
نابغه ای که 
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:jامام علی
یکی از برترین 

انتخاب ها و بهترین 
پشتیبان ها این است 
که در قضاوت عادل 

باشی و عدالت را 
درباره خواص و 

عامه مردم، یکسان 
جاری کنی. 
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سالروز تخریب حرم مطهر ائمه بقیع علیهم السالم را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

 ............ صفحه 2

  نخست وزیر ژاپن عصر امروز وارد ایران می شود 

»آبه« دردو راهی تهران - واشنگتن

 آیین نامه اجرای قانون 
رسیدگی به دارایی مقامات 

و مسئوالن اعالم شد

باالخره 
» از کجا آورده ای؟«

 سیاست   سفر نخست وزیر ژاپن در میان رفت وآمدهای مختلف دیپلماتیک کشورهای 
همسو با آمریکا )همانند اروپایی ها یا برخی کشورهای شرق آسیا( به کشورمان، یکی از 
جدی ترین و قابل توجه ترین موردهاست، اما با توجه به بی نتیجه بودن رفت و آمدهای 
قبلی )همانند وزیر امورخارجه آلمان(، واکنش مســئوالن ایران، سیاســتمداران و نظر 
کارشناســان جهانی به نظر نمی رسد که این دیدار نتیجه ملموس و عینی داشته باشد.

مشخص نیست آمریکا چه وعده ای به ژاپن داده که سبب شده این خریدار نفت ایران، به 
طمع میانجی گری به تهران بیاید، اما خود به خوبی واقف است که آمریکا بازیگری پرفریب 

و دغلکار است. برای همین یک دیپلمات ژاپنی روز گذشته...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
حمیدرضا آصفی

این روزها سفرهای دیپلماتیک مقامات آمریکایی به سایر نقاط بویژه اروپا و منطقه 
از یک سو و از سوی دیگر سفرهای مقامات اروپایی و منطقه ای به تهران همزمان 
رقم می خورد. دلیل و دستاورد این سفرهای دیپلماتیک که با محور ایران انجام 
می شود، چیست؟ به نظر می رسد حال که تمام تیرهای واشنگتن به سنگ خورده، 

دوباره مقامات آمریکا به حربه همیشگی خود...

 موضع محافظه کارانه اروپا 
در قبال ایران

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 سیاست  روز گذشته پس از فراز و نشیب های 
مختلف آیین نامه قانون رســیدگی به دارایی 
مقامات، مسئوالن و کارگزاران جمهوری اسالمی 
ایران ابالغ شــد. قانونی که در واقع مسئوالن را 
مورد خطــاب قرار داده که از کجــا آورده ای؟ 
حقوق های نجومی، زد و بندهای سیاســی در 

ماجراهای خصوصی سازی...

آیا وعده های دولتی جلو 
رشد افسارگسیخته قیمت 

خانه را می گیرد؟

فراموشی
 رونق تولید 

درحوزه مسکن

بررسی تشکیل مرکزی 
برای سنجش 

غیر سنتی داوطلبان

دانشگاه کنکوری 
نمی تواند مسائل 
کشور را حل کند

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

مدیرعامل مؤسسه موقوفه 
خدمات زائر رضوی در 

گفت وگو با قدس تشریح کرد  

چطور می توانیم 
در زائرسرای رضوی 

اقامت کنیم؟
 ............ صفحه 3
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حراج حضورى وسايط نقليه 
شرح در صفحه 3

« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

 ﹩ا︗︣ا ️﹢﹛︪ــ︐﹫﹀︀ن- او﹡ ︣ــ ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥︫  ︡﹝︀ت︎  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٢٨  را از  ︫﹤ ︨ــ︀ل١٣٩٨) ︋ 
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
︀ز﹡︡.   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و  ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢١ ﹤﹡︀﹞︀ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٧

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٠/١٣٩٨/٠۴
︡ف  ﹫︀︋︀ن︮  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۳۱
۰۵

﹡﹢︋️ دوم

/ع
۹۸
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۲۰
۷

آگهى مناقصه عمومى 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س در ﹡︷︣ دارد 
﹝﹆︡ار ﹋︀︾︢ ﹎﹑︨﹥ و ︑︣︣ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
︠ــ﹢د را از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 

. ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
ــ﹢د  ﹜ــ︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩︫ 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ️﹁︀ــ️ در︗
︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇️ اداری 
ا﹝ــ﹢ر  واــ︡  ︋ــ﹥   ٩٨/٣/٢۵ ︫ــ﹠︊﹥ 
﹇︣ارداد﹨︀ی روز﹡︀﹝﹥ ﹇ــ︡س وا﹇︹ در 
﹝︪ــ︡ -︋﹙﹢ار ︨︖︀د ︋﹫﹟ ︨ــ︖︀د ١-٣ 
 ︀ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ﹝︣ا︗︺﹥ و
 ﹟﹀﹚︑ ︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠۵١٣٧۶٨۵٠١١ ︑﹞︀س

 ﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س  

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩     ( ﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره : ٢-٩٨

١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از ﹝︣︵ ﹏︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای 

︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ︨︀ل ١٣٩٨
️ ا﹝﹢ر ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹫﹑  ︮︡ ﹫︀︑ :︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️ ﹫﹑ ٣-︡ا﹇﹏︮ 

۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٣۵۶۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن  ر︀ل
۵- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ١٧٨٫٢﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ر︀ل ︋ــ︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇﹏٣﹝︀ه و﹇︀︋﹏ 

︣﹍٣︀﹝︀ه د︑︡︡﹝︑
 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨  ﹁︀در ﹏﹞-۶

️ ١۴ روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٣/٢۶   ︻︀  ︨︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢٢︑ ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ -٧
٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ر﹎︤اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)

٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮  روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/۵/٩٨      
١٠-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎︪ــ︀︩ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ︨ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز ︀ر ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/۵ ︫︣﹋️ آب 

﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
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« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

 ﹩ا︗︣ا ️﹢﹛︪ــ︐﹫﹀︀ن- او﹡ ︣ــ ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥︫  ︡﹝︀ت︎  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ــ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
 .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٢٨  را از  ︫﹤ ︨ــ︀ل١٣٩٨) ︋ 
﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
︀ز﹡︡.   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و  ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢١ ﹤﹡︀﹞︀ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٧

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٠/١٣٩٨/٠۴
︡ف  ﹫︀︋︀ن︮  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ -︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︠ 

٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی  

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۳۱
۰۵

﹡﹢︋️ دوم

/ع
۹۸
۰۳
۲۰
۷

آگهى مناقصه عمومى 
﹝﹣︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س در ﹡︷︣ دارد 
﹝﹆︡ار ﹋︀︾︢ ﹎﹑︨﹥ و ︑︣︣ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 
︠ــ﹢د را از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 

. ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
ــ﹢د  ﹜ــ︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩︫ 
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ️﹁︀ــ️ در︗
︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇️ اداری 
ا﹝ــ﹢ر  واــ︡  ︋ــ﹥   ٩٨/٣/٢۵ ︫ــ﹠︊﹥ 
﹇︣ارداد﹨︀ی روز﹡︀﹝﹥ ﹇ــ︡س وا﹇︹ در 
﹝︪ــ︡ -︋﹙﹢ار ︨︖︀د ︋﹫﹟ ︨ــ︖︀د ١-٣ 
 ︀ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ﹝︣ا︗︺﹥ و
 ﹟﹀﹚︑ ︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠۵١٣٧۶٨۵٠١١ ︑﹞︀س

 ﹝﹣︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س  

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩     ( ﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره : ٢-٩٨

١-د︨︐﹍︀ه ︋︣﹎︤ار ﹋﹠﹠︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥:︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از ﹝︣︵ ﹏︀ی ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای 

︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ در ︨︀ل ١٣٩٨
️ ا﹝﹢ر ﹞﹏ و﹡﹆﹏ از اداره ﹋﹏ ︑︺︀ون ،﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩  ﹫﹑  ︮︡ ﹫︀︑ :︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️ ﹫﹑ ٣-︡ا﹇﹏︮ 

۴- ︋︣آورد او﹜﹫﹥ :︡ود ٣۵۶۴ ﹝﹫﹙﹫﹢ن  ر︀ل
۵- ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ١٧٨٫٢﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن ر︀ل ︋ــ︀ ا︻︐︊︀ر︡ا﹇﹏٣﹝︀ه و﹇︀︋﹏ 

︣﹍٣︀﹝︀ه د︑︡︡﹝︑
 www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋(︀د︐︨) ️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨  ﹁︀در ﹏﹞-۶

️ ١۴ روز﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٣/٢۶   ︻︀  ︨︀ ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:ازروز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢٢︑ ️ ︨ا ﹁︀در ️ ﹚﹞ -٧
٨- ﹝﹢︑ ﹏﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ر﹎︤اری در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)

٩- ﹝﹢︑ ️﹚﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ٩ ︊︮  روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/۵/٩٨      
١٠-﹝﹏ وز﹝︀ن ﹎︪ــ︀︩ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: ︨ــ︀︻️ ︊︮١٠ روز ︀ر ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/۵ ︫︣﹋️ آب 

﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩
︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۰۳
۱۹
۴

کنا
/ای

یی
ضا

تقا
ی 
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س: م
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هدیه تولد کاریکاتوریست های ایرانی  به ملکه الیزابت!
 ............ صفحه 12

نمایشگاه »آسوده باش، من ملکه ام« در حوزه هنری افتتاح شد 

 

حفظ حرمت  اهل بیتb همانند حرمت  پیامبرa واجب است
در سالروز تخریب قبور ائمهb بقیع، دو تن از علمای اهل سنت این اقدام را خالف مبانی دینی دانستند  

 ............ صفحه 7
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   چهارشنبه 22 خرداد 1398 8 شوال 1440 12 ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8986 

روزنامـه صبـح ایـران

پیام تسلیت در پی درگذشت همشیره حجت االسالم والمسلمین سید حسن نصراهلل   khamenei.ir: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشت همشیره حجت االسالم والمسلمین سید حسن 
نصراهلل دبیرکل حزب اهلل لبنان را تسلیت گفتند.متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: »بسمه تعالی،  جناب مستطاب حجت االسالم و المسلمین آقای حاج سیدحسن نصراهلل دام اعزازه، درگذشت 

همشیره  مکّرمه را به جنابعالی و دیگر بازماندگان ایشان تسلیت می گویم و رحمت و غفران الهی را برای وی مسألت می نمایم. والسالم علیکم و رحمةاهلل«

 سیاست/ مهدی پناهی   سفر نخست 
وزیر ژاپن در میان رفت وآمدهای مختلف 
دیپلماتیک کشورهای همســو با آمریکا 
)همانند اروپایی ها یا برخی کشورهای شرق 
آسیا( به کشورمان، یکی از جدی ترین و قابل 
توجه ترین موردهاســت، اما با توجه به بی 
نتیجه بودن رفت و آمدهای قبلی )همانند 
وزیر امورخارجه آلمان(، واکنش مسئوالن 
ایران، سیاســتمداران و نظر 
کارشناســان جهانی به نظر 
نمی رسد که این دیدار نتیجه 
ملموس و عینی داشته باشد.
آمریکا چه  نیست  مشخص 
وعــده ای به ژاپــن داده که 
سبب شده این خریدار نفت 
ایران، به طمع میانجی گری 
به تهــران بیایــد، اما خود 
به خوبی واقف اســت که آمریکا بازیگری 
پرفریب و دغلکار اســت. برای همین یک 
دیپلمات ژاپنی روز گذشــته تصریح کرد 
که آبه در این سفر به دنبال میانجی گری 
بین ایران و آمریکا نیست و صرفاً به دنبال 
تعمیق روابط و دوستی دوجانبه بین ایران 

و ژاپن است.

 جزئیات سفر آبه به تهران
این مقام وزارت خارجــه ژاپن بعدازظهر 

دیروز در محل سفارت ژاپن در تهران و در 
جمع خبرنگاران جزئیات سفر آبه شینزو 
نخست وزیر ژاپن به تهران را تشریح کرد. 
به گفته وی » آبه عصر امروز چهارشــنبه 
وارد تهران می شود و پس از ورود با حسن 
روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و پس 
از آن در نشستی خبری به همراه روحانی 
شرکت و صبح پنجشنبه نیز با مقام معظم 
رهبری دیدار می کند«.این مقام ژاپنی در 
مورد خرید نفت از ایــران نیز گفت: این 
تصمیمی است که شرکت های خصوصی 

باید اتخاذ کنند و به آن ها بستگی دارد. 

وی درباره پیوســتن ژاپن به اینستکس 
)ابزار پشــتیبان مبادالت تجــاری( نیز 
گفت که دولت ژاپن هنــوز در این مورد 

تصمیم گیری نکرده  است.
از سوی دیگر بنا به گفته سخنگوی دولت 
ژاپن، نخســت وزیر این کشور در آستانه 
سفر خود به ایران با رئیس جمهور آمریکا 
در خصوص مسائل منطقه از جمله ایران 
گفت وگوی تلفنی برقرار کرد. پیش از این 
برخی رســانه ها گمانه زنــی کرده بودند 
که احتماالً نخســت وزیر ژاپن از روحانی 
برای شــرکت در نشست گروه 20 دعوت 

کند، با این حال دیپلمات ژاپنی در تهران 
عنوان کرد: نخســت وزیر ژاپن در جریان 
نشســت گروه 20 با ترامپ دیدار می کند 
و نمی توانم درباره تصمیم نخســت وزیر 
پیش داوری کنم. اما شاید بتوان حدس زد 
که احتمال دارد او وضعیت کنونی ایران را 
با وی در میــان بگذارد.این اظهار نظر در 
حالی اســت که سخنگوی وزارت خارجه 
آمریــکا در واکنش به این دیدار گفت: ما 
با متحدان خود در جلوگیری از ایران برای 
رسیدن به توانایی های تولید سالح اتمی 

اتفاق نظر داریم.
ســفیر آمریکا در ژاپن نیز با طفره رفتن 
از پاســخ دادن به ســوال آیا آبه شــینزو 
حامل پیامــی برای تهران اســت گفت: 
مــن وارد جزئیات مذاکــرات )میان آبه 
و ترامــپ( نمی شــوم. این مســئله را به 
خود نخســت وزیر می سپارم.هدف ایاالت 
متحده از تحریم های اقتصادی، وارد کردن 
فشــار بر مذاکره کنندگان ایرانی است که 
همچنان مخالف اجرایی شــدن شروط و 
درخواست های آمریکا در مورد برنامه های 
موشکی و نفوذ منطقه ای خود هستند. به 
نظر می رسد استواری موضع ایران در این 
دو مورد، واضح اســت. حال باید دید آبه 
شینزو با این شرایط از سفر سه روزه خود 

به تهران آورده ای خواهد داشت؟

 نخست وزیر ژاپن عصر امروز وارد ایران می شود

»آبه« دردو راهی تهران- واشنگتن 

 کلیدی که قرار بود درهای بســته را باز کند، درهای باز را 6 قفله و پلمب کرد! 
09150007302

 شرکت برق کار بسیار قشنگی در دستور کار دارد مبنی بر حذف قبوض کاغذی 
و پیامکی نمودن قبض که برآورد شده هر دوره ظاهراً ۱0 میلیارد تومان صرفه جویی 
دارد، مابقی شــرکت ها مثل آب، گاز، تلفن و... چه خوب است در این کار زیبا که 
صرفه جویی در بیت المال را در بر دارد حضور و مشــارکت نمایند و قبوض کاغذی 
کالً حذف گردد که عالوه بر صرفه جویی ریالی کمکی هم به حفظ طبیعت است. 

09150002995
 اگر بهانه  مجلس  نبود به  چه  بهانه ای  وزیر را می خواستی  کنار بزنی  آقای  رئیس 

جمهور!09190008895
 دولت در آخرین سال خود می خواهد آخرین ضربه اقتصادی اش را به ما فرهنگیان 
بزند. از نمایندگان محترم که انتخابات هم در پیش دارند استدعا داریم به هیچ وجه 
به دولت اجازه ندهند جا خالی کند و قسر در برود! جلویش را بگیرند و وادارکنند 
حقوق کارکنان بازنشسته دولت را همسان سازی واقعی کند، اکنون بازنشستگان 
جدید با 2/5 تا ســه برابر حقوق ما بازنشست می شوند. جلو ظلم دولت رابگیرید. 

09350007054
 قدیمی ها می گفتند که، سواره هیچ وقت از پیاده خبر ندارد..... حاال این حکایت 

دولتمردان ماست. 09370007049
 باعرض سالم و خدا قوت. پیشنهادی داشتم جهت جلوگیری از ورود سارقان 
به داخل ساختمان ها، اگر توسط افزایش کارایی آیفون تصویری درب منازل به 
نحوی که با بازشدن و بسته شــدن هر کدام از درب های ورودی و پارکینگ، 
توســط دوربین آیفون تصویری دو یا سه عکس گرفته شود از ورود سارقان به 
منازل تا حدودی جلوگیری می نماید )آیفون تصویری به نحوی نصب گردد که 
هر دو درب را پوشــش دهد. فقط دوربین آیفون تصویری بنحوی نصب گردد 
کــه به جای روبه رو، از زاویه ای نمایش دهد که هم شــخصی که زنگ می زند 
و هم اشــخاص ســارقی که با بازنمودن درب قصد ورود به منازل در روزها  و 
شب ها را دارند تا حدود زیادی ممانعت نماید. ممکن است شبکه نامحسوسی 
که در سطح کشور وجود دارند به شکل های مختلف از ساخت و استفاده از این 

نوع آیفون های تصویری ممانعت نمایند .  09150004760

 موضع محافظه کارانه اروپا 
در قبال ایران

این روزها ســفرهای دیپلماتیــک مقامات 
آمریکایی به ســایر نقاط بویژه اروپا و منطقه 
از یک ســو و از سوی دیگر سفرهای مقامات 
اروپایی و منطقه ای بــه تهران همزمان رقم 
می خورد. دلیل و دســتاورد این ســفرهای 
دیپلماتیک که با محور ایران انجام می شود، 
چیســت؟ به نظر می رســد حــال که تمام 
تیرهای واشنگتن به ســنگ خورده، دوباره 
مقامــات آمریــکا به حربه همیشــگی خود 
یعنی دروغ و نیرنگ روی آورده و برای اینکه 
بتوانند جمهوری اســالمی را فریب دهند، از 

مذاکره با ایران دم می زنند. 
در همین راستاســت کــه در چند روز اخیر 
آمریکا با جلو انداختن کشورهایی نظیر ژاپن، 
عراق، عمان یا آلمان و... خواســتار وساطت 
آن ها در این موضوع شــده، در حالی که این 

موضوع مانور و بازی فریب آمریکاست.
به نظر می رســد مجموعه ای از شکست ها 
و ناتوانی واشــنگتن در پیگیــری اهدافش 
مقامات کاخ سفید را به سمت اروپا کشانده 
اســت، اروپا هرچنــد به صــورت صوری 
همچنان ترجیح می دهــد برجام را حفظ 
کرده )امری کــه وزیر امورخارجه آلمان در 
سفر به تهران بار دیگر اعالم کرد( و به رابطه 
با ایران ادامــه دهد، اما از آنجــا که تداوم 
همکاری اقتصادی با کشــورمان می تواند 
بــرای اتحادیه پیامدهایی به دنبال داشــته 
باشد، اروپا موضع محافظه کارانه ای در پیش 

گرفته و به این روند ادامه می دهد.
 البتــه چیزی که از مدت ها پیش بر مردم و 
مقامات کشــورمان عیان شده آن است که 
نباید و نمی شود به اروپا دل بست و امیدوار 

بود. 
اکنون بهترین وقت اســت تا به ظرفیت ها و 
بخش خصوصی داخلی بهــا داده و اقتصاد 

مقاومتی را در دستور کار قرار دهیم. 
همزمان باید در افق های رو به جلو به توسعه 
همه جانبه روابط با کشورهای دیگر و بویژه 
همســایگان بها داده و آن را در اولویت قرار 
دهیم و تمام ســیب هایمان را در یک سبد 

قرار ندهیم.

  عزت اهلل یوسفیان مال، عضو ستاد مبارزه با 
مفاسد از دعوت اطالعات سپاه برای حضور در 
جلسات این ستاد خبر داد. به گفته وی،  حضور 
نمایندگانی از اطالعات سپاه در جلسات ستاد 
مبارزه با مفاســد اقتصادی وزن جلسات را باال 
می برد و موجب افزایش توان ستاد برای مبارزه 

با مفاسد خواهد شد.

  تفاهم نامــه همکاری بین ســازمان انرژی 
اتمی ایران و هیئت عالی رتبه کمیسیون انرژی 
اتمی کشــور افغانستان به منظور همکاری در 
زمینه های گوناگون بویژه ظرفیت سازی نیروی 
انسانی و کاربردهای انرژی اتمی در سالمت و 
کشاورزی به امضای رئیس سازمان انرژی اتمی 

و رئیس هیئت افغانستانی رسید.

 متهم علیرضــا حیدرآبادی پور، مدیرعامل 
پیشین بانک سرمایه که در حین تحقیقات از 
کشور متواری شده و به اسپانیا رفته بود، هفته 
گذشته توسط اینترپل شناسایی و دستگیر شد 
و تشریفات قانونی جهت اعاده وی هم اکنون 

در جریان است.

 عبدالرضــا داوری از چهره هــای نزدیــک 
به احمدی نــژاد و عضو دفتــر او در واکنش 
بــه توییت های همســرش »الهام ســلمانی« 
کــه مدعی وجــود یک »پرســتو« در زندگی 
مشترکشان شــده، گفت: در آستانه  جدایی از 

سلمانی است و پرستویی هم در کار نیست.

 با توجه بــه اینکه دولت بــه لحاظ زمانی 
درخواســت به تعویق افتادن سؤال از ظریف 
را داشــت و نمایندگان ســؤال کننده نیز با 
درخواســت دولت موافقت کردند، طرح سؤال 
از وزیر امور خارجه درباره دریای خزر به وقت 

دیگری موکول شد.

  به گفته محمد حســین کروبــی، فرزند 
مهدی کروبــی )از محصوران فتنه 88( عالوه 
بر نصب ماهواره برای آقای کروبی گفته شده 
که خواهر، خواهر زاده ها و برادرزاده ها هر موقع 
که بخواهند می توانند بدون هماهنگی قبلی به 

مالقات ایشان بیایند.

 »مورگان اورتگاس« سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا بامداد دیروز اعالم کرد که تنها راه حل 
پایان بحران با ایران دستیابی به توافق هسته ای 

جدید با تهران است.

 ســفیر ایران در انگلیس هشــدار داد که با 
تحریم نهاد مالی متناظِر ایرانِی اینســتکس 
توسط آمریکا، این ســازوکار »عمالً نابودشده 
و دیپلماسی اروپا به شکست کامل می رسد«. 
حمید بعیدی نژاد افــزود: امید که حاال همه 
متوجه شوند که بزرگ ترین تهدید علیه برجام 
و امنیت منطقه سیاســت تروریسم اقتصادی 

آمریکا علیه ایران است.

