفر از کارمندان اداره یاد 
شــده ارتباط برقرار کند و از سویی خیالش 
راحت بــود که در صورت لــو رفتن برخی 
تخلفات، آن ها جلوی باالرفتن کار را خواهند 
گرفت و یا اطالعات دقیقی از روند کار به او 
خواهند داد. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه 
برخی تخلفات مؤسسه یاد شده لو رفت و به 
همین واســطه ماجرا در اداره کل فرهنگ و 
ارشاد خراسان رضوی مطرح و مورد رسیدگی 
قرار گرفت. اما یکباره پرونده سه جلدی قانون 
گریزی های متهم ناپدید می شود. بررسی ها 
نشان می داد که پرونده به صورت قانونی برای 
رسیدگی از بایگانی خارج و دیگر سرجایش 
قرار نگرفته است. این موضوع حدود یک سال 
مبهم و راز این ناپدید شدن پرونده سر به مهر 
ماند و تالش برخی از کارمندان وظیفه شناس 

اداره کل فرهنگ و ارشاد استان برای یافتن 
آن راه به جایی نبرد تا اینکه یکی از نیروهای 
اداره وقتــی از مرخصــی زایمان برمی گردد 
و مجدد مشــغول به کار می شود، به محض 
بازکردن یکی از فایل های قدیمی اتاقش، سه 
جلد پرونده را که حسابی خاک گرفته و زیر 
تعداد زیادی کاغذ مدفون شده بود را مشاهده 
می کند. وقتی چند ورق از پرونده را مطالعه 
می کند، می فهمد که یکــی از معاونان اداره 
پرونده را به آن محل منتقل کرده است و به 
سرعت پرونده ها را تحویل معاون می دهد که 
در مقابل معاون متخلف از وی می خواهد این 
موضوع بین خودشــان بماند و هیچ کس از 
ماجرا اطالعی پیدا نکند. همین اقدام خالف 
قانون موجب می شود که بیش از یک سال 
ماجرای رسیدگی به تخلفات مسکوت بماند.

در حالــی ماجــرای مفقود شــدن پرونده 
تخلفات »ســلطان صدور مدارک جعلی« و 
مستندات آن روی میز بازپرس قرار گرفت و 
اعترافات برخی افراد مطلع هم در این زمینه 
پیوست اسناد قضایی شد که دادستانی علیه 
معاون اداره کل فرهنگ و ارشاد استان هم 

اعالم جرم کرده است.
از ســوی دیگر با توجه به روشــن شدن 
نحوه ارتباط دو کارمند دیگر به هویت های 
»م.ص« و»ح.ف« و اقدامات خالف قانون این 
افراد، ســه روز پیش یعنی 29 اردیبهشت 
ماه، آن ها بازداشــت و برای هر دوی آن ها 
کــه متهم بــه معاونــت در کالهبرداری 
هستند قرار قانونی مناسب صادر و با ارائه 
وثیقه قانونی آزاد شدند. تحقیقات در این 

زمینه همچنان ادامه دارد.

 جامعه/ محمود مصــدق  غذاها کامل 
خورده نمی شــوند. به قول معروف نیم خور 
می شــوند و باقیمانده آن ها نیز عمدتاً سر از 

سطل های زباله در می آورد. 
)ســازمان  فائــو  ســال 2018   گــزارش 
بین المللی غذا( نشــان می دهد 30 درصد 
نــان، 25 تا 30 درصد میوه ها و ســبزی ها، 
10درصد برنــج و 25 درصد خرما در ایران 
هدر مــی رود. در مجموع بر پایه گزارش یاد 
شــده حجم ضایعات موادغذایــی در ایران 
معادل 35 میلیون تن و ارزش آن 15 میلیارد 
دالر است. با یک حساب سرانگشتی با دالر 
13 هزارتومانی، حــدود 195 هزار میلیارد 
تومان موادغذایی در سال گذشته دور ریخته 
شده است. به عبارت دیگر ساالنه 35 درصد 
محصوالت کشاورزی ایران به صورت ضایعات 
از چرخه مصرف خارج می شود و  این میزان 
دورریز معادل 60 درصد درآمد نفتی کشور 
و معادل غذای 25 میلیون نفر اســت؛ یعنی 
ایران به تنهایی به اندازه 10 کشــور اروپایی 

ضایعات موادغذایی دارد.
به نظر می رسد در شــرایط اقتصادی امروز 
بیش از هــر زمان دیگر می تــوان ضرورت 
مدیریت مصرف را مورد تأکید قرار داد و راهی 

برای اصالح و بهینه کردن آن یافت.

  نیاز به فرهنگ سازی داریم
تبریزی،  حســینی  ناصر 
رئیــس اتحادیه چلوکباب 
دلیل  تهران  و چلوخورش 
دورریــز غــذا را ضعــف 
فرهنگی می داند و معتقد اســت: با توجه به 
اینکه بعضی از مردم که از لحاظ مالی وضعیت 
خوبی دارند، تصور می کنند اگر برای پذیرایی 
از میهمانان چند نوع غذا ســفارش بدهند، 
شــأن و جایگاه اجتماعی شان را باال برده اند، 
در حالی که این موضوع نشان فرهنگ پایین 
آن هاســت که می خواهند به جای پوشیدن 
یک دست کت و شــلوار، سه دست از آن را 
با هم بپوشــند؛ بنابراین باید رسانه ها برای 
آگاهی بخشــی به مردم برای مصرف غذا به 

اندازه نیاز بیشتر تالش کنند.

 تجمل و اسراف 
جانشین صرفه جویی و قناعت

سید محســن طباطبایی 
انجمن  دبیر  مزدآبــادی، 
شــهری  اقتصاد  علمــی 
مصرف  چگونگــی  هــم 
موادغذایی را در کشــور اســفبار می داند و 
تصریح می کند: ســاالنه بیش از یک پنجم 
کل تولیدات 120 میلیون تنی محصوالت 
کشاورزی هدر می رود.  وی با اشاره به اینکه 
بخش زیادی از دورریــز موادغذایی مربوط 
به غــذای رســتوران ها و تاالرهای پذیرایی 
است که متأســفانه در برخی موارد به نماد 
تجمل گرایی تبدیل شده اند، رشته بخش مهم 
دیگری از دورریز و اســراف را هم به مدرن 
نبودن صنایع تبدیلی بسته بندی و فراوری در 

کشور گره می زند.
در عین حال طباطبایی ریشه باال بودن میزان 
ضایعات مواد غذایی را در وهله نخســت در 
فرهنگ جامعه می داند و می گوید: با اینکه 
دین مبین اسالم اسراف را زشت و نکوهیده 
شــمرده و مسلمانان را از آن بر حذر داشته، 
اما متأســفانه تجمل و اســراف جانشــین 
صرفه جویی و قناعت شده است. عامل دوم 
هم به نبود ارتباط مناسب بین تولید و توزیع 
و مصرف موادغذایی بر می گردد؛ یعنی این 
ارتباط معیوب ســبب می شــود بسیاری از 

موادغذایی از چرخه مصرف خارج شوند.

  چه کنیم؟
در برخــی از کشــورها که میــزان دورریز 
موادغذایی در آن ها باالســت، سازو کارهای 
مختلفی برای مقابله با این موضوع پیش بینی 

شده است.
برای مثال برخــی از رســتوران های چین 
فروش غذای نیم پرس را آغاز کرده اند و غذا 
را در ظرف هایــی به اندازه های مختلف برای 
مشــتریان خود آماده می کنند تا از اســراف 
غذا جلوگیری شود. در ضیافت های دولتی و 
اداری اســترالیا نیز غذاها پرسی برای هر نفر 
آماده می شــود و هر نفر پس از تمام کردن 
غذای خود می تواند غذای دیگری ســفارش 
بدهد.  رستوران های کره جنوبی هم بر حسب 
تعداد مشتریان غذا را آماده می کنند. بسیاری 
از رستوران ها سه نوع ظرف غذا در اندازه های 
مختلف آماده می کنند و مشتریان بر اساس 

نیاز خود غذا سفارش می دهند. 
اما آلمان کشــوری اســت که در این زمینه 
سختگیرانه ترین قانون را دارد. در این کشور 
اگر کسی در رســتوران به نمونه اسراف غذا 
برخــورد کند، می تواند بــه نهادهای مربوط 
گــزارش دهــد و در این صــورت مأموران 

می توانند آن فرد را جریمه کنند. 
در کشور ما نیز پس از تأکید بسیار بر ضرورت 
تحقق اقتصاد مقاومتی، عــده ای ارائه غذای 
نیم پرس را در برخی از شهرها تجربه کردند. 
برای مثال می توان به تجربه چند رستوران در 

اصفهان و یا یکی دو مرکز دانشــگاهی مانند 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه 

علوم پزشکی شیراز اشاره کرد.
اما سید محســن طباطبایی مزدآبادی، دبیر 
انجمــن علمی اقتصاد شــهری در خصوص 
مقابله با این موضوع ترجیح می دهد راهکار 
فرهنگ سازی و الگوسازی را پیشنهاد کند. او 
معتقد است این کار را می توان در درون یک 

چارچوب مدون با مکانیسم های 
تشــویقی و تنبیهی انجام داد.  
طباطبایی اضافه می کند: راهکار 
دیگر، مدرن کردن فرایند تولید 
و عرضه موادغذایی است. وجود 
صنایع تبدیلــی ضمن اینکه 
به ایجاد اشــتغال می انجامد از 
هدررفت بسیاری از محصوالت 
کشــاورزی،  باغــی و دامــی 
جلوگیری می کند. ایجاد شبکه 
توزیع مدرن، صنعت بسته بندی 

پیشرفته و... همگی می توانند در این زمینه 
مفید واقع شوند.

میرابراهیمی،  اصغر  علی 
دارندگان  اتحادیه  رئیس 
ســلف  و  رســتوران 
ســرویس    های تهران هم 
که تا پیش از انحالل اتحادیه سراسری این 
صنف، ریاست آن را به عهده داشته، معتقد 
است حتی اگر قوانینی تشویقی یا تنبیهی 
در راســتای مقابله با هدررفت موادغذایی 
وضع شــود، چندان قابلیــت اجرایی پیدا 
نمی کند؛ بنابراین باید آگاهی بخشی به مردم 
را برای این منظور به عنوان یک اصل مورد 
توجه قرار دهیم.  ناصر حســینی تبریزی، 
رئیــس اتحادیه چلوکبــاب و چلوخورش 
تهران هم می گوید: در خیلی از شهرهای 
ایــران از جمله تهران این فرهنگ بتدریج 
جا می افتد که اگر غذا در میهمانی ها زیاد 
آمــد، آن را درون ظرف های یکبار مصرف 
بریزند و دست میهمان ها بدهند تا آن ها در 
منزل مصرف کنند؛ بنابراین به جای تصویب 
مقررات، بهتر است مشکل فرهنگی مان را 

در این زمینه حل و فصل کنیم. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

آموزش  رشته های پزشکی در تمام دنیا بر عهده وزارت علوم است     خانه ملت: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: وزارت علوم هم عالقه مند است و هم آمادگی دارد بخش آموزش پزشکی را در 
مجموعه خود قرار دهد؛ زیرا در هیچ جای دنیا به جز کوبا آموزش پزشکی جدا از آموزش علوم نیست. غالمی ادامه داد: با وجود آنکه بسیاری از همکاران حوزه علوم پزشکی موافق این تجمیع هستند، ولی معتقدند 

باید مطالعات کارشناسی بخوبی انجام شود تا دوباره پس از پنج سال نگوییم کاش این کار را نمی کردیم.

معاون توسعه مشارکت های مردمی این نهاد خبر داد
ایجاد 136 هزار شغل توسط کمیته امداد

تسنیم: معاون توسعه مشارکت های 
مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( 
گفــت: در ســال 97 خیــران و 
نیکوکاران مبلغ 700 میلیارد تومان 
به ایتام و همچنین طرح محسنین 
کمک کردند. علیرضا عسگریان افزود: 
در حال حاضر سرانه پرداخت به ایتام 
توســط خیران مبلغ 250هزار تومان 

در ماه اســت که امیدواریم امســال این رقم را به 300 هزار تومان برسانیم. عالوه بر 
اینکه سرانه پرداختی در طرح محسنین نیز مبلغ 113هزار تومان است. معاون توسعه 
مشــارکت های مردمی کمیته امداد امام خمینی)ره( افزود: تالش می کنیم امسال 
خیریه بزرگی را برای جلوگیری و تشدید فقر در کشور راه اندازی کنیم. همچنین در 
ارتباط با اشتغال های فراهم شده در کمیته امداد، تالش های بسیاری صورت گرفته 
که براساس اعالم وزیر رفاه 460هزار شغل در سال 97 راه اندازی شده که از این تعداد 

136 هزار شغل توسط کمیته امداد ایجاد شده است.

راهکاری تازه برای جبران کمبود معلم
احتمال 3 ساله شدن دوره کارشناسی دانشگاه فرهنگیان 

ایسنا: حسین خنیفر، رئیس دانشگاه 
فرهنگیان درباره سه ساله شدن دوره 
کارشناسی دانشگاه فرهنگیان گفت: 
با توجه بــه کمبود نیروی انســانی 
و افزایش میزان بازنشســتگی ها در 
سال های اخیر، یکی از پیشنهادهای 
ما این است که برای کاهش فشار بر 
آموزش و پرورش، بدون حذف واحد 

درسی و آسیب به دوره کارشناسی با احتساب دو ترم 10 واحدی در تابستان به صورت 
موقت برای چند سال، دانشجوها را سه ساله دانش آموخته کنیم که هنوز قطعی نشده 
اســت. وی ادامه داد: این اقدام به مجوز آموزش و پرورش و وزارت علوم نیاز دارد، اما 
آماده اجرای آن هستیم. اکنون منتظر مذاکره دو وزیر و نظرات کارشناسی دو وزارتخانه 
هستیم که بتوانیم برای یک دوره  زمانی و حل این مشکل، دوره کارشناسی را سه ساله 

برگزار کنیم تا دانشجویان زودتر دانش آموخته شده و وارد آموزش و پرورش شوند.
 

وزیر ورزش و جوانان:
بر احیای سازمان ملی جوانان اصرار داریم

برنا: وزیر ورزش و جوانان گفت: دولت 
این اعتقاد را دارد که بخش جوانان باید 
از ورزش جدا شــود و دوباره سازمان 
ملی جوانان احیا شــود؛ همچنان که 
دولت با توجــه به مطالبات جوانان و 
خواست مردم، الیحه تفکیک وظایف 
و مســئولیت های جوانان و تشکیل 
سازمان ملی جوانان و جدا شدن آن از 

وزارت ورزش را به مجلس ارائه داد، اما مجلس با این تفکیک مخالفت کرد.
دکتر سلطانی فر با اشاره به اینکه ما در دولت بر این امر اصرار داشتیم، ادامه داد: همه 
یقین دارند امور جوانان باید به عنوان یک امر فرابخشی در یک سازمان مستقل مورد 
رســیدگی قرار گیرد، البته جمعی از نمایندگان مجلس در قالب یک طرح به دنبال 
احیای سازمان ملی جوانان هستند که موضع دولت کامالً مثبت و در همراهی با این 
طرح است. وی افزود: به عنوان وزیر مربوط به مردم قول می دهم هر زمان این طرح 

تصویب شد، در مدت حداکثر سه ماه احیای سازمان ملی جوانان را انجام دهیم.

معاون برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش:
فرهنگیان می توانند تا 3۵ سال ادامه خدمت دهند

مهر: معاون برنامه ریزی و توســعه 
منابــع آمــوزش و پــرورش گفت: 
روال بازنشستگی فرهنگیان مطابق 
سال های پیش اســت و در صورت 
تمایــل اشــخاص، نیــاز منطقه و 
همچنین با رعایت شــرایط سنی، 
همکاران می توانند تا 35 سال ادامه 

خدمت دهند.
علی الهیار ترکمن افزود: بر اساس تمهیدات در نظر گرفته شده در مهرماه با کمبود 
نیرو مواجه نخواهیم شد و با ظرفیت موجود سال تحصیلی جدید را آغاز خواهیم کرد.
وی تصریح کرد: درخواست 55 هزار مجوز استخدامی به سازمان امور استخدامی ارائه 
کرده ایم که در مجوزهای اســتخدامی، نیازهای میان مدت و بلندمدت را هدف قرار 

می دهند و ما در راستای اهداف میان مدت درخواست استخدامی ارسال می کنیم.