بدون تیتر 

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

آبه پس از دیداربا 
روحانی روز 
پنجشنبه  با مقام 
معظم رهبری دیدار 
می کند

بــــــــرش

خطر تعطیلی پاالیشگاه های خارجی با ادامه تحریم ایراناسماعیلی: این قتل خانوادگی و جنایی بود
 قدس آنالین  اسماعیلی، سخنگوی قوه 
با  خبری  نشست  در  گذشته  روز  قضائیه 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره انتقادها 
از سرعت در صدور کیفرخواست محمد علی 
نجفی و تکمیل مراحل تحقیقات پرونده قتل 
همسر سابق شهردار تهران در مدت ۱0 روز 
گفت: پرونده قتل خانم میترا استاد از منظر 
پرونده  و  خانوادگی  قتل  یک  نیز  قضایی 
جنایی بود که هیچ ابهامی نداشت و اقاریر 
پزشکی  گزارش  و  پلیس  تحقیقات  متهم، 
قانونی، صحنه جرم توسط بازپرس و دادسرا 
انجام شده و شفاف بود و پرونده نیاز به زمان 
بیشتری نداشت. ما پرونده های دیگری هم 
داشته ایم که حتی سریع تر هم رسیدگی شده 
و چون جناحی و سیاسی نبوده و جریان های 
سیاسی به آن توجه خاص نداشته اند، اتفاقاً 
به خاطر سرعت عملکردمان مورد سپاس هم 
قرار گرفته ایم، مثل پرونده قتل بنیتا یا پرونده 

قتل سعادت آباد.
 در پرونده شهادت امام جمعه کازرون هم 
که بعد از پرونده شهردار سابق تهران اتفاق 
افتاد، دیدیم که کارها خیلی زودتر هم انجام 

شد. قرار نیست ما حاشیه بسازیم و شاهد 
بتراشیم.  بنابراین رسانه ها و افرادی که به 
در  حاشیه سازی  از  دارند  دسترسی  رسانه 

این گونه مسائل خودداری کنند. 
خبرنگار  پرسش  به  پاسخ  در  اسماعیلی  
دیگری درباره طرح برخی اتهامات علیه میترا 
استاد همسر مقتول شهردار سابق تهران و 
همچنین طرح گمانه هایی در مورد »پرستو« 
که  موضوعات  برخی  بیان  گفت:  او  بودن 
جنبه قضایی و قانونی ندارد، بویژه مواردی 
اشتباه  نیست،  اسالمی  که مطابق شئونات 
است و نباید اسرائیلی رفتار کنیم. ما مبنای 
اخالقی داریم و مواردی که جنبه اخالقی و 
شرعی ندارد را بدون دلیل به افراد و اشخاص 

نسبت ندهیم.

که  است  کرده  اعالم  رویترز  سیاست     
ایران سبب  از  کاهش واردات و خرید نفت 
در  چین  پاالیشگاه های  از  برخی  تا  شده 
آستانه تعطیلی قرار گیرند. در همین ارتباط 
اعالم شده است که واردات نفت خام در چین 
پس از تحریم ایران، ۱۱ درصد کاهش پیدا 
کرده است. همچنین گفته شده که صادرات 
محصوالت نفتی چین در پنج ماهه نخست 
تن  میلیون  به ۴.۴۹  از 6.۱۷  سال 20۱۹ 
کاهش یافته و این موضوع زنگ خطر را برای 

اقتصاد چین به صدا درآورده است.
به گــزارش مهر چین بزرگ ترین واردکننده 
نفت ایران بوده اســت و تا پیش از تحریم ها 
روزانه افزون بر 650 هزار بشکه نفت از ایران 
می خریــد، اما پس از تحریم های آمریکا این 

رقم بشدت کاهش یافت.
 با این حال پکن با انتقاد از تحریم های آمریکا 
علیه نفت ایران، اعالم کرده که خود را ملزم به 
رعایت این تحریم ها نمی داند و از شرکت های 
خصوصی نیز خواسته است تا واردات نفت از 

ایران را ادامه دهند.
از سوی دیگر دولت هند در ۱0 روز گذشته 

سه نشست داخلی برای بررسی را ه های از سر 
گرفتن واردات نفت خام از ایران برگزار کرده 

است.
 به گزارش اسپوتنیک، در تحولی چشمگیر، 
در پی افزایش فشــارهای آمریکا برای توقف 
کامل واردات نفت ایران، »دارمندرا پرادهان« 
وزیــر نفت و گاز طبیعی هند روز دوشــنبه 
گفت وگوی تلفنی گسترده ای با »ریک پری« 
وزیر انرژی آمریکا داشته است. آسوشیتدپرس 
چنــد روز پیش در گزارشــی نوشــته بود، 
تحریم های آمریکا هزینه خرید نفت خام را 

برای هند باال برده است. 
برای پاالیشــگاه های هندی، مسافت عامل 
مهمی اســت و تحریم های آمریکا برهزینه 

حمل و نقل می افزاید.

 سیاســت  روز گذشــته پس از فراز و نشیب های مختلف 
آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن و کارگزاران 
جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد. قانونی که در واقع مسئوالن را 
مورد خطاب قرار داده که از کجا آورده ای؟ حقوق های نجومی، زد 
و بندهای سیاسی در ماجراهای خصوصی سازی و زندگی اشرافی 
برخی از مسئوالن سبب شده است که افکار عمومی سؤال کنند 
که چگونه مسئولی که پیش از مسئولیت، همچون سایر مردم 
بــود، ناگهان این همه از آن ها به لحاظ اقتصادی فاصله گرفته 
است.این آیین نامه که از سوی رئیس قوه قضائیه ابالغ شده است، 
شامل 2۱ بند و هشت تبصره می شود و در تاریخ ۱۳۹8.۳.۱۹ 
به تصویب رسیده است.رئیس قوه قضائیه در ابالغیه خود علت 
این امر را اجرای قانون رســیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
جمهوری اســالمی ایران، مصوب ۱۳۹۴.8.۹ مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دانسته که به دنبال افزایش اعتماد عمومی مردم 
به مسئوالن جمهوری اســالمی ایران و ارتقای سالمت اداری، 
آیین نامه اجرایی قانون رســیدگی به دارایی مقامات، مسئوالن 
و کارگزاران جمهوری اسالمی ایران است.به گفته این آیین نامه، 
وضعیت دارایی مســئوالن باید به اطالع »اداره کل ثبت دارایی 
مقامات مسئول« برســد که با نظر رئیس قوه قضائیه در حوزه 

ریاست قوه قضائیه تشکیل می شود.

فهرســت دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور 
باید شامل موارد ذیل باشد: 

۱-همه اموال غیر منقول، با ذکر مشــخصات پالک ثبتی و یا 
با هر شناســه دیگر و در صورتی که ثبت نشــده باشد با هر 

مشخصه ای که به سهولت قابل شناسایی است. 
2-حقــوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع، 

بهره برداری و نظایر آن.
 ۳- مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار. 

۴-سرمایه گذاری.
 5-اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا 

با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور.
 6-موجــودی حســاب های بانکــی، مؤسســات مالــی و 
اعتبــاری و صندوق هــا اعــم از دولتــی یــا غیردولتــی و 
 یــا قرض الحســنه و نظایــر آن بــا ذکر شــماره حســاب.

 ۷- هرگونه منابع درآمدی مستمر.
بر اســاس ماده ۱8 این آیین نامه رئیس قوه قضائیه می تواند 
نتیجه رسیدگی به دارایی مشموالن ماده یک قانون را منتشر 
کند. رهبر، رئیس جمهــور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و 
همسر و فرزندان آنان مشــمول ماده یک قانون رسیدگی به 

دارایی مسئوالن هستند.

 دارایی ها محرمانه می ماند
مــاده ۳ این آیین نامه به مرکز آمــار و فناوری اطالعات قوه 
قضائیه دستور داده است که در مدت دو ماه از تاریخ تصویب 
آیین نامه با همکاری اداره کل با رعایت سازوکارهای امنیتی، 
حفظ محرمانگــی و حریم خصوصــی و همچنین صحت و 
تمامیت داده ها، سامانه را به نحوی راه اندازی نماید که مقامات 
مسئول پس از نام نویسی در سامانه ثنا بتوانند اطالعات الزم را 
در فرم های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد، ارائه نمایند.

پیش از این سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسش که 
آیا دارایی های مســئوالن قرار است به صورت شفاف به اطالع 
مردم برســد یا اینکه صرفاً قرار است در اختیار قوه قضائیه و 
به صورت محرمانه باشد؟ گفت: بر اساس قانون ارائه فهرست 

اموال مسئوالن محرمانه است.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

حمیدرضا آصفی

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

شبکه اجتماعی

عجایب اپوزیسیون
سید عطاءاهلل مهاجرانی نوشت: یک آقای دانشمند یا نظربندی، 
می گفت نظرســنجی کرده اند بین ایرانیان خارج کشــور، ۹5 
درصد ترامپ را محبوب ترین شخصیت سیاسی جهان می دانند، 
مو هم الی درزش نمی رود! در داخل کشور هم ۷۳ درصد مردم 
شازده را محبوب ترین رهبر می شناسند. به نظرم پس از کشف 

حشمت علوی، باید مبانی این نظربندی را یافت!

روزگار عجیب یک سیاستمدار
وحید اشتری نوشــت: این روزها گند اوضاع مسکن با عملکرد 
6 ســاله آقای  آخوندی و با سیاست های حمایت از محتکران و 
سرمایه داران ذی نفوذ چنان باالگرفته که شخص آقای الریجانی 
که از سهامداران اصلی افتضاح کنونی هستند هم طرفدار مالیات 

بر خانه های خالی شده اند. چه روزگار عجیبی است.

الف وطن پرستی نجومی بگیران
رضا دانشمندی نوشت: رامبد جوان و همسرش همان کاری را 
کردند که سال هاست بعضی از مدیران نجومی بگیر و در عین حال 
استکبارستیزمان انجام می دهند؛ گرفتن تابعیت برای اهل بیت 
و فرستادنشان به دارالکفر، البته بی سروصدا. بیشتر از رامبد هم 
الف وطن پرستی و ایران دوستی می زنند و پاسخگو هم نیستند.

خاطرات َعَلم از شاهنشاه
اکبر گنجی با انتشار خاطرات اسداهلل َعلَم از نزدیکان شاه و به نقل 
از وی نوشت: رفتم منزل دوست دختر آمریکایی ام در نیویورک 
که دوست پسر فرانسوی اش زنگ زد. من و شاهنشاه با داشتن 
همســر حق داریم ده ها معشوقه داشته باشیم، اما این دختران 

جوان معشوقه ما حق ندارند با دیگری رابطه داشته باشند!

تجربه کمیته حسن نیت
عبداهلل گنجی نوشت: اوایل جنگ تحمیلی کمیته حسن نیت متشکل 
از چند رئیس جمهور از طرف سازمان کنفرانس اسالمی برای حل 
موضوع نزد امام)ره( آمدند.امام)ره( فرمودند چرا اینجا آمده اید؟مگر 
ما تجاوز کرده ایم که نزد ما آمده اید؟بروید با متجاوز صحبت کنید. 
حاال داستان سفر نخست وزیر ژاپن پس از لگد آمریکا به برجام است.

اینجا ایران است
صادق نیکو نوشت: تا جایی که میدونم محسن هاشمی به عنوان 
رئیس شورای شهر اکنون باید در مورد آسفالت  کف خیابون های 
تهران توییت کنه که چرا هر روز بدتر میشه، ولی خب در مورد 

نظریه والیت فقیه توییت میکنن چون اینجا ایرانه.

سیاست داخلی

سیاست خارجی قوه قضائیه
تکاپوی هند و چین برای از سرگیری واردات نفت کشورمان  پاسخی به ادعای سیاسی و امنیتی بودن پرونده نجفی

دفاعی-امنیتی
سخنگوی سپاه:

نشر اکاذیب علیه فرماندهان 
تاکتیک نخ نمایی است

احزاب و تشکل ها
مسئوالن  بسیج   دانشگاه های تهران: 

 کلید حل مشکالت 
در سفارتخانه ها نیست

مجلس
سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان:

نتیجه شکایت 2 نهاد از یک 
نماینده مجلس اعالم شد

سیاست خارجی
مقامات لبنانی:

زاکا، تبعه لبنانی-آمریکایی 
ایران را ترک کرد

سپاه نیوز: سردار شریف شایعاتی مانند فرار 
از کشور و یا دستگیری چند تن از سرداران 
ســپاه یا خانواده شان را مشمئزکننده خواند 
و گفت: دشــمنان برای تأثیرگذاری بر روند 
حمایت و همراهی شگفت انگیز افکار عمومی 
داخلی و خارجی از سپاه، به تاکتیک نخ نما 
شده نشر اکاذیب متوسل شده اند. این عزیزان 
از نیروهای مخلص سپاه بوده و در جایگاهی 

جدید فعالند.

دانشــجو: نشســت خبری » تبیین اتفاقات 
دیپلماتیک و مســائل مهم کشــور« با حضور 
مسئوالن بسیج دانشجویی دانشگاه های تهران، 
الزهــرا)س(، امام صادق)ع(، شــهید رجایی و 
دانشــگاه آزاد واحد تهران مرکز برگزار شــد. 
مسئوالن بسیج دانشگاه های بزرگ تهران در پایان 
این نشست خبری بیانیه قرائت و تأکید کردند 
که یقیناً کلید حل مشکالت اقتصادی و معیشتی 
در ســفارت هیچ مملکتی پیدا نخواهد شــد.

خانه ملت: جواد نوبندگانی درباره شکایت رئیس 
حفاظت و بازرسی مجمع تشخیص از محمود 
صادقی بیان کرد: هیئت نظارت صحبت های 
صادقی را خارج از وظایف نمایندگی ندانست. 
همچنین به دنبال شــکایت شورای نگهبان، 
پنج نفر از شــهود این نماینده در جلســات 
قبلی هیئت نظارت حضور یافته و توضیحات 
خود را ارائه کردند که هیئت نظارت همچنان 
دربــاره این موضوع در حال پیگیری اســت.

سیاست: خبرگزاری رویترز به نقل از مقامات 
لبنانی گفت که نزار زاکا شــهروند لبنانی-

آمریکایی که بتازگی حکم آزادی وی صادر 
شــده بود، روز گذشــته تهران را ترک کرد. 
»عبــاس ابراهیم« مدیــرکل امنیت عمومی 
لبنان که به ایران آمده نیز اعالم کرد »آزادی 
زاکا  ارتباطــی به تبادل زندانیان ندارد«. نزار 
زاکا محکومیتی ۱0 ساله داشت که بیش از 

یک سوم آن سپری شده بود.

آمریکا و تحریم اینستکس ایرانی
دولت ترامپ در ادامه سیاست فشار حداکثری اقتصادی علیه ایران در 
حال بررســی تحریم نهاد مالی موســوم به »ساز و کار تأمین مالی و 
تجــارت ایران و اروپا« یا »STFI« اســت. شــبکه خبری بلومبرگ 
گزارش داد: دولت ترامپ تحریم هایی را علیه نهاد مالی ایرانی متناظر اینستکس 
که به عنوان مبادله و تجارت انسان دوستانه با اروپا عمل خواهد کرد، در نظر گرفته 
اســت. چنین تصمیمی به احتمال زیاد ســبب عقیم ماندن تالش کشورهای 

انگلستان، آلمان و فرانسه در راه اندازی این کانال مراوده اقتصادی خواهد شد.

»پارتی« بازی روباه
روزنامه صبح نو با به کاربردن عناوینی همچون پارتی با سرو شراب و 
مواد مخدر، بســاط منقل و بافور انگلیسی، جمع آوری کمک هزینه 
جشن از جیب اسپانسرهای ایرانی، بهانه روز بانوان و بفرمایید افطاری 
نوشت: سفارت بریتانیا از ابتدای سال جاری فعالیت های عجیب و بودار خود را آغاز 
کرده است؛ از بازکردن درهای سفارت به روی بازدیدکنندگان تا افطاری دادن به 
مقامات دولتی و این آخری، برگزاری پارتی مختلط به مناسبت جشن نودوسومین 

سالگرد تولد ملکه الیزابت دوم.

رفت و آمد دست خالی »ماس« به ایران 
شــبکه خبری »دویچه وله« در بخش دیدگاه پایگاه اینترنتی خود به 
بررســی ســفر اخیر »هایکو ماس« وزیر امور خارجه آلمان به ایران 
پرداخت. در این مطلب آمده اســت که ماس با دست خالی به تهران 
رفت و با دســت خالی هم از این کشور بازگشت؛ سفر وزیر امور خارجه آلمان به 
ایران این موضوع را هم روشن کرد که نقش اروپا در غرب آسیا چندان مؤثر نیست، 

با این حال این اقدامات دیپلماتیک همچنان مهم هستند.

ژاپن به دنبال کسب اعتبار سیاسی
المانیتور به نقل از برخی کارشناســان ژاپنی و جهانی درباره ســفر 
نخست وزیر ژاپن به تهران نوشت: ژاپن تنها نقش یک میانجی را بر 
عهــده نــدارد. منافع این کشــور نیز در خطر اســت. ژاپن پیش از 
تحریم های آمریکا تقریباً 5 درصد از نفت خود را از ایران وارد  می کرد و افزایش 
قیمت نفت خام می تواند به اقتصاد ژاپن ضربه بزند.  آبه برای حل بحران های کره 
شمالی و روسیه به یک  نمایش موفقیت آمیز دیپلماتیک در سطح بین المللی نیاز 
دارد، اما تحلیلگران هشــدار دادند که نباید انتظارات باالیی برای این سفر داشته 
باشــیم. ژاپن هیچ وقت نقش فعالی در حل مشــکالت خاورمیانه نداشته  است.  

انتظاری نیست که سفر آقای آبه نتیجه ای به همراه داشته باشد.

باالخره » از کجا آورده ای؟«
 آیین نامه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات و مسئوالن اعالم شد



  اسکان، یکی از دغدغه های اصلی
 زائران در مشهد 

»پیدا کردن محل اسکان، یکی از دغدغه های اصلی 
زائران در سفر به مشهد است«؛ این را حمزه سپهریان 
می گوید که مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات زائر 
رضوی است؛ مؤسسه ای که تشکیل شده تا گام هایی 
عملی برای تأمین محل اسکان زائران بردارد.  واقعیت 
آنکه یکی از مهم ترین دغدغه زائران در سفر به شهر 
مقدس مشهد و بخصوص در ایام خاص و ویژه، تأمین 
محل مناسب جهت اسکان است؛ بارها مشاهده شده 
بســیاری از زائران کم برخوردار که توانایی رفتن به 
هتل ها، هتل آپارتمان هــا و... را ندارند در کمپ ها، 
پارک هــا و گاه کنار معابر و خیابان های این شــهر 
زیارتی اقامت می کنند که البته در شرایط نامناسب 
جوی، همیــن هم برای آنان مقــدور نخواهد بود. 
آستان قدس رضوی با هدف تکریم زائران و تأمین 
محل مناسب برای اسکان آن ها با راه اندازی زائرشهر 
و زائرســرای رضوی گام مهمی برای تحقق این امر 
که هیچ شــخصی نباید به خاطر مشکالت مالی از 
زیارت امام رئوف)ع( محروم شود برداشته است؛ حاال 
اداره زائرشهر و زائرسرای رضوی به مؤسسه موقوفه 

خدمات زائر رضوی سپرده شده است. 
 

    ا قامتگاه نامناسب 
در شأن زائر امام رضا)ع( نیست

سپهریان معتقد است، هدف از تشکیل این مؤسسه، 
تکریم زائران بارگاه مطهر امام رضا)ع( و ارائه خدمات 
مطلوب بــه آن ها بخصوص تأمین محل اســکان 
مناسب است. مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات 
زائر رضوی توضیح می دهد: همچنان که در حکم 
انتصاب تولیت آستان قدس رضوی توجه و عنایت 
ویژه به زائران بخصوص اقشار نیازمند و محرومان 
تأکید شده، بسیاری از زائران با عنوان زیارت اولی ها 
به دعوت معاونت محرومیت زدایی آســتان قدس 
رضوی برای زیارت حرم مطهر رضوی به مشــهد 
مقدس مشرف می شوند. از طرفی دیگر بسیاری از 
زائران کم برخوردار و اقشــار متوسط پس از تشرف 
به مشهد مقدس، در کمپ ها، پارک ها و گاهی در 
خیابان ها و معابر شــهر مشهد اقامت می کنند که 
این زیبنده شهر مشهد و در شأن زائر امام رضا)ع( 
نیســت. به همین دلیل آســتان قدس رضوی با 
راه اندازی دو مجموعه زائرشهر رضوی و زائرسرای 
رضوی، با رعایت همه معیارها و استانداردهای الزم، 
تالش کرده اســت تا هیچ زائری به خاطر نداشتن 
امکانات از جمله محل اقامت مناسب، از زیارت بارگاه 

مطهر امام هشتم)ع( محروم نماند. به همین منظور 
جهت اداره امور این مجموعه های عظیم و نیز اداره 
مجتمع های رفاهی میان راهی امام رضا)ع( که در 
جاده های منتهی به مشهد مقدس در استان های 
مختلف قرار دارد، مؤسســه موقوفــه خدمات زائر 

رضوی تشکیل شده است.

 آمادگی زائرشهر و زائرسرای رضوی
برای اسکان زائران

اما زائرشــهر رضوی و زائرسرای رضوی، شامل چه 
امکاناتی هستند؟ سپهریان با حوصله ای مثال زدنی 
به این پرســش پاسخ می دهد. او می گوید: زائرشهر 
و زائرســرای رضوی هر دو در بهترین مناطق شهر 
مقدس مشــهد از نظر آب و هوا و تشرف به بارگاه 
مطهر امام هشتم)ع( واقع شده اند. این دو مجموعه 
دارای بلوک ها و سوئیت های مربوط به اسکان زائران 
و همچنین سالن های مربوط به اسکان کاروان های 

زیارتی و زائران گروهی هستند.
زائرشــهر رضوی در ایام فرخنده میالد امام رضا)ع( 
در ســال 1395 و در زمینی به مساحت حدود 35 
هکتار و در ابتدای شــهرک طرق مشــهد واقع در 
حاشــیه بزرگراه )اتوبان( مشهد- باغچه با زیربنای 
220 هزار مترمربع و مشــتمل بر فضاهای اقامتی، 
خدماتی، فرهنگی و رفاهی افتتاح شــد. در ســال 
1396 نیز نمازخانه و رستوران هم در این مجموعه 
به بهره برداری رسید. هم اکنون 23 بلوک در زائرشهر 
هر یک به ظرفیت 125 نفر و چهار سوئیت سالنی 
)ویژه گروه های زیارتــی( با ظرفیت 150 نفر برای 
هر سالن به همراه یک سالن غذاخوری و نمازخانه 
در زائرشــهر رضوی جهت بهره مندی زائران آماده 

خدمات رسانی است.
وی ادامه می دهد: زائرســرای رضوی نیز در زمینی 
به مساحت حدود 8 هکتار و در انتهای بلوار چمن 
مشــهد با زیربنای حدود 44 هزار و 100 مترمربع 
و مشتمل بر فضاهای اقامتی، خدماتی، فرهنگی و 
رفاهی در حال ساخت است به گونه ای که فاز اول 
آن در مساحتی حدود 9172 مترمربع دارای هفت 
بلوک )هر بلوک به ظرفیت 125 نفر( و دو سوئیت 
سالنی برای زائران گروهی و کاروانی با ظرفیت 150 
نفر برای هر سالن به همراه یک سالن غذاخوری و 
نمازخانه است.سپهریان می گوید: فاز اول زائرسرای 
رضوی به بهره برداری رسیده و از فاز دوم آن نیز سه 
بلوک آماده بهره برداری بوده و سه بلوک هم از فاز 
سوم در حال تجهیز است، زائرسرای رضوی در حال 

حاضر آمادگی پذیرش بیش از 1000 زائر را دارد. 