یک مدیر مرکز آمار ایران خبر داد
کاهش نگران کننده 3 میلیونی جمعیت جوان کشور

سرشــماری  دفتر  مدیــرکل  مهر: 
و جمعیــت مرکز آمار ایــران گفت: 
جمعیت جوان کشور از 23 میلیون نفر 

به 20 میلیون نفر کاهش یافته است.
علی اکبر محزون افزود: رشد جمعیت 
سالمندان کشور ســه برابر نرخ رشد 
جمعیت اســت. وی گفت: بر اساس 
آخریــن سرشــماری ســال 95 که 

جمعیت کشور 80 میلیون نفر بود با احتســاب نرخ رشد جمعیت 1/24 درصدی، 
جمعیت کنونی کشور 83 میلیون نفر برآورد می شود. محزون افزود: نرخ رشد جمعیت 
در دهه شصت 9/3 درصد بود که هم اکنون 1/24 درصد کاهش یافته است. محزون 
افزود: در سال 1420، 1/26 درصد جمعیت سالمند هستند و این به آن معناست که 
از هر چهار نفر یک نفر سالمند خواهد بود. وی گفت: باید به سطح دو تا سه فرزند در 

هر خانواده برسیم تا به نرخ تعادل در جمعیت دست یابیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران:
شدت افزایش طالق نداریم

ایسنا: استاد دانشــگاه تهران گفت: 
برخی می گویند طالق افزایش و ازدواج 
کاهش داشته است، این در حالی است 
که جمعیــت در معرض ازدواج ما کم 
شده است، ما باید در مقابل جمعیت 
همسردار بحث طالق را محاسبه کنیم 
که در این صورت شدت افزایش طالق 
نداریم.شــهال کاظمی پور خاطرنشان 

کرد: »رفع موانع ازدواج، تســهیل و ترویج تشکیل خانواده و افزایش فرزند« بند دوم 
سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری است؛ سن ازدواج در ایران برای دختران 24 

سال و برای آقایان 28 سال است که نشان از افزایش سن ازدواج دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران افزود: در حال حاضر متولدین دهه 70 به سن ازدواج 
رســیدند که تعدادشان کمتر است و با توجه به اینکه جمعیت در سن ازدواج کمتر 
شده، تعداد ازدواج هم به تناسب این امر کاهش می یابد؛ در سال 90 ما 20 میلیون و 

در 1395 تعداد 22 میلیون زوج داشتیم.

یک مسئول ستاد دیه کشور عنوان کرد
بیش از 8600 زندانی غیرعمد چشم به راه کمک خیران

ایرنا: قائم مقام ستاد دیه کشور گفت: اکنون 8642 زندانی دیه و جرایم غیر عمد در 
کشور برای رهایی از زندان چشم به راه کمک خیران هستند. علی مهربان بیان کرد: 
سال گذشته با کمک خیران 7200 زندانی در کشور آزاد شدند که 260 نفر از آنان 
زنان بودند. این مسئول در ستاد دیه کشور اظهار کرد: بدهی این زندانیان 15میلیارد و 

977 میلیون ریال بود که 48 درصد آن از شاکیان تخفیف گرفته شد. 

خـــبر

خبر 19۵ هزار میلیارد تومان مواد غذایی را در سال گذشته دور ریختیم!

آگاهی بخشی عمومی؛ راهکار مقابله با اسراف

ساالنه بیش از یک 
پنجم کل تولیدات 

120 میلیون 
تنی محصوالت 
کشاورزی هدر 

می رود

بــــــرش

 با تالش پلیس آگاهی البرز صورت گرفت

فارس: رئیس پلیس آگاهی استان البرز گفت: 120 هزار لیتر 
روغن قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال در ماهدشت کشف شد.

سرهنگ محمد نادربیگی اظهار داشت: در پی دریافت گزارشی 
مبنی بر فعالیت یک کارگاه بسته بندی و توزیع روغن قاچاق 
در ماهدشت کرج، پیگیری موضوع در دستورکار اداره مبارزه با 

قاچاق کاال و ارز پلیس آگاهی استان البرز قرار گرفت.
رئیس پلیس آگاهی استان البرز ادامه داد: مأموران به منظور 
بررســی موضوع به محل کارگاه اعزام شــدند و در بازرسی از 
محل، 120 هزار لیتر روغن قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال 
را کشــف و در این رابطه چهار نفر نیز دســتگیر شدند. وی 

بیان کرد: مأموران در بررســی مدارک کارگاه مطلع شدند 
تولیدکننــدگان مواد اولیه، روغن هــا را به صورت قاچاق و 
بــا ارز دولتی خریداری کرده و پس از تولید و بســته بندی 
با قیمــت آزاد و با نصب برندهــای معتبر جعلی به فروش 
می رساندند. همچنین مشــخص شد متخلفان با این شیوه 
تاکنــون مقادیری روغــن خوراکی قاچاق نیــز به فروش 

رسانده اند.
رئیس پلیس آگاهی اســتان البرز تصریــح کرد: در اجرای 
منویات مقام معظم رهبری مبنی بر مقابله با پدیده شــوم 
قاچاق و حمایت از تولید داخلی به صورت مداوم طرح های 

منطقه ای کنترل و بازرسی از انبارها و شرکت ها در دستور 
کار پلیس قرار دارد.

کشف 120 هزار لیتر روغن قاچاق

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان عنوان کرد

برگزاری کالس در حوزه هوش 
ممنوع است

فارس: رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای 
درخشان و باشــگاه دانش پژوهان جوان گفت: 
تمام مؤسساتی که برای آمادگی آزمون هوش، 
فعالیت و کالس برگــزار می کنند، غیرقانونی 
هســتند و هیچ کدام از این مؤسســات مجوز 
برگــزاری کالس در حوزه هــوش را ندارند و 

اطالعاتی اشتباه می دهند.
فاطمه مهاجرانی  افزود: آزمون ورودی پایه هفتم 
صرفاً ســنجش هوش بوده و برگزاری هرگونه 
کالس غیرضروری است و خانواده ها با نام نویسی 
فرزند خود در این کالس ها، فقط هزینه اضافی 

متحمل می شوند.
وی بــا تأکید و توصیه بــه خانواده ها گفت: با 
آموزش، هوش بچه ها افزایش نمی یابد و با این 

آزمون فقط می خواهیم هوش آنان را بسنجیم.

معاون وزارت بهداشت خبر داد
افزایش ۵۵ درصدی مرگ های 

منتسب به فشارخون

ایســنا: معاون کل وزارت بهداشــت گفت: 
 میزان مرگ و میرهای منتســب به فشار خون 
55 درصد افزایش داشته و متأسفانه شیوع سه 

برابری داشته است.
دکتر ایرج حریرچی با اشاره به اینکه پرفشاری 
خون مهم ترین عامل مرگ و میر و بیماری زایی 
ایرانیان در 10 سال اخیر بوده است، خاطرنشان 
کــرد: در ایران حداقــل 40 درصد و در برخی 
مناطق تا 60 درصد از مردم از بیماری فشــار 
خون خود اطالع ندارند و اگر بتوانیم مردم را از 
وجود بیماری فشار خونشان آگاه کنیم، حداقل 
30 درصد مرگ های ناشی از فشار خون، کاهش 
پیدا می کنــد. وی تصریح کرد: در حال حاضر 
27 درصد از افراد باالی 18 ســال، فشار خون 
14 روی 9 دارند. اگر به ســنین 45 تا 50 سال 
برسانیم یک سوم آن ها و اگر به 50 تا 64 سال 
برسد نیمی از مردم و در سنین 65 تا 69 سال، 
60 درصد آن ها و باالی 70 سال نیز 64 درصد 

یعنی دو سومشان فشار خون باال دارند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مطرح کرد
دریافت بی ضابطه شهریه در 

مدارس غیر دولتی

خانه ملت: نایب رئیس کمیســیون آموزش 
گفت: بســیاری از مــدارس غیردولتی، بدون 
ضابطه از خانواده ها شهریه های نجومی دریافت 
مــی کنند. جبار کوچکی نژاد افــزود: مدارس 
غیردولتــی بدون هیــچ ضابطه و قانــون، از 
خانواده ها رقم های بسیار باالیی مطالبه می کنند 
و هیچ نظــارت و کنترلی بر اعمال و رفتار این 

مدارس از سوی آموزش و پرورش نیست.
وی افزود: در حال حاضر عزمی از این وزارتخانه 
بــرای مقابله و برخورد با مدارس متخلف دیده 
نشده که ادامه این روند و نبود کنترل و نظارت 
سبب شده مدارس غیردولتی به هر میزان که 
خواستند، از مردم شهریه دریافت کنند. آموزش 
و پرورش نباید این مدارس را به حال خود رها 
کند و باید به طور دقیق بر اعمال و رفتار آن ها 
و همچنین شــهریه های دریافتی از خانواده ها 
نظارت و کنترل داشته باشد تا اسباب نارضایتی 

خانواده ها فراهم نشود. 

عضو کمیسیون بهداشت مجلس:
پیگیری برای پرداخت 

معوقات پرستاران
تسنیم: عضــو کمیسیون بهداشت مجلس 
گفت: معوقات جامعه پرســتاری نزدیک به 

یک سال است که پرداخت نشده است.
احمد همتی بیان کرد: در خصوص معوقات 
تنها جامعه پرستاری از این موضوع گله مند 
این  با  نیز  پزشکی  جامعه  بلکه  نیستند، 
مشکل دست به گریبان بوده و کمیسیون 
بهداشت و درمان  به همراه وزارت بهداشت 
دنبال این هستند که مدت زمان معوقات را 
کم کرده و همچنین در تالش برای تأمین 
هرچه  مشکل  این  تا  هستند  الزم  منابع 

سریع تر برطرف شود.

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

جزئیات تازه ای از پرونده »سلطان صدور مدارک جعلی«

دو کارمند اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی بازداشت شدند

خط قرمز
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آگهیروزنامـه صبـح ایـران صفحه 6  1398/03/01

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397
ــخاصى كه نسبت به امالك واقع در قطعات 1 و 3 و 8   ــامى اش ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
ــاره به نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به  ــال 1397 تقاضاى ثبت نموده اند با اش ــفند ماه س درگز بخش 7 قوچان تا پايان اس

شرح ذيل آگهى ميشود:
پالك يك اصلى اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالك 4935 فرعى مجزى شده از 235 فرعى از يك اصلى آقاى اصغر نوروزى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل 
مسكونى به مساحت ششدانگ 246/97 متر مربع

ــاع از ده سهم ششدانگ يك باب  ــهم مش ــده از 241 فرعى از يك اصلى آقاى قربانعلى ده مرده نه س 2.پالك 4941 فرعى مجزى ش
منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 194/93 متر مربع

3.پالك 4942 فرعى مجزى شده از 106 فرعى از يك اصلى آقاى امين صفرزاده دولتشانلو نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك 
باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 176/53 متر مربع

4.پالك 4944 فرعى مجزى شده از 17 فرعى از يك اصلى آقاى براتعلى ولى زاده نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل 
مسكونى به مساحت ششدانگ 122/75 متر مربع

5.پالك 4945 فرعى مجزى شده از 17 فرعى از يك اصلى آقاى براتعلى ولى زاده نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل 
مسكونى به مساحت ششدانگ 118/90 متر مربع

6.پالك 4946 فرعى مجزى شده از 110 فرعى از يك اصلى آقاى نورعلى رضانژاد نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل 
مسكونى به مساحت ششدانگ 153/42 متر مربع

ــجاع نياچنار نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك  ــده از 36 فرعى از يك اصلى آقاى حميدرضا ش 7.پالك 4951 فرعى مجزى ش
باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 110 متر مربع

ــهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب  ــده از 76 فرعى از يك اصلى آقاى رامين گندمكاركاهو نه س 8.پالك 4954 فرعى مجزى ش
منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 98/45 متر مربع

9.پالك 4955 فرعى مجزى شده از 234 فرعى از يك اصلى خانم فاطمه شهركى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل 
مسكونى به مساحت ششدانگ 263/92 متر مربع

10.پالك 4956 فرعى مجزى شده از 234 فرعى از يك اصلى آقاى احمد خليلى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل 
مسكونى به مساحت ششدانگ 117/76 متر مربع

ــاع از ده سهم ششدانگ يك باب  ــهم مش ــده از 17 فرعى از يك اصلى آقاى براتعلى ولى زاده نه س 11.پالك 4957 فرعى مجزى ش
منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 149/50 متر مربع

پالك 182 ـ اصلى قريه گپى قطعه هشت درگز بخش 7 قوچان
ــتمل بر تاسيسات  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى مش ــين رودهى شش ــده از 182ـ اصلى آقاى حس 12.پالك 374 فرعى مجزى ش

سردخانه به مساحت 28215/59 متر مربع
پالك 345 ـ اصلى شهر درگز قطعه يك درگز بخش 7 قوچان

ــاحت  ــدانگ يك قطعه محوطه محصور به مس ــده از 345ـ اصلى خانم مرضيه صالحى يدكى شش 13.پالك 2571 فرعى مجزى ش
52/39 متر مربع

ــده در باال اعتراضى داشته باشد و يا اينكه بين متقاضيان  ــبت به امالك آگهى ش ــتور مواد 16و 17 قانون ثبت هر كس نس لذا به دس
و ديگرى اقامه دعوى شده و يا در جريان باشد بايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتشار نوبت اول 
اين آگهى تا 90 روز كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز تسليم و رسيد دريافت دارند و در اجراى تبصره 2 ماده واحده 
قانون تعيين تكليف پــرونده هاى ثبتى، معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خـود را 
به مراجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمناً حقوق ارتفاقى درموقع تحديد 

حدود و در صورت مجلس تحديدى قيد ميگردد و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9800839
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/02/02     تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/01

ناصر حسن زاده  / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى
 فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان  ــتقر در اداره ثبت اس هيئت حل اختالف مس
پرونده هاى تشكيلى طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده 

به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
ــه 1397114430002002362 آقاى  ــماره 139760330002037937 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــاحت  ــده بمس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش ــين نجفى فرزند اكبر در قس حس
ــند  ــماره فرعى از 1866 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س 118/20 متر مربع پالك ش
ــد. (م الف  ــند 26492- 94/6/14 دفتر 90 داراى مالكيت مى باش ــاعى برابر س ــند مالكيت مش ــمى/ س رس

(189
ــه 1391114430002008623 آقاى  ــماره 139760330002035056 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــمتى از/شش ــن خان كش فرزند عزيز در قس حس
50/38  متر مربع پالك شماره 6 و 7  فرعى از 2392 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع 

الواسطه از سيد على اكبر گل ريز خريدارى كرده است. (م الف 190)
3ـ رأى شماره 139760330002036541 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002001319 فريدون 
ــمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 118 متر  صمديان فرزند يداله در قس
ــطه  ــماره فرعى از باقيمانده 1876 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس مربع پالك ش

از محمد شاطركاظمى ورثه كاظم شاطر كاظمى خريدارى كرده است. (م الف 191)
ــه 1392114430002000249  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002037538 مرب 4ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــينعلى عزتى فرزند صفدر در قسمتى از/شش حس
ــند  ــى از 1925 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ــماره فرع ــر مربع پالك ش 80/20 مت

رسمى/ سند مالكيت مشاعى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 192)
5ـ رأى شماره 139760330002037590 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000018 حمداله 
ــمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 122/40  ــداله در قس مروتى فرزند اس
متر مربع پالك شماره فرعى از 2274 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند 

مالكيت مشاعى مع الواسطه از نصرت اله شاملو داراى مالكيت مى باشد. (م الف 193)
ــه 1397114430002002375 خانم  ــماره 139760330002036679 مربوط به پرونده كالس 6ـ رأى ش
ــده بمساحت  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش نازنين زندمحترم فرزند على در قس
ــماره 36 فرعى از 2333 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع  753/80 متر مربع پالك ش

الواسطه از زهرا بيگدلى خريدارى كرده است. (م الف 194)

7ـ رأى شماره 139760330002037625 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002000927 مصطفى 
ــمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــمعيل در قس حيدرى فرزند محمداس
ــند رسمى/  ــماره فرعى از 1861 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س 50 متر مربع پالك ش

سند مالكيت مشاعى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 195)
ــه 1392114430002003429 آقاى  ــماره 139760330002036158 مربوط به پرونده كالس 8ـ رأى ش
محمد فاميل بيات فرزند ارجعلى در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 
109/15 متر مربع پالك شماره فرعى از  2314 و 2311 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى 

مع الواسطه از حسن بيگدلى ورثه محمد بيگدلى  خريدارى كرده است. (م الف 196)
ــه 1391114430002004165  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002033270 مرب 9ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــمتى از شش محمدرضا جمالو فرزند عزت اهللا  در قس
60 متر مربع پالك شماره فرعى از 1964 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از 

قربانعلى صفائى خريدارى كرده است. (م الف 197)
10- رأى شماره 139760330002038026 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002066 خيراله 
رحيم زاده  فرزند فضل اله در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 138/50 
متر مربع پالك شماره فرعى از 1854 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند 

مالكيت مشاعى برابر صفحه 45 دفتر 534 داراى مالكيت مى باشد.(م الف 198)
11- رأى شماره 139760330002036667 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000032 محمد 
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت  ــاع از شش ــه دانگ مش باريكلو  فرزند حجت اله در س
ششدانگ 114 متر مربع پالك شماره فرعى از 2455 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سند 

رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از  سيداحمد علوى خريدارى كرده است. (م الف 243)
12- رأى شماره 139760330002036667 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000032 حسين 
فريدونى فرزند على در سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 
114 متر مربع پالك شماره فرعى از 2455 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سند رسمى/ 

سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از  سيداحمد علوى خريدارى كرده است. (م الف 244)
ــند  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
ــى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمى صادر گردد با توجه به عدم دسترس مالكيت رس
15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت  ــليم و رس ــناد منطقه دو قم تس نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اس
ــت خود را به مرجع قضائى  ــراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس ــليم اعت يكماه پس از تس
ــاس قانون  ــند بر اس ــت كه صدور س تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9801618
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/2/17 تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/3/1

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٣٩٨/٠٣/٠١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ا︻ــ︱︀ی ︫ــــ︣﹋️ ︑ــ︺︀و﹡﹩ 
﹞ــــ﹏ و﹡﹆ــ﹏ ﹋︀﹝﹫﹢﹡ــ︡اران ︠﹢درا﹡﹠ــ︡ه  ا︨ـــــ︐︀ن 
︠ــ︣ا︨ــ︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞ــ︀ره ︔︊️ ١١٧٢ ﹝ــ﹫︨︣ــ︀﹡ـ︡ ︗ــ﹙︧﹥ 
﹝︖ــ﹞ــ︹ ︻﹞ــ﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی  ︨ـــــــ︀﹜﹫︀﹡﹥  (﹡ــــــ﹢︋ـ️ اول 
)اــ﹟ ︫ـــــــ︣﹋ـ️ ︑ــــــ︺︀و﹡ــ﹩ درروز ︎﹠ـــــ︕ ︫ــ﹠︊﹥  
 ︡ــ﹢ر︠ـ﹥  ١٣٩٨/٠٣/٢٣راس ︨ــــ︀︻ــ️ ١١در﹝︪ـــ﹞
︗ــ︀ده ﹁︣﹞ــ︀ن ﹝︧ــ︖︡ ︎ــ︀︀﹡ــ﹥ ︋ــ︀ر︫ــ﹫︡ ︠︊﹫ــ︣ی 

︋ـــ︣﹎ـ︤ار﹝﹩ ﹎︣دد.
از﹋﹙ــ﹫ــ﹥ ا︻︱︀ ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد.در︗﹙︧ــ﹥ ﹁﹢ق 
︱﹢ر ︋﹞︨︣ــ︀﹡﹠︡ .ز﹝︀ن ︋︣ر︨ــ﹩  و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨ــ︀ ︨﹥ 
روز ︎︦ ازا﹡︐︪︀ر ا﹟ آ﹎﹩ و︑︀︨﹥ روز ﹇︊﹏ از ﹝︖﹞︹ 
﹁﹆ــ︳ در︨ــ︀︻︀ت  اداری در﹝︀︎ ﹏︀﹡﹥ ︋ــ︀ر ︾︣﹁﹥ ١٢٠ 
︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.︑︺︡ادآرای و﹋︀﹜︐﹩ ︋︣ای ا︻︱︀ ︨ــ﹥  و︋︣ای 

︾﹫︣ ︻︱﹢ ﹈ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥ : ١-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه 

و︋︀زرس ︫︣﹋️. 
٢-︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧

٣-︵︣ح و︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨
۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ .

﹝︀﹙﹠︡در︨ــ﹞️  ﹋ــ﹥  ا︻︱︀ــ﹩  :از﹋﹙﹫ــ﹥  ︑﹢︲﹫ــ︀ت 
ــ︣﹋️ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞︀﹠︡د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد﹝︡ارك  ︋︀زرس︫ 
︠﹢درا︑︀﹈ ﹨﹀︐﹥ ﹇︊﹏ از ﹝︖﹞︹ ︑﹢﹏ ︋﹥ د﹁︐︫︣︣﹋️ 
وا﹇︹ در︾︣﹁﹥ ︀︎١٢٠︀﹡﹥ ︋︀ر︫ــ﹫︡ ︠︊﹫︣ی در︨ــ︀︻︀ت 
اداری ︑﹢ــ﹏ د﹨﹠︡︑︀︑︣︑﹫ــ︉ ︱﹢رآ﹡︀درا﹡︐︀︋︀ت 

︋︀زر︨﹫﹟ داده ︫﹢د.
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۳۲
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ﹋︀︫﹩ ︨﹠﹌ ا﹝﹫︡ ( در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) 

︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٠
د︻﹢ت  ﹁﹢ق   ﹤﹚﹠﹞  ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از 
﹝﹩ ︫﹢د در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ 
 ﹏﹞ در   ︊︮  ٩  ️︻︀︨  ٩٨/٠٣/١٨  ︀ر︑ در 
 ﹜﹚︺﹞ ﹟﹫︋ ︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︣︐﹁د
٦٢ و ٦٤ ︎﹑ک ٢٥ وا︡ ١٠١ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :
١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ 

٢- ︑︭﹢︉ ﹁︣وش ا﹝﹢ال ︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل ︫︣﹋️ و 
 ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د﹎

٣- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢︉ ا︨︐︺﹀︀ء ا︡ی از ا︻︱︀ 
﹟︤﹍︀︗ ﹢︱︻ ﹟﹫﹫︺︑ و ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۲
۲۹
۱

د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی 
︮﹠︺︐﹩ ا﹋︧﹫︥ن ﹝﹑︨) ﹤﹊︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره 
︔︊️ ٣۴٨ ﹝︪︡ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۵۴۶١٠ 

︡︋ــ﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐ــ︣م د︻﹢ت 
﹝﹫︪ــ﹢د ﹋ــ﹥ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹐﹡﹥ 
︊ روزدو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ــ︀︻️ ٩︮  ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ در راس︨ 
١٣٩٨/٠٣/١٣ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ 
 ﹤﹊﹑﹞ ٧ ︗︀ده ︨﹠︐﹢︫ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︮﹠︺︐﹩ ا﹋︧﹫︥ن
︧ــ︐﹩ ٩١٩٧١٧۴٩٨۴ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر  ︋ــ﹥ ﹋︡︎ 

︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :١-ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و 

︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︣ای ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ١٣٩٧
، ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥      ٢-︵ــ︣ح و ︑︭﹢ــ︉ ︮﹢ر︑ــ︀ی ﹝︀﹜ــ﹩ 
︋ــ﹥  ﹝﹠︐ــ﹩  ︨ــ︀ل  زــ︀ن  و  ︨ــ﹢د  ︮﹢ر︑︧ــ︀ب  و 

١٣٩٧/١٢/٢٩
٣-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨ــ︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 

﹝︡ت ﹊︧︀ل 
درج                            ︗ــ️  ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر  روز﹡︀﹝ــ﹥  ۴-ا﹡︐ــ︀ب 

آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل 
 ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ ︀ت و ﹝︭﹢︋︀ت ﹋ــ﹥ در﹝﹫﹝︭︑ ︣︀۵-︨ــ

︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ﹝﹫︊︀︫︡ .
 ﹤﹊﹑﹞ ︣ه ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︮﹠︺︐﹩ ا﹋︧﹫︥ن︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۲
۲۶
۴

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول )
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷ــ︣ دارد از 
 ︣ ︤ا﹡﹥ )︋  ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ، ا︨ــ﹠︀د︠ 
 ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︣وژه ﹝︪ــ︣و ︣﹎ــ︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ا︨ــ︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️                        

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋ 

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️ 
︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ از  ﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ۵  روز︎ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋  دو ﹡﹢︋️︋ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ 

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۰

️ اول
︋﹢﹡  ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩، ︵︣ا﹩، ︑︀﹝﹫﹟ و ا︗︣ای ﹝︡ول دوم ا︧︐﹍︀ه 
 ﹤﹡︀ ︀م و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝︡ول دوم ︑︭﹀﹫﹥︠  ︎﹞︍︀ژا︮﹙﹩ ﹁︀︲﹑ب︠ 

﹞︍︀ژ و                   ︣داری دو︨︀﹜﹥ از ﹋﹏ ︑︀︨﹫︧︀ت ا︧︐﹍︀ه︎  ︣ه︋  ﹁︀︲﹑ب و︋ 
️︠︀ ﹥ روش ︵︣ح و︨  ︖﹠﹢رد︋   ︋︣ ︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب︫   ︠﹤﹫﹀︭︑

️ اول
︋﹢﹡ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ (﹝︣﹙﹥ دوم)

 ﹤  سـازمان هميارى شهرداريهاى استان يزد در ﹡︷︣دارد ﹡︧︊️︋ 
﹁ــ︣وش ا﹝﹑ک ذ﹏ از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه و ︋︀ ︫ــ︣ا︳  ﹡﹆︡ وا﹇︧ــ︀ط ا﹇︡ام 
 ️︗︣︐︪﹫ ﹞﹠︷﹢ر︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه و﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ︑︀ر ١٣٩٨/٠٣/٠١﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠٣/٠٩︋﹥ د﹁︐︣ا﹝﹑ک 
 ﹏︮︀ ︀س﹝︑︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٣-٣٨٢٢٢٧٠١ دا︠﹙﹩ ٢۴٨﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥ و﹞ ︀ن﹞︨︀ز

 .︡﹠︀﹝﹡
﹠︺︐﹩، ا﹡︊︀ر) وا﹇︹  ︀ ﹋︀ر︋︣ی ﹨︀ی (﹡﹞︀︪﹍︀﹨﹩، ﹋︀ر﹎︀﹨﹩،︮  ١-︑︺︡ادی ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟︋ 

﹏ ا﹜︽︡︣ زارچ  در︗﹠︉︎ 
٢-﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ ︑︖︀ری وا﹇︹ در ﹝﹫︡ان ︫︡ای ﹝︣اب ︤د

﹫︀︋︀ن ︑﹫﹞︧︀ر﹁﹑ ﹩︤د  ︡ف︠   ٣- ﹉ وا︡ ︑︖︀ری وا﹇︹ در﹝︖︐﹞︹︮ 
︀ ﹋︀ر︋︣ی (︑︖︀ری) وا﹇︹ در︋﹙﹢ار︗﹞﹢ری ︤د ۴- دو﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟︋ 

 ﹜﹡ ﹤﹢﹋︀ن ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ وا﹇ــ︹ در﹝︑آ︎︀ر ︡ــ﹢ز ۵٠ وا︖﹞ ︀︋ ﹟ــ﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫ــ -۵
︋﹙﹢ارآزاد﹎︀ن ︤د 

 ﹤︺︴﹇ ﹉ ا︻﹫︀﹡﹩ و ︀  ︋﹩﹍﹠ ︀ ﹋︀ر︋︣ی ﹝︭﹠﹢︻︀ت︨  ۶- وا﹎︢اری ﹝︖﹢ز﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟︋ 
﹠﹌ ︻﹙﹩ آ︋︀د ︑﹀️   ︨﹤︐︑ ﹤﹡وا﹇︹ در﹎︣د ﹤﹝︪ آب ︀ ز﹝﹫﹟ ﹋︪︀ورزی︋ 

٧- ︑︺︡اد ٢٢ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ وا﹇︹ درارا︲﹩ ﹋﹢ره ﹝︣ا﹋︣﹝﹫﹥ ︤د
﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹩ ︤د  ﹫︀︋︀ن︨  ︀﹝︀ن︠  ٨- ﹉ وا︡ ︑︖︀ری وا﹇︹ در﹝︖︐﹞︹︨ 

﹙﹢ارآزاد﹎︀ن ︤د ﹙﹫︕ ﹁︀رس︋  ٩- ﹉ وا︡ ︑︖︀ری وا﹇︹ در﹝︖︐﹞︹︠ 
︣دار︀ی ا︨︐︀ن ︤د ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫   ︨

/ع
۹۸
۰۲
۳۱
۳

/ع
۹۸
۰۲
۲۹
۹

ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︾﹑﹝︣︲︀ ︋︪ــ﹩ ︋﹙﹢﹜ــ﹩ ا﹞︡ی  ﹝︀﹜﹉ 
﹞︀ره   ︫﹤ ︀رس ﹝︡ل ١٣٨١ ︋  ︥و︎  ﹢اری︎  ︠﹢دروی︨ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ اــ︣ان ۵٢   ٣٨٣ل ١٩ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
٢٢٨٢٨١٠۶٨٠٩ و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٨١٨٠٧۵۵١ ︋﹥ 
︻﹙ــ️ ﹁﹆︡ان ا︨ــ﹠︀د ﹁︣وش ، ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ 
 ︦﹋ ︣﹨ ﹤︀﹠ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را ﹡﹞﹢ده ﹜︢ا
اد︻︀﹩ در﹝﹢رد ︠﹢دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد ︸︣ف ﹝︡ت 
١٠ روز ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫ــ︣﹋️ 
 ︡﹠﹝ ︀︠︐﹞︀ن︨   ︨︣ ﹫﹊︀ن︫  ﹢درو وا﹇︹ در︎  ا︣ان︠ 
 ️﹚﹞ ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹩﹨︡︋ ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞

﹝︢﹋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

 ﹟︧﹞ ︡﹡︭︀ری ﹡︥اد ﹁︣ز ﹩﹚︻ ︉﹡︀︖﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا﹠︫
 ﹤︋ ١٣٩٨/١/٢٣ ــــ︡ ١٣٨۴/۴/٢٢ ﹋﹥ در ︑︀ر﹛﹢︐﹞
﹨﹞︣اه ︨ــ︀︣ ﹝︡ارک و و︀︨﹏ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و﹁︀﹇︡ 
ا︻︐︊︀ر ﹝﹫︊︀︫ــ︡﹜︢ا از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹫︪﹢د ︋﹥ اداره 

︔︊️ ار︗︀ع د﹨﹠︡.

/ع
۹۸
۰۲
۲۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آگهى نوبتى سه ماهه چهارم سال 1397
حوزه ثبتى قائنات

ــامى اشخاصى كه  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
نسبت به امالك مجهول المالك واقع در بخشهاى تابعه حوزه ثبتى قائنات تا آخر اسفند 
ــيصد و نودو هفت تقاضاى ثبت نموده اند؛و همچنين مواردى كه  ــال يكهزار و س ماه س
ــى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع  آگه

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود:
بخش 9 قاينات

قطعات مفروزه مزرعه سده (آرين شهر) پالك 128 – اصلى:
ــع در خيابان جهاد –                     ــك قطعه زمين باير واق ــدانگ ي ــى رحمت ترابى شش 3515 فرع

پشت مركز خدمات كشاورزى
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان ثامن-  ــكن شش 3522 فرعى مجتبى كوه ش

نبش كوچه امام رضا(ع) 3
3529 فرعى صفا على نخعى و خانم بيگم شادمان ششدانگ يك قطعه زمين باير مشاعا 

بالمناصفه واقع در روبروى شهردارى آرين شهر، پشت جاده سنتو مشهد بيرجند
ــدانگ يكباب منزل واقع در انتهاى خيابان امام بعد از  ــاالرى شش 3530 فرعى جواد س

ميدان شهيد ناصرى
ــان جهاد –                            ــع در خياب ــن واق ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــدار شش ــر دل ــى ناص 3531 فرع

كوچه جهاد 4
ــدانگ مغازه و زمين متصل واقع در خيابان بسيج –  ــبانى شش 3532 فرعى غالمرضا ش

بين شهيد اشراقى و معلم شرقى
3534 فرعى على اكبر سرباز ششدانگ يكباب منزل واقع در خيابان بسيج 14

3535 فرعى محمد سرباز ششدانگ يكباب منزل واقع در خيابان بسيج 14
3536 فرعى محمدرضا شهريارى زاده ششدانگ يكباب ساختمان و محوطه متصل واقع 

در حاشيه بلوار امام رضا(ع)
قطعه مفروزه اراضى مشهور به چاه كلقرى پالك 759 - اصلى

ــع در جاده مهموئى-                    ــه زمين مزروعى واق ــدانگ يك قطع ــى على زراعتكار شش 4 فرع
چاه كلقرى 

بخش 11 قاينات
شهر قاين

191- اصلى ابراهيم مالئى سه سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ يكباب منزل مخروبه 
واقع در كوچه پست – روبروى اداره پست

ــدانگ يكباب منزل واقع در خيابان جانبازان  6 فرعى از 773- اصلى جواد بنيابادى شش
20- سمت چپ پالك 26