در مورد زائرشــهر رضــوی نیز فاز 
اول آن کامالً به بهره برداری رسیده 
و ســه بلوک از فاز دوم آن در حال 
تحویل بوده و این زائرشــهر نیز در 
حال حاضر آمادگی پذیرش بیش از 

3000 نفر را داراست.

 چه گروه هایی از امکانات زائرشهر 
و زائرسرا استفاده می کنند؟ 

اما زائــران بارگاه منور حضــرت رضا)ع( چگونه 
می توانند از امکانات این مؤسسه استفاده کنند؟ 

بنا به توضیحــات مدیرعامل مؤسســه موقوفه 
خدمات زائر رضوی چند گروه از زائران از امکانات 

زائرسرا و زائرشهر رضوی استفاده می کنند. 
یک گروه زائــران زیارت اولی و زائرانی از اقشــار 
محروم و نیازمند هستند که با مساعدت معاونت 
محرومیت زدایی آســتان قدس رضوی و پس از 
انجام هماهنگی های الزم از اســتان ها و مناطق 
مختلف به مشــهد آمده و در واقع سه شبانه روز 
میهمان آستان قدس رضوی بوده و از امکانات این 

مؤسسه استفاده می کنند. 
گروه دیگر، زائرانی هستند که از مجموعه معاونت 
اماکــن متبرکه و امــور زائران به این مؤسســه 
معرفی می شــوند تا از امکانات اســکان موجود 

بهره مند شــوند. گروه بعدی 
کاروان های زیارتی از استان ها 
و شهرستان های مختلف بوده 
که پس از هماهنگی، ثبت نام و 
رزرو تاریخ و زمان برای اسکان 
به زائرشهر و زائرسرای رضوی 
مراجعه می کنند. گروه دیگر از 
زائران هم خانواده هایی هستند 
که تمایل دارند در تشــرف به 
مشهد مقدس از سوئیت ها و 
اتاق های این مؤسســه جهت 
اسکان استفاده نمایند. البته به 
غیر از گــروه اول که از طریق 
معاونت محرومیت زدایی آستان 
قدس رضوی معرفی می شوند 

برای ســایر گروه ها، هزینه های بهینه ای، مطابق 
ضوابط و دستورعمل های موجود دریافت می شود.

 سوئیت های مجهز
 در زائرشهر و زائرسرای رضوی

حمزه ســپهریان به امکانات موجود در زائرشهر 

و زائرســرای رضوی هم اشــاره ای 
می گوید: ســوئیت های  و  می کند 
موجود در دو مجموعه زائرشــهر و 
زائرسرای رضوی مجهز به سرویس 
بهداشــتی، حمام، تراس، یخچال، 
تلویزیون، تخت هتلی، میز، صندلی 
و دیگــر امکانــات رفاهی اســت. 
همچنین وجود آمبوالنس و تکنسین بهداشت، 
صندلی چرخدار و صندلــی نماز، تأمین امنیت 
مناسب و مطلوب، وجود سرویس ایاب و ذهاب از 
زائرسرا و زائرشهر رضوی برای تردد به حرم مطهر 
امام رضا)ع( )20 دســتگاه مینی بوس در زائرشهر 
و دو اتوبوس در زائرسرا(، همچنین ارائه خدمات 
حمل و نقل عمومی شــامل تاکســی بی سیم، 
تاکســی های خطی و تاکســی های خادمیاری 
و... از جمله امکانات و خدمات ارائه شــده جهت 

بهره مندی و رفاه حال زائران است.
مدیرعامــل مؤسســه موقوفــه خدمــات زائر 
رضــوی از امکان رزرو جا بــرای زائران هم خبر 
می دهد و می گوید: پایگاه اطالع رســانی مؤسسه 
 موقوفه خدمات زائر رضوی به نشــانی اینترنتی
 https://eghamat.razavi.ir هم در خدمت 
همه زائران قــرار دارد. امکان ذخیره)رزرو( کردن 
سوئیت ها و بلوک های زائرشهر و زائرسرای رضوی 
از جمله امکاناتی اســت که در این 
پایگاه پیش بینی شده است. زائران 
عالقه مند با ورود به این ســایت و 
انتخاب قسمت رزرو اتاق می توانند 
تاریــخ و زمان مورد نظر خود برای 
استفاده از امکانات این مؤسسه را 

انتخاب و ذخیره نمایند.
ســپهریان از امکان رزرو اتاق برای 
همکاران و کارکنان آستان قدس 
رضوی )از مشهد و سایر استان ها( 
هم خبر می دهد و می گوید: به طور 
کلی هر زائر و هموطنی که بخواهد 
از امکانات این مؤسسه استفاده کند 
می تواند به سایت مؤسسه )به نشانی 
اشاره شــده( و یا دفاتر نمایندگی 
آستان قدس رضوی در اســتان ها مراجعه کند. 
مطابق تمهیدات اندیشیده شده هر زائری از طریق 
رزرو اتاق در زائرشهر و زائرسرای رضوی می تواند 
از یک تا حداکثر هفت روز از امکانات فراهم شده 

استفاده نماید.
مدیرعامل مؤسســه موقوفه خدمات زائر رضوی 

به یک شــایعه هم پاســخ می دهد و می گوید: 
این مؤسســه تعهدی برای تأمین غذای متبرک 

مهمانسرای حرم مطهر رضوی برای زائران ندارد.
ســپهریان به کیفیت باالی غذای عرضه شده در 
مجموعه اقامتگاه های این مؤسســه هم اشــاره 
می کنــد و می گوید: بســیاری از شــرکت ها و 
مؤسسات تأمین غذا برای تأمین غذای مطلوب و 
باکیفیت برای ارائه به زائران، متقاضی همکاری با 

این مؤسسه در این زمینه هستند.
او از امکان مشــارکت خیرین نیک اندیش برای 
تکمیل و توسعه امکانات اقامتی این مؤسسه خبر 
می دهد و می گوید: شماری از زائران و خانواده ها 
جهت مشــارکت در وقف بلوک های زائرســرا یا 
زائرشهر رضوی، تعدادی از این بلوک ها را خریداری 
کرده و برای استفاده زائران وقف نموده اند تا از این 
طریق در این امر خداپسندانه سهیم باشند؛ این 

امکان برای دیگر خیران نیز فراهم است.

 مجتمع های میان راهی امکاناتی مناسب 
برای همه زائران و مسافران 

مدیرعامل مؤسســه موقوفه خدمات زائر رضوی 
از مجتمع های میان راهی امــام رضا)ع( هم یاد 
می کنــد و می افزایــد: افزون بــر 20 مجتمع و 
نمازخانه میان راهی امام رضا)ع( در جاده های دور 
و نزدیک منتهی به مشــهد توسط آستان قدس 
رضوی ساخته شده اند تا همه زائران و مسافران از 

امکانات رفاهی آن استفاده کنند. 
سپهریان می گوید: هدف از ایجاد این مجتمع ها، 
ایجاد فضایی مناســب برای زائران بارگاه مطهر 
امام رضا)ع( در محورهای منتهی به شهر مقدس 
مشهد اســت تا با خاطری آسوده  بتوانند پس از 
اســتراحت، تجدید قوا و بهره منــدی از امکانات 
فراهم شده به ســفر زیارتی خود برای تشرف به 
مشهد مقدس ادامه دهند. مطابق ضوابط تعیین 
شده مدیریت و بهره برداری از مجتمع های رفاهی 
میان راهی امام رضا)ع( در اســتان های کشور به 
این مؤسسه واگذار شده که برای رفاه حال زائران 
امکاناتی از قبیل نمازخانــه، پارکینگ، آالچیق، 
سرویس بهداشتی، فضای بازی و... همچنین در 
کنار این مجتمع ها، فروشگاه هایی برای اشتغال زایی 
به همراه رســتوران پیش بینی شده است، ضمن 
اینکه برگزاری نمازهای جماعت، اجرای برنامه های 
مذهبــی و فرهنگی در مناســبت های گوناگون 
)دعای کمیل، ندبه، توســل و...( برای بهره مندی 

زائران از دیگر خدمات ارائه شده به زائران است.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تولید بیش از 500 هزار جلد قرآن و کتب ادعیه در سال 97     آستان: مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی از تولید بیش از 500 هزار جلد قرآن و کتب ادعیه در سال گذشته 
خبر داد. مسعود فرزانه گفت: این کتاب ها در 125 عنوان اثر اعم از انواع قرآن و کتب ادعیه با تنوع  بسیار در نوع صحافی و کاغذ، خط، ترجمه، تذهیب و تفسیر منتشر شده و در اختیار آستان قدس رضوی قرار 

گرفته است که در مقایسه با سال 96 به لحاظ تعداد عناوین حدود 1/5 برابر شده است.

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

تولیت آستان قدس رضوی: 
 جشن های دهه کرامت باید الگوی شادی مشروع را 

به نسل جوان ارائه کند
آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
جشــن ها و ویژه برنامه هایی که در دهه 
کرامت برگزار می شود، باید الگوی شادی 
مشروع و بدون انجام فعل حرام را به نسل 

جوان منتقل کند.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی 
در دیدار اعضای ســتاد گرامیداشت دهه 

کرامت که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به انتساب دهه کرامت 
به میالد باســعادت حضرت رضا)ع(، تصدی برنامه های این دهه باید با آستان قدس 
رضوی باشــد اما به دلیل واگذاری این مسئولیت به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 

قانون را محترم می شماریم. 
وی نام گذاری روزهای بین میالد باسعادت حضرت فاطمه معصومه)س( و روز والدت 
حضرت رضا)ع( به عنوان دهه کرامت را ابتکاری تحسین برانگیز برشمرد و افزود: این 
دهه به مناسبت میالد حضرت علی بن موسی الرضا)ع( نام گذاری شده است، بنابراین 
آستان قدس رضوی باید در اجرای برنامه ها حضوری فعالی داشته باشد. حجت االسالم 
والمسلمین مروی خاطرنشــان کرد: آستان قدس رضوی در حد توان برای پیشبرد 
برنامه های دهه کرامت با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر دستگاه های اجرایی 
همکاری خواهد کرد. تولیت آســتان قدس رضوی بر ضرورت انتقال شادی و نشاط 
مشروع به جامعه در اعیاد و مناسبت های دینی تأکید کرد و گفت: در جشن های دهه 
کرامت این تلقی که جشن و شادی حتماً باید با انجام فعل حرام همراه باشد، اصالح و 

الگویی از نشاط و شادی مشروع به جامعه منتقل شود.
وی گفت: ائمه اطهار)ع( در احادیث مختلف به مردم توصیه فرموده اند که در شادی ما 
شادی کنید و در عزای ما عزاداری کنید، بنابراین همه ما باید برای تحقق این فرمایش 
ائمه)ع( اهتمام بورزیم. حجت االسالم والمسلمین مروی بیان کرد: با کمی ابتکار عمل 
و ذوق می توان شرایط را به گونه ای فراهم کرد که در عین ایجاد شادی و نشاط، هیچ 

شبهه فعل حرامی در فعالیت ها وجود نداشته باشد.
وی بر ضرورت معرفت افزایی در مناسبت های دینی نیز تأکید و عنوان کرد: در کنار 
برگزاری جشن ها و ارائه الگوی شادی مشروع به جامعه باید برای تقویت بنیه دینی 

مردم و ترویج معارف اهل بیت)ع( تالش کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی در پایان ضمن قدردانی از صوت دلنشین قاریان، مداحان 
و ذاکــران اهل بیت)ع( که در ماه مبارک رمضان موجبات رضایت زائران و مجاوران 
را فراهم آوردند، ابراز کرد: مسئوالن فرهنگی و تبلیغی آستان قدس رضوی در دهه 
کرامت همچون مناسبت های گذشته در جهت تعمیق مبانی دینی و آشنایی روح و 

جان مردم با آموزه های اسالمی گام برداشته و در این مسیر تالش کنند.

مروری بر سخنان رهبر معظم انقالب در »فجر صادق« 
آستان: به مناسبت سی امین سال رهبری آیت اهلل خامنه ای، مدیریت زائران غیرایراني 
کتاب »فجر صادق« را به دو زبان اردو و عربی ویژه زائران خارجی بارگاه منور رضوی 
چاپ کرد و در اختیار زائران قرار داد. این کتاب که ویژه زائران اردو زبان با شــمارگان 
3000 نســخه و زائران عرب زبان با شمارگان 5000 نسخه تولید شده، مروری است 
بر سخنرانی های معظم له با موضوع انقالب اسالمی که در سه گفتار تبیین شده که 
بخش نخست آن با عنوان »نگاهي بر تاریخ انقالب اسالمي« به بیان سخنرانی رهبر 
معظم انقالب در جمع اندیشمندان خارجی در سالگرد پنجمین سال پیروزی انقالب 

اسالمي اختصاص یافته است.

 رونمایی از قالیچه  نفیس دوره صفویه
 در موزه فرش آستان قدس رضوی

آســتان: همزمــان بــا  روز جهانی 
صنایع دســتی یکــی از قدیمی ترین و 
نفیس ترین قالیچه های جهان مربوط به 
دوره صفویه در قالب دوازدهمین برنامه 
»سه شــنبه های فرهنگی آستان قدس 

رضوی« رونمایی شد.
عبدالحســین ملک جعفریان، مسئول 

گنجینه فرش و منسوجات موزه آستان قدس رضوی در این برنامه که صبح روز 
گذشــته در موزه فرش حرم رضوی برگزار شد، با اشاره به جایگاه موزه های این 
سازمان در کشور گفت: ســال گذشته از سوی ایکوم، موزه آستان قدس رضوی 
از میان 400 موزه کشــور، به عنوان برترین موزه کشور شناخته شد. وی با اشاره 
بــه همزمانی این برنامه و روز جهانی صنایع دســتی به جایگاه فرش در صنعت 
صنایع دستی ایران اشاره کرد و در ادامه استانداردهای به کار رفته در موزه تخصصی 
فرش آستان قدس رضوی را برشمرد. ملک جعفریان به شیوه چیدمان فرش ها در 
این موزه اشاره کرد و گفت: با توجه به پراکندگی هنر و صنعت فرشبافی در کشور، 

آثار موزه فرش بر اساس مناطق مختلف هنر فرشبافی در کشور تقسیم شده اند.
مســئول گنجینه فرش و منســوجات همچنین در ادامه به معرفی ویژگی های 
»قالیچه محرابی باغی« به عنوان یکی از قدیمی ترین و نفیس ترین قالیچه های موزه 
فرش آستان قدس رضوی پرداخت و گفت: این قالیچه یکی از نفایس موزه فرش 
آستان قدس رضوی و متعلق به دوره صفویه است که در کرمان توسط محمدامین 

کرمانی به ابعاد 112×141 سانتیمتر مربع بافته شده است.
وی جنــس این فرش نفیــس را از تار پنبه ای و پود پنبه ابریشــم عنوان کرد و 
گفت: این فرش به لحاظ رج شمار و گره دارای 54 گره نامتقارن)فارسی( در 6/5 
سانتیمتر اســت که پود آن با رنگ طبیعی رنگ آمیزی شده و کاربرد سجاده ای 

داشته است.

آغاز به کار پایگاه های کنترل فشارخون در جوار حرم رضوی
آستان: مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از آغاز به کار پایگاه های 
طرح ملی بسیج کنترل فشارخون در جوار حرم مطهر رضوی خبر داد.دکتر ناصر 
سرگلزایی گفت: در ادامه اجرای طرح ملی بسیج کنترل فشارخون وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی کشور در خراسان رضوی، چهار پایگاه پایش سالمت ویژه 
غربالگری و اطالع رسانی فشارخون با همکاری مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی 

و با مشارکت خادمیاران سالمت در ورودی های حرم مطهر رضوی دایر شد.

خـــبر

فاز اول زائرسرای 
رضوی به 

بهره برداری رسیده 
و از فاز دوم آن نیز 

سه بلوک آماده 
بهره برداری بوده 

و سه بلوک هم از 
فاز سوم در حال 

تجهیز است

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه موقوفه خدمات زائر رضوی در گفت وگو با قدس تشریح کرد  

چطور می توانیم در زائرسرای رضوی اقامت کنیم؟ 

︣اج ︱﹢ری
︣ح و ︑︀ر ﹨︀ی   ︫﹤  ︋﹤﹫﹚﹆﹡ ︳︀︨و ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ای ا﹇︐︭︀دی در ﹡︷︣دارد ︑︺︡اد ﹤︧︨﹢﹞

ذ﹏ از︵ ﹅︣︣اج ︱﹢ری و︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹀︣وش ︋︨︣︀﹡︡.
 ﹩﹠﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ رت ﹡﹆︡ی﹢︭  ︋︡︣ ﹫︪﹠︀دی را درز﹝︀ن︠   ︎︼﹚︊﹞ ٪٢٠ ﹩︐︧︀ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︋ 
︎︣دا︠ــ️ ﹡﹞︀﹠︡ ﹜ــ︢ا در ا︗︣ای ﹇︀﹡﹢ن ﹨﹢ای ︎ــ︀ک  ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙︐︀  و ︠﹢درو﹨︀ی  
 ︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹢درو  ﹁︣و︠︐﹥︠   ︠️﹁︀︀ز ﹥ ﹝︣ا﹋︤ ﹝︖︀ز ا︨ــ﹆︀ط  و︋   ︋︀﹁︣ اورا﹇﹩  و ا︨ــ﹆︀︵﹩ ︮ 
و ︀ ︫ــ︣﹋️  در︣اج ﹝︧ــ︐﹙︤م ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥  از ︫ــ︣﹋︐︀ی  ﹝︣︋﹢︵﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡  در 
︭︠ــ﹢ص ︠﹢درو و ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙︐︀ی  ﹇︀︋﹏  ︫ــ﹞︀ره ﹎︢اری ﹁︣وش ︋ــ︣ای ︻﹞﹢م  ︋﹑﹝︀﹡︹                  

. ︫︡︀︋ ﹩﹞
︋﹫︩ از٢٣٠٠ د︨︐﹍︀ه ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ اورا﹇﹩، ︫﹞︀ره ﹎︢اری، ا︨﹆︀︵﹩ 

︑︺︡اد ۵۴ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو اورا﹇﹩ و ︫﹞︀ره ﹎︢اری 
بازديد: جمعه و شنبه 24و98/3/25 ساعت 9/00 الى 15/00

 محـل بازديـد: ــ︤د- ︫ــ︣ک رز﹝﹠ــ︡﹎︀ن ︗﹠ــ︉ ︑︺﹢ــ︰ ︎ــ﹑ک ︎︀ر﹋﹫﹠ــ﹌ ــ︀س                                                         
( ︑︺︡اد١٠۵٠د︨︐﹍︀ه  ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️)

ــ︤د- رو︋ــ﹥ روی ا﹝︀﹝ــ︤اده ︨ــ﹫︡ ︗︺﹀ــ︣ (ع) ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︫ــ︡ا (︑︺︡اد ١٣٠٠ د︨ــ︐﹍︀ه 
﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ و ٢٧ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو) 

                                              ︤︣﹞ ﹟︀ن ا﹝﹫ــ︷﹁︀﹞ ﹌︀ر﹋﹫﹠ــ ــ︣﹞ ﹩﹡︡﹞ ︡﹫ــ︤︎  ﹥ ا︧ــ︐﹍︀ه︫  ﹝︣ــ︤- ﹡︨︣ــ﹫︡ه︋ 
( ︑︺︡اد ٢٧ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو)

زمان ومكان برگزارى حراج: يكشنبه مورخ 98/03/26 ساعت 9صبح
︤د- ︋﹙﹢ار ا﹝︀م ︗︺﹀︣ ︮︀دق (ع)- رو︋﹥ روی ﹁︣و︫﹍︀ه ز﹡︖﹫︣ه ای ر﹁︀ه ︑︀﹐ر ﹝﹫︓︀ق

    ️︀︨ آدرس:(WWW.SAA-S.ir)
︫﹞︀ره ︑﹞︀س: ٣۶٢۶٩٠٠٠-٣۶٢۶۶۵١٧-٠٣۵

/ع 
۹۸
۰۳
۰۶
۲

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران  ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
︎︣د︦ ︨﹑﹝️ ︑﹢س(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)︋﹥ ︫﹞︀ره 

︔︊️ ٢٣١٢۵ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨۵٩٠١
  د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١١ روز ︗﹞︺﹥ 
﹝ــ﹢رخ ٩٨/۴/٧ در ﹝﹏ ا﹇︀﹝︐﹍︀ه ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ 
 ﹩︭︭︑ ﹉وا﹇ــ︹ در ﹡︊ــ︩  و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د ٩ ﹋﹙﹫﹠﹫ــ

د︪﹞ ️︋︀︡ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

ــ︀ل ٩٧ و ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ و  ︣ر︨ــ﹩ ︻﹞﹙﹊︣د︨   ︋-١
ا︸︀ر ﹡︀﹝﹥ و ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل٩٧

٢- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن 
٣- ︨ــ︀︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥  در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 

︻︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۱۹
۵

/ع
۹۸
۰۳
۱۸
۹

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى 
 شهردارى مهردشت

﹙﹢ار                          ــ﹞ ︣︣د︫️ -︋  ︨︣ــ︐︀ن ا︋︣﹋﹢ه -︫  ﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن ︤د -︫  ــ︣داری ﹝︣د︫ــ️︋  ١- د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار :︫ 
ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩  (ره) ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س: ٠٣۵٣٢٨٧٣٨٠٠ و ٠٣۵٣٢٨٧٢٨٩٩ 

︣داری ﹝︣د︫️  ︣ی و ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︣وی ا﹡︧︀﹡﹩︫  ︡﹝︀ت︫  ︊︤ و︠  ٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : وا﹎︢اری ︖﹞﹩ ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر ﹁︱︀ی︨ 
٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد او﹜﹫﹥  : ١٫٣۶٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︨﹫︭︡ و ︫︭️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل(﹝︀﹨﹫︀﹡﹥) از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ ︫︣داری 

﹞ -۴﹏ و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : وا︫ ﹩﹛︀﹞ ︡︣داری ﹝︣د︫️ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ 
﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀  ، ﹝︪︣وط،   ︎﹤ ︣داری ﹝︣د︫️ ،︋   ︫﹏﹞ در ︊  ︮٩ ️︻︀ ﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٣٠︨  ︀ز﹎︀︪﹩ : روز︎   ︋۵- ︑︀ر

︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝︢﹋﹢ر وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨︀د﹠︪﹫ ﹝︡وش و︎ 
۶- ﹝︡ت ﹇︣ارداد : از ︑︀ر ٠١/١٣٩٨/٠۴ ﹜︽︀️ ︑︀ر ١٣٩٩/٠٣/٣١ ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ 

﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥   ︮﹤  ︋️︧︀  ︋﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀ ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶٨٫٠٠٠٫٠٠٠ (︫ــ︭️ و ﹨︪ــ️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل ﹝﹩︋  ٧- ﹝﹫︤ان و ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی  ﹞︀ره  ٨۴۵۴١٢۶۶٢︋  ﹥ ︧︀ب︫  ﹢رت ﹡﹆︡ی︋   ︮﹤  ︋︀ ︫︡︀ ︣داری︋   ︫﹟︡ه ︑﹢︨︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا  ︫﹤﹋﹢﹚ ︀﹡﹊﹩ ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت︋   ︋︣︊︐︺﹞

وار︤  ﹎︣دد.
٨-  ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀را︨️.

٩- ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
١٠- ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︀︋︧ــ︐﹩ دارای ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹝︺︐︊︣از وزارت ︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در ﹝﹢︲﹢ع 

︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥) و ﹝︪﹞﹢ل ﹇︀﹡﹢ن ﹝﹠︹ ﹝︡ا︠﹙﹥ ﹋︀ر﹋﹠︀ن دو﹜️ ﹡︊︀︫︡. ︣ا︳ درج︫   ︫︀︋)︫︡︀  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞
︣داری ﹝︣د︫️   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۳
۱۹
۱

︋︣گ ︨︊︤  ︠﹢دروی ﹋︀﹝﹫﹢﹡️ ون ﹡﹫︧︀ن  ﹝︡ل ١٣٨۵ 
ر﹡ــ﹌ آ︋﹩ رو︾﹠﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 357115 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ J044261 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٢۵ س ۶٧  
اــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹞﹫ــ︡ ﹡︺﹫﹞﹩ ا﹝﹫﹠ــ﹩  ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۳
۱۹
۳

﹝ــ︡ل  ﹡ــ﹢   ︑ــ﹢س  ︨ــ﹫﹊﹙️  ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
CDI ١٢۵︫ــ﹞︀ره  ١٣٩١ ر﹡ــ﹌  ﹡ــ﹢ک ﹝ــ︡ادی ︑﹫ــ︌ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   125N3N000454 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
N3N***125T9138162 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٢۵۴۵  
ا︣ان ٧۶٧ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗﹢اد ︨︍︀﹨﹩  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︧ــ︀ن  ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️  ︨︊︤و︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩  ︋ــ︣گ 
RD 125 ر﹡ــ﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︫ــ﹞︀ره  ﹝ــ︡ل ١٣٩۴︑﹫ــ︌ 
 0120N2N215357 ︎ــ﹑ک٧٩١،٧٩٣٢٣ ش : ﹝﹢︑ــ﹢ر
ش ︑﹠ــ﹥ : N2N***125G9412397 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨ــ﹫︡ 
﹨︀دی ︎﹠︀﹨﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 
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 ﹩﹞︀ ﹠﹌ ا﹝﹫︨︡   ︨﹩︫︀﹋ ️﹋︣ ︧︐︀﹡﹊︀ران︫  آ﹎﹩ د︻﹢ت از︋ 
︠︀ص (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٠ ﹡﹢︋️ دوم 

روز﹡︀﹝﹥  در   ️﹋︫︣ ا﹡﹑ل   ﹩﹎آ  ﹤﹊﹠ا  ﹤︋  ﹤︗﹢︑  ︀︋
 ،︡١٠١ درج ﹎︣د ﹤﹀︮ ر︨﹞﹩ ﹋︪﹢ر ﹝﹢رخ ٩٧/٠٨/٠٣
 ﹤﹫﹚﹋ از  ︑︖︀رت  ﹇︀﹡﹢ن   ٢٢٥ ﹝︀ده   ﹅︊︵  ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ در د︨️ دا︫︐﹟ 
﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٦ ﹝︀ه از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر 
او﹜﹫﹟ آ﹎︪﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹩︡، ︋﹫﹟ ﹝︺﹙﹛ ٦٢ و ٦٤، ︎﹑ک 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ١٠١ ︡٢٥، ︵︊﹆﹥ اول، وا
روز﹡︀﹝﹥  در  ﹝︀ه   ﹉  ﹤﹚︮︀﹁  ﹤︋  ️︋﹢﹡  ٣ در   ﹩﹎آ  ﹟ا

ر︨﹞﹩ و ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︫︣﹋️ درج ﹝﹩ ﹎︣دد.
﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ﹋︀︫﹩ ︨﹠﹌ ا﹝﹫︡

/ع
۹۸
۰۱
۷۹
۴

 قدس/ مروج کاشانی  از زیارت که برمی گردند 
تازه می فهمد چقدر خسته است. دختر کوچکش 
تمام طول راه نق زده بود. پسر بزرگش تاب و تحمل 
هوای اتوبوس و مادرش هم دست کمی از او ندارد. 
این ها را می دانست اما باز هم زده بود به دل جاده 
و خودش را رسانده بود به مشهد. زن و بچه اش 
هم مخالفتی نداشتند. آن ها هم از خداشان بود که 
پس از مدت ها به پابوس حضرت بیایند. همه شان از 
اتوبوس که پیاده شده بودند، گفته  بودند یکراست 
برویم حرم. آدم مشهد که می آید، تا به زیارت نیاید و 
یک دل سیر زیارت نکند، خاطرش جمع نمی شود. 
آن ها حاال خاطرشان جمع شده بود که واقعاً پس 
از مدت ها آمده اند مشــهد. یک دل ســیر زیارت 
کرده اند و حاال در شلوغی بیرون صحن، دارند فکر 
می کنند امشب را کجا بگذرانند؟ البد باید بگردند در 
کوچه پسکوچه های اطراف حرم تا اتاقی پیدا کنند 
و سرشــان را کنار هم زمین بگذارند. سختی پیدا 
کردن محل اقامت البته چیزی از شیرینی زیارت کم 
نمی کند. سفر مشهد با همین ها، سفر می شود دیگر. 
اما با زن و بچه، در کوچه پســکوچه ها باال و پایین 
رفتن هــم مکافاتی دارد.  با خودش می گوید حرم 
آقا که این قدر باصفاســت، کاش جایی هم بود که 
می شد آنجا اقامت کرد، بی آنکه بخواهد 100 نفر را 

ببیند و سر قیمت چک و چانه بزند....
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
كاهش توليد، توازن بازار مسكن را برهم زده است

افزايش نرخ مســكن اعم از خريد يا فروش، بسته به ميزان عرضه و تقاضاست. 
متأســفانه مؤلفه هاى مهمى چون حامل هاى انرژى، بورس، ارز و طال در افزايش 
قيمت مسكن تأثير فراوانى به جاى گذاشته اند، به نحوى كه با افزايش قيمت طال 
و ارز به يكباره شــاهد افزايش چندين برابرى قيمت مسكن بوده ايم. آنچه امروز 
مسئله خريد يا اجاره مسكن را در شهرهاى بزرگ سخت كرده، عدم توليد مسكن 

است كه در دولت آقاى روحانى دنبال نشد.
 توليد مسكن با هر نامى اعم از مسكن مهر يا اجتماعى موضوع مهمى است كه 
منجر به ايجاد توازن در عرضه و تعادل سازى در قيمت ها مى شود. اينكه دالالن 
در افزايش قيمت مســكن توبيخ يا اين افزايش بدان ها نسبت داده شود چندان 
صحيح، عقالنى و كارشناسى شده نيست، چرا كه قيمت مسكن وابسته به قيمت 
زمين و محدوديت عرضه زمين در شــهرهاى بزرگ است؛ از اين رو مؤلفه هاى 
مهمى چون نرخ طال و ارز و كاهش توليد مســكن در چند ساله اخير از جمله 
موضوعاتى اســت كه منجر به افزايش نرخ مسكن و به تبع آن افزايش اجاره بها 

شده است.
راه انــدازى ســامانه اى در امتداد ســامانه كد رهگيرى كه به همــت وزارت راه 
وشهرسازى و صنعت و معدن در دستور كار قرار گرفته، مى تواند آخرين اطالعات 
قيمتى رهن و اجاره را به صورت شــفاف در معرض ديد عموم استفاده كنندگان 
قرار دهد. بديهى است راه اندازى سامانه هاى اينچنينى و تأكيد بر شفافيت، مانع 
هرگونه سوء استفاده احتمالى مالكان يا فروشندگان در پيشنهاد افزايش قيمت و 

سوء استفاده از نابسامانى لحظه اى قيمت در بازار خواهد شد. 
قطعاً زمانى بازار مسكن به آرامش و ثبات مى رسد كه نرخ طال و ارز كاهش يابد 
و به ثبات قابل توجه برســد. اقتصاد ايران وابسته به مؤلفه هايى شده كه كاهش 
يا افزايش آن تنش آور است؛ از اين رو عالوه بر كاهش و ثبات قيمت در بازار ارز 
و طال، توليد مســكن اجتماعى و 400 هزار مسكنى كه وزير راه و شهرسازى به 
مردم قول داده، موضوع مهمى است كه مى تواند و بايد مسكن را از كاالى لوكس 
خارج كرده و به عنوان يكى از ضرورى ترين كاالهاى مورد نياز تمام انسان ها در 
اختيار آن ها قرار دهد؛ ارائه تسهيالت بانكى قابل قبول و افزايش توليد و عرضه، 
منجر به ايجاد توازن و در نهايت كاهش قيمت مســكن و برخوردارى همگان از 

يك سر پناه خواهد شد.

چهره خبر

آيا وعده هاى دولتى جلو رشد افسارگسيخته قيمت خانه را مى گيرد؟

فراموشى رونق توليد 
در حوزه مسكن

 اقتصــاد/ فرزانه غالمى  بــه گواهى 
تازه ترين آمار بانك مركزى، قيمت هر متر 
مربع واحد مسكونى در تهران در ارديبهشت 
امسال 12 ميليون و 673 هزار تومان بوده 
كه نسبت به فروردين ماه 12/5 درصد و در 
مقايسه با زمان مشابه سال گذشته بيش از 

دو برابر رشد داشته است.
تأييد اين رشد تند و بى سابقه از سوى يكى 
از مراجع رســمى اعالم آمار اقتصادى، در 
شرايطى است كه اين روزها مالكان هم در 
بازار اجاره، تخته گاز مى تازند و در بهترين 
حالــت 20 تا 30 درصــد قيمت ها را باال 
برده اند. در همين شرايط بسيارى از ناظران، 
تعميق ركود در بازار مسكن و افزايش اقبال 
به اجاره نشينى در پى كاهش شديد قدرت 
خريد مردم را واقعيت مهم بازار مسكن در 
ســال جارى مى دانند و بــاور دارند تالش 
دولت براى كاهش حدود 70 درصدى و 40 
درصدى  قيمت تمام شده مسكن در تهران 
و ديگر شهرها و استان ها تاكنون با شكست 

روبه رو شده است.

 طرح ملى 
جا پاى مسكن مهر مى گذارد

قــدس آناليــن در خصــوص برنامه هاى 
مسكنى دولت مى نويسد: پس از خانه هاى 
اجاره به شرط تمليكى كه در دهه گذشته 
از ســوى دولت براى اقشــار كم درآمد در 
بســيارى از كالنشــهرها و شهرستان ها 
ساخته شد، مسكن مهر بزرگ ترين پروژه 
مسكن سازى دولتى ايران بود؛ پروژه اى كه 
با حرف و حديث هاى زيادى همراه شــده 
و در نهايت نيز بــه اهداف اصلى و تعريف 
شده اش نرسيد. از جمله داليل عدم توفيق 
مسكن مهر شايد بتوان به همين دو مورد به 
عنوان اصلى ترين داليل اشاره كرد؛ نخست 
اينكه دولــت زمين هايى را كــه قرار بود 
رايگان واگذار كند، از اراضى خارج شهرها 

و نامرغوب انتخاب كرد درنتيجه بسيارى از 
متقاضيان از سكونت درچنين مسافتى از 
شهر منصرف شدند و ديگر اينكه سازندگان 
كوچك غيرحرفه اى هزينه هاى ساخت را 
باال و كيفيــت را كاهش دادند، به گونه اى 
كه مســكن مهر نماد مسكن بى كيفيت و 

بى مشترى شد.
به نوشــته قدس آنالين، اگــر چه دولت 
قصد دارد كشتى ركود اقتصادى را با موج 
مسكن سازى به حركت درآورد اما انگار قرار 
است اشتباهات مسكن مهر در اين طرح نيز 

تكرار شود.

 دولت بى برنامه
 دنبال درمان گرى است

صاحبنظــر  دو 
در  مســكن  حوزه 
گفت وگو با خبرنگار 
دولت  معتقدند،  ما 
ايــن ســال ها  در 

برنامــه مشــخصى براى توليد مســكن 
نداشــته و برنامه هاى مطرح شــده تنها 
جنبــه روان درمانى در بــازار دارد و در 
خوشــبينانه ترين حالت قادر خواهد بود 
در كوتــاه مــدت، بــازار را از نظر روانى 
آرام كنــد؛ به فرض اجراى دقيق و بدون 
تأخير برنامه ها، بين دو تا پنج سال آينده 

مى تواند اثر خود را نشان دهد.
نايب رئيس انجمن انبو ه سازان مى گويد: 
از چند ســال پيــش و در نبــود برنامه 
مشــخص براى توليد، شرايط فعلى بازار 
مســكن قابل پيش بينى بــود. واقعيت 
اين اســت كه عدم توليد مسكن، شرايط 
قيمتــى و ركود امــروز را فراهم آورده و 
البته در ســايه مشكالت متعدد در حوزه 

اقتصاد كالن، تشديد شده است.
ايرج رهبر بيان مى كنــد: كاهش توليد، 
افزايــش تقاضا براى خريــد را در وهله 

اول در پى داشــت و امروز كه مردم توان 
خريد ندارند، تقاضا براى اجاره باال رفته و 
همين امر منجر به افزايش شديد اجاره بها 
(متناسب با نرخ تورم عمومى) شده است.
وى با اشــاره به تأثيــر روانى برنامه هاى 
دولــت در بازار ادامــه مى دهد: مردم در 
گام بعــدى بايد تأثير عملى برنامه دولت 
را ببينند، اما اين نمود عملى در پنج سال 
آينده ديده خواهد شــد. كشور در حال 
حاضر با تقاضاى ساالنه يك ميليون واحد 
جديد مواجه است كه در پى عدم توليد، 
امروز بــا تقاضاى انباشــته 3/5 ميليون 
واحدى روبه رو هســتيم؛ تقاضايى كه از 
پنج ســال پيش به اين ســو ايجاد شده 
است. متأسفانه تعادل در عرضه و تقاضا 
به تاريخ سپرده و سبب شده مستأجران 
و متقاضيان واقعى مســكن، بيش از 50 
درصــد از درآمد ماهانه خــود را صرف 

تأمين مسكن كنند.
اين فعال حوزه توليد مســكن مى گويد: 
دولت در اين سال ها با افزايش تسهيالت 
خريد، ســعى در تحريك طــرف تقاضا 
داشت، اما واقعيت اين  است كه متقاضى 
هميشــه در بازار وجود دارد و اين اقشار 
ضعيف و متوســط هســتند كه با سيل 
تخريبگر تــورم، قادر به خريــد خانه و 
استفاده درست از تسهيالت نيستند. اين 
بدان معنى است كه پس از اين بايد اين 

اقشار مدنظر باشند.
ايــرج رهبر معتقد اســت، دولــت بايد 
تســهيالت را در حوزه توليد و ســاخت 
تقويــت كنــد و امتياز اين تســهيالت 

درنهايت به خريدار منتقل شود.
وى با انتقاد از اينكه حتى مســكن مهر 
هم در بازار آزاد تا سه برابر گران تر شده، 
خاطرنشان مى ســازد: طرحى كه امروز 
دولت از آن به اسم طرح ملى ياد مى كند 
و به دنبال مشــاركت با بخش خصوصى 

و سرمايه گذاران است، اگر در اجرا مانند 
مســكن مهر بــا موانعــى از قبيل وضع 
ماليات مواجه شــود، محكوم به شكست 

است. 
نايب رئيــس انجمن انبو ه ســازان ادامه 
مى دهد: پس از هشت سال، مصوبه هيئت 
وزيران مبنى بر معافيت مالياتى مسكن 
مهر، باطل شد. اين كار بى اعتمادى بخش 
خصوصى به دولت و قوانين را در پى دارد 
و سرمايه گذاران و توسعه گران را با ترديد 

و نااميدى بيشترى روبه رو مى كند.

 سهم دولت در توليد 
زير 5 درصد است
صاحبنظر  ديگــر 
حوزه مســكن هم 
به رشد  اشــاره  با 
برابرى  از دو  بيش 
مســكن  قيمــت 

در يــك ســال و معامله بيــش از 12 
هزار واحــد مســكونى در تهران ظرف 
ارديبهشــت مــاه امســال، رشــد 3/5 
برابرى نسبت به فروردين و كاهش 36 
درصدى آن در مقايســه با ماه مشــابه 
ســال گذشــته مى گويد: واقعيت بازار 
مسكن ما را همين آمار به وضوح نشان 
مى دهد. هر چنــد اين واقعيت، مطلوب 
نيســت اما زاييده نبود تعادل در عرضه 

و تقاضا و عدم توانايى دولت در دخالت 
درست در عرضه و تقاضاى مسكن است. 
مهدى ســلطان محمدى اضافه مى كند: 
سهم دولت در توليد مسكن همواره زير 
5 درصد است. در بعد تقاضا هم هر چند 
از طريق تزريق اعتبارات بانكى درصدد 
رونق بخشــى به بازار و خانه دار شــدن 
مردم برآمده اما تورم، چنين اجازه اى را 
بــه خانوارها نمى دهد و اين يعنى دولت 
ابزار الزم براى دخالت درست در طرف 

عرضه و تقاضا را ندارد.
وى خاطرنشــان مى سازد: دولت بايد در 
ســمت عرضه و از طريق فراهم آوردن 
زمينه هــاى توليــد و ســرمايه گذارى، 
دخالــت كند امــا چون توليد مســكن 
فراينــدى طوالنــى اســت تأثيــر اين 
دخالت در قالب برنامه مسكن ملى و يا 
هر طرحى، حداقل دو ســال بعد ديده 
خواهد شــد. به گفتــه وى ارائه زمين 
رايگان براى توليد مســكن در شهرهاى 
بزرگ با محدوديت روبه رو است و اصوالً 
دولت زمين مازادى براى اين كار ندارد، 
اما در حواشى شهرها، شهرهاى كوچك 
و شــهرهاى اقمــارى مى توانــد چنين 
زمين هايى را اعطا و بــه افزايش توليد 

و كاهش قيمت تمام شده كمك كند.
ســلطان محمدى با تأييــد تأثير روانى 
كوتاه مــدت برنامه هــاى دولــت ادامه 

مى دهد: بازار مسكن ايران همواره شاهد 
چرخه هــاى ركود و رونق 5 تا 6 ســاله 
اســت و بايد اين واقعيت را پذيرفت كه 
در مقام عمل، دولت، نقشى مستقيم در 
عرضه يا تقاضا نــدارد اما وقتى در برابر 
تقاضاهاى انباشته مسكن قرار مى گيرد، 
وانمود مى كند كه مى تواند انتظار مردم 

براى تنظيم بازار را پاسخگو باشد!
با اين حال رشــد سرسام آور قيمت ها و 
دور شدن بيش از پيش مسكن مطلوب 
از دســترس اقشار متوســط و ضعيف 
جامعــه كــه از قضا متقاضيــان واقعى 
بازار هم هســتند، در حالى اســت كه 
دولت معتقد اســت با اعالم برنامه هاى 
رونق بخــش و تســهيل كننده، ركود و 
افزايش قيمت مســكن آخرين روزهاى 
عمرش را ســپرى مى كند؛ برنامه هايى 
از قبيــل طــرح ملى مســكن با هدف 
متعادل ســازى عرضه و تقاضا و كنترل 
قيمت ها، افزايش تســهيالت ســاخت، 
اعطــاى زميــن رايگان به انبوه ســازان 
و توليد و پشــتيبانى از ســاخت 400 
هــزار واحد در دو ســال، تكميل 500 
هزار واحد مســكونى طرح مهر، افزايش 
درمجموع 60 درصدى سقف تسهيالت 
مســكن و... كه هدف اصلى آن كاهش 
قيمت هــا در بازار معامالت مســكن و 

اجاره بهاست.

واردات خودرو در شرايط تحريم، صنعت خودرو را تعطيل مى كند  قدس آنالين: امير حسين كاكايى، كارشناس صنعت خودرو گفت: به نظر مى رسد نمايندگان مجلس به دنبال افزايش واردات 
خودرو به كشور هستند تا به گونه اى صنعت خودرو را براى تحقق استانداردها تحت فشار قرار دهند. هر چند موضوع حمايت و حق مصرف كننده بسيار مهم است ولى در حالى كه امكان تهيه قطعات به دليل 

تحريم وجود ندارد اين مسئله مى تواند حتى منجر به تعطيلى صنعت خودرو كشور و افزايش قابل توجه بيكاران شود.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 مصطفى قلى خسروى- كارشناس مسكن

خروج طرح تشكيل وزارت بازرگانى از دستور كار مجلس
مشرق: نماينده مردم مشــهد در مجلس گفت: طرح تشكيل 
وزارت بازرگانى با درخواســت دولت از دستور كار مجلس خارج 
شــد. نصراهللا پژمانفر گفت: با نامه اى بــا امضاى 100 نماينده 
مجلس كه در آينده نزديك به 150 امضا خواهد رسيد، مخالفت 
پارلمــان را با احياى وزارت بازرگانى اعالم مى كنيم، ولى نگران 
هستيم كه دولت با روش ديگرى مثل احياى معاونت بازرگانى 
در يكى از وزارتخانه ها يا تأســيس معاونتى ذيل نهاد رياســت 

جمهورى به كاركرد بازرگانى متوسل شود.