قطعه مفروزه مزرعه كهناب پالك 1266 – اصلى:
ــكونى واقع در                       ــزل مس ــمتى از يكباب من ــدانگ قس ــى شش ــا عالم ــى رض 2870 فرع

خيابان طالقانى2
قطعات مفروزه مزرعه جعفرآباد پالك 1268 – اصلى:

ــكونى كه  ــاب منزل مس ــدانگ يكب ــى شش ــدى مقن ــى مه ــى از 266 فرع 2110 فرع
ــان ــع در خياب ــت واق ــد گرف ــرار خواه ــض ق ــع در تعري ــر مرب ــاحت 154,21 مت مس

 امام خمينى 13- پالك 75
2115 فرعى از 324 فرعى عفت ناصر زاده ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در خيابان 

شهيد بهشتى روبروى مركز بهداشت
قطعه مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270 – اصلى:

ــدانگ يك قطعه زمين كه قسمتى از يكباب  ــيد حسين رضا فرزانه شش 1605 فرعى س
منزل را تشكيل مى دهد واقع در خيابان بزرگمهر – بين بزرگمهر 7 و 9

قطعات مفروزه مزرعه خرواج  پالك 1509 – اصلى:
ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار و بندسار واقع در روستاى  ــبانى شش 775 فرعى رضا ش

خرواج – تگ مشهور به قنبرى 
قطعات مفروزه مزرعه دستجرد  پالك 1584 – اصلى:

191 فرعى زينت ابراهيم زاده دو دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
194 فرعى ابراهيم شبانى ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 

271 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
349 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 

562 فرعى از 337 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
563 فرعى از 217 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 
564 فرعى از 190 فرعى زينت ابراهيم زاده ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى 

قطعات مفروزه مزرعه شهابى پالك 1585 – اصلى:
ــدانگ يك قطعه زمين مزورعى  ــمى شش 637 فرعى از 211 فرعى رقيه بيگم بنى هاش

واقع در خيابان امام خمينى حاشيه ميدان شهيد ناصرى 
ــماعيلى ششدانگ يك قطعه زمين مزورعى واقع در انتهاى خيابان  638 فرعى مريم اس

امام خمينى بعد از ميدان شهيد ناصرى 
639 فرعى از 31 فرعى جعفر كهنسال ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع دربلوار بامشاد 27 
ــمى نيا ششدانگ قسمتى از يكباب منزل  ــيدعلى اكبر هاش 640 فرعى از 116 فرعى س

واقع در خيابان امام خمينى –امام خمينى 27
قطعه مفروزه مزرعه بغدادى پالك 1586 – اصلى:

ــع در                              ــازه واق ــاب مغ ــدانگ يكب ــژاد شش ــماعيل ن ــه اس ــى رباب ــى از 4 فرع 305 فرع
خيابان جانبازان

ــاختمان واقع در  ــال ششدانگ يكباب س ــين كهنس 306 فرعى از 81 فرعى محمدحس
خيابان جانبازان – جانبازان 25

ــهورى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در  ــين مش 310 فرعى از 73 فرعى سيدحس
خيابان مطهرى شمالى

ــع در خيابان       ــدانگ يكباب مغازه واق ــا خوئى شش ــى حميدرض ــى از 73 فرع 311 فرع
مطهرى شمالى

قطعه مفروزه مزرعه قدى پالك 1587 – اصلى:
ــعادت محمودى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع  1139 فرعى از 455 فرعى س

در راه چاه قلندر
قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589 – اصلى:

ــماعيلى و زهرا خواجوى ششدانگ يك قطعه زمين باير مشاعا  ــن اس 3470  فرعى حس
بالمناصفه واقع در شهرك فرماندارى حاشيه ميالن گلستان 2

ــهرك  ــك قطعه زمين باير واقع در ش ــدانگ ي ــا فرد شش ــى غالمرضا پارس 3475  فرع
فرماندارى حاشيه ميالن گلستان 2

ــاع از  ــه دانگ مش ــن زارعى زادنبه هركدام س 3476  فرعى على زرع كار و محمدحس
ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع بلوار سيمان شهر- بلوار 22 آذر

ــع در                                                  ــر واق ــن باي ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــور شش ــرات پ ــه ب ــى طيب 3477  فرع
بلوار سيمان شهر – بلوار 22 آذر

ــع در                                         ــزل واق ــاب من ــمتى از يكب ــدانگ قس ــدى شش ــى اس ــا بن ــى رض 3529  فرع
بلوار سيمان شهر – سيمانشهر17 پالك 15

ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع در  ــماعيل پور مقدم شش 3531  فرعى محمد اس
زمين هاى اطراف حوض شش كله

ــر واقع                                             ــه زمين باي ــك قطع ــدانگ ي ــژاد شش ــوى ن ــر موس ــيد امي ــى س 3532  فرع
در سيمان شهر 15

قطعه مفروزه مزرعه اسفشاد پالك 1595- اصلى
ــان                                     ــع در خياب ــزل واق ــاب من ــدانگ يكب ــژاد شش ــى اكبرن ــد عل ــى احم 2682  فرع

شهيد طاووسى
قطعه مفروزه اراضى مشهور به چاه داشگران پالك 1910 – اصلى

82  فرعى محسن فلكى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى
قطعه مفروزه اراضى چاه صاحب پالك 1936- اصلى

52  فرعى مهدى نوكى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى ديمه زار
قطعات مفروزه اراضى مشهور به ارزنى و غيره پالك 1960 – اصلى

ــهرك وليعصر –  ــك قطعه زمين باير واقع در ش ــدانگ ي ــى ناصر ايوبى شش 1326 فرع
شهرك اصناف – خيابان جامعه ياورى

ــهرك  ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش ــفتوك شش 1349 فرعى مهدى عبدى س
وليعصر – خيابان سعدى 13

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك وليعصر  ــيد رمضانى شش 1356 فرعى جمش
– خيابان سعدى 20

ــر واقع در                       ــك قطعه زمين باي ــدانگ ي ــين اكبرى مطلق شش ــى محمدحس 1360 فرع
خيابان شهيد چدانى- شهيد چدانى 6

ــر واقع در                     ــك قطعه زمين باي ــدانگ ي ــين اكبرى مطلق شش ــى محمدحس 1361 فرع
خيابان شهيد چدانى- شهيد چدانى 6 

1400 فرعى سيد محمود تقى زاده ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى 
عصر – جنب شهرك اصناف.

ــهرك                   ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش ــيد محمود تقى زاده شش 1401 فرعى س
ولى عصر – جنب شهرك اصناف

ــهرك                      ــه زمين باير واقع در ش ــدانگ يك قطع ــريف شش ــن ش 1402 فرعى محمدحس
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف 7

ــهرك             ــن باير واقع در ش ــدانگ يك قطعه زمي ــوى شش ــه كاريزن ــى خديج 1403 فرع
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف5

ــهرك                        ــن باير واقع در ش ــدانگ يك قطعه زمي ــوى شش ــه كاريزن ــى خديج 1404 فرع
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف5

ــهرك                        ــن باير واقع در ش ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــا طحان شش ــى محمدرض 1405 فرع
ولى عصر – جنب شهرك اصناف – اصناف5

ــجاع ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر –  1412 فرعى عباس ش
جنب شهرك اصناف 

1413 فرعى رضا حسن پور ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
جنب شهرك اصناف – ميالن شهداى اصناف 2

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك                  ــعودى شش ــمس الدين مس 1414 فرعى ش
ولى عصر – خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك                  ــعودى شش ــمس الدين مس 1415 فرعى ش
ولى عصر – خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك               ــعودى شش ــمس الدين مس 1416 فرعى ش
ولى عصر – خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1417 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1418 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1419 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر – 
خيابان شهداى اصناف – اصناف 4 

1420 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان پاسداران 6/2 
1421 فرعى قربان جعفرى ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان پاسداران 6/2

ــه معامله          ــر گلى برابر خالص ــى از ناحيه امي ــژاد (انتقال ــه نيكى ن ــى فهمي 1422 فرع
91887 – 1398/01/21)  ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان شهداى اصناف 4

1423 فرعى حسين رشيدزاده ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان پاسداران 6/2.
ــع در                                         ــر واق ــن باي ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــاهى شش ــين ش ــالم حس ــى غ 1424 فرع

خيابان پاسداران 6/2
ــهرك ولى عصر  ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش 1433 فرعى ايمان باهوش شش

خيابان اصناف – اصناف 2
ــدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولى عصر  ــين باهوش شش 1434 فرعى حس

خيابان اصناف – اصناف 2
قعطه مفروزه اراضى مشهور به جعفرى و غيره  پالك 2026- اصلى

ــهرك                            ــن باير واقع در ش ــك قطعه زمي ــدانگ ي ــا غضنفرى شش ــى غالمرض 234 فرع
ولى عصر – انتهاى ابومنصور1

ــاعا  ــدانگ يك قطعه محوطه مش ــهرت هردو اكبرپور شش ــى و اميد ش ــى عل 235 فرع
بالمناصفه واقع در شهرك ولى عصر – انتهاى ابومنصور1

شهر قاين
ــى وزارت دفاع و  ــالمى ايران بنمايندگ ــى دولت جمهورى اس ــى از 2727- اصل 5 فرع
ــالمى ايران) ششدانگ يك  ــلح ( بهره بردار ارتش جمهورى اس ــتيبانى نيروهاى مس پش

قطعه زمين ديمه زار واقع در اراضى شوراب حوض تو – جاده شيرمرغ
قطعه مفروزه اراضى چاه غياث آباد باال پالك 3062- اصلى

ــجر واقع در اراضى  ــك قطعه زمين مزروعى و مش ــدانگ ي ــى منصوره براتى شش 7 فرع
مشهور به چاه غياث آباد – حاشيه كمربندى

شهر قاين
ــدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در  ــداله فهميده شش 1 فرعى از 3073- اصلى اس

اراضى مشهور به رود ميرسنگ – حاشيه جاده شيرمرغ
ــاع و ربابه محمدى 1,5 دانگ مشاع از  3409- اصلى محمدعلى وحدتى 4,5 دانگ مش

ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در اراضى شوراب – حوض تو
3410- اصلى ابراهيم بشارتى ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زارواقع در اراضى مشهور 

به سينه ابوذر
3411- اصلى ابراهيم مرتضى پور قاين ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زارواقع در پشت 

اراضى عبدالرحمتى – حوالى جاده اختصاصى آسفالته كارخانه سيمان
3412- اصلى على اكبرى و روح اله يزدان دوست ششدانگ يك قطعه محوطه مزروعى 

مشاعا بالمناصفه واقع در انتهاى بلوار شهيد كاوه – راه قديم اكبريه
ــيه جاده  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى واقع در حاش ــى محمد كهن شش 3414- اصل

فيروزآباد – حوالى كارخانه آسفالت
آگهى اصالحى

بخش 11
قطعه مفروزه مزرعه ابوالخيرى پالك 1270- اصلى 

ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى كه  1603 فرعى از 123 فرعى  محمدعلى رجب زاده شش
در آگهى قبلى نوع ملك اشتباها زمين باير قيد شده است .

قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589- اصلى 
ــدانگ يكقطعه زمين باير واقع در شهرك سجاد ادامه خيابان  3432 فرعى زهرا برنا شش

خواجه نصير كه در آگهى قبلى پالك فرعى اشتباها 3482 فرعى منظور شده است
ــده در باال  ــبت به امالك آگهى ش ــذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس ل
ــده، و در جريان  ــد؛ و يا اينكه بين متقاضيان و ديگرى اقامه دعوى ش معترض مى باش
ــار  ــعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش ــت اعتراض و يا گواهى مش ــت مى بايس اس
ــى اصالحى در مدت 30 روز به اداره  ــت اول اين آگهى ظرف 90 روزو در مورد آگه نوب
ــيد دريافت نموده، ودر اجراى ماده 86 آيين  ــليم؛ و رس ــناد و امالك قائنات تس ثبت اس
ــليم اعتراض به مرجع ثبتى ظرف مدت يكماه  نامه قانون ثبت معترض بايد از تاريخ تس
دادخواست  به مرجع ذيصالح قضائى تقديم؛ وگواهى الزم از مرجع مذكور أخذ و به اين 
اداره تسليم نمايند.در غير اينصورت اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى رابا 
رعايت مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً حقوق ارتفاقى در صورت مجلس تحديدى منظور                     

مى گردد.وازتاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.
     98/02/02 آ-9800785تاريخ انتشار نوبت اول : 

                        98/03/01 تاريخ انتشار نوبت دوم : 
على صفائى فر -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قائنات

ــ﹞︀ره   ︫﹤ ﹫︪ــ︣و︋  ــ﹫﹊﹙️ ︎  ︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹢︑﹢ر︨ 
﹝﹢︑﹢ر ٠١۴۵٠۴ و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︑﹠﹥ ٩۵۵۶٨٨١ ︋﹥ ر﹡﹌ 
زر︫﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٢٢-٨٣٣٧۵ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ 
ا﹠︖︀﹡︉ ︫ــ﹢﹋️ آ︋︀د︀ن ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️.
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︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︎︀︑︣︦ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر  ٧٠١۴٠٨ و ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︑﹠﹥ ٩۵٨٨٨٩١ ︋﹥ ر﹡﹌ 
آ︋﹩ و ︨ــ﹢ر﹝﹥ ای ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٢٣-۴١٨٨٠ 
﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹁︣﹨︀د آز ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️. 

/ع
۹۸
۰۲
۳۳
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︎︀︑︣︦ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹥ ر﹡﹌  ــ﹞︀ره ︑﹠﹥ ٩۵٨٨٩٠٠︋   ︫﹤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ٧٠٠٩٧٨ و︋ 
﹎﹢︗ــ﹥ ای ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٢٣-۴١٨٢٧ ﹝︐︺﹙﹅ 
︋ــ﹥ ا﹠︖︀﹡︉ ﹝︖︀﹨︡ ﹡﹫︀زی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ا︨️.
/ع
۹۸
۰۲
۳۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︎ــ︥و٢٠۶ ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٧٩ق۶٨ ا︣ان 
٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 165A0033778 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP03EE0GJ800024︡ی ا︨ــ︡ی 
﹁︣︠ــ︡ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۲
۲۹
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ﹋﹫︀ن ︫ــ︣ق 
ا︣ان( ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص- ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨۶٣٠) ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ١٠٣٨٠٢۴٣٩۴٣ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۲۹
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤  ︋﹩﹞︀﹡ ︡﹝﹞ ︉﹡︀︖﹠︀زر﹎︀﹡﹩ ا ﹋︀رت︋ 
︫ــ﹞︀ره ﹋︀رت  ٠٨۵٩۴٠٣۵٧٢ ﹝﹀﹆﹢د 
ا︻︐︊ــ︀ر ︨ــ︀﹇︳  از در︗ــ﹥  و  ﹎︣دــ︡ه 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۲
۲۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡︣ی ︠﹢دروی ︎︣ا︱﹞ ︡﹠︨ ﹩﹡︀︍﹝﹋ ︡﹠︨ ︤︊︨ ︋︣گ
 ﹤ ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  ︗﹩ ال ا﹊︦ آی ﹝︡ل ١٣٨٧ ر﹡﹌︨ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٧٨ص۶۵ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S1412287876112 ﹩2676874 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹊﹫﹠﹥ ︨︀دات ︧﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۲
۲۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋︡﹫﹀ ︑﹢﹢︑︀ ﹋︣و﹡︀ ﹝︡ل ١٩٩٢ ر﹡﹌︨ 
﹞︀ره  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 6477275 و︫  ۴٧٨ط٢٣ ا︣ان ١٢︫ 
︫︀︨ــ﹩ T1710084290 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹙﹫︣︲︀  ﹡﹢را﹡﹩ 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۲۷
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۲۸
۹

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ و ︋︣گ وا﹎︢اری ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︨ــ﹢اری 
︎ــ︥و ۴٠۵ ﹝ــ︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫ــ﹞︀ره 
-NAAM01 ﹩﹝﹢︑﹢ر 12488352092و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ

CA1AE863405 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣٢٢د ٩۶ا︣ان 
ــ﹫︣︑ ️︖︡﹞ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د و ﹁︀﹇ــ︡ ا︻︐︊︀ر  ﹠ــ︀م︨   ︋٣۶

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

  زیباترین زیبایی های وجود انسان داشتن ُحسن ُخلق است   شبستان: آیت اهلل محمدی ری شهری در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی)ع( گفت: زیباترین زیبایی های وجود انسان داشتن 
ُحسن ُخلق است. زیبایی های وجود انسان به دو صورت ظاهری و باطنی جلوه می کند و برخی همچون ائمه معصومین)ع( زیبایی ظاهری و باطنی را با هم دارند. بر اساس روایات رسیده افراد بداخالق در گروه جباران 
هستند اما  حسن خلق ایمان انسان را تقویت و ماندگار می کند. انسان باید با تزکیه نفس به مکارم اخالق دست پیدا کند؛ کسانی که مکارم اخالق دارند خود را از صفات و رفتارهای زشت و گناه دور می کنند.

 معارف/ مریم احمـــدی شیـروان  
 گنجینه هــا و معارف عظیــم و بلندی در 
اختیار داریم؛ دعاهایی که از معصومین)ع( 
به ما رســیده، همگی هم دعاســت و هم 
آموزش؛ آموزش خداشناسی، پیغمبرشناسی، 
اینکه صفات  امام شناسی و خودشناســی؛ 
و ویژگی هــای خدای بزرگ را شــناخته و 
بیاموزیم چگونه با او ســخن بگوییم و از او 
چه بخواهیم؛ مصالح دنیا و آخرت ما چیست 
و روابط او با دیگر انسان ها باید چگونه باشد؟ 
دعای ابوحمزه ثمالی که امام سجاد)ع( آن را 
در تمام سحرهای ماه رمضان می خواند، یکی 
از این دعاهاست که مضامین ژرف و عمیقی 
دارد؛ این دعا شــامل صفات نیکوی خداوند 
و دربردارنده مفاهیمی مانند دشــواری های 
قبر و قیامت، سنگینی بار گناهان و ضرورت 
اطاعت و پیروی از پیامبر اکرم)ص( و خاندان 
معصومش اســت. با حجت االســام علی 
رضایی تهرانــی، مدیر مجمع عالی حکمت 
اسامی مشهد و مدرس حوزه و دانشگاه در 
مورد این دعا به گفت وگو نشستیم تا گذری 
بر آموزه های این دعا داشته باشیم و زمینه 

بهره برداری بیشتر از آن را فراهم کنیم.

  شیرینی مناجات در کنار بهره مندی 
از آموزه های الهی

حجت االســام رضایی تهرانی با اشــاره 
به زمانه امــام ســجاد)ع( می گوید: امام 
ســجاد)ع( در شرایط اجتماعی و سیاسی 
ســنگینی زندگــی می کرد و مشــکات 
فراوانی برای ارتباط گیری با مردم پیش رو 
داشــت. او مرد میدان علم و عمل بود و با 
استفاده از سبک زندگی ویژه خود تاش 
کرد شــیعیان را حفظ کرده و نیز معارف 
بلند دینــی را به مردم منتقل کند. اما در 
آن شرایط مجبور بود برای انتقال معارف 
الهی از ابزارهای ناشناخته ای برای دشمن 
استفاده کند که نتوانند مانع نشر آن شوند؛ 
یکی از این ابزارها دعا بود. حضرت)ع( در 
قالب دعا بسیاری از معارف الهی را تبیین 
و بســیاری از آموزه هــا را منتقل کرد؛ به 
گونه ای که خود در این زمینه دســت به 

قلم شده و دعاها را یادداشت 
این  به  بایــد  البته  می کرد؛ 
نکته هم توجه کنیم که اگر 
حضرت دعاها را فقط برای پر 
کردن خلوت عشق الهی خود 
می خواست، نوشتن و انتقال 
آن بــه دیگران معنــا پیدا 
نمی کــرد. او اضافه می کند: 

یکی از عالی ترین دعاهایی که آن حضرت 
بیان کردند، دعای ابوحمزه ثمالی اســت؛ 
دعایی که می توان گفت نوعی دایرة المعارف 
شیعی در بیان سبک زندگی الهی بر اساس 
آموزه های قرآن و عترت است. نکته دیگر 
این اســت که بیان کردن حقایق در قالب 
یک جاذبه حاشیه ای مانند شعر، داستان، 
رمان و... هنر خاصی می خواهد که نه قالب 
از دست برود و نه حقایق فدای قالب شود. 
امام)ع( آن چنان به زیبایی این کار را انجام 
می دهد که وقتی سر سفره دعای ابوحمزه 
ثمالی می نشینیم، نه حاوت مناجات، دعا 
و خلوت با خدا را از دست می دهیم و نه از 
آموزه های الهی بی بهره می مانیم. حضرت با 
یک هنرمندی الهی خاص تلفیقی از این 
دو را با هم آمیخته اند که به لحاظ معنوی 
و نیز باطنی لبریز از عشــق خدا شده و از 

آموزه های فراوانی بهره مند می شویم.

  شناخت خدا
به وسیله خود او

عالی حکمت  مجمــع  مدیر 
دربــاره  مشــهد  اســامی 
شــخصیت ابوحمــزه ثمالی 
کــه ایــن دعــا را از امــام 
کرده  نقل  زین العابدیــن)ع( 
است نیز توضیح می دهد: ثابت 
بن دینار ثُمالی مشــهور به ابوحمزه ثمالی 
راوی، محدث و مفســر امامی قرن دوم و از 
اصحاب امام ســجاد)ع(، امام باقر)ع( و امام 
صــادق)ع( بود. او امام کاظم)ع( را نیز درک 
کرد اما فرصت شاگردی ایشان را پیدا نکرد. 
او پنج فرزند داشــت که سه نفر از فرزندان 
او، از شــاخص ترین چهره های قیام زید بن 
علی بن الحســین)ع( علیه حکومت جبار 
امویان در کوفه بودند و پس از فداکاری های 
بسیار به شهادت رســیدند. رضایی تهرانی 
در ادامه با بیــان ویژگی های خاص این دعا 
تشریح می کند: این دعا تصویری درست از 
آموزه های توحیدی ارائه کرده و رابطه انسان 
با خــدا را به بهترین شــکل ممکن نمایان 
می کند. این دعا ضمن اینکه از نظر ســند 
صحیح است، محتوایی عمیق و لطیف دارد. 
این دعا مشــتمل بر مراحل مختلفی است 
کــه در البه الی آن مطالب مختلف عرفانی، 

اجتماعی، سیاسی و اخاقی ارائه شده است. 
یکی از مهم ترین ویژگی هــای این دعا این 
است که شیوه راز و نیاز انسان با پروردگارش 
را بخوبی نشان داده است. فرازهای گوناگون 
ایــن دعا متفاوت بوده و با زبان خوف و رجا 
نوشته شده اســت. زبانی که بیان می کند 
چگونه امام ســجاد)ع( توانسته است تعادل 
میان خوف و رجا را که در آموزه های دینی 
از ویژگی های مؤمنان است، نشان دهد. زبان 
دعــا در کنار توجه دادن بــه ترس از عذاب 
الهی، زبان عشق و محبت نسبت به خداست. 
در این دعا بیان می شود که انسان باید خدا را 

به وسیله خود او بشناسد.

  دستاوردهای معرفتی و تربیتی 
شیعه، همه در یک دعا

این اســتاد حوزه و دانشگاه اضافه می کند: 
محور اصلــی این دعا، تحمیــد و تقدیس 
خدا، اقرار به گناه و طلب عفو و بخشــایش 
خداوند اســت. در آغاز، امام سجاد)ع( هفت 
ادب انسان را در مقام دعا مطرح می کند که 
برای رســیدن به خلوت انس با حق تعالی 

رعایت آن هــا الزم و واجب 
است. توجه به توحید، توجه 
بــه ضعف خــود و توجه به 
داشــته ها و حمــد الهی هر 
کدام ادب خاصی اســت که 
به آن ادب دعــا می گوییم. 
ادب دعا در آموزه های قرآن 
و عترت به معنای اســتفاده 
از صفــات الهی بــرای ورود 
به دریای بی کــران رحمت 
الهی است. حضرت در قالب 
این دعــای نورانی به عوامل 
شکســت و رشــد انسان و 
بســیاری دیگــر از حقایق 

اشاره می کند؛ نکاتی که می تواند از مهم ترین 
دستاوردها و رهاوردهای معرفتی و تربیتی 
شــیعه باشــد؛ به حدی که به تعبیر برخی 
بــزرگان اگر این معارف به جهان اســام و 
انسان های تشــنه حقایق الهی منتقل شود 
آن ها شیفته و فریفته قرآن و عترت می شوند.

حجت االسالم رضایی تهرانی در گفت وگو با قدس از دعایی می گوید که شیرینی مناجات در سحرهای ماه رمضان است

برگزاری نشست های راهبردیسبک زندگی الهی در دعای ابوحمزه ثمالی
»فهم مختصات جامعه ایران«

فارس: سلســله نشســت های راهبردی »فهم 
مختصات جامعه ایران« به همت مؤسسه مطالعات 
و تحقیقات اجتماعی دانشــگاه تهــران برگزار 
می شــود. هدف از این نشســت ها، پرداختن به 
مسائل و معضات کنونی جامعه ایران از منظری 
راهبردی و ملی و از چشــم انداز علوم  اجتماعی 
عنوان شده است. این نشست ها به صورت هفتگی 
و با حضور استادان و پژوهشگران برجسته علوم 
اجتماعی کشور برگزار می شود و چشم انداز اصلی 
آن، تبیین مسائل و معضات اجتماعی و فرهنگی 
کنونی جامعه ایران با رویکرد حل این مســائل 
است. نخستین نشست از این سلسله نشست ها، 
با موضوع »طبقه متوسط؛ فروپاشی یا بازسازی؟« 
با سخنرانی دکتر تقی آزاد ارمکی، روز چهارشنبه 
یکم خرداد از ســاعت ۱۴ در مؤسسه مطالعات و 
تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران به نشانی تهران، 
خیابان وصال شیرازی، کوچه شاهد، پاک هشت 

برگزار می شود.

 اعطای گواهینامه تخصصی 
به مدرسان پیشکسوت قرآن

شبســتان: دبیرخانه ارزیابی قاریان و مدرسان 
قرآن کریم فراخوان اعطای گواهینامه تخصصی 
به قاریان و مدرســان پیشکسوت قرآن را منتشر 
کرد. طرح ارزیابی و اعطای گواهینامه تخصصی 
به قاریان و مدرســان قرائت قرآن کریم از سال 
۱۳۹۰ آغاز و تاکنون هفت دوره آن برگزار شــده 
اســت. در اواخر ســال ۱۳۹۷ با تصویب شورای 
توســعه فرهنگ قرآنی مقرر شد در فراخوانی در 
یک بازه زمانی یکســاله )تا آذر۹۸( به متقاضیان 
از بین مدرســان و قاریان برجسته و پیشکسوت 
کشور که ســن آنان باالی ۵۰ سال باشد، بدون 
شرط طی  کردن آزمون  های معمول، گواهینامه 
در یکی از درجات ۱ تا ۳ اعطا شــود. به موجب 
این اطاعیه، اســتادان و قاریان برجسته کشور 
می  توانند با تکمیل برگ درخواست، مدارک مورد 
نیاز را تا پایان تیر۹۸ به دبیرخانه شورای ارزیابی 
قاریان و مدرســان قرائت قرآن کریم به نشــانی 
تهران، بزرگراه رسالت، مجتمع امام خمینی)ره(، 
ســاختمان ۱۴)شــورای عالی قرآن( و یا پست 

الکترونیکی info@shora.ir ارسال کنند.

این دعا تصویری 
درست از 

آموزه های توحیدی 
ارائه کرده و رابطه 

انسان با خدا را 
به بهترین شکل 

ممکن نمایان 
می کند؛ ضمن 

اینکه محتوایی 
عمیق و لطیف دارد

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

خبر

یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

شماره پرونده: 138904001013000922/11         شماره بايگانى پرونده: 9001688
شماره ابالغيه: 13980510609100398          تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9001688 (90/2)
ــنامه 59 و شماره ملى 2431740080 راهن سند  ــيله خانم زهره سلطانى قيموانى فرزند غالم حسين بشناس بدينوس
ــه 9001688  رهنى 107439- 88/7/26 تنظميمى دفترخانه 155 تهران ابالغ مى گردد كه پيرو اجرائيه صادره كالس
ــيمى فارس با توجه به اعتراض بانك سينا به  ــركت پويش ش ــلطانى قيموانى و ش ــينا عليه زهره س (90/2) له بانك س
ــان به مبلغ  ــط هيئت كارشناس ــهد توس ــدانگ پالك ثبتى 1607 فرعى از 231 اصلى بخش 9 مش مبلغ ارزيابى شش

60/000/000/000 ريال ارزيابى گرديد كه جهت اطالع اعالم مى گردد. آ- 9802234 م.الف 1109
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006091000024/1       شماره بايگانى پرونده: 9700851
شماره ابالغيه: 139805106091001525          تاريخ صدور: 1398/02/29

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9700851
بدينوسيله به خانم بى بى معصومه چاوشى نام پدر: سيدعباس تاريخ تولد: 1352/02/10 شماره ملى: 0934172250 
ــماره ملى: 3257036736 شماره شناسنامه: 284  ــنامه: 11168 و داريوش منفرد نام پدر: شيرعلى ش ــماره شناس ش
ــردد كه بانك ملت  ــهد ابالغ ميگ ــند رهنى 11076 تنظيمى دفترخانه 149 مش ــكار و راهن) مديون س ــوان بده (بعن
ــما  ــهد، آدرس ش ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش ــه 9700851 عليه ش اجرائيه اى به كالس
ــيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ موضوعات  ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوس مورد شناس
ــيصد و بيست و دو هزار و هفتصد و بيست و  ــت و هفت ميليون و س ــصد و بيس الزم االجرا: 627/322/728 ريال (شش
هشت ريال) تا تاريخ تقاضا ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد 
ــما منتشر و از زمان انتشار  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز  ــده محس در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش
ــدانگ يكباب آپارتمان  ــت از: شش ــالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس ــخ اب از تاري
ــماره پالك سيزده هزار و هشتصد و چهل و پنج فرعى از يكصد و هفتاد و شش اصلى بخش ده مشهد  ــكونى به ش مس
ــر نخواهد شد.  ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس ميباش

آ- 9802235 م.الف 1110
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006091000023/1       شماره بايگانى پرونده: 9700849
شماره ابالغيه: 139805106091001523         تاريخ صدور: 1398/02/29

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9700849
بدينوسيله به خانم بى بى معصومه چاوشى نام پدر: سيدعباس تاريخ تولد: 1352/02/10 شماره ملى: 0934172250 
ــنامه: 11168 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 11074 تنظيمى دفترخانه 149 مشهد ابالغ  ــماره شناس ش
ــما صادر نمود و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت  ــه 9700849 عليه ش ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالس
ــهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور  مش
ــت و دو هزار و  ــتصد و بيس ــصد و نود و پنج ميليون و هش به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 695/822/811 ريال (شش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن  ــارت تأخير و س ــد و خس ــتصد و يازده ريال) تا تاريخ تقاضا ميباش هش
ــما منتشر و  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس  ــده محس ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش از زمان انتش
ــدانگ  ــت از: شش ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس از گذش
ــماره پالك سيزده هزار و هشتصد و چهل و پنج فرعى از يكصد و هفتاد و شش اصلى  ــكونى به ش يكباب آپارتمان مس
بخش ده مشهد ميباشد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر 

نخواهد شد. آ- 9802236 م.الف 1111
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000074      تاريخ ثبت: 1398/2/29
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9607019
ــتناد رهنى 118122 مورخه 1394/12/16 دفترخانه 52 مشهد اجراييه اى تحت كالسه 9607019  ــپه به اس بانك س

در مورخه 1396/7/18 در قبال مبلغ 2305982356 ريال
عليه:1- شركت نگين بام محسن به شماره ملى 10380603896 و تاريخ تولد 1390/12/28 (به عنوان وام گيرنده)

ــماره شناسنامه 782 و كدملى 0942113586 و تاريخ تولد 1361/1/31  ــن قربانى مقدم فرزند محمد به ش 2- محس
(به عنوان راهن)

صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 97/05/21 و در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى 
الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ:

ــهد  ــت) اصلى از بخش 9 (نه) مش ــه) فرعى از 78 (هفتاد و هش ــش دانگ پالك ثبتى 1903 (هزار و نهصد و س 1- ش
ملكى محسن قربانى به آدرس: بلوار عبدالمطلب- عبدالمطلب 64 پالك 57 طبقه اول 2000/000/000 ريال ارزيابى 

و قطعيت يافته است.
1- شش دانگ پالك ثبتى 1905 (هزار و نهصد و پنج) فرعى از 78 (هفتاد و هشت) اصلى از بخش 9 (نه) مشهد ملكى 
محسن قربانى به آدرس: بلوار عبدالمطلب- عبدالمطلب 64 پالك 57 طبقه سوم به مبلغ 1/500/000/000 ارزيابى و 