درآمد 1000 ميلياردى دولت از ماليات سكه 
تسنيم: سرپرست پيشين ســازمان امــور مالياتى پيش بينى 
كرد، از طرح ماليات بر سكه هاى پيش فروش شده حدود 1000 
ميليارد تومان درآمد عايد دولت خواهد شد.  به گفته پناهى، 7/6 
ميليون سكه توســط بانك مركزى فروخته شده كه بيش از 6 
ميليون سكه  مشمول ماليات بر درآمد و يك ميليون سكه نيز 
كه زير 20 عدد بوده، معاف از ماليات است. در نتيجه، محاسبات 
نشان مى دهد در اين طرح، درآمدى حدود 1000 ميليارد تومان 

وصول خواهد شد.
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آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل شتاب بار زنجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5056 و شناسه ملی 10460083054
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1ـ اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر برای مدت 
دو سال انتخاب و تعیین سمت شدند: 1- آقای یداله چراغی شماره ملی 6149609650 به سمت رئیس هیئت مدیره 2- آقای مهدی خان احمدی شماره ملی 
4280906424 به ســمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 3- خانم شــیدا محمدپور شــماره ملی 6149882918 به ســمت عضو هیئت مدیره 4- خانم 
مریم مقدم شماره ملی 4284388568 به سمت عضو هیئت مدیره 2ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها 
و عقوداســامی با امضای مشــترک آقایان یداله چراغی )رئیس هیئت مدیره( و مهدی خان احمدی )مدیرعامل( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. سایر                   
نامه های اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. - آقای جهانگیر حاتمی به شماره ملی 6139850576 به سمت بازرس 

اصلی و آقای علی اصغر شاه نظری کرباسرایی به شماره ملی 6319453516 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )496074(
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آگهی تغییرات شرکت پارسا افزار یاس شرکت
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9589 و شناسه ملی 10460130226

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,02,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای نوید فرهادی با کدملی 
4270131802 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل 2- آقای حسین محمودی با کدملی 
4270122579 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. - کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی و همچنین کلیه نامه های عادی 

و اداری با امضاء نوید فرهادی با سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )496073(
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آگهی تغییرات شرکت آریا ترانس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7305 و شناسه ملی 10460105284
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضا هیئت مدیره برای مدت 
نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 1- آقای حبیب اله مرادی با کدملی 2659411621 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و رئیس 
هیئت مدیره 2- آقای حسین حسنی با کدملی 4281100271 به سمت عضو هیئت مدیره- عضو اصلی و نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر 
عامل - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسامی با امضای مشترک آقایان 
حسین حسنی با سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و حبیب اله مرادی با سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر 

نامه های عادی و اداری شرکت با امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )496072(
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آگهی تغییرات شرکت آریا ترانس خاورمیانه شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7305 و شناسه ملی 10460105284
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,11,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1. هیئت مدیره شــرکت مرکب از 2 نفرخواهد بود که 
درمجمع عمومی عادی یاعادی بطور فوق العاده از بین شرکاء و یا خارج از انتخاب می شوند. و ماده 14 اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد. 2- آقای 
حبیب اله مرادی به کدملی 2659411621 با پرداخت 500000 ریال به صندوق شــرکت در زمره شــرکاء درآمد. 3- آقای حســین حســنی به شماره ملی 
4281100271 با پرداخت 100000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 500000 ریال افزایش یافت. - سرمایه شرکت از 1000000 ریال 
به 1600000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده 4 اساسنامه به شرح مذکور اصاح می گردد. -اسامی آخرین شرکا ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح 
ذیل میباشد: 1- خانم مریم فتح اله زاده زنجانی دارای 300000 ریال سهم الشرکه 2- آقای عیسی عسگری دارای 300000 ریال سهم الشرکه 3- آقای 

حسین حسنی دارای 500000 ریال سهم الشرکه 4- آقای حبیب اله مرادی دارای 500000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )496071(
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آگهی تغییرات شرکت پارسا افزار یاس شرکت
با مسئولیت محدود به شماره ثبت 9589 و شناسه ملی 10460130226

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شــد : 1- آقای مردعلی چراغی به شــماره ملی 
4281206760 با دریافت 500000 ریال ســهم الشــرکه خود از صندوق شــرکت از شرکت خارج شد. 2- آقای پیمان چراغی به شماره ملی 
4270033266 با دریافت 500000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج شد در نتیجه سرمایه از 19000000 ریال به 
18000000 ریال کاهش یافت و ماده 4 اساسنامه به نحو مذکور اصاح می گردد. -اسامی اخرین شرکاء ومیزان سهم الشرکه آنان بشرح 

ذیل میباشد: 1- آقای نوید فرهادی دارای 9000000 ریال سهم الشرکه 2- آقای حسین محمودی دارای 9000000 ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )496070(

س
,9
80
31
73

آگهی تغییرات شرکت سلحشوران ساواالن زنجان شرکت تعاونی به شماره ثبت 890 و شناسه ملی 10460035087
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,12,25 ونامه شماره 80,1644مورخه 97,5,30هیئت مقررات 
زدائی و تسهیل صدورمجوزهای کسب و کارتصمیمات ذیل اتخاذ شد : *صورتهای مالی منتهی به سال 96 تصویب گردید. * آقایان 
شــهرام زینالی با کد ملی 1380945380 2-جعفر بســاطی با کد ملی 3340197229 و احمد مصفی با کد ملی 4051311198 بعنوان 
عضو اصلی هیئت مدیره و آقایان ســعید میرزایی با کد ملی 4284499645 و رضا مظفری با کدملی 4372357230 بعنوان عضو                      
علی البدل هیئت مدیره بمدت 3 ســال 1400,12,25 انتخاب گردیدند . * آقای ســعید عســگری با کد ملــی 6159645730 بعنوان 

بازرس اصلی و آقای مختار نصیری با کد ملی 5069889745 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 98 انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494678(
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آگهی تغییرات شرکت سیمرغ زرین ابهر شرکت تعاونی به شماره ثبت 1791 و شناسه ملی 10862079634
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ 1398,01,07 ونامه شــماره 50103,149مورخــه 98,1,21اداره تعاون،کارورفاه 
اجتماعی شهرستان ابهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد : *صورتهای مالی سال 1397تصویب گردید. *آقایان علیرضا حسنی منفرد به کدملی 
4410957007 علی حســنی منفرد به کدملی 4410596284 وخانم فاطمه حســنی به کدملی 6159739875 به ســمت اعضا اصلی هیئت 
مدیره وآقای محســن حســنی منفرد به کدملی 4410600494 3 به ســمت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای مدت ســه ســال 
انتخاب شدند. *آقای محمد رضاموالئی به کدملی 0084818042 به سمت بازرس اصلی و حسین موالئی به کدملی 0063721619 به سمت 

بازرس علی البدل تعاونی برای مدت یک سال مالی 1398 انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ابهر )494676(
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آگهی تغییرات شرکت سپهر ساعی انتظام زنجان  موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 486 و شناسه ملی 10460130190
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,01,19 ونامه شماره 2245,5,111,3,9846857مورخه 98,3,1 فرماندهی انتظامی 
استان زنجان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * آقای اصغر انوری سالک به شماره ملی 3991632845 بادریافت مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه 
خود از مؤسسه خارج گردید. * آقای جمشید شجاعی یگانه به شماره ملی 4051554694 بادریافت مبلغ 5000000000ریال سهم الشرکه 
خود از مؤسســه خارج گردید. * خانم فریده تخمه چیان به شــماره ملی 4284178555 بادریافت مبلغ 999000000ریال سهم الشرکه خود 
از مؤسســه خارج گردید. * ســرمایه مؤسســه از مبلغ 10000000000ریال به 4000800000ریال کاهش یافت وماده مربوطه دراساســنامه 
اصاح گردید. *اســامی شــرکاء و میزان ســهم الشــرکه هریک پس از کاهش سرمایه بشرح ذیل میباشــد : 1- آقای ناصر علیاری دارای 

4000000000ریال سهم الشرکه 2- خانم کتایون ابراهیمی دارای مبلغ 800000ریال سهم الشرکه
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494675(
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آگهی تغییرات شرکت سپهر ساعی انتظام زنجان موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 486 و شناسه ملی 10460130190
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,01,20 ونامه شماره 2245,5,111,3,9846857مورخه 98,3,1فرماندهی انتظامی استان زنجان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال عبارتند از: 1- خانم کتایون ابراهیمی به شماره ملی 0055215076 به سمت رئیس هیئت 
مدیره 2- آقای حسین روحی به شماره ملی 4284149611 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 3- خانم کامیا ابراهیمی به شماره ملی 4400218074 به سمت عضو 
هیئت مدیره 4- آقای اکبر ناصحی زنجانی به شماره ملی 4280463786 به سمت عضو هیئت مدیره 5- آقای ناصر علیاری به شماره ملی 4284592696 به سمت 
عضو هیئت مدیره و مدیرعامل *کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور موسسه از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقوداسامی و سایر اوراق عادی و اداری 
با امضای آقای ناصر علیاری )مدیرعامل( و در غیاب ایشان با امضای خانم کتایون ابراهیمی )رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر موسسه معتبر میباشد. * موسسه 

حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت آرمان پژوهان محاسب با شناسه ملی 10320862794 بعنوان بازرس موسسه، برای مدت یکسال مالی انتخاب شد.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )494668(

س
,9
80
31
54

آگهی تغییرات شرکت حاصلخیز خدابنده شرکت تعاونی به شماره ثبت 589 و شناسه ملی 10460027008
به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,01,06 ونامه شــماره 126,44,98مورخــه 98,2,9اداره تعاون،کارورفاه 
اجتماعی شهرستان خدابنده تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا عبدی به شماره ملی 4370048532 و خانم ناهید عبدی به 
شــماره ملی 4360318898 و آقای ابوالحســن بابالو به شماره ملی 4371901492 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم 
نرگس عبدی به شماره ملی 4370470463 و خانم طاهره اصانلو به شماره ملی 4372045077 به عنوان اعضای علی البدل 
هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. * خانم فاطمه محمدی به شماره ملی 4370455881 و خانم فاطمه محمدی 

به شماره ملی 4370446953 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان زنجان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )494664(



موی»بتهوون«بهمزایدهگذاشتهمیشود!
ایســنا:حراجی بریتانیایی » ســاتبیز«، 
طره مویــی از » لودویگ فــان بتهوون« 
موسیقیدان برجسته آلمانی که خودش 
آن  را در سال ۱۸۲۶ به دوست پیانیستش 

هدیه داده بود، به مزایده خواهد گذاشت.
به گزارش رویترز، این تارهای مو در یک 
قاب چوبی قرن نوزدهم قرار دارد و برای 

مــدت طوالنی به عنوان یک میراث گرانبها در خانه » هالم« - فردی که بتهوون طره 
مو خود را به او هدیه داده بود - نگهداری می شــد. تخمین زده می شود این طره مو 
به قیمت ۱۵ هزار پوند به فروش برسد، اما »سایمون مگوایر« یکی از مدیران حراجی 

ساتبیز بیان کرد: این طره مو به قیمت بیشتری به فروش خواهد رسید.

فایرفاکسپولیمیشود
مهر:شــرکت موزیال ســازنده مرورگر 
فایرفاکــس می گوید: قرار اســت برای 
نخستین بار نسخه ای پولی از این مرورگر 
طراحی و عرضه شود. این نسخه پولی در 
قالب یک سرویس دارای هزینه اشتراک 
در محیط مرورگر فایرفاکس در دسترس 
قرار می گیرد. از جمله امکانات این خدمات 

می توان به سرویس وی پی ان و همین طور قابلیت ذخیره سازی اطالعات روی یک 
سرویس کلود اشاره کرد. »کریس بیرد«، مدیرعامل موزیال گفته است ارائه این خدمات 

از ماه اکتبر یعنی اوایل پاییز آغاز می شود. 

برخوردبالگردباآسمانخراشیدرنیویورک
ایسنا:رســانه های داخلی آمریکا اعالم 
کردند: در حادثه سقوط یک بالگرد روی 
آسمان خراشی در نیویورک یک نفر کشته 
شد. بنابر اعالم نیروهای آتش نشان شهر 
منهتن، خلبان این بالگرد پس از برخورد 
با آسمان خراش جان خود را از دست داد.

در پی این حادثه آتش سوزی رخ داد که 
به ســرعت خاموش شد و برخی از افرادی که داخل ساختمان مشغول کار بودند از 

برج تخلیه شدند.

ابداعدانشگاهچینیبرایجلوگیریاز
کپیکاریدرپایاننامهها

ایسنا: بتازگی در دانشگاه فناوری »هونان« 
قانونی اعمال شــده که پایان نامه هایی با 

متن تکراری پذیرفته نمی شوند.
بــه گــزارش یودبلیــو نیــوز، از ماه مه 
دانشجویان این دانشگاه فرصت دارند که 
پایان نامه نهایی خود را با یک پایگاه داده ای 
آنالین چک کنند تا ببینند چه میزان از 

محتوای هر مقاله، از مقاالت منتشر شده موجود کپی شده است. اگر محتوای پایان نامه 
دانشجو دوره کارشناســی بیش از ۳۵ درصد تکراری باشد، پایان نامه وی به صورت 
اتوماتیک پذیرفته نمی شود. برای دانشجویان تحصیالت تکمیلی هم اگر میزان متن 

کپی شده ۱۰ تا ۲۰ درصد باشد، پایان نامه های آن ها نیز پذیرفته نخواهد شد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
چهارشنبه 22 خرداد  1398 8 شوال  1440 12 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8986 

روزنامـهصبـحایـرانجامعه

 1/5 میلیون اتباع غیرمجاز در کشور    ایسنا: مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور می گوید: 93 درصد از اتباع کشور افغان هستند. به گفته مهدی محمودی، حدود ۸۰۰ هزار نفر اتباع خارجی شناسایی 
شده در کشور وجود دارند که دارای کارت آمایش و حدود ۴5۰ هزار نفر هم دارای گذرنامه و روادید هستند. تعدادی اتباع غیرمجاز هم در کشور وجود دارند. به عبارت دیگر حدود 1.5 میلیون اتباع شناسایی شده 

و شاید همین مقدار هم اتباع غیرمجاز وجود داشته باشند.

جهشعلمیجامعمیخواهیم
سطح بندی دانشگاه ها موضوع تازه ای نیست. در واقع ایده رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز 
آموزش عالی در دنیا، نخستین بار توسط دانشگاه شانگهای جیاتانگ در سال ۱۹۹۸ 
با  هدف اندازه گیری فاصله دانشــگاه های چین به نســبت دانشگاه های برتر دنیا و 
برنامه ریزی برای کاهش این فاصله، بهبود کیفیت دانشگاه های  این کشور و ارتقای 
جایگاه آن ها در سطح بین المللی، مطرح شد اما بعدها مؤسسات بسیار زیادی از جمله 

گالوپ و بروکلین در خصوص سطح بندی دانشگاه ها کار کرده اند.
البته نظام رتبه بندی دانشــگاه شانگهای به منظور انجام ارزیابی دقیق تر از عملکرد 
دانشگاه و ارائه رتبه بندی جامع از جایگاه دانشگاه در سطح جهانی، چهار معیار کیفیت 
آموزش، کیفیت اعضای هیئت علمی، خروجی های پژوهش و سرانه عملکرد دانشگاه 
را برای بررسی عملکرد دانشگاه تعریف کرده اما چون این معیارها خیلی کلی هستند و 
براحتی قابلیت اندازه گیری ندارند، برای هرکدام از آن ها شاخص هایی ارائه شده است.

در ایران نیز از چند سال پیش سطح بندی دانشگاه ها  از سوی معاونت آموزشی وزارت 
علوم و گاهی نیز از سوی پایگاه استنادی علوم جهان اسالم انجام می شود. یعنی در 

حال حاضر تمام دانشگاه های کشور سطح بندی شده هستند.
 نا گفته نماند که معیارها و شــاخص های ســطح بندی دانشــگاه ها در ایران با دنیا 
خیلی متفاوت است. مثالً شمار مقاالت داخلی و داشتن دانشجوی خارجی از جمله 
معیارهای رتبه بندی دانشگاه های کشور در سال ۹7  بوده است که دانشگاه تهران با  
۲۰4۹ مقاله رتبه نخست و دانشگاه فرهنگیان با ۱۰۳۸ مقاله رتبه دوم را در شاخص 
مقاالت کسب کرده اند. اما در مجموع وزارت علوم برای ارزیابی دانشگاه های کشور،۲۲ 
شاخص از جمله تولید محتوا، کیفیت آموزش، تعداد استادان و اعضای هیئت علمی، 
فضاهای آزمایشگاهی، رفاهی، ارتباط با زیرساخت و صنعت کشور، جانمایی دانشگاه 
و... را مدنظر قرار می دهد. به عبارت صحیح تر، وزارت علوم براساس رسالتی که برای آن 
ترسیم شده در زمینه رتبه بندی دانشگاه ها کار می کند و در اجرای طرح سطح بندی 
دانشگاه های کشور کوتاهی نکرده با این وجود برای تأثیرگذاری بیشتر طرح رتبه بندی 
دانشگاه ها، باید شاخص های مهارتی و عملکردی مورد توجه وزارت علوم قرار بگیرد. در 
واقع به یک انقالب و یا دگرگونی اساسی در شاخص های سطح بندی دانشگاه ها نیاز 
داریم.  واقعیت آن است که دانشگاه ها هنوز به مطالبات مقام معظم رهبری نرسیده اند. 
مطالبه ایشان این است که اگر دانشگاهی در میان دانشگاه های کشور در رتبه نخست 
قرار دارد باید در آموزش و پاسخ به مسائل جامعه نیز جایگاه نخست را داشته باشد. 
در حقیقت نگاه معظم له در مقوله یاد شــده بومی گرایی است وگرنه براساس نتایج 
نظام های بین المللی یاد شده و همچنین نتایج  نظام  رتبه بندی تایمز در سال ۲۰۱۸، 

۲۹ دانشگاه کشور در میان دانشگاه های برتر دنیا قرار گرفته اند.
در واقع مشــکل اینجاســت که بسیاری از دانشــگاه های ما از نظر مهارتی و عملی 
می لنگند وگرنه از لحاظ نظری و پزشکی مشکل خاصی نداریم . مثالً ایران در سال 
۱۳۸۰، ۳/۵ هزارم تولید علم دنیا را به خود اختصاص داده بود  که این رقم در سال 
۲۰۱۸ به یک تا ۱/۵ رسیده است. یعنی اگر کیک علم دنیا ۱۰۰ قاچ باشد ما یک تا 
۱/۵ قاچ این کیک را تولید می کنیم که این یک جهش بسیار خوبی است اما به موازات 
این رشد علمی، آیا ما آدم غیرنظری دارای ایده و فکر تربیت کرده ایم؟ به عبارت دیگر 
هرچند شاخص هایی مثل حجم تولیدات علمی، مقاالت منتشر شده در مجالت معتبر 
علمی دنیا و... افزایش یافته است اما  در عمل به این تولیدات مشکل داریم . یعنی حلقه 
مفقوده نظام آموزش عالی کشور، مهارت است. مهارتی که وارد بازار کار بشود. مشکل 
دیگر ما تربیت منابع انسانی سفارش شده توسط بازار کار است. یعنی در حال حاضر 
بین دانشــگاه، بازار کار و صنعت کویر است و تسمه نقاله ای می خواهد تا این ها را به 
هم وصل کند. وزارت علوم باید ورود جدی به اصالح بعضی از شاخص های رتبه بندی 

دانشگاه های کشور داشته باشد که شاخص مهارت یکی از ضروری ترین آن هاست. 
 در اثبات این نکته باید گفت در ایران 4 میلیون و ۲۰۰ هزار دانشجو داریم در حالی 
که  کل اتحادیه اروپا 4/۵ میلیون دانشجو دارد یعنی تقریباً برابر مجموع این اتحادیه 
ما دانشجو داریم. علت آن این است که ما همه جایگاه ها را در تحصیل جست و جو 
می کنیم اما ۶۰ تا 7۰ درصد تحصیلکرده های اتحادیه اروپا لیسانسیه هستند. یعنی 
آن ها دنبال فوق دیپلم و لیســانس مهارتی هســتند و خیلی دنبال فوق لیسانس و 
دکترا نیستند. آن ها آدم های چند مهارتی می خواهند؛مهارت زیادی در صنعت خودرو، 
الکترونیک، صنعت ساختمان و... اما در ایران نیم میلیون دانشجوی فوق لیسانس و 
دکترا داریم که اگر ۱۰۰ هزار پایان نامه روی مسائل ملی کشور تهیه کنند حداقل ۱۰ 
هزار مشکل یا مسئله کشور را حل می کند. رقم قابل توجهی خواهد بود اما متأسفانه 
باید گفت پایان نامه ها و موضوعات و مقاالت آن ها تکراری  هســتند.اکنون خیلی از 
مجالت علمی، پژوهشی و تخصصی کشور مقاالتشان فقط برای راضی کردن نظام های 
ارزیابی و ارتقای فردی است. واقعاً اگر کسی یک مقاله تحولی و عملی بنویسد چاپش  
نمی کنند به همین دلیل نیاز به یک تحول سریع  داریم. یعنی همان طور که مقام 

معظم رهبری فرمودند نیاز به یک جهش علمی در همه ابعاد داریم.  

فراسو

سال  چهار   مصدق جامعه/محمود گروه 
کشور  دانشگاه های  سطح بندی  طرح  اجرای  از 
زمان  در  بار  نخستین  که  طرحی  می گذرد. 
ارزیابی  هدف  با  و  فرهادی  محمد  دکتر  وزارت 
دانشگاه ها و جداسازی آن ها از یکدیگر، بهبود و 
ارتقای کیفیت آموزشی عالی، هدایت مجموعه 
برنامه های راهبردی آموزشی، پژوهشی و فناوری 
دولتی  عالی  آموزش  مؤسسات  و  دانشگاه ها  در 
و  مقتضی  زمان  در  نظر  مورد  اهداف  به سمت 
میان  توسعه آفرین  رقابت  زمینه  فراهم ساختن 

دانشگاه های کشور کلید خورد. 
مقــام معظم رهبری در جمع اســتادان و اعضای 
هیئت هــای علمی دانشــگاه ها، بــر رتبه بندی 
دانشــگاه ها تأکید کرده و خطاب به وزارت علوم، 
وزارت بهداشت، شــورای عالی انقالب فرهنگی و 
دســتگاه های مرتبط فرمودند: با تعیین معیارها و 
مزیت های الزم، دانشــگاه ها را رتبه بندی کنید تا 
عالوه بر ارتقای کیفی دانشــگاه ها، رقابت مثبتی 

میان آن ها شکل بگیرد.
این مهم نشان می دهد که طرح یاد شده انتظارات و 
منویات ایشان را برآورده نکرده و باید نگاه جدی تری 
به آن شــود. اما اجرای این طرح در چه وضعیتی 

است و تاکنون چه نتایجی به دنبال داشته است؟ 

 مقام های وزارت علوم توضیح بدهند
سید جعفر نیلی منفرد، وزیر 
اسبق وزارت علوم به قدس 
می گوید: طــرح رتبه بندی 
دانشــگاه ها از ســوی این 
ابــالغ و اجرایی  وزارتخانه 

شــده است و در حال حاضر ۱۳ دانشگاه کشور در 
سطح یک و تعدادی هم در سطح دو، سه و چهار 
قرار دارند. اما بهتر اســت مقام های این وزارتخانه 
پاســخ بدهند از زمان اجرای طرح یاد شده به چه 
نکات مثبتی دست یافته و با چه معضالتی مواجه 
شده ایم. مثالً قرار بوده به دانشگاه هایی که در سطح 
یک قرار می گیرند، اختیاراتی در زمینه برنامه ریزی 
و تصمیم گیری های آموزشی یا ایجاد گرایش های 
جدید داده یعنی دست و بالشان کمی باز گذاشته 
شــود . حاال باید مشخص شود با این وضعیت چه 

نتایجی حاصل شده است؟

 این طرح هیچ دستاوردی نداشته است
میــرزاده،  میرحمایــت 
سخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای 
اسالمی معتقد است گرچه 
این طــرح توســط وزارت 

علوم از چند ســال پیش شروع شــده اما دستاورد 
خاصی نداشــته و برای حل مســائل کشور مؤثر 
واقع نشده اســت. وی اضافه می کند: حتی برترین 
دانش آموختگان هم پُز مدرک دریافت شده از فالن 
دانشــگاه را می دهند اما از اینکه چه مهارتی کسب 
کرده و کدام مسئله از مسائل جامعه را می توانند حل 
کنند، چیزی نمی گویند چون این طرح مشکل دارد.

وی به خبرنگار ما می گوید: در سطح بندی دانشگاه ها، 
معیار و اولویت اصلی باید حل مسائل کشور باشد.

میرزاده می افزاید: دانشــگاهی که هیــچ دردی از 
دردهای جامعه را حل نمی کند باید تعطیل شــود. 
بــرای برآورده شــدن اهداف طرح یاد شــده باید 
شاخص های تازه ای در سطح بندی دانشگاه ها لحاظ 
شود؛بنابراین وزارت علوم، کارشناسان حوزه آموزش 

و رسانه ها در این خصوص بیشتر تالش کنند. وی 
ادامه می دهد: مرکز پژوهش های مجلس به دنبال 
طرحی است که پذیرش دانشجو توسط دانشگاه ها 
از مرکز ســنجش جدا شود و یک مرکز قوی شکل 
بگیرد که برای سنجش، از شاخص هایی غیر از تست 
و کنکور استفاده کند. یعنی شاخص هایی که برای 
سنجش لحاظ می کند علمی و در دنیا دارای اعتبار 
باشد تا دانشــگاهی که در رتبه باالتر قرار می گیرد 
بتواند مسائل بیشتری از کشور را حل کند. در واقع 
دانش آموختگان و دســتاوردهای پژوهشی به حل 

مسائل و بحران های کشور کمک کنند.

 بازنگری در اجرای طرح سطح بندی 
دانشگاه ها 

عبدالرحیم نوه ابراهیم، مدیر 
کل پیشین دفتر برنامه ریزی 
آموزشــی وزارت علــوم از 
اجرای طرح تقســیم بندی 
دانشــگاه ها در چهار سطح 

خبر می دهد و به قدس می گوید: این تقسیم بندی 

براساس طرحی تحقیقاتی و با دریافت اطالعات از 
دانشگاه ها به کمک استادان دانشگاه فردوسی مشهد 

و زیر نظر معاونت آموزشــی وزارت 
علوم انجام شده است.

وی در خصــوص تأثیــرات اجرای 
ســطح بندی دانشــگاه ها می گوید: 
بدون تردید این طرح مزایای مثبتی 
به دنبال داشــته است. یعنی ضمن 
ارائــه اطالعــات به دانشــجویان و 
ذی نفعان برای شناســایی و انتخاب 
دانشــگاه های برتر، این فرصت را به 
دانشگاه های ســطح یک داده است 
کــه در سیاســت گذاری ها متفاوت 
دیده شــوند. یا برای دانشــگاه های 
سطح پنج محدودیت های توسعه ای 
ایجاد شده است. ضمناً به این دسته 
از دانشــگاه ها برای ارتقای کیفیت و 

اینکه حداقل خودشــان را به سطح چهار برسانند 
تذکر داده شــده چون در غیر این صورت تعطیل 
می شوند. البته بعضی از دانشگاه های سطح پنج به 

سمت تعطیلی رفته و منحل شدند. در هر صورت 
همه این فعالیت ها، برای ارتقای کیفیت دانشگاه های 
کشور است. وی می گوید: باید تا سال ۱4۰۰ حداقل 
پنج دانشگاه و پنج آزمایشگاه کشور به تراز جهانی 
برسند که رتبه بندی دانشــگاه ها یکی از ملزومات 
رســیدن به این هدف است تا مشخص شود کدام 
دانشگاه استعداد یا پتانسیل الزم را برای قرار گرفتن 
در تراز جهانی دارد. وی از بازنگری طرح یاد شــده 
خبر می دهد و می گوید: تاکنون دانشگاه ها براساس 
روش های سابق و با شاخص های جهانی با یکدیگر 
مقایســه و سطح بندی شده اند اما این بار قرار است 
دانشــگاه های دولتی براســاس گروه های آموزشی 
ســطح بندی و رتبه بندی شــوند. یعنی دانشگاه ها 
براســاس رشــته های تحصیلی با یکدیگر مقایسه 
خواهند شد زیرا بعضی از دانشگاه ها مدعی هستند 
اگر چه در ســطوح پایین تری مثل سطح دو و سه 
قرار دارند اما در بعضی از رشته ها امکانات و کیفیت 
بهتر است و می توانند در سطح یک قرار بگیرند. به 
هرحال شورای سیاست گذاری که زیر نظر معاونت 
آموزشی وزارت علوم است، کارش را در این خصوص 
شروع کرده و امیدواریم بزودی الگوی مورد نظر برای 
استخراج داده ها تهیه و رتبه بندی دانشگاه ها انجام 
شود. در این صورت کار بزرگی تحقق می پذیرد بویژه 
اینکه سطح بندی دانشگاه ها به 
این شکل در سطح بین الملل 

کمتر انجام شده است. 
وی انتقاد بعضی از کارشناسان 
حوزه آموزشی مبنی بر اینکه در 
سطح بندی دانشگاه ها، شاخص 
مهارت آموزی به دانشــجویان 
مورد توجه قرار نگرفته اســت 
را وارد می دانــد و می گوید: در 
طرح قبلی برخی از شاخص ها 
به دلیل اینکه برای نخســتین 
بار اجرا می شــد، نادیده گرفته 
شــد اما در طــرح جدید این 
شاخص ها لحاظ می شود . البته 
اعمال بعضی از این شاخص ها 
به دلیل کیفی بودن خیلی دشوار است. برای مثال 
اینکه دانش آموخته یک دانشگاه از لحاظ مهارتی در 

چه مرحله ای است، کاری دشوار و زمانبر است. 

بررسیتشکیلمرکزیبرایسنجشغیرسنتیداوطلبان

دانشگاه کنکوری نمی تواند مسائل کشور را حل کند
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محیط زیست
یکمدیرسازمانحفاظتمحیطزیست:
انتقالخاکبهخارجازکشور

ممنوعشد

 فارس  مدیــر کل دفتر حقوقــی و امور 
مجلس ســازمان حفاظت محیط زیســت با 
بیان اینکه الیحه حفاظت از خاک توســط 
شورای نگهبان تأیید شده است، گفت: طبق 
ایــن قانون انتقال خاک  به خارج از کشــور 

ممنوع شد.
معصومه حســینپور گفت: الیحــه حفاظت از 
خاک پس از ۱4 سال تالش تخصصی و مستمر 
ســازمان حفاظت محیط زیســت در مجلس 
شــورای اســالمی تصویب و همزمان با هفته 

محیط  زیست به تأیید شورای نگهبان رسید.
وی گفــت: در ایــن قانون انتقــال خاک  به 
خارج از کشــور ممنوع است و فقط خروج 
مــواد معدنی و مقادیر کــِم خاک به منظور 
امور پژوهشــی پس از رعایت فرایند قانونی 

مربوط مستثناست.
براساس این قانون عملیات معدنی هم منوط 
به رعایت ضوابط زیست محیطی خواهد بود.

بهداشت و درمان
معاونکلوزارتبهداشت:
۴۰درصدتختهای

بخشخصوصیخالیاست

 ایسنا  دکتر ایرج حریرچی، معاون کل وزارت 
بهداشت گفت: متوسط پرداخت از جیب مردم 
تا پیش از اجرای طرح تحول نظام سالمت بین 
۵۶ تا ۵۸ درصد بود که ظرف دو سال گذشته به 
کمتر از 4۰ درصد کاهش یافته است. وی ادامه 
داد: هم اینک حــدود 4۰ درصد از تخت های 
بیمارستانی و بستری در بخش خصوصی خالی 
اســت که با فعال کردن آن ها، تحول عظیمی 
در تأمین و حرکت در مســیر عدالت در حوزه 

سالمت کشور رقم خواهد خورد.
حریرچی افزود: ۶۰.۵ درصد تخت های بستری 
کشور در بیمارســتان های وزارت بهداشت، ۶ 
درصد در سایر بخش های دولتی و ۹.۵ درصد 
در نهادهای عمومی غیردولتی همچون سازمان 

تأمین اجتماعی قرار دارند.
حریرچی خاطرنشان کرد: مردم انتظار درمان 
و رعایت کرامــت دارند و نباید متولیان درمان 

فرقی بین افراد قائل شوند.

 خانه و خانواده
رئیسانجمنطبسالمندان:
برایسندسالمندی

برنامهنداریم

 ایسنا  دکتر احمد دلبری، رئیس انجمن طب 
ســالمندان با اشاره به ایجاد رشته های مرتبط 
با طب سالمندی اظهار کرد: متأسفانه به نظر 
می رســد که در حوزه سالمندی در جامعه به 
صورت جزیره ای و ناهماهنگ عمل می شــود 
و هنوز از بسیاری از کشــورهای دنیا عقب تر 

هستیم.
وی در ادامه با بیان اینکــه در آینده در حوزه 
سالمندی با چالش های جدی روبه رو می شویم، 
عنوان کرد: اگرچه سند سالمندی تصویب شده 
ولی هنوز برنامه عملیاتی آن تصویب نشده که 

همین مسئله یک چالش بزرگ است.
رئیس انجمن طب ســالمندان ضمن اشاره به 
اینکه سن بازنشستگی در کشور ما زیر ۵۵ سال 
است، خاطرنشان کرد: بسیاری از بازنشستگان و 
سالمندان نمی دانند که چگونه باید برای دوران 
بازنشستگی و ســالمندی آماده شوند و هیچ 
برنامه ای هم برای این دوران دیده نشده است. 

رفاه و آسیب های اجتماعی
دبیرستادمناسبسازیسازمانبهزیستی:

معلوالنصاحبمنطقه
گردشگریمیشوند

 مهر  ابراهیم کاظمی، دبیر ستاد مناسب سازی 
سازمان بهزیســتی با اعالم استان هایی که در 
موضوع مناسب سازی پیشــتاز بوده اند، گفت: 
منطقه ای ویژه برای گردشگری معلوالن انتخاب 

و مناسب سازی خواهد شد.
وی همچنین از امضای تفاهم نامه ای با منطقه 
آزاد قشم خبر داد و گفت: براساس این تفاهم نامه 
منطقه آزاد قشم برای تردد و رفت و آمد معلوالن 
مناسب سازی می شود و به نخستین منطقه آزاد 

گردشگری معلوالن تبدیل خواهد شد.
دبیر ســتاد مناسب سازی ســازمان بهزیستی 
خاطرنشــان کرد: به دنبال این هســتیم که 
منطقه آزاد قشم را به عنوان پایلوت به منطقه 
گردشگری معلوالن تبدیل کنیم و پس از آن نیز 

در مناطق دیگر این موضوع را گسترش دهیم.
کاظمی گفت: اســتان های خراســان رضوی، 
لرستان، گلستان و اصفهان بیشترین اقدامات 

مناسب سازی را برای معلوالن داشته اند.

گردشگری
درنشستستاداربعینمطرحشد

فروش۱۵۰هزارتومانی
ویزای»رایگان«عراق!

 ایســنا  فرمانده قــرارگاه اربعیــن کمیته 
مشــارکت های مردمی در اســتان خوزستان از 
فروش ویزای »رایگان« عراق در شهرهای مرزی 

با قیمت ۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان خبر داد.
موسوی در نشست کمیته مشارکت های مردمی 
ستاد اربعین گفت:  دالل ها ویزایی که رایگان است 
به قیمت ۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومان می فروشــند. 
همین حاال نیروهای ســتادی مــا برای گرفتن 
ویزای عــراق، هر کدام 7۰ هــزار تومان هزینه 
کرده اند. فلسفی، نماینده وزارت جهاد کشاورزی 
نیز به بازار ســیاه اتوبوس هــا در پایان اربعین با 
بازگشت زائران به کشور اشاره کرد و گفت:هنگام 
برگشت زائران در پایانه مرز مهران، اختیار دست 
راننده های اتوبــوس و قیمت ها نجومی و مردم 
ســرگردان هســتند. مردم حاضر بودند ۲۰۰ 
هزار تومان بدهند تا به شهر برسند درحالی  که 
اتوبوس ها راضی نمی شدند و حاضر بودند خالی 

از مسافر بمانند.
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یادداشت روز

رئیسدانشگاهفرهنگیان حسینخنیفرـ

چهره خبر

گیر کردن اعتبار مبارزه با ملخ ها در راهرو ی دولت
فارس:احمدعلی کیخا، رئیس کمیســیون کشاورزی مجلس 
می گوید: اعتبار ملخ ها ســه ماه در راهرو ی دولتی ها گیر کرده و 
به همین دلیل مبارزه با ملخ ها به موقع انجام نشــد. متأسفانه در 
سازمان برنامه و بودجه، بخش بودجه به برنامه غالب شده و کاًل 

این سازمان برنامه ریزی را تعطیل کرده است.

چرا فقط پزشکان؟ وکال هم کارتخوان ندارند!
خانهملت:محمدجواد جمالی نوبندگانــی، نماینده مردم در 
مجلس می گوید: نباید تنها بر دریافت مالیات از جامعه پزشکی 
تمرکز شد. به طور مثال برخی از مشاغل از جمله وکالت که درآمد 
باالیی دارند، کارتخوان ندارند و این درحالیست که نباید تنها یک 

قشر را انتخاب کنیم تا مالیات را در اسرع وقت پرداخت کنند.

پیرصالحی خودش از عوامل ایجاد رانت بود
خانهملت:محمدحســین قربانی،عضو کمیسیون بهداشت 
مجلس با انتقاد از اظهارنظر دکتر پیرصالحی، رئیس اســبق 
سازمان غذا و دارو که نمایندگان مجلس را متهم به استفاده از 
رانت در این حوزه کرده، گفت: این اظهار نظر را دور از اخالق 
و ادب می دانــم. هر چند خود وی نیز از عوامل ایجاد رانت در 

سازمان غذا و دارو بود.

اگر کمک نمی کنند، ایجاد مزاحمت نیز نکنند 
فارس:ســردار مومنی، دبیرکل ســتاد مبارزه با مواد مخدر در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه حمایت هایی از سوی جامعه 
جهانی برای مبارزه با موادمخدر شده است، گفت:                                                                                                                                                                                                                                                     هیچ کمکی جز 
قدردانی و تشکر نشده است، انتظار داریم اگر کمک نمی کنند، 

ایجاد مزاحمت نیز نکنند.

با تفکیک »غذا« از سازمان غذا و دارو موافق نیستم
ایسنا:سعید نمکی، وزیر بهداشت با اشاره به تغییر دوباره در سازمان 
غذا و دارو  می گوید:رویکرد ما در سازمان غذا و دارو تغییری نکرده 
اســت. وی همچنین  درباره برخی اظهارات مطرح شده مبنی بر 
تفکیک حوزه غذا از سازمان غذا و دارو، تأکید می کند: خیر، چنین 

مسئله ای وجود ندارد و با این موضوع موافق نیستم.

یک اتفاق وحشتناک در حال رخ دادن است
ایسنا: دکتر محمدعلی محســنی بندپــی، رئیس انجمن علمی 
فیزیوتراپی ایران گفت: متأســفانه در فاصله زمانی کوتاه یک اتفاق 

بزرگ و وحشتناک در حال رخ دادن است. 
وی در ادامه با یادآوری بحران جمعیتی در کشور خاطرنشان کرد: در 
چند دهه آینده جمعیت سالمندی ما از ۸ تا ۹ درصد به ۳۰ درصد 

می رسد یعنی از هر سه نفر یک نفر سالمند خواهد بود.

»فوق تخصص« بالی مملکت است! 
ایرنا: ایرج فاضل، رئیس جامعه جراحان ایران گفت: متأســفانه 
با ایجاد رشته های فوق تخصص، هر قسمت بدن را به یک فوق 
تخصص جداگانه و زیر تخصص را به فوق تخصص تبدیل کردیم.
فاضل افــزود: »فوق تخصــص« بالی مملکت اســت و باید با 

ساماندهی به جایگاه اصلی خود بازگردانده شود. 

مشکالت فرهنگی همانند توپ فوتبال رد و بدل می شوند
خانهملت: احمد سالک،عضو فراکسیون والیی مجلس گفت: 
بحث فرهنگ بین دولت ها همانند توپ فوتبال رد و بدل می شود 
و همه قول می دهند اما کسی پای کار نیامده است. در مصوبات 
مجلس، قانون امر به معروف و قانون های دیگر مطرح اســت و 

نسبت به آن بی مهری می شود.

قانون تربیت بدنی 48 سال بدون تغییر مانده بود
خانهملت:مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان می گوید: 
از سال ۱۳۵۰ تاکنون، قانون جدیدی برای حوزه ورزش تصویب 
نشده است. وی گفت: امیدواریم با تصویب قانون تشکیل وزارت 
ورزش و جوانان، حوزه ورزش بعد از حدود ۵۰ سال دارای قانون 
شود زیرا قانون تربیت بدنی مربوط به سال ۱۳۵۰ است که حدود 

4۸ سال بدون تغییر باقی مانده است.
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آگهی

شماره پرونده: 139804006092001046/1   شماره بايگانى پرونده: 9801595
شماره ابالغيه: 139805106092003895     تاريخ صدور: 1398/03/18

دفترخانه ازدواج شماره 15 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9801595

ــيله به مهدى آب ساالن شرق نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1355/05/16 شماره ملى: 1062751991 شماره  بدينوس
ــهد- بلوار وكيل آباد- خيابان هنرستان- شهرك نيروى هوائى- بلوك 7- پالك بدهكار  ــنامه: 395 به نشانى: مش شناس
ــند ازدواج:  ــناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س ــه 9801595 كه برابر گزارش 1398/03/11 ش پرونده كالس
ــماره سند: يكهزار و ششصد و هجده، تاريخ سند: 1382/10/18، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 15  ش
شهر مشهد استان خراسان رضوى بين شما و نازيال ممتاز نام پدر: ميرزاحسين تاريخ تولد: 1359/09/22 شماره ملى: 
ــماره شناسنامه: 2969 به نشانى: مشهد- بلوار هاشميه- هاشميه 59- پالك 40- با وكالت رسمى  0939839407 ش
ــهد متولد 1355/1/1  ــيدجعفر رضايى نيك فرزند رضا ش ش 26291 ش ملى 0934323283 صادره از مش آقاى س
ــهر- بين ميدان جام عسل و  پيروزى يك- ساختمان پزشكان نرگس- طبقه دوم--- با شماره  ــهد رضاش به آدرس مش
ــيدجعفر رضائى نيك به نشانى: مشهد/ رضاشهر بين ميدان شهيد  پروانه 348 معتبر تا تاريخ 1398/8/30 با وكالت س
ــكان نرگس طبقه 2 واحد 2 مبلغ چهارصد و پنج سكه طالى تمام بهار  ــل) و پيروزى 1 ساختمان پزش كاوه (جام عس
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى  آزادى بدهكار مى باش
ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش اجرائيه صادر و بكالس
ــوب است فقط يك نوبت در روزنامه چاپ درج و  ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس ابالغ مى گردد از تاريخ انتش
منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى 

عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9803124 م.الف 201
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000011
تاريخ ثبت: 1398/01/25

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول 9302391

بانك ملت به استناد سند رهنى 2259مورخ 1390/8/22 دفترخانه 311 مشهد اجرائيه تحت كالسه هاى 9302391 
ــاتى  ــاختمانى تأسيس ــركت س در قبال مبلغ 1/016/825/420 ريال (مبلغ الزم اجرا تا مورخه 1393/11/12) عليه ش
ــماره ملى  ــين به ش ــمى فرزند حس ــى 10380195221 و جواد ابريش ــه مل ــماره ثبت 3623 و شناس ــالمه به ش س
ــه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/08/07 و 1394/01/24 كه صحت ابالغ آن وفق ماده  ــادر ك 1551839962 ص
111 مورد گواهيست در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر 
ــدانگ اعيان پالك ثبتى 32180 فرعى از باقيمانده 3104 فرعى از 232 اصلى بخش 9  ارزيابى و مزايده تماميت شش
مشهد كه عرصه آن موقوفه آستان قدس رضوى مى باشد ملكى جواد ابريشمى به آدرس مشهد امام خمينى 57- كوچه 
ــت پالك 19 طبقه دوم جنوبى به مبلغ 2/300/000/000 ريال (دو ميليارد و سيصد ميليون ريال)  ــمت راس مقدم س
ــترى به شماره  ــناس دادگس ــخصات و توصيف اجمالى ملك برابر گزارش كارش ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مش

12933- 1396/11/26 بدين شرح ميباشد:
ــاختمان 5 طبقه شامل 8 واحد مسكونى قرار دارد. در هر طبقه دو واحد  ــاره در موقعيت غربى داراى س ملك مورد اش
شمالى و جنوبى و همكف به پاركينگ و انبارى اختصاص دارد. يك دستگاه آسانسور در ميانه پلكان طى سالهاى اخير 
ــد. واحد مورد نظر در طبقه دوم جنوبى بر اساس سند  ــاختمان حدود 15 سال مى باش ــت. قدمت س نصب گرديده اس
ــماره 8/6859 مورخ 1385/03/25 به مساحت 94/35 مترمربع  ــماره ثبت 261045 و گواهى پايانكار ش مالكيت به ش
ــتراكى از حياط 88/90 مترمربع پيلوت 153/10  ــت با حق استفاده اش ــقف اس كه مقدار 2/80 مترمربع آن تراس مس
ــماره شش به مساحت 5/40 مترمربع مورد استفاده  ــتفاده اختصاصى از انبارى ش مترمربع حياط خلوت و راه پله و اس
ــتم كولر آبى و بخارى گازى،  ــراميك، ام دى اف، شومينه، سيس ــد. آپارتمان داراى دو خواب، كف س ــكونى مى باش مس
ــخصات ملك با وضع موجود تطبيق دارد و در تصرف راهن  ــد حدود و مش ــپزخانه مى باش ابزار گلوئى در پذيرايى و آش
ــد. عرصه ملك موقوفه آستان قدس رضوى بوده و داراى قدرالسهم عرصه است. لذا ارزش  ــمى مى باش آقاى جواد ابريش
ــخصات فوق معادل 2/300/000/000 ريال (دو ميليارد و سيصد ميليون  ــدانگ اعيان پالك ثبتى موصوف با مش شش

ريال) تعيين و اعالم مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد: شماالً: در 5 قسمت ديوار اشتراكى با آپارتمان 
ــمت شمال شرقاً: در شش قسمت پنجره و  ــت به س ــمالى دوم الى چهار درب و ديوار به راه پله پنجم ديواريس واحد ش
ــمت اول و پنجم ديواريست به فضاى منزل مجاور در  ــقف به فضاى حياط جنوباً: در پنج قس ــت به تراس مس ديواريس
ــوم پنجره ديوار به فضاى حياط حقوق ارتفاقى با  ــمت ديوار به فضاى مجاور دوم و س ــه قس ديوار به داكت غرباً: در س

رعايت قانون تملك آپارتمانها و آيين نامه اجرايى آن
ــد و حدود ملك با واقع تطبيق دارد  ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش
ــتى داراى يك فقره  ــماره 139885606003002330- 1398/02/30 دفتر امالك بازداش ــك موصوف برابرنامه ش مل
ــتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ دو ميليارد و سيصد ميليون ريال  بازداش
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان  ــنبه مورخه 1398/05/14 از س در روز دوش

امام خمينى جنب بانك ملى.
ــخه مربوط به پرونده اجرايى كالسه فوق دستور فرماييد.  ــال يك نسخه اجرائيه- اخطار- آگهى مزايده در.... نس با ارس
ــده در روزنامه اقدام  ــبت به درج مفاد آن در تاريخ تعيين ش ــررات پس از دريافت هزينه متعلقه از ذينفع نس ــق مق وف
ــال فرماييد.  ــه روزنامه به اين اداره ارس ــت قبض پرداخت هزين ــار را به پيوس ــخه از - روزنامه حاوى انتش ــك نس و ي