قطعيت يافته كه مشخصات و توصيف ملك در روز ارزيابى كارشناسان بدين شرح مى باشد.
برابر سند ثبتى ارائه شده ششدانگ ملك با عرصه به مساحت 68/78 (شصت و هشت متر و هفتاد و هشت سانتى متر) 
مربع به شماره 1903 (هزار و نهصد و سه) فرعى از 1064 (هزار و شصت و چهار) فرعى از 78 (هفتاد و هشت) اصلى 
ــماره دفتر 1447 و صفحه 77 و به حدود مشخصات مطابق سند  ــماره ثبت 251910 و ش ــهد به ش بخش 9 (نه) مش

مى باشد و مطابق سند مالكيت آن محسن قربانى مقدم قرار دارد.
ــه متر و چهل و شش سانتى  ــاحت 63/46 (شصت و س ــكونى به مس ــامل يكباب واحد مس الف) آپارتمان طبقه اول ش
ــى و دو سانتى  ــپزخانه فلزى، واقع در طبقه اول كه 4/32 (چهار متر و س ــرويس و كابينت آش متر مربع) مترمربع با س
ــاحت 45/95 (چهل و پنج متر و  ــت بانضمام انبارى مسكونى قطعه يك تفكيكى به مس ــرفتگى اس متر) مربع آن پيش
ــاحت 25/68 (بيست و پنج  ــهم از عرصه به مس ــتفاده فعلى انبارى قدرالس ــانتى متر) مترمربع با مورد اس نود و پنج س
ــاعات و مشتركات طبق قانون تملك آپارتمان و داراى پايان كار به  ــصت و هشت سانتى متر) مربع و ساير مش متر و ش
شماره 2/1580922 مى باشد. و ساختمان داراى امتيازات آب، گاز، برق و فاقد آسانسور مى باشد و با نماى كامپوزيت 

و با اسكلت فلزى مى باشد. 
با توجه به جميع موارد و با در نظر گرفتن موقعيت مكانى و جغرافيايى، ابعاد و مساحت عرصه و اعيان، ممر دسترسى، 
قدمت بنا، نوع و كيفيت مصالح بكار رفته و ساير عوامل مؤثر در قيمت گذارى ارزش تمامت ششدانگ و ساير امتيازات 

به مبلغ 2/000/000/000 ريال معادل دويست ميليون تومان برآورد مى گردد.
ــت متر و هفتاد و هشت  ــاحت 68/78 (شصت و هش ــدانگ ملك با عرصه به مس ــده شش ــند ثبتى ارائه ش ب) برابر س

ــماره 1905 (هزار و نهصد و پنج) فرعى از 1064 (هزار و شصت و چهار) فرعى از 78 (هفتاد و  ــانتى متر) مربع به ش س
ــماره ثبت 251910 و شماره دفتر 1447 و صفحه 77 و به حدود مشخصات  ــت) اصلى بخش 9 (نه) مشهد به ش هش

مطابق سند مى باشد و مطابق سند مالكيت آن محسن قربانى مقدم قرار دارد.
آپارتمان طبقه سوم شامل يكباب واحد مسكونى به مساحت 63/46 (شصت و سه متر و چهل و شش سانتى متر) مربع 
و بالكن به مساحت 4/32 (چهار متر و سى و دو سانتى متر) مربع كه تبديل به دو اتاق و دو درب ورودى از راهرو شده 
ــرويس و فاقد آشپزخانه مى باشد و داراى پايانكار به شماره 2/1578733 مى باشد. و ساختمان داراى  ــت و داراى س اس

امتيازات آب، گاز، برق و فاقد آسانسور مى باشد و با نماى كامپوزيت و با اسكلت فلزى مى باشد.
با توجه به جميع موارد و با در نظر گرفتن موقعيت مكانى و جغرافيايى، ابعاد و مساحت عرصه و اعيان، ممر دسترسى، 
قدمت بنا، نوع و كيفيت مصالح بكار رفته و ساير عوامل مؤثر در قيمت گذارى ارزش تمامت ششدانگ و ساير امتيازات 

به مبلغ 1/500/000/000 ريال معادل يك صد و پنجاه ميليون تومان برآورد مى گردد.
حدود اجمالى

1- حدود اجمالى پالك ثبتى 1903 بدين شرح مى باشد.
ــانتى متر) مربع به فضاى معبر مجاورشرقاً ديواريست  ــت به طول 5/16 (پنج متر و شانزده س ــماالً ديوار و پنجره اس ش
ــماره 78 اصلى جنوباً ديواريست به طول  ــانتى متر) به فضاى ملك مجاور ش به طول 10/57 (ده متر و پنجاه و هفت س
ــمت كه قسمت دوم آن شمالى قسمت چهارم  ــماره 78 اصلى غرباً در پنج قس 9 (نه متر) مربع به فضاى ملك مجاور ش
ــماره  ــانتى متر) به فضاى ملك مجاور ش ــت به طول 1/71 (يك متر و هفتاد و يك س ــت. اول ديواريس آن جنوبى اس
ــوم درب و ديوار  ــاعى س ــانتى متر) به راه پله مش ــت به طول 2/57 (دو متر و پنجاه و هفت س 78 اصلى دوم ديواريس
ــاعى چهارم ديواريست به طول 2/20 (دو متر و  ــانتى متر) به راه پله مش ــى دو س ــت به طول 4/32 (چهار متر و س اس
ــت به طول 4/29 (چهار متر و بيست و نه سانتى متر) به فضاى  ــانتى متر) به راه پله مشاعى پنجم ديواريس ــت س بيس

ملك مجاور 78 اصلى
مشخصات منضمات ملك:

ــانتى متر) به حدود اربعه: شماالً ديواريست به طول 5/50  ــاحت 45/95 (چهل و پنج متر و نود و پنج س انبارى به مس
(پنج متر و پنجاه سانتى متر) به معبر مجاور

شرقاً ديواريست به طول 7/37 (هفت متر و سى و هفت سانتى متر) به ملك مجاور شماره 78 اصلى.
جنوباً در سه قسمت كه قسمت دوم آن غربى است اول ديواريست به طول 5/47 (پنج متر و چهل و هفت سانتى متر) 
به فضاى پر زير عرصه دوم ديواريست به طول 0/57 (پنجاه و هفت سانتى متر) به فضاى پر زير عرصه سوم ديواريست 

به طول 1/58 (يك متر و پنجاه و هشت سانتى متر) فضاى پر زير عرصه
غرباً در سه قسمت، قسمت دوم آن جنوبى است. اول ديواريست به طول 2/57 (دو متر و پنجاه هفت سانتى متر) به راه 
پله مشاعى دوم درب و ديوار است به طول 1 (يك متر) به راه پله مشاعى سوم ديواريست به طول 4/36 (چهار متر و 

سى و شش سانتى متر) به ملك مجاور شماره 78 اصلى
2- حدود اجمالى پالك ثبتى 1905 بدين شرح است.

شماالً ديوار و پنجره است به طول 5/16 (پنج متر و شانزده سانتى متر) مربع به فضاى معبر مجاور شرقاً ديواريست به 
ــماره 78 اصلى جنوباً ديواريست به طول 9  ــانتى متر) به فضاى ملك مجاور ش طول 10/57 (ده متر و پنجاه و هفت س
(نه متر) مربع به فضاى ملك مجاور شماره 78 اصلى غرباً در پنج قسمت كه قسمت دوم آن شمالى قسمت چهارم آن 
جنوبى است. اول ديواريست به طول 1/71 (يك متر و هفتاد و يك سانتى متر) به فضاى ملك مجاور شماره 78 اصلى 
ــانتى متر) به راه پله مشاعى سوم درب و ديوار است به طول  ــت به طول 2/57 (دو متر و پنجاه و هفت س دوم ديواريس
ــانتى متر) به راه پله مشاعى چهارم ديواريست به طول 2/20 (دو متر و بيست سانتى  ــى و دو س 4/32 (چهار متر و س
ــانتى متر) به فضاى ملك مجاور  ــت و نه س ــت به طول 4/29 (چهار متر و بيس ــاعى پنجم ديواريس متر) به راه پله مش
ــد و حدود اجمالى ملك با  78 اصلى ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش
ــماره 139885606271000497 و 139885606271000499 مورخه  واقع تطبيق دارد. ملك موصوف برابرنامه ش

98/01/26 دفتر امالك بازداشتى، فاقد بازداشتى مى باشد.
ــده از مبلغ 2/000/000/000 و  ــى فوق الذكر در قبال مبالغ مورد ارزيابى ش ــدانگ پالك هاى ثبت مزايده بصورت شش
ــعبه اول اجراى ثبت  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 98/03/18 از س 1/500/000/000 ريال در روز ش
ــنهادى نقداً  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش مش
واگذار مى گردد. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه 
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت  ــده يا نش رقم قطعى آن معلوم ش
ــد. و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد. ضمناً  ــترد خواهد ش هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف گردد جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد 

شد. آ- 9802237 م.الف 1112
مسئول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092005658/1       شماره بايگانى پرونده: 9709292
شماره ابالغيه: 139805106092002729         تاريخ صدور: 1398/02/25

آگهى  
ــين زاده نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1348/01/02 شماره ملى: 0943715393 شماره  ــيله به – حسين حس بدين وس
ــتانكار بازداشت گرديده  ــما در قبال طلب بس ــماره 36- 962 د 16 متعلق به ش ــنامه: 1 ابالغ مى گردد پالك ش شناس
ــود ضمناً هر گونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد  ــما اخطار ميش لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9802238 م.الف 1113
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد - زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت 98/2017 مورخ 1398/2/2 خانم مريم دژبانى احدى از ورثه حجى محمد  نظر به اينكه برابر درخواس
ــماره 978 مورخ 1391/7/4 استناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم  ماهور برابر گواهى حصر وراثت ش
مى دارد ميزان پنجدانگ و نيم مشاع از ششدانگ پالك 3 فرعى از 149- اصلى بخش 6 طرقبه شانديز كه 
ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع از ششدانگ پالك  ــهل انگارى مفقود شده است با بررس به علت س
ــماره سريال 505022 صادر و  ــند بش فوق الذكر ذيل ص 307 دفتر 125 بنام حجى محمد ماهور ثبت و س
سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ماه س
ــار اين  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد  آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــند مالكيت يا  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س بديهى اس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــبت به صدور س ــمى نس معامله رس

آ- 9802226 م.الف 1102
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد  ــت 98/3262 مورخ 1398/02/16 آقاى على اكبر برومند محمودآبادى اس نظر به اينكه برابر درخواس

ــاع از سه ميليون و صد هزار سهم  ــهم مش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان چهارصد س به دو برگ استش
ششدانگ پالك 3783 فرعى از 93- اصلى بخش شش طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده 
ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 148  ــى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از شش ــت با بررس اس
ــماره سريال 072026 د 91 صادر و  ــند به ش دفتر 627 بنام آقاى على اكبر برومند محمودآبادى ثبت و س
سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ماه س
ــار اين  ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتش ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد  آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــند مالكيت يا  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س بديهى اس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــبت به صدور س ــمى نس معامله رس

آ- 9802227 م.الف 1103
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704006093001207/1       شماره بايگانى پرونده: 9708245
شماره ابالغيه: 139705106093005147         تاريخ صدور: 1397/12/09

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9708245
بدين وسيله به آقاى/خانم

- فائزه پاسبان حضرتى نام پدر: غالمرضا شماره ملى: 0946075549
ابالغ مى گردد بانك سپه جهت وصول طلب خود به مبلغ 1/468/040/109: ريال (يك ميليارد و چهارصد 

و شصت و هشت ميليون و چهل هزار و صد و نه ريال)
- اصل طلب: 1/080/000/000 ريال

- سود: 364/920/109 ريال،
- خسارت تأخير تأديه: 23/120/000 ريال،

- خسارت تأخير روزانه: 1/030/000 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1397/09/29 و ديگر خسارات 
ــند: 269522753، تاريخ سند: 1395/03/10، بانك  ــماره س ــماره با ش متعلقه مندرج در قرارداد بانكى ش
ــه 9708245 در اين اداره تشكيل  ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس ــپه عليه ش مربوطه: س
ــما شناسايى نشده است، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده  ــده و طبق گزارش مأمور پست آدرس ش ش
ــود  ــار محلى آگهى مى ش 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى  ــوب مى گردد، نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9802229 م.الف 1104
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139504006092001102/1        شماره بايگانى پرونده: 9501967
شماره ابالغيه: 139805106092002874          تاريخ صدور: 1398/02/29

آگهى ابالغ رأى ماده 169 آيين نامه اجرا پرونده 9501967
بدين وسيله خانم فرشته مصدق صدقى فرزند محمدرضا شماره ملى 0931460859

ــما شناخته نشده است و يك نوبت آگهى  ــت در تاريخ 1398/2/11 آدرس ش با توجه به گزارش مأمور پس
ــت شخص ثالث خانم نرگس صبورى به شماره وارده 53848- 1397/12/21  مى گردد با توجه به درخواس
ــماره  ــهد به موجب دادنامه ش ــت پالك ثبتى 3412 فرعى از 256 اصلى بخش 9 مش مبنى بر رفع بازداش
9709977577301103- 1397/9/29 شعبه 23 دادگاه عمومى كه در قطعيت آن نيز گواهى شده است 
ــت در صورتى كه به نظريه مذكور  ــرح بين الهاللين ابالغ ميگردد مقتضى اس ــت اجرا به ش كه نظريه رياس
ــعبه/اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى  اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ ابالغ كتباً به ش
كه خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد (همكار محترم با توجه به گزارش كه در آن 
گواهى شده است برابر دادنامه قطعيت يافته مال بازداشتى احراز حقوق عقد بيع به نفع شخص ثالث شده 
است لذا مى بايستى وفق ماده 96 آئين نامه از موضوع دادنامه رفع اثر گردد معذالك از آنجائيكه در خصوص 
بازداشتى اين پرونده اظهارنظرى نشده و دستور رفع صادر نگرديده است مراتب به طرفين ابالغ در صورت 

وصول اعتراض برابر ماده 169 آ.ا. اقدام شود). آ- 9802230 م.الف 1105

شماره پرونده: 139504022046000677/11        شماره بايگانى پرونده: 9502229
شماره ابالغيه: 139805106092002877            تاريخ صدور: 1398/02/29

آگهى 
بدينوسيله به آقاى سيدعبدالمهدى سجادى نام پدر: سيداقبال شاه تاريخ تولد: 1350/06/25 شماره ملى: 

3670185194 شماره شناسنامه: 18634 ابالغ ميگردد:
ــناس رسمى  ــه 9502229، به موجب گزارش مورخ 1398/02/01 كارش در خصوص پرونده اجرايى كالس
دادگسترى، پالك ثبتى فرعى: 13406 از پالك اصلى 191 در بخش: 10 به مبلغ 4/500/000/000 ريال 
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف  ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
ــتمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ  ــار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس مدت پنج روز از تاريخ انتش
3/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى 

دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9802231 م.الف 1106

شماره مزايده: 139804306092000040         تاريخ ثبت: 1398/02/23
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9705428
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9705428 خانم منيره تاجران نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1398/03/25 
ــتناد سند نكاحيه به شماره 14883 مورخ 1370/10/06 اجرائيه فوق الذكر  به ش ملى 0942389824 اس
ــول  ــار آزادى عليه: وراث مرحوم رس ــكه طالى تمام به ــول مهريه خود به تعداد 100 عدد س ــت وص جه
ــه ش ملى 0925669393 و  ــى 0933097945 و حميد رضا صابرى ب ــه صابرى به ش مل ــرى (ريحان صاب
ــالغ اجرائيه در مورخه 1397/8/2  ــه ش ملى 0944473822) صادر كه پس از اب ــه جاللى تلگرد ب صديق
ــماره 29923- 1397/08/06 خودرو به شماره انتظامى 148-12  ــب درخواست بستانكار وارده به ش حس
ــناس  ــط كارش ــت كه توس ــكه تمام بهار آزادى بازداش هـ 59 متعلق به مديون مذكور در قبال 7 عدد س
ــماره وارده 54251 مورخ 1397/12/25  ــمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بش رس

با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه، كارشناسى و ارزيابى:

ــه داراى خوردگيهاى  ــد مطلوب بوده دور و بدن ــا توجه به مدل آن در ح ــاق و بدنه اتومبيل ب ــت ات وضعي
ــتيكها با كاركردى حدود 0/50 و بنا به اظهار  ــب بوده الس مختصرى بوده. تزئينات داخلى و تودوزى مناس
ــخص ثالث تا برج 4 سال آينده مى باشد بعلت در اختيار نبودن سويچ امكان معاينه  خواهان داراى بيمه ش

ــته باشد،  ــناد منع قانونى نداش ــد چنانچه اتومبيل از نظر خدمات راهور و نقل و انتقاالت اس فنى مقدور نش
ــابه و هم مدل قيمت پايه روز آن در بازار فعلى شد دويست و پنجاه ميليون  ــه با اتومبيل هاى مش با مقايس