آ- 9803125 م.الف 202
حسين ناصرى و احمد افشون پورسربندى و عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092000307/1   شماره بايگانى پرونده: 9800422
شماره ابالغيه: 139805106092004041     تاريخ صدور: 1398/03/19

دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به ورثه مرحوم سيد مهدى ظريف كاله مال يزدى:
- سيده منا ظريف كاله مال يزدى نام پدر: سيدمهدى تاريخ تولد: 1372/06/13 شماره ملى: 0922450900

ــيدمهدى تاريخ تولد: 1387/02/17 شماره ملى: 0929185803 به  ــيده مبينا ظريف كاله مال يزدى نام پدر: س - س
قيوميت سيدحسين ظريف پارسا فرزند سيدمحمد به شماره 0932891721 مشهد متولد 1338/4/1

- سيدسجاد ظريف كاله مال يزدى نام پدر: سيدمهدى تاريخ تولد: 1377/09/04 شماره ملى: 0924609079
ــكه بهار آزادى و يخچال فريزر و فرش دستباف به  ــكينه حسينى جهت وصول 170 عدد س ــود كه خانم س ابالغ مى ش
ــهد عليه شما اجرائيه صادر نموده  ــماره 9035- 1375/10/16 دفتر 23 مش ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش اس
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/02/04 مأمور، محل  ــكيل ش ــه 9800422 در اين اداره تش و پرونده اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه  ــناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــما به شرح متن سند ش اقامت ش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  ــار محلى آگهى مى ش فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش

ــبت به پرداخت بدهى خود اقدامى ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد  ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس
يافت. آ- 9803126 م.الف 203

مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139304006091001157/1    شماره بايگانى پرونده: 9302991
شماره ابالغيه: 139805106091002077      تاريخ صدور: 1398/03/11

آگهى ابالغ اخطاريه اعالم كارشناس كالسه 9302991
بدينوسيله به شما

1- حميد جعفرزاده نام پدر: غالمحسن شماره ملى: 0937856096 شماره شناسنامه: 125
2- مجيد جعفرزاده نام پدر: غالمحسن شماره ملى: 0937746071 شماره شناسنامه: 520

ــنامه: 196 به عنوان متعهدين  ــماره ملى 08494403652 شماره شناس ــعبانى اقطاء نام پدر: غالمرضا ش 3- زهره ش
(ضامنين)

ــتان به عنوان متعهد (وام گيرنده و راهن)  ــماره ثبت 113 بجس ــرق (سهامى خاص) به ش ــپيد بافت ش ــركت س 4- ش
ــصد و  ــاالرى به مبلغ ارزيابى پالك ثبتى: فرعى: دوازده هزار و شش ابالغ ميگردد با توجه به اعتراض آقاى غالمرضا س
ــهد ناحيه: يك واقع در: بولوار كالهدوز  ــه) از پالك اصلى پنج در بخش: نه مش پنجاه و دو (12652) از 53 (پنجاه و س
خيابان كاشف غربى پالك 3 ملكى غالمرضا ساالرى طبق ماده 102 آيين نامه اجراى ثبت آقاى حسن راغبى به عنوان 
ــار اين آگهى ظرف مدت  ــناس داريد از تاريخ انتش ــناس مجدد انتخاب گرديده چنانچه داليلى از حيث رد كارش كارش
ــد.  ــعبه اعالم نماييد در غير اين صورت برابر مقررات اقدام خواهد ش ــه روز مى توانيد اعتراض خود را كتباً به اين ش س

آ- 9803127 م.الف 204
مسئول شعبه اول اجراى ثبت مشهد

شماره مزايده:  139704306091000234  تاريخ ثبت: 1397/07/03
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه ى 9701515
بانك كشاورزى به استناد سند رهنى شماره 13784 مورخ 1393/10/17 دفترخانه 202 مشهد عليه آقاى حسن ذبيح 
ــماره شناسنامه 470 شماره ملى 0939485486 اجراييه تحت  رضوانى (وام گيرنده و وثيقه گذار) نام پدر على اكبر ش
ــش ميليون و دويست و شصت و يك  ــه ى 9701515 در قبال مبلغ 756/261/883 ريال (هفتصد و پنجاه و ش كالس
هزار و هشتصد و هشتاد و سه ريال) صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1397/03/24 در پايان مهلت مقرر 
ــتانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ يك واحد  ــمى الزم االجرا و تقاضاى بس ــناد رس در  آيين نامه اجراى مفاد اس
دامدارى به شماره پالك ثبتى پانصد و چهل و نه فرعى از يكصد و سى اصلى بخش يازده مشهد و مساحت ششدانگ 
ــه صدم مترمربع به آدرس اراضى كوشك آباد (40 كيلومترى شرق مشهد) به  ــصت و س هزار و پانصد و دوازده مميز ش
مبلغ 600/000/000 ريال (ششصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود مشخصات و توصيف اجمالى ملك 

برابر گزارش در روز ارزيابى بدين شرح مى باشد:
ــتاى كوشك آباد قرار گرفته و داراى حدود 40 مترمربع  ــرقى روس ملك مورد نظر دور ديوار به ارتفاع دو متر در ضلع ش
ــيلوى زمينى با ديواره آجرى به ابعاد 7 متر در 4 متر در  ــتگاه س ــيمانى و يك دس بهار بند معمولى، 30 متر آخور س
ــن و واحد دامدارى فاقد كنتور  ــقف آه ــيمان و س ــر و يك باب منزل كارگرى با زيربناى 20 مترمربع با آجر و س 2 مت

آب و برق مى باشد.
ــن ذبيح رضوانى مى باشد. حدود و  ــده و برابر گزارش در روز ارزيابى پالك موصوف در تصرف آقاى حس ملك ارزيابى ش

مشخصات برابر استعالم دفتر امالك به شرح ذيل مى باشد:
ــت به راه شرقاً بطول 37/24 متر ديواريست به باقيمانده اراضى جنوباً بطول  ــماالً بطول 48/61 متر درب و ديواريس ش
ــت به باقيمانده اراضى  ــده اراضى غرباً بطول هاى 36/29 متر و 13/47 متر ديواريس ــت به باقيمان 25/29 متر ديواريس
ــه فقره بازداشتى  ــتى داراى س ــماره 139885606267001288 مورخ 1398/02/26 دفتر امالك بازداش برابر نامه ش
ــدانگ واحد دامدارى پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ 600/000/000 ريال (ششصد ميليون ريال)  ــد مزايده شش مى باش
ــهد واقع در خيابان  ــعبه اول اجراى ثبت مش ــاعت نه تا دوازده ظهر در محل ش ــنبه 1398/04/16 از س در روز يكش
ــذار مى گردد. ضمناً مبلغ  ــنهادى نقداً واگ ــروع و به باالترين قيمت پيش ــام خمينى خيابان ثبت جنب بانك ملى ش ام
ــوم طبق تبصره 6 ماده  ــاير هزينه هاى قانونى معلوم يا نامعل ــى زائد بر مبلغ مزايده و س ــر دولت ــق مزايده و نيم عش ح
ــد.  ــد. چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد ش ــده برنده مزايده مى باش ــه عه 121 ب

آ- 9803129 م.الف 205
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006092000076/1     شماره بايگانى پرونده: 9800114
شماره ابالغيه: 139805106092004002        تاريخ صدور: 1398/03/19

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092000076/1
ــين رجب پور نام پدر: عباسعلى تاريخ تولد: 1333/07/10 شماره ملى: 0700973540  ــيله به آقاى محمدحس بدينوس

شماره شناسنامه: 457 اعالم مى گردد:
ــهد متعلق به شما در قبال طلب خانم  ــدانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 32587 فرعى از 185 اصلى بخش ده مش شش
ــود ضمناً هرگونه نقل  ــما اخطار ميش ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش زهرا يزدان خواه بازداش

انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترثيب اثر داده نمى شود. آ- 9803130 م.الف 206

شماره پرونده: 139304006093000280/1     شماره بايگانى پرونده: 9302449
شماره ابالغيه: 139805106091002107       تاريخ صدور: 1398/03/12

آگهى ابالغ ارزيابى پرونده اجرايى كالسه 9302449
بدينوسيله به اكرم محمدى دولو نام پدر: غالم حسين شماره ملى: 0871142023 شماره شناسنامه: 6864 به نشانى: 
مشهد بلوار طبرسى نبش طبرسى شمالى 61 و رجبعلى براتى نصرى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1326/10/15 شماره 
ملى: 0944493610 شماره شناسنامه: 3 به نشانى: مشهد خواجه ربيع بين ايثارگران 14 و 12 پ 62 ابالغ مى گردد 
ــترى به شرح پيوست پرونده، پالك ثبتى  ــناس رسمى دادگس طبق گزارش مورخ 13318 مورخه 1397/9/22 كارش
578 پانصد و هفتاد و هشت فرعى 160 يكصد و شصت اصلى بخش نه مشهد مورد وثيقه سند رهنى شماره 133036 
مورخه 1392/11/7 تنظيمى دفترخانه 64 مشهد به مبلغ 2/600/000/000 ريال ارزيابى گرديده لذا چنانچه به مبلغ 
ــنامه 102/97/309 مورخه 1397/01/09  ــيد، اعتراض كتبى خود را طبق بخش ارزيابى پالك مذكور معترض مى باش
ــر حقوقى و امور مجلس  ــورتى 96/125 مديركل محترم دفت ــماره 61 مورخه 1397/01/27 و نظريه مش ــه ش وارده ب
ــتمزد هيئت  ــناد و امالك ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دس ــازمان ثبت اس س
ــناس محترم ميبايست سه برابر مبلغ ارزيابى دوم درج شود) ريال به دفتر اين اجرا تسليم  ــان به مبلغ (كارش كارشناس
ــد ترتيب اثر داده  ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

نخواهد شد. آ- 9803132 م.الف 207
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006091000632/1  شماره بايگانى پرونده: 9705639
شماره ابالغيه: 139805106091001749    تاريخ صدور: 1398/03/02

آگهى ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9705639
ــيله به آقاى حيدر ستاران فرزند عباس به شماره ملى 5228216766 مديون سند رهنى 7272-  بدينوس
96/09/18 تنظيمى دفترخانه 355 مشهد ابالغ ميگردد كه ششدانگ پالك ثبتى سى و شش هزار و هفتاد 
ــتصد و نود و هفت (10897) فرعى از يكصد و  ــده از ده هزار و هش و دو (36072) فرعى مفروز و مجزى ش
هفتاد و شش (176) اصلى بخش ده مشهد قطعه 14 طبقه 5 بمبلغ دو ميليارد و هفتصد و پنجاه ميليون 
ــند رهنى مذكور له آقاى وحيد برومند  ــت كه مورد وثيقه س (2/750/000/000) ريال ارزيابى گرديده اس
عليزاده عليه شما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت 
ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون ريال 
بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت 

مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803134 م.الف 209
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006092000686/1   شماره بايگانى پرونده: 9800980
شماره ابالغيه: 139805106092004026     تاريخ صدور: 1398/03/19

دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــيله به آقاى على خالقى نام پدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1351/09/18 شماره ملى: 0849048540  بدين وس
شماره شناسنامه: 491 ابالغ مى شود كه خانم نيره بهرامى جهت وصول 50 عدد سكه بهار آزادى به استناد 
ــماره 29362 دفتر 1374/10/21 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده  ــند ازدواج ش مهريه مندرج در س
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/19 مأمور، محل  ــه 9800980 در اين اداره تش اجرائى به كالس
اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد 
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9803136 م.الف 210
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى دعوت از مجاورين
ــدانگ پالك 554 فرعى واقع در اراضى رودخانه بار پالك 5- اصلى بخش  ــب درخواست مالكين شش حس
ــى  ــند مالكيت تك برگ، با توجه به اعالم عدم امكان دسترس ــه بردارى و صدور س ــهد، مبنى بر نقش 6 مش
ــنامه شماره 90/46869- 90/3/11  ــيله در اجراى كد 914 م.ب.ثبتى و بخش به مجاورين پالك، بدين وس
سازمان ثبت اسناد و امالك كشور، به اطالع مالكين مجاور و ساير مالكين مشاعى پالك فوق الذكر به آدرس 
ــاى 392 و 397 و 399 و 553 و 400 و 497 و 435  ــى رودخانه بار كه عبارتند از: پالك ه ــه- اراض طرقب
ــه بردار اين اداره در ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 98/4/8 در محل وقوع  ــاند: نماينده و نقش فرعى ميرس
پالك جهت انجام معاينه محل و نقشه بردارى حضور خواهند يافت، شايسته است مالكين پالك هاى مزبور 
ــاعت مقرر جهت جلوگيرى از تضييع حقوق احتمالى خويش در محل حضور بهم رسانند، عدم  در روز و س

حضور مجاورين مانع از ادامه عمليات ثبتى نخواهد شد. آ- 9803137 م.الف 211
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 98/2737 مورخ 1398/02/11 خانم سيده بتول بيدار فريمانى استناد به دو 
ــاع از هفت هزار و پانصد سهم چهار  ــى سهم مش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان يكصد و س برگ استش
ــانديز كه به  ــدانگ پالك 74 فرعى از باقيمانده 180- اصلى بخش ده طرقبه ش ــاع از شش دانگ و نيم مش
ــد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش ــهل انگارى مفقود ش علت س
ــريال  ــماره س ــند به ش ــيده بتول بيدار فريمانى ثبت و س پالك فوق الذكر ذيل ص 142 دفتر 956 بنام س
719457 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون 
ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس انتش
ــا وصول اعتراض بدون ارائه  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و ي ــليم نمايد بديهى اس تس
سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9803138 م.الف 212
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

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

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

موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330001000687 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001000911 
ــاختمان بمساحت 217/50 متر  ــين در ششدانگ يك باب س ــالم پناه  فرزند حس محمد معين اس
ــند مالكيت مشاعى  ــماره 10275 اصلى واقع در بخش يك س ــمتى از پالك ش ــبت به قس مربع نس
ــورخ 97/5/22دفتر خانه 5  ــند قطعى 128143م ــر 421 صفحه 429 به موجب س ــادره در دفت ص
ــالم پناه دفترالكترونيكى  ــبت به 215/46متر مربع و مبايعه نامه عاديى خريدارى از ناصراس قم نس
ــورخ 96/11/7دفتر خانه 5 قم  ــى 126455م ــند قطع ــه موجب س 1396520330001022708ب

نسبت به1/5 متر مربع. (م الف 900)
2ـ رأى شماره 139760330001023701 مربوط به پرونده كالسه 1395114430001000348 
ــاختمان بمساحت 60 متر مربع پالك  ــدانگ يك باب س آقاى مهدى بهمنى فرزند غالمرضا در شش
شماره 24فرعى از 11578اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى 
ــب صادره در دفتر 186 صفحه 298 خريدارى كرده است. (م  ــطه از حبيب ذوالفقارى نس مع الواس

الف 901)
ــه 1396114430001002155  ــماره 1398603300010197 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش

ــاختمان بمساحت  ــيد جعفر در ششدانگ يك باب س ــيد زاده قمى فرزند س ــن س ــيد حس آقاى س
ــك حوزه ثبت ملك اداره يك قم  ــماره 10399 اصلى واقع در بخش ي ــر مربع پالك ش 148/12 مت

مبايعه نامه عادى مع الواسطه از محمد آراسته فرد خريدارى كرده است. (م الف 902)
4ـ رأى شماره 139860330001000614 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001657 
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 70/03 متر  ــن  در شش آقاى محمد رضا كيانى خواه  فرزند حس
ــك اداره يك قم مبايعه نامه  ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت مل ــماره 10468 اصل مربع  پالك ش
ــمى 10523مورخ 33/5/3 دفترخانه  ــين وفائى به موجب سند رس ــطه از غالمحس عادى مع الواس

2قم  (م الف 903)
5ـ رأى شماره 139760330001010446 مربوط به پرونده كالسه 1396114430001000557 
ــاختمان بمساحت 164/95  ــدانگ يك باب س ــن مالئى فردوئى فرزند غالمعلى در شش آقاى محس
ــك اداره يك قم مبايعه  ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت مل ــماره 10828 اصل ــر مربع  پالك ش مت
ــند رسمى 104552مورخ 75/12/28  ــطه از على اكبر گائينى راد به موجب س نامه عادى مع الواس

دفترخانه 20قم  (م الف 904)
6- رأى شماره 139860330001000534 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001745 
ــدانگ يك باب ساختمان  به مساحت  ــاع از شش آقاى رضا عابدينى فرزند عباس در چهار دانگ مش
ششدانگ  174/77 متر مربع  پالك شماره 10870 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 

يك قم سند قطعى 18878 مورخ 95/09/23 دفترخانه 36 قم (م الف 905)
7- راى شماره 139860330001000847 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001746 
ــاحت  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س ــاع از شش خانم زهرا رحيمى فرزند غالمعلى در دودانگ مش
ششدانگ 174/77 متر مربع  پالك شماره 10870 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره 

يك قم سند قطعى 18878 مورخ 95/09/23 دفترخانه 36 قم (م الف 906)
8- راى شماره 139760330001000259 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001659 
ــدانگ يك باب  ــاع از شش ــتانى نو فرزند مرتضى در يك و نيم دانگ مش ــن عربس خانم آقاى محس
ــاحت ششدانگ 100 متر مربع  پالك شماره 1194 فرعى از 11135اصلى واقع در  ــاختمان بمس س
ــلى صادره در  ــطه از عبداله توس بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى مع الواس

دفتر 197 صفحه 105  (م الف 907)
8- راى شماره 139760330001022301 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001000648 
ــاختمان  ــدانگ يك باب س ــاع از شش ــم فاطمه مقيم قمى فرزند على در چهار و نيم دانگ مش خان
ــدانگ 100 متر مربع پالك شماره 1194 فرعى از 11135 اصلى واقع دربخش يك  ــاحت شش بمس
ــلى صادره در  ــطه ازعبداله توس حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مه الواس

دفتر 197صفحه 105  .(م الف 908)
9- راى شماره 139860330001000585 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001824 
آقاى محمد گلبهارى فرزند قدرت در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 98/25 متر مربع پالك 
شماره 11585 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه 

از محمد حسن برزگر خريدارى كرده است. (م الف 909)
10- راى شماره 139860330001000696 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001687 
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 156 متر مربع پالك  خانم فاطمه اميرى خو فرزند اكبر در شش
شماره 11231 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه 

از صادق جهانگيريان خريدارى كرده است. (م الف 910)
11- راى شماره 139860330001000459 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001997 
ــاحت 90 متر مربع پالك  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س ــم ژيال ملكى فرزند راه خدا در شش خان
ــند قطعى 128618 مورخ  ــماره 4213 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ش

97/07/04 دفترخانه 5 قم (م الف 911)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يك قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9803180
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/3/22
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/4/9

محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

شماره 29/98/12222  تاريخ: 1398/03/20
آگهى فقدان سند مالكيت

نظر به اينكه آقاى محمدرضا شيردل فرزند بازرگان به شماره شناسنامه 374 باستناد دو برگ استشهاد محلى 
كه امضا شهود آن توسط دفتر خانه اسناد رسمى شماره 16 بجنورد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى 
جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به چاپى 064199 به اين اداره مراجعه كرده و مدعى 
است سند مالكيت ششدانگ پالك 846 فرعى از 173 اصلى واقع در اراضى معصوم زاده بخش دو بجنورد به 
آدرس خيابان حسينى معصوم 14 سمت چپ پ 4 بعلت جابجايى مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك 
ــند مالكيت اوليه ذيل ثبت 9438 صفحه 354 دفتر 47 بنام نامبرده فوق صادر و تسليم و طى  ــد س معلوم ش
ــكن قرار گرفته است دفتر امالك بيش از اين  ــند رهنى شماره 10385-1393/12/02 در رهن بانك مس س
ــى  ــى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس حكايت
نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ده روز از 
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را بپيوس تاريخ انتش
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند  ــليم نمايد بديهى اس تس
مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند 

مالكيت اوليه از درجه اعتبار ساقط است. 1398/3/22   آ-9803192
احمد اصغرى شيروان  / رييس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد
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 ︣﹀  ︨﹟﹝︀ن ا︡ود ﹡︀د﹞ ️﹫﹛﹢︧﹞ ︀  ︋️﹋︣  ︫︦﹫︨︀︑
در︑︀ر ١٣٩٨,٠٢,١١ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢۴۶٣ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٨٣٠۴۵۵٩

︣ح ز︗ ︣️ ا︵﹑ع ︻﹞﹢م آ﹎﹩ ﹝﹫﹍︣دد. ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ :︑︀﹝﹫﹟ ا︀ب و ذ﹨︀ب   ︫﹤ ﹑︮﹥ آن︋  ︔︊️ و ا﹝︱︀ ذ﹏ د﹁︀︑︣︑﹊﹞﹫﹏ ﹎︣د︡ه ﹋﹥︠ 
︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم  ︣ی در︮﹢رت ﹜︤وم︎  ︭﹢︮﹩ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ درون︫  ︣ای ﹝︡ارس ، ار﹎︀﹡︀ی دو﹜︐﹩ و︠   ︋﹩﹨︧︡︣و ﹋︀ر﹋﹠︀ن و︨ 
 ︣︤ی ، ︫ــ﹋︣﹞ ︩︋ ، ︨︣ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن︫ ، ︡ود ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ : ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن﹞︀﹡ ︡ت﹞ ﹤︋ ️︊︔ ︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ : از ︑︀ر﹞ ︳︋︣از ﹝︣ا︗︹ ذ
 ️﹫︭  ︫﹤︀﹞︣ ﹑ک ٠ ، ۴٧٩۶ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹋︡︎︧︐﹩ ۴۵١۴٩٩۴۴٩۵︨  ﹫︀︋︀ن ﹝﹫︓︀ق ١ ،︎  ﹙﹢ار ﹝﹫︓︀ق ،︠  ︀﹫﹟ ﹋﹢ه ﹁︀ز۴ ،︋  ز﹡︖︀ن، ارا︲﹩︎ 
﹆﹢﹇﹩ ︻︊︀رت ا︨️ از ﹝︊﹙︼ ١٠٠٠٠٠٠٠ ر︀ل ﹡﹆︡ی ﹝﹫︤ان ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ﹨︣ ﹉ از ︫︣﹋︀ ︠︀﹡﹛ ا﹜﹥ ﹝﹞︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨١٢٢٠٧٨١ 
 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ﹤﹋︪︣﹛ا ﹜︨ ︀ل︡ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨۴٣٩٨١٧٢ دار﹡︡ه ۵٠٠٠٠٠٠ ر﹝﹞ ﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا︨ ︀لدار﹡︡ه ۵٠٠٠٠٠٠ ر
︀دار  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود دار﹡︡﹎︀ن ﹅ ا﹝︱︀ : ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋   ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨۴٣٩٨١٧٢و︋   ︫﹤ ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ﹝﹞︡ی︋ 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀ا﹝︱︀ء ︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀، ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری︋   ︋، ﹤︐﹀  ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ از ️﹋︣ و ︑︺︡ آور︫ 
﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ا︠︐﹫︀رات ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ : ︵︊﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ 