ريال معادل بيست و پنج ميليون تومان.
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
مقابل درب پاركينگ طرح چى متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز سه شنبه مورخه 
1398/03/28 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس موصوف از مبلغ پايه 
ــد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً  ــته باش ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش 250/000/000 ريال ش
مبلغ 12/500/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 15/000/000 ريال حق مزايده ميباشد و طبق ماده 121 
آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز 

مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9802232 م.الف 1107

شماره مزايده: 139804306092000041      تاريخ ثبت: 1398/02/23
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9705428
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9705428 خانم منيره تاجران نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1398/03/25 
ــتناد سند نكاحيه به شماره 14883 مورخ 1370/10/06 اجرائيه فوق الذكر  به ش ملى 0942389824 اس
جهت وصول مهريه خود به تعداد 100 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى عليه: وراث مرحوم رسول صابرى 
ــى 0925669393 و صديقه  ــى 0933097945 و حميد رضا صابرى به ش مل ــه صابرى به ش مل (ريحان
ــب  ــى 0944473822) صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1397/8/2 حس ــى تلگرد به ش مل جالل
ــيكلت به شماره انتظامى 622316  ــتانكار وارده به شماره 29942- 1397/08/06 موتورس درخواست بس
ــط كارشناس  ــت كه توس ــكه تمام بهار آزادى بازداش ايران 769 متعلق به مديون مذكور در قبال 1 عدد س
ــماره وارده 54252 مورخ 1397/12/25  ــمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بش رس

با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

ــيكلت سيستم: اسكوتر  ــيله نقليه: موتورس ــماره انتظامى 622316 ايران 769 نوع وس ــماره انتظامى: ش ش
110 مدل 1392 

كارشناسى و ارزيابى:
ــتن باطرى موتور روشن نشد الكن از نظر وضعيت ظاهرى وضع موتورسيكلت با توجه به  با عنايت به نداش
ــد چنانچه منع قانونى جهت خدمات راهور و انتقال اسناد نداشته  ــخيص داده ش مدل آن در حد خوب تش
ــهد 50/000/000 ريال معادل پنج ميليون  ــه موتورهاى مشابه قيمت پايه آن در بازار مش ــد. با مقايس باش

تومان برآورد گرديد.
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــنبه مورخه  ــت ارزيابى مزايده در روز سه ش ــد و با توجه به قطعي ــرح چى متوقف مى باش ــگ: ط در پاركين
1398/03/28 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس موصوف از مبلغ پايه 
50/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 
2/500/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 3/000/000 ريال حق مزايده ميباشد و طبق ماده 12 آئين نامه 
ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده  اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش
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آگهى مزايده ملك توقيفى
در پرونده كالسه 973497 اجرايى طى رأى صادره از شعبه 14 محاكم حقوقى دادگسترى استان همدان 
ــوت طال و  ــوم عليه: اعظم زارعى محكوم به : 105 گرم و230 س ــه : محمدرضا توتونچيان محك ــوم ل محك
ــبت  ــر دولتى برابر قانون لذا با توجه به اينكه محكوم عليه نس 138/000 ريال در حق محكوم له و نيم عش
ــت { محكوم له } اقدام به توقيف 6دانگ  ــت . اين اجرا به درخواس به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده اس
ــاور امالك 259تاريخ 1392/1/27{تاريخ كارشناسى 1397/11/18}واقع در همدان :  ــتناد نامه مش به اس
ــت خانه ها -كوچه بهروزى {منطقه رودخانه }- 6دانگ يك قطعه باغ گردو زار و  ــتاى سنگستان پش روس
ــعبان عين آبادى حدى به اول  ــاحت 1000 متر مربع حدى به اول باغ هاى راهرو و باغ ش ميوه زار با مس
ــى - حدى به به جوى آب طرف طرف باغ نقى روحى و باغ قبلى حاج عبداهللا  يال - طرف باغ ملكى كاوس
ــار راه رو كنار جوى آب طرف باغ ورثه -  ــاغ مذكور حق راه عبور پياده آن و حق آب برون از كن ــا ب و ضمن
ــده و محصور است .داراى 7اصله درخت گردوى كهنسال  ــد - ديوار كشى ش ابراهيم و باغ اقبالپور مى باش
ــيب - به - زرد آلوو آلو و يك باب خانه باغ با مصالح آجرو تير آهن به مساحت تقريبى 66متر  ــجار س و اش
ــى ماشين رو مقدارى  ــازى و راه دسترس ــهم آب نوبتى - چاه آب برقى - امتياز برق - محوطه س مربع و س
ــده است. لذا  ــده 6دانگ 2/700/000/000 ريال ارزيابى ش ــين رو به كوچه و معبر تبديل ش جهت راه ماش
ــى نمايد .مورد مزايده 5 روز  ــاعت 9 تا 9:30 اقدام به برگزارى مزايده م ــن اجراء بتاريخ 1398/3/20س اي
ــت برنده مزايده بايد 30 درصد از مبلغ پيشنهادى را فى المجلس به  ــاهده اس قبل از تاريخ مزايده قابل مش
ــترى } و اصل فيش را ارئه دهد و الباقى را ظرف  ــعبه دادگس ــاب 2171295776003 بانك ملى ش {حس
ــنهادى بنفع دولت  ــده ده درصداز مبلغ پيش 15روز واريز كند در صورت عدم واريز الباقى در مهلت قيد ش
ــت. در صورت عدم تائيد مزايده مبلغ واريزى عودت مى گردد.محل  ــودو غير قابل برگشت اس ضبط مى ش

برگزارى دادگسترى كل همدان واحد مزايده اتاق 120 مى باشد . 
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره139860308001000412-1398/01/31 هيئت اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ــى خانم نوابه كارگر فرزند عزيزاهللا بش ــات مالكانه بالمعارض متقاض ــوزه ثبت ملك بيرجند تصرف ح
ــدانگ يكباب منزل به  ــبت به شش ــماره ملى 0651021006 نس ــنامه 171 صادره از بيرجند و ش شناس
مساحت 79/51 مترمربع قسمتى ازپالك 1396 - اصلى بخش2بيرجند  از محل مالكيت زينل دستگردى  
محرز گرديد است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/01   تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/18
على فضلى  /رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

جزء از جزء / شانزدهم 
hثمره مادری چون مریم jعیسی

معارف/ناهیــد اللــه زاری: مریم 
بانویی اســت که نه تنهــا نام او ۳۴ 
بار در قرآن ذکر شــده بلکه خداوند 
ســوره ای را هم به نامش آورده است؛ 
این بانو چــه کرده که اینچنین مورد 
توجــه خداوند قــرار گرفتــه؟ آغاز 
ماجــرای پاکی و ارزشــمندی او به 

مادرش برمی گردد که بانویی فرزانه بود؛ مادری که در راز و نیاز با پروردگار، 
ِّي نََذْرُت لََک َما  فرزنــدش را نذر خانه خدا کرد: »إِْذ َقالَِت اْمَرأَُة ِعْمَراَن َربِّ إِن
ِمیُع الَْعلِیمُ « )مریم:۳۵(؛ چون زِن  ََّک أَنَْت السَّ راً َفَتَقبَّْل ِمنِّي إِن فِي بَْطِني ُمَحرَّ
عمران گفت پروردگارا، آنچه در شــکم خود دارم نذر تو کردم تا آزاد شــده 
]از مشــاغل دنیا و پرستشگر تو[ باشد؛ پس، از من بپذیر که تو خود شنوای 
َطاِن  ــیْ یََّتَها ِمَن الشَّ ِّي أُِعیُذَها بَِک َو ُذرِّ دانایــی و مریم را به خدا پناه داد: »إِن

ِجیِم«  )مریم:۳6(. الرَّ
خداوند به زیبایی نذرش را پذیرفت؛ او را در پناه خود قرار داد و کفالت مریم 
را خود به عهده گرفت و حضرت زکریا را مکفل و مربی او قرار داد تا به مردم 
بیاموزد که هم وراثت مهم است، هم محیط و هم تربیت: »َفَتَقبَّلََها َربَُّها بَِقُبوٍل 
لََها َزَکِریَّا«؛ پس پروردگارش وی ]مریم[ را با  َحَســٍن َو أَنَْبَتَها نََباتاً َحَسناً َو َکفَّ
ُحسِن قبول پذیرا شد و او را نیکو بار آورد و زکریا را سرپرست وی قرار داد. 
اما مریم که از وراثت، محیط و تربیت خوبی برخوردار بود، خود چه نقشــی 
در این جایگاه رفیع داشــت؟ او خود نیز در تزکیه نفس و آماده  شدن برای 
آزمایشــات الهی بسیار کوشا بود؛ به  طوری که قرآن کریم او را در حالی که 
در محراب عبادت اســت و از نزد خــدا روزی دارد، توصیف می کند: »ُکلََّما 
َّی لَِک هَذا َقالَْت  َدَخــَل َعلَْیَها َزَکِریَّا الِْمْحَراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزقاً َقاَل یَا َمْریَُم أَن

ُهَو ِمْن ِعْنِد اهللِ إِنَّ اهللَ یَْرُزُق َمْن یََشاُء بَِغْیِر ِحَسابٍ «.
فرشــتگان زیادی با مریم ســخن گفتنــد و مقام اصطفایــش را به او خبر 
دادند؛ روح انســان وقتی طاهر باشــد، توان تحمل نزول فرشتگان را دارد؛ 
به  قول آیــت اهلل جوادی آملی »ضمیر صاف، محل نــزول مائکه و عبادت، 
راه نزول فرشــته اســت«؛ »َو إِْذ َقالَِت الَْمَائَِکُة یَا َمْریَــُم إِنَّ اهللَ اْصَطَفاِک َو 
َرِک َو اْصَطَفاِک َعلَی نَِســاِء الَْعالَِمیــَن«  )مریم:۴2(؛ و ]یاد کن[ هنگامی  َطهَّ
را کــه فرشــتگان گفتند ای مریــم، خداوند تو را برگزیده و پاک ســاخته 
و تــو را بر زنان جهــان برتری داده اســت؛ و او را به یاد حق و ســجود و 
اِکِعینَ «  رکوع فرمان دادند: »یَا َمْریَُم اْقُنِتي لَِربِِّک َو اْســُجِدي َو اْرَکِعي َمَع الرَّ
 )مریــم:۴۳(؛ ای مریــم، فرمانبــِر پــروردگار خــود باش و ســجده کن و

 با رکوع کنندگان رکوع نما.
در آیات ۱6 و ۱۷، خداوند مریم را اهل خلوت می داند تا گرفتار کثرت نشود: 
»َو اْذُکْر فِي الِْکَتاِب َمْریََم إِِذ انَْتَبَذْت ِمْن أَْهلَِها َمَکاناً َشْرقِّیاً« )مریم:۱6(؛ و در 
این کتاب از مریم یاد کن، آن گاه که از کســان خود، در مکانی شــرقی به 
کناری شــتافت؛ »َفاتََّخَذْت ِمْن ُدونِِهْم ِحَجاباً َفَأْرَسلَْنا إِلَْیَها ُروَحَنا َفَتَمثََّل لََها 
بََشراً َسِویّاً« )مریم:۱۷(؛ و در برابر آنان پرده ای بر خود گرفت؛ پس روح خود 

را به سوی او فرستادیم تا به ]شکل[ بشری خوش اندام بر او نمایان شد.
و آن گاه کــه زمــان آزمایش بزرگ الهی فرا رســید، مریــم که عمری به 
خودســازی و عبــادت پرداخته بود نه تنها خود ســربلند بیــرون آمد که 
فرشته ای را که به شکل بشر متمثل شده بود را هم نهی از منکر کرد: »َقالَْت 

ْحمِن ِمْنَک إِْن ُکْنَت تَِقّیاً« )مریم:۱۸(.  ِّي أَُعوُذ بِالرَّ إِن
آیــت اهلل جوادی آملی در این باره می نویســد: »این کلمــه إِْن ُکْنَت تَِقّیاً به  
عنوان امر به معروف و نهی از منکر اســت؛ یعنی تو بپرهیز مثل اینکه ذات 

اقدس اهلل به ما می فرماید این کار را انجام ندهید«.
او صدیقه ای بود که چون آیت الهی را دید و به فرمان خدا روح عیسی مسیح 
در او دمیده شد، نشانه و آیت نخواست و این امر غیرعادی و الهی را تصدیق 
َِّتي أَْحَصَنْت َفْرَجَها َفَنَفْخَنــا فِیِه ِمْن ُروِحَنا َو  کــرد: »َو َمْریََم ابَْنَة ِعْمــَراَن ال
َِّها َو ُکُتِبِه َو َکانَْت ِمَن الَْقانِِتیَن«  )مریم:۱2(؛ او پاک زیست  َقْت بَِکلَِماِت َرب َصدَّ

و برگزیده خدا شد و الگویی شد برای هر زن و مرد مؤمن.



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

   چهار شنبه 1 خرداد 1398  16 رمضان 1440 22می 2019   سال سی و دوم  شماره 8972 

 بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در مراسم افتتاح مرکز 
اسالمی بین المللی شــام برای مبارزه با تروریسم و افراط     
گرایی بــا بیان اینکه مردم این کشــور در حال مبارزه با 
تفکر تکفیری هستند، بر ضرورت تثبیت اخالق و مقابله با 

افراط گرایی تأکید کرد.

دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکا در تازه ترین مواضع ضد 
چینی خود اعالم کرده است که اجازه نمی دهد پکن تبدیل به 

یک ابرقدرت شود.

 رئیس سرویس اطالعاتی روسیه  هشدارداد

افزایش»تروریسم ضد  اسالمی« در غرب
  جهان   دنیا هنوز هم فیلم کشتار در دو مسجد مسلمانان 
شهر کرایست چرچ نیوزیلند را به یاد دارد؛ حادثه ای که در 
آن 51 مسلمان شهید شدند. روز گذشته اما محاکمه عامل 
این حمله آغاز شد. بی بی سی اعالم کرد: پلیس نیوزیلند 
عامل کشتار کرایست چرچ را به انجام عملیات  تروریستی 
متهم کرده است. این از معدود دفعاتی است که یک غیر 
مسلمان به جرم قتل مسلمانان به تروریست بودن متهم 
می شــود. تا پیش از این غربی ها با »نژادپرستانه« خواندن 
این گونه حرکات، سعی در تلطیف روحیات تروریستی در 

غرب داشتند.
همزمان رئیس ســرویس اطالعاتی روســیه روز گذشته 
درباره تبدیل شــدن موضوع »تروریسم ضد اسالمی« به 
یک تهدید مهم برای صلح جهانی هشــدار داد. الکساندر 
بروتنیکوف، در افتتاحیه نشست شورای سران آژانس های 
امنیتی و سرویس های اطالعاتی کشورهای عضو سازمان 

کشورهای مستقل هم سود این هشدار را مطرح کرد. 
وی با اشاره به اینکه تروریسم ضد اسالمی در حال تبدیل 
شدن به یک تهدید جدی دیگر برای امنیت است، افزود: 
مشکالتی که چندین سال است حل نشدنی باقی مانده اند، 
ســبب تحریک و افزایش ملی گرایی و بیگانه ستیزی نزد 
مردم بومی کشــورهای مهاجر پذیــر و در ادامه موجب 

تحریک حمله به مسلمانان شده است.

مقابله رســمی دولت هــا بویژه آمریکا بــا مهاجران در 
ســال های اخیــر به یکــی از مهم ترین عوامــل ایجاد 
اختالف های مذهبی در جهان تبدیل شده است. در این 
میان اسالم هراسی بیش از پدیده های دیگر دستاویزی 
برای توسعه و تحکیم قدرت های سیاسی در جهان شده 
و از زمان به قدرت رسیدن دونالد ترامپ در آمریکا این 

موضوع گسترش یافته است.
از طرفــی به نظر می رســد کشــورهای عرب حاشــیه 
خلیج فارس هم به طور غیر مستقیم نقش جدی در ترویج 
اسالم هراسی دارند. نشریه فارن پالیسی در نوشتاری به این 
مسئله پرداخته و گفته است: رژیم های عربی میلیون ها 
دالر برای البی از طریق مؤسسات دانشگاهی و گروه های 
تأثیرگذار مخالــف حکومت در پایتخت های غربی هزینه  
می کنند. حال آنکه بســیاری از این گروه ها ریشــه های 
مذهبی افراطی دارند. اگرچه این تحلیل فارن پالیســی 
صرفاً به حمایت های غیررسمی کشورهای عربی حاشیه 
خلیج فارس از گروه های شبه تکفیری در کشورهای غربی 
اشاره دارد، اما باید این را هم در نظر گرفت که این کشورها 
از مهم ترین متحــدان آمریکا و دونالد ترامپ هســتند؛ 
رئیس جمهوری که پس از روی کار آمدن او اندیشــه های 
ضد اسالمی و نژاد پرستانه بشدت در جهان رشد کرد، تا 

جایی که حادثه دردناک نیوزیلند اتفاق افتاد.

بدون تیتر

اتاق فکر

اتاق فکر بروکینگز بررسی کرد
فقر؛ ریشه ملی گرایی دراروپا

نیک پندار:کارلو باستاسین، تحلیلگر اندیشکده 
بروکینز در تحلیلی درباره جریان های مختلف 
اروپا و روند رو به رشد قدرت راستگرایان در 
این قاره می نویسد: در صورتی که علل پنهان 
ملی گرایی کشف نشود، این دکترین سراسر 
اروپا را درخواهد نوردید؛ بنابراین سیاست گذاران 
اروپا باید عوامل جدید، قدرتمند و فراگیری که 
و سیاسی می شود  اجتماعی  تغییرات  سبب 
نادیده  را  نکته  این  نباید  را تشخیص دهند. 
بگیریم که شعارهای ناسیونالیستی، شعارهای 
مانند  ناسیونالیست  احزاب  محبوبی هستند. 
حزب »لیگ« ایتالیا یا حزب »آلترناتیو« آلمان، 
خود را به عنوان آلترناتیوی برای خسارت های 
)فقر و نابرابری( ناشی از جهانی شدن مطرح 
می کنند. این تحلیلگر در ادامه عمومی شدن 
»انحطاط  عنوان  تحت  را  اروپا  در  ملی گرایی 
اگر  گوید:  می  و  می کند  معرفی  سکوالر« 
دولت ها بخواهند، می توانند فقر اقتصادی را با 
چند ماه اصالح مالیاتی و اعمال سیاست های 
مجدد توزیع ]منابع[ اصالح کنند. اما اگر این 
اتفاق نیفتد و نابرابری های اقتصادی در اروپا 
اصالح نشود، سال ها و حتی چند دهه طول 
خواهد کشید، تا انحطاط سکوالر درمان شود.

یاهو نیوز: یک نوجوان مهاجر گواتماالیی در 
بازداشت مأموران مرزی آمریکا جان خود را 
از دســت داد و به پنجمین کودک مهاجری 
تبدیل شــد که از ماه دســامبر تاکنون در 

بازداشت مأموران آمریکایی جان می دهد.
خبرگزاری فرانسه: به دنبال انتشار ویدئویی 
جنجالی از معاون صدر اعظم اتریش در شنبه 
هفته جاری که منجر به کناره گیری وی شد، 
اخبار رسیده از اســتعفای همه وزیران این 
دولت که عضو »حزب راست افراطی« هستند،  
در حمایــت از »هربرت کیکل« حکایت دارد.

جنگ طلبی یانکی ها

 نامه 400 عضو کنگره به ترامپ
 برای مداخله درسوریه

مهر: حــدود ۴۰۰ تن از اعضای کنگره با 
ارسال نامه ای به دونالد ترامپ خواستار تداوم 
حضور نظامی آمریکا در سوریه شدند. در 
این نامه با ادعای اینکه راه حل های سیاسی 
موجود بــرای حل بحران ســوریه کافی 
نیســت، محدود شدن تروریسم را در گرو 
اتخاذ راهبردی معرفی می کند که مبتنی 
بر به رسمیت شــناختن حق دفاع رژیم 
صهیونیستی، تشدید فشار بر ایران، روسیه 
و حزب اهلل باشــد. ترامپ در ابتدای ورود 
خود به کاخ ســفید وعده خروج نظامیان 
از خاک ســوریه را مطرح کرد، اما به مرور 
زمان از این تصمیم خود عقب نشینی کرد. 

راهبردهای روسیه در اروپا
قاره سبز این روزها بیش از هرچیزی درگیر آماده سازی مقدمات انتخابات پارلمانی  
است؛ انتخاباتی که عالوه بر فضای سیاسی کشورهای اتحادیه اروپا، توجه ساکنان 
کاخ کرملین را نیز به خود معطوف ســاخته. نگاه مسکو به تحوالت بین الملل در 

سال های اخیر دستخوش یک شیفت پارادایمی شده است.
برخالف گذشته که این کشور رویکرد تدافعی و انفعالی در قبال سایر رقبا داشت، 
امروز وارثان تزارها به بازیگری فعال و کنشــگر تبدیل شده اند، تا جایی که کمتر 
انتخاباتی در غرب رخ داده است که ردپایی از روس ها در آن دیده نشود؛ از انتخابات 
ریاســت جمهوری آمریکا گرفته تا انتخابات پارلمانی اروپا. بسیاری از تحلیلگران 
معتقدند در رسوایی اخیر صدر اعظم اتریش که منجر به زلزله سیاسی در این کشور 
و فروپاشی دولت شد نیز سرنخ های مشکوکی از صحنه گردانی روسی دیده می شود. 

اما سیاست مسکو در قبال بروکسل چگونه است؟
باید اذعان کرد رسیدن به دو هدف اصلی، مبنای سیاست خارجی روسیه در قبال 

اروپا را در سال های اخیر تشکیل داده است:
1-روسیه تالش دارد تا جایی که ممکن است بین اعضای اتحادیه اروپا فاصله ایجاد 
کند. روس ها در اجرای این سیاست به موفقیت های زیادی رسیده اند و در نتیجه این 
رویکرد می  بینیم که در عمل سه گروه از کشورها در اتحادیه ایجاد شده اند؛ در گروه 
نخست کشورهایی مثل انگلیس قرار دارند که هنوز مخالف جدی روسیه و خواهان 
افزایش تحریم ها علیه آن ها هستند. گروه دوم کشورهای میانه رو تر مثل آلمان و 
فرانسه را شامل می شود که معتقدند باید از شدت دشمنی ها با روسیه کاسته و 
درهای تعامل گشــوده شوند و گروه سوم هم کشورهایی مانند یونان هستند که 
گرایش های چپ دارند و معتقدند فرصت اصلی در ارتباط جدی با روسیه نهفته است. 
2- روسیه تالش می کند تا حد ممکن با کشورهای عضو اتحادیه اروپا به صورت 
انفرادی وارد تعامل شــود؛ چرا که بدرســتی معتقد است تعامل با اروپای واحد و 

یکپارچه سخت و حتی غیرممکن است. 
با توجه به این دو هدف، روس ها ســعی می کنند در انتخابــات پارلمانی اروپا از 
جریان های راست افراطی یا جریان های چپ متمایل به خودشان حمایت کنند و 
تنها در صورتی که این جریان ها در انتخابات موفق شوند، روسیه می تواند امیدوار 

باشد تعامل با اتحادیه اروپا راحت تر از پیش اتفاق بیفتد.
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 انعکاس

عکس نوشت

دومینوی سقوط جنگنده های آمریکا 
یــک فروند جنگنده ارتــش آمریکا از نــوع »ای وی 8 هایر 2« و متعلق به 
تفنگداران نیروی دریایی در نزدیکی شــهر هاولوک در کارولینای شــمالی 
ســقوط کرد. نیروی دریایی آمریکا پس از تحقیقی چند ساعته این حادثه 
را یک تصادف اعالم کرد. این در حالی است که خلبان این هواپیما موفق به 
پریدن از هواپیما با چتر نجات شد و پس از آن به یک مرکز درمانی نزدیک 

حادثه انتقال یافت.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکترشعیب بهمن/کارشناس ارشد مسائل روسیه

 توطئه محتوم به شکستمذاکرات بی نتیجه با شورای نظامیدروغ شاخدار »تهدید مکه«

 فرار از باتالق یمن با
سوء استفاده از مقدسات

 تعیین ساعت صفر برای
 اجرای نافرمانی مدنی در سودان

حماس خواستار تحریم 
نشست اقتصادی بحرین شد

فارس: ســخنگوی انصاراهلل دروغ پردازی 
مقامات ســعودی در مــورد »تهدید مکه« 
از سوی نیروهای یمنی را تقالی آل سعود 
برای نجــات از باتالق یمن عنــوان کرد. 
پیشتر روزنامه عکاظ عربستان، مدعی شده 
بود، نیروهای انصاراهلل به سمت شهر الطائف 
و جده از توابع منطقه مکه مکرمه موشک 
بالستیک شلیک کرده اند. محمد عبدالسالم 
همچنین نشســت سران شورای همکاری 
خلیج فارس و سران عرب در عربستان را نیز 
تالشی از سوی ریاض برای منحرف کردن 
افــکار عمومی از  وقایع یمن و دســتیابی 
عربســتان به حمایت بین المللی دانست.

تسنیم: جمعیت شاغالن سودان و حزب 
کمونیســم این کشــور خواهان سرنگونی 
حکومــت نظامــی و اجــرای تحصن ها و 
اعتصاب ها در سراســر ســودان تا تأمین 
خواســته معترضان مبنی بر انتقال قدرت 
به غیرنظامیان شدند. مخالفان ضمن تأکید 
بر ضرورت مدنی شــدن کامل حکومت، از 
آغاز تشدید مواضع در قبال شورای نظامی و 
تعیین ساعت صفر برای اجرای نافرمانی مدنی 
و اعتصاب عمومی خبر دادند. این اقدام پس 
از آن صورت می گیرد که شورای نظامی و 
مخالفان نتوانستند به توافقی درباره تشکیل 
ریاســت شــورای حاکمیتی دست یابند.

ایســنا: جنبش حماس در بیانیه ای از 
کشورهای عربی خواست که در نشست های 
اقتصادی بحرین درخصوص معامله قرن که 
در ماه ژوئن برگزار خواهد شــد، شــرکت 
نکرده و با تمامی راهکارهای ممکن از ملت 
فلسطین در برابر توطئه های آمریکا دفاع 
کنند. حماس همچنین در این بیانیه نسبت 
به اهداف شوم هرگونه عادی سازی روابط 
میان کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی 
هشــدار داد.  وزیر خارجــه بحرین اما در 
واکنش به موضع گیری و مخالفت گروه های 
فلسطینی با نشست اقتصادی منامه، مدعی 
حمایت بحرین از حقوق فلسطینی ها شد.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد
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اذان مغرب
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اوقات شرعی به افق مشهد
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غروب خورشید
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی و خدمات پشتیبانی 
اداری کارکنان سازمان بازیافت و  تبدیل مواد شهرداری مشهد شماره ثبت :17499 تاریخ انتشار : 98/3/01

جلس��ه مجمع عمومی عادی  س��الیانه  ش��رکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندس��ی و خدمات پشتیبانی اداری 
کارکنان س��ازمان بازیافت و  تبدیل مواد ش��هرداری مش��هد  در س��اعت  14:30    روز   98/04/01 درمحل نمازخانه 
س��ازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد واقع در مشهد- حد فاصل پل حافظ و پل غدیر سازمان مدیریت پسماند 
شهرداری مشهد برگزار می شود.  از کلیه اعضای محترم تقاضا می شود جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات زیر 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضور آنها در جلسه مقدور نمی باشد می توانند حق رأی خود را به موجب وکالتنامه کتبی 
ب��ه ف��رد دیگری محول نمایند که در این صورت  تعداد آراء وکالتی هر عضو حداکثر س��ه رأی و هر ش��خص غیر عضو 

تنها یک رأی خواهد بود.
اعض��ای متقاض��ی اعط��اء نمایندگی به همراه وکیل مورد نظر خود باید از س��اعت   10   ت��ا   14   روز   98/04/01       به 
مح��ل دفتر ش��رکت مراجعه تا پس از تأیید وکالتنامه های مزبور توس��ط مقام مجاز ، ورق��ه ورود به مجمع برای فرد 

نماینده صادر گردد.
 دستور جلسه:

 1- استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت.
2- تصویب بودجه 98

3- تصویب صورتهای مالی 94 الی 97
4- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ابالغیه حکم جزء 9 بند ط تبصره 2قانون بودجه سال 98 کل کشور

5- انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل برای یک سال مالی .
ضمنا داوطلبان عضویت در بازرس��ی ش��رکت موظفند از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر به مدت یك هفته جهت ثبت 

نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه و مدارك الزم را ارائه نمایند.
هیئت مدیره  شرکت تعاونی خدمات مشاوره ای و فنی مهندسی و خدمات پشتیبانی اداری کارکنان سازمان 

بازیافت و  تبدیل مواد شهرداری مشهد
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آگهی مناقصه )نوبت اول(
ش��هرداری تربت جام در نظر دارد در اجرای برنامه های مصوب عمرانی س��ال 98 نس��بت به اجرای پروژه احداث فاز اول بوستان مشاهیر اقدام 
نماید. لذا از ش��رکت های واجد ش��رایط دعوت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه تا قبل از پایان وقت اداری روز شنبه  مورخ 98/3/18  به 

اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری مراجعه نمایند.
شرایط مناقصه: کلیه هزینه ها اعم از آگهی مناقصه، کارشناسی و ... بعهده برنده مناقصه می باشد.

به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی تعلق نمی گیرد.
آخرین مهلت ارسال پیشنهادات پایان وقت اداری روز یک شنبه مورخ 98/3/19 می باشد.

جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 52527911- 051 شهرداری تربت جام ) اداره فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی( تماس حاصل نمائید.
سایر اطالعات در اسناد مناقصه درج گردیده است.

پرداخت کلیه صورت وضعیتهای ارائه شده پیمانکار پس از رسیدگی و تایید از طریق تهاتر پروانه ساختمانی، و... اقدام خواهد شد. 2/29-109

ف
عنوان پروژهردی

مبلغ اعتبار
 )میلیون ریال(

محل تامین اعتبار
مبلغ ضمانت نامه شرکت در 

مناقصه ) ریال(
تاریخ بازگشایی پاکات

1
احداث بوستان مشاهیر

1/250/000/000منابع داخلی25/000 ) فاز اول(
98/3/19 ساعت 15

2
احداث ساختمان واقع در فاز 

98/3/19 ساعت 1/100/000/00015منابع داخلی22/000اول بوستان مشاهیر

 سید علی حسینی شهردار تربت جام

آگهی تغییرات ش�رکت توس�عه نفت                
و گاز رضوی سهامی خاص
 به شماره ثبت 390446 

و شناسه ملی 10380455051
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
1397,12,12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : رضا 
زنگن��ه ن��ژاد ب��ه کدمل��ی3309329682 به 
نمایندگی ش��رکت کارگزاری و بورس اوراق 
بهادار رضوی به شناس��ه ملی 10861642000 
ب��ه ج��ای عبدالمحم��د دلپری��ش به ک��د ملی 
1750833281 به س��مت عضو هیئت مدیره 

انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )475029(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت مهندس�ی 
اندیشه نوین رایورز شرکت سهامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 63719 و 

شناسه ملی 14007386891
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,17 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د 
: - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
اس��تان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش 
مرکزی ، شهر مشهد، جانباز ، خیابان شهیدساجدی 
6 )شهیداحمدی ( ، بلوار شهید ساجدی ، پالک 7 ، 
ساختمان نگین 9 ، طبقه پنجم ، واحد 11 کد پستی 
9197884588 تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )474776(
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س��ند مالکی��ت موت��ور س��یکلت بجاج دیس��کاور به 
ش��ماره موتور 19352و به ش��ماره تنه 954441 به 
رنگ مشکی به شماره انتظامی 822-83410 متعلق 
ب��ه اینجان��ب رضا خوی مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط است .
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س��ند کارخانه و کارت پالک و تسلسل مدارک کامیون 
ب��اری بنز به رنگ روغنی مدل 1369به ش��ماره موتور 
101205656 به ش��ماره شاس��ی 16409082 به ش��ماره 
انتظامی 629ع38-ایران85 متعلق به اینجانب بشیر 
درزاده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. 
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اینجانب حمید جمال زهی مالک خودروی سواری 
پژو پارس به ش��ماره انتظامی ایران 52   428ب 
72 و ش��ماره موت��ور 1612710006623 وش��ماره 
شاس��ی 060317 به علت فقدان اس��ناد فروش ، 
تقاضای رونوش��ت المثنی اسناد مذکور را نموده 
ل��ذا چناچه ه��ر کس ادعای��ی درم��ورد خودروی 
مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر حقوقی 
س��ازمان فروش ش��رکت ایران خ��ودرو واقع در 
پی��کان ش��هر س��اختمان س��مند مراجع��ه نمایند 
بدهی اس��ت پس از انقضای مهل��ت مذکور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد . 
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شناسه آگهی: 476021


	1 m new new new
	2 new new new new
	3 new new
	4 new new
	5 new
	6
	7
	8