.︫︡︀  ︋﹩﹝﹡ ️﹫﹛︀︺﹁
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶٧٠)
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١٠۴۶٠٠۵١٣۶۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٧٧٩ و︫   ︫﹤ ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩︋  ︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨︐︀﹡︡اری ز﹡︖︀ن︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︨︣︐︀ن  ﹞︀ره ٩٨,۴١,۵۴٠٨﹝﹢ر︠﹥ ٩٨,٢,٢١اداره ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠١,٢۵ و﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︺﹠﹢ان ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٢- آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ا﹞︡ی   ︋۶١۴٩٧۵٧٩٣۵﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︣اب ا︗﹙﹩︋  ︡ : ١- آ﹇︀ی︨  ز﹡︖︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ان ﹝﹠︪﹩ و﹢﹠︺  ︋١۵٣٢۵١٧٩٠۴﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︺﹠﹢ان ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣- آ﹇︀ی ا︨︡ا﹜﹥ آ︫﹢ری︋   ︋٠٠۵٧۴۵۶٧٣٩﹩﹚﹞︡﹋ ﹤︋
︣وات   ︋، ﹤︐﹀  ︨،﹉ ﹏﹫︊﹇ ︀و﹡﹩ از︺︑ ️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡آور︫  ︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︑︀︑︀ر ٩٨,۶,٢۴ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. * ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋  ︋︣ای ﹝︡ت︋ 
 ️﹝  ︨︀ ︣اب ا︗﹙﹩︋  ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ وآ﹇︀ی︨   ︨︀ ︀ ا﹝︱︀ی ا︨ــ︡ا﹜﹥ آ︫ــ﹢ری︋  ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ و ﹋﹙﹫﹥ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻︀دی و اداری︋ 

︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.  ︫︣﹞ ︀ ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹨﹞︣اه︋   ︨︀ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه و در ︾﹫︀ب ا︪︀ن آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ ا﹞︡ی︋ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۶٣)
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١۴٠٠٣۵١٢٠٠٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢١٣٩ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ﹡﹫﹉ ︑︖︀رت ار︾﹢ان︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ــ︡ : ١ـ داود ﹝﹙﹉ ﹝﹞︡ی︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ︉︀﹡ و ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ️﹝ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶١۵٠٠٠٠٣٨٩︋﹥︨   ︫﹤ ــ﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ٢- ا﹞︡ ﹝﹙﹉ ﹝﹞︡ی︋   ︨﹤  ︋۶١۵٩٨٢١٩٣٨
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٣ـ ﹝﹠︀ز ︋︣ا﹝﹩ ﹨﹫︡︗﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶١۵٩۶۵٩۶٣۴︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨ــ︀ل 
︀ ا﹝︱︀ی  ︣وات ، و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩︋  ــ﹀︐﹥ ،︋   ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ــ︣﹋️ از ︀دار و ︑︺︡آور︫  ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . - ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و اوراق︋ 
 ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ و ﹇︣ارداد﹨︀ اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ ا﹝︱︀ی ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ور ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞

︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ا︨️.  ︫︣﹞ ︀ ︀ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋ 
(۴٩۴۶۵۶) ︣︋اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا

س
,۹
۸۰
۳۰
۹۲

︣﹋️ ﹝︭︣ف ﹋︀ر﹋﹠︀ن ا︨︐︀﹡︡اری ز﹡︖︀ن آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٧٧٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴۶٠٠۵١٣۶۵

﹞︀ره ٩٨,۴١,۵١٩۶﹝﹢ر︠﹥ ٩٨,٢,١٨اداره ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٩ و﹡︀﹝﹥︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ﹩﹚︡︊︑ ︹︀﹠ ︣﹋️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︀ق ﹎︣د︡: ا︖︀د︮  ︡ : *︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️︫  ︨︣︐︀ن ز﹡︖︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ا︗︐﹞︀︻﹩︫ 
﹢رت ︲︣ورت ﹇︀﹡﹢﹡﹩  ﹠︡﹉ ﹝︀ده ٣ در︮  ︀︾︡اری -ا︠︢ ﹝︖﹢ز︮︀درات و واردات از﹝︣ا︗︹ ذ︣︋︳ دررا︨ــ︐︀ی︋  و ﹋︪ــ️ ﹡︀ل و︋ 
︡ور︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️  ︎︦ ازا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ درا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡.︔︊️ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و︮ 

.︫︡︀  ︋﹩﹝﹡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۵٧)

س
,۹
۸۰
۳۰
۹۳

١۴٠٠٧۴٨٨٢٨١ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٢٠١۶ و︫   ︫﹤ ︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود︋   ︋️﹋︣ ︣و︑﹫﹟ ر︨︐︀ک︫  ︣﹋️ آوا︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ،﹤﹫︑ :︡︀ق ﹎︣د﹛ا ﹏︀ذ ︫ــ︡ : *︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ ﹝﹢ارد ذ︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
﹠︡ی، ︑﹢ز︹ و ﹁︣وش ا﹡﹢اع   ︋﹤︐︧  ︋،︡﹫﹛﹢︑ ،﹤﹫︑ - ﹩︐︀م دا﹝﹩ و ﹁︣آورد﹨︀ی ﹎﹢︫ــ ﹠︡ی، ︑﹢ز︹ و ﹁︣وش ﹁︣آورده ﹨︀ی︠  ︧ــ︐﹥︋  ﹠︡ی،︋   ︋﹤︺︴﹇ ،︡﹫﹛﹢︑
︪﹊︊︀ر، رو︾﹠︀ی  ︪﹉ ،آ︗﹫﹏ و︠  ︀︣ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹋﹠︧︣وی، ا﹡﹢اع ︊﹢︋︀ت و ︾﹑ت، ا﹡﹢اع ﹝﹫﹢ه︠  ﹢ر و︨  ادو﹥ و﹎﹫︀﹨︀ن دارو﹩ و ا﹡﹢اع ﹝︣︋︀، ︑︫︣﹩،︫ 
ــ︤︊︖︀ت و ــ﹢رت ا﹡﹢اع ﹝﹫﹢ه ،︨  ﹠︡ی︨  ﹠︡ی و ﹇︴︺﹥︋  ︧ــ︐﹥︋   ︋،︡﹫﹛﹢︑ ،﹤﹫︑ - ﹢︗ ،آرد، ﹎﹠︡م، ذرت ،︕﹡︣ ︠﹢را﹋ــ﹩، ــ︀ی، ﹇ــ﹢ه، ز︻﹀︣ان، د﹝﹠﹢ش،︋ 

︨ــ﹫﹀﹩ ︗︀ت ︋︭﹢رت ︑︀زه ،﹝﹠︖﹞︡ و ﹇︴︺﹥ ︋﹠︡ی ︫ــ︡ه - ا︖︀د ︨︣د︠︀﹡﹥ و وا︡ ︨﹢رت و ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی - ا︖︀د وا︡ ﹁︣آوری و ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹝︭﹢﹐ت 
 ️︺﹠ ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︮  ﹠︺︐﹩، ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝︺︡﹡﹩ -︨  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︑﹞︀﹝﹩ ﹢زه ﹨︀ی ︑︖︀ری،︮  ﹠︺︐ــ﹩ - ا︖ــ︀د ﹡︀م ︑︖︀ری ﹝﹙ــ﹩ و︋  ﹋︪ــ︀ورزی و︮ 
 ︀﹨︀﹍︫︀د ﹁︣و︖︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ - ا﹨︡︀د وا︖ا ︀ م ﹎︣دی و﹢ ﹫﹟ را﹨﹩ و︋  ﹎︣د︫﹍︣ی ، ﹨︐﹏ ، ر︨︐﹢ران، ﹁︧️ ﹁﹢د ، وا︡﹨︀ی ا﹇︀﹝︐﹩ و ا︨︐︣ا﹨︀﹍︐︀ی︋ 
و ر︨ــ︐﹢را﹡︀ی ز﹡︖﹫︣ه ای - ﹝︊︀درت ︋﹥ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ، ︣︠︡ و ﹁︣وش ، ︎︩ و ︑﹢ز︹ ، ︮︀درات و واردات ﹋﹙﹫﹥ ︑︖﹫︤ات، ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت و 
︀ر﹎﹫︣ی و ︑︣︠﹫︬ ﹋︀﹐ از ﹎﹞︣ک - ا︠︢ وام و ︑︧﹫﹑ت ﹝︀﹜﹩ ، ا︻︐︊︀ری و ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی  ﹋︀﹐﹨︀ی ﹝︖︀ز و ﹅ ا﹜︺﹞﹙﹊︀ری - ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ﹎﹞︣﹋﹩ و ︻﹞﹙﹫︀ت︋ 
︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ︮﹢رت ارزی و ر︀﹜﹩ از ︋︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹝﹣︨︧︀ت ﹝︀﹜﹩ و ا︻︐︊︀ری دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ - ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ︋︀ ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ 
 ﹩︮﹢︭ ﹫﹞︀﹡︀ و ﹝︤ا︡ات دو﹜︐﹩ و︠  ــ︣﹋️ در ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹠︀﹇︭︀ت،︎  ︀رج از ﹋︪ــ﹢ر -︫  ــ︺︉، ا︠︢ و ا︻︴︀ی ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ در دا︠﹏ و︠  ــ︣﹋️، ا︖︀د︫  ﹝﹢︲﹢ع︫ 
ا︻﹛ از دا︠﹙﹩ و ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ در ︮﹢رت ︲︣ورت ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︎︦ ازا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ درا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡.︔︊️ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر︋﹥ 

﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۵٨)

س
,۹
۸۰
۳۰
۸۸

︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود  ︋️﹋︣ ︣داز ز﹡︖︀ن︫   ︎︀﹝﹫  ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٣٩۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴۶٠٠٨۶۴٣٧

︤اد دا︫︀د  ︡ : ١ـ آ﹇︀ی︋  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,٢۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨۵٨۵۶٩٨٠︋   ︫﹤  ︋﹩﹞︀  ︫﹤﹫﹝  ︨﹜﹡︀ ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢ـ︠   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٢٨۵٨٨٠۶۴۴︋   ︫﹤︋
ــ﹀︐﹥ و  ︀ء دار و ﹉ و︨  ــ︡﹡︡. - ﹋﹙﹫﹥ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک و اوراق︋  ﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ا﹡︐︀ب︫  ︻︀﹝﹏ و ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︋ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ︤اد دا︫︀د︋ ︣ه آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫اوراق ︻︀دی و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ ا﹝︱︀ء ر ﹟﹫﹠︙﹝﹨

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۵۵)

 ﹜﹫  ︨﹩  ︋﹩︧﹋︀︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
﹥ ا︫︣اق ﹨﹞︣اه ز﹡︖︀ن  ﹩ و︨  ︮︡ و︨ 
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٩۶٠ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۴۶٠١٢٣۴١۴
︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
و﹡︀﹝ــ﹥   ١٣٩٧,٠٩,١۶ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق  ︋︴ــ﹢ر 
٩٧,١٠,٣٠اداره  ٩٧,۴١,٣۵۶۵٨﹝﹢ر︠ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره 
︨︣︐︀ن ز﹡︖︀ن ︑︭﹞﹫﹞︀ت  ︑︺︀ون،﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩︫ 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : * آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹝︨︣﹙﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ 
۴٢٨۴١٣٣٨۵٣ ︋︺﹠﹢ان ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︗︊︀ر 
﹫︡ری ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩۴٢٨۴۴٢٣۴۴۴ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۶٩)

س
,۹
۸۰
۳۱
۶۰

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ذوب آ﹨﹟ 
﹡﹍﹫﹟ ﹋︀︨︍﹫﹟ ︫ـ︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴٧٩ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٧٠٠٣٠۵٩١

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ 
︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٠ 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ︑︣از﹡︀﹝﹥ و 
 ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ن ︨ــ︀ل︧ــ︀ب ︨ــ﹢د و ز

ا︨﹀﹠︡ ٩۵ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ .
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن

 ︣︋و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ا ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔ ︹︗︣﹞ 
(۴٩۴۶۶۵)

س
,۹
۸۰
۳۱
۵۵

 ﹩﹝﹫︫ ﹟﹫︨︀ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹇﹆﹠﹢س︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٢١ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٢٠٨٨٣٠٢١

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
 ︡﹠﹝︪︡﹡︧︀︋︨︣ــ﹩ ا ﹤︨︧ــ﹣﹞* : ︡︀ذ ︫ــ︑ا
︑︡︋﹫︣ ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ︋﹥ ش ︔︊️ ١٧٢۶٨ 
و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۶٠٨٠۶٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس 
ا︮﹙ــ﹩ آ﹇︀ی ﹝︣︑︱ــ﹩ ︗﹞︀︻ــ️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
۴۴١٠٩٩۶۴١١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای 

.︡﹡︧︡︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹊ ︡ت﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︠︣﹝︡ره (۴٩۴۶۶٢)

س
,۹
۸۰
۳۱
۰۱

 ﹟﹫︑︣ات ︫ـ︣﹋️ آوا ︎︣و﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
ر︨︐︀ک ︫ـ︣﹋️ ︋︀ ﹝﹞ ️﹫﹛﹢︧︡ود 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٠١۶ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٧۴٨٨٢٨١

﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١١  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋﹥ ا︨︐︀ن 
ز﹡︖︀ن ، ︫︨︣ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، د﹨︧︐︀ن 
︋﹠ــ︀ب ، آ︋ــ︀دی آزادراه ز﹡︖ــ︀ن ﹇︤وــ﹟، ︀︎︀﹡ــ﹥ ︋︀ر 
﹙﹢ار را﹨︊︣ان  ︮︊ــ︀ ، ︗︀ده (﹇︡﹛ ز﹡︖︀ن _︑ــ︣ان) ،︋ 
، ︎ــ﹑ک ٠ ، ﹝︖︐﹞︹ ︋ــ︀زار ﹜﹢ازم و﹝︭︀﹜ ︨ــ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ، 
 ︣﹫﹫︽︑ ۴۵١۵١٧۴۵١۶ ﹩︐︧︎︡﹋ ٢١۴ ︡اول ، وا ﹤﹆︊︵
︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح 

.︡︣د﹎
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۶١)

س
,۹
۸۰
۳۰
۹۶

︥و﹨︀ن  ︣﹋️ دا﹡︩︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ️﹫﹛﹢︫ـ︣﹋️ ︋︀ ﹝︧ـ ️︺﹠︮ ﹟︀د﹡
﹝ـ︡ود ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ١٢١٩٧ و 

١۴٠٠٧٧٩٣۶٧۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - 
︫ــ︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر در ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝﹠ــ﹏ ا︻﹑م ﹎︣د︡ و 
آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹋﹫﹞﹫︀ ﹇﹙﹛ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠٧٣۴۴٩۴٢٣ 
﹫︀︋︀ن  ــ︣ک ﹋︀ر﹝﹠︡ان-︠  ︋ــ﹥ آدرس ز﹡︖︀ن- ︾︣ب︫ 
︫︪ــ﹛- ﹇︴︺ــ﹥ ٣۶٠٩ ﹋︡︎︧ــ︐﹩: ۴۵١٣٩٨۴٣٩٩ ︋﹥ 
︨﹞️ ﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥ ا﹡︐︀ب ︫︡ و ﹝︡︣ ︑︭﹀﹫﹥ ا﹇︣ار 
︋﹥ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک و د﹁︀︑ــ︣ و دارا﹩ ﹨︀ی 

︫︣﹋️ ﹡﹞﹢د.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۶٠)

س
,۹
۸۰
۳۰
۹۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹝︣︾︡اری 
رام ︵﹫ـ﹢ر ز﹡︖ـ︀ن ︫ـ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 
︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢۶١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠۴۶٠٠۵٩۵٢٩
﹝ــ﹢رخ  ﹝︡ــ︣ه  ﹨﹫ــ️  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ٩٨,۴١,۴٨١٣ ︫ــ﹞︀ره  و︋︀︨ــ︐﹠︀د﹡︀﹝﹥   ١٣٩٨,٠١,٢٧
﹝﹢رخ٩٨,٠٢,١۶ اداره ︑︺︀ون ﹋︀رور﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ز﹡︖︀ن 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - ﹝﹏ ︫︣﹋️ ︋﹥ ا︨︐︀ن 
ز﹡︖︀ن ، ︫︨︣ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن ، ︋︩ ﹝︣﹋︤ی ، د﹨︧︐︀ن 
 ︣︋︀ب ، رو︨ــ︐︀ ا︨ــ﹊﹠︡، ︗︀ده ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١٨ ز﹡︖︀ن ا﹠︋
، ︗ــ︀ده ﹋﹫﹙﹢﹝︐ــ︣ ٢ ا︨ــ﹊﹠︡ ، ︎ــ﹑ک ٠ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ 
﹋︡︎︧ــ︐﹩  ︣﹫﹫︽︑ ۴۵١۵١١٣۵۴۶︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ 

.︡در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن اداره ︔︊️ 

︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز﹡︖︀ن (۴٩۴۶۵٩)

س
,۹
۸۰
۳۰
۹۴



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

    زیارت اهل بیتjموجب تقرب به خدا و جلب محبت پیامبرn      معارف: در »تهذیب األحکام« آمده است که پیامبر)ص( خطاب به علی)ع( فرمود: »یا اباالحسن! بدرستی که خدا قبر تو و فرزندان تو را 
بقعه هایی از بقعه های بهشت و عرصه ای از عرصه های آن قرار داده و دل های بندگان برگزیده خود را به آن ها مایل ساخته تا خواری و اذیت ها در راه شما را متحمل شوند و قبور شما را تعمیر کنند و بسیار به زیارت قبور 
شما آیند تا موجبات تقرب به خدا و دوستی پیغمبرش را فراهم سازند. یا علی! شفاعت من مخصوص این گروه خواهد بود و آنان بر حوض من وارد خواهند شد و ایشان فردا زیارت کنندگان من در بهشت خواهند بود«.

هم اندیشی »ظرفیت فقه در انحصاری کردن انتقال 
مالکیت اموال غیرمنقول با سند رسمی« برگزار می شود 

معارف: هم اندیشی »ظرفیت فقه در انحصاری کردن انتقال مالکیت اموال غیرمنقول با 
سند رسمی« توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی و با حضور و سخنرانی آیت اهلل 
سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، آیت اهلل محمدمهدی شب زنده دار جهرمی، آیت اهلل محمد 
قائینی، حجت االسالم دکتر محمد صالحی مازندرانی، دکتر نجات اهلل ابراهیمیان و دکتر 
سیدحسین میرحسینی برگزار می شود. این نشست روز پنجشنبه 23خرداد در تاالر 
امام مهدی)عج( پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی به نشانی »قم، ابتدای خیابان معلم« 

برپا خواهد شد.

 جلد نخست مجموعه »تحریر نهج البالغه« 
آیت اهلل جوادی آملی آماده چاپ شد

ایکنا: جلد نخســت از مجموعه »َسُلونِی َقْبَل أَنْ تَْفِقُدونِی؛ شرح و تحریر نهج البالغه« 
آیت اهلل جوادی آملی آماده چاپ شــده و بزودی منتشــر خواهد شد. این اثر، شرح و 
تبیین فقرات خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البالغه است که وی از سال ۱3۷۱ در 
خطبه های نماز جمعه شهر مقدس قم آغاز نمودند و همچنان در روز های پنجشنبه در 
درس اخالق ادامه دارد. الزم به ذکر اســت جلد نخست از این مجموعه فاخر، شرح و 

تحریر خطبه های ۱ تا ۱۷ نهج البالغه را در بر دارد.

انتشار کتاب »سلوک اخالقی« 
مهر: کتاب »سلوک اخالقی« تألیف امیر غنوی از سوی انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و 
اندیشــه اسالمی منتشر شد. این کتاب در سه فصل تدوین شده؛ فصل نخست شامل 
کلیات و مباحثی در تفاوت رویکرد فلســفی و عرفانی و تعامل میان آن دو، پیدایش 
نحله های تلفیقی و در نهایت تعیین اسلوب مناسب برای نقد طرح های سلوکی حکیمان 
و عارفان است؛ فصل دوم به بررسی طرح های عارفان و پیشینه ها و ریشه های این طرح ها 
در قرآن و حدیث و همچنین سنت عارفان در برخورد با آیات، روایات و... می پردازد و 
فصل ســوم هم طرح های معدود حکیمان و تحلیل و نقادی طرح های اهل حکمت را 
شامل می شود و از طرح های مسکویه، ابن سینا، خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالدین 

شیرازی گفت وگو می کند. 

آیت اهلل محقق کابلی درگذشت
حوزه: آیت اهلل قربانعلی محقق کابلی از استادان حوزه علمیه قم به دیدار حق شتافت. 
او از علمای افغانستانی مقیم حوزه علمیه قم و از شاگردان آیت اهلل خویی)ره( در نجف 
اشرف بود که پس از رسیدن به درجه اجتهاد، سالیان طوالنی در حوزه های علوم دینی 
کابل و قم به تدریس و تربیت شاگردان و ترویج معارف اسالمی مشغول بود و در دوران 

جهاد مردم افغانستان در سطوح رهبری مبارزات مردم مسلمان افغانستان قرار داشت.

»فرهنگ واژگان تازی به فارسی« رونمایی می شود
مهر: مراسم رونمایی از کتاب »الصراح من الصحاح« فرهنگ واژگان تازی به فارسی، 
چهارشــنبه ۵ تیر در اندیشگاه فرهنگی کتابخانه ملی ایران برگزار می شود. در این 
مراســم که از ســاعت ۱۷:3۰ تا ۱۹:3۰ برگزار خواهد شد، حسن بلخاری؛ رئیس 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، سعید واعظ؛ استاد دانشگاه عالمه طباطبایی، جمشید 
کیانفر؛ پژوهشگر تاریخ و محمد حسین حیدریان؛ مترجم و مصحح کتاب »الصراح 
من الصحاح« ســخنرانی خواهند کــرد. در مقدمه این اثر دو جلدی که از ســوی 
انتشــارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شده، آمده است: »کتاب صراح اللغه 
یا الصراح من الصحاح ابوالفضل محمدبن عمربن خالد مشــهور به جمال قرشــی، 
دانشمند ترکستانی متولد ۱2۸ ه ق در شهر المالیغ )الما آتای کنونی( و متوفای دهه 
اول قرن هشــتم بین سال های ۷۰۰ تا ۷۱۰ هجری است. صراح در لغت به معنای 
وجه و بخش خالص هر چیز و در اینجا به معنای وجه خالص، غیر مشــوب و پاک 
و پاکیزه لغات است. این کتاب در اصل ترجمه فارسی کتاب الصحاح جوهری است 
که عنوان کامل آن الصحاح تاج اللغه و صحاح العربیه، تألیف اســماعیل بن حماد 

جوهری فارابی است«.

 معارف/ مریم احمدی شــیروان  امروز 
»یَوُم الَهدم« سالروز تخریب قبور ائمه)ع( و 
برخی دیگر از شخصیت های تاریخ اسالم 
در بقیع اســت. پیروان فرقــه وهابیت با 
حمایت آل سعود که پیشتر در صفر سال 
۱3۴۴ ه .ق به مدینه حمله و خسارت هایی 
به حرم نبوی و اماکن مذهبی این شــهر 
وارد کرده بودند، در هشــتم شوال همان 
سال، پس از آنکه قاضی القضات مکه حکم 
تخریب قبور را از مفتیان مدینه دریافت 
کرد، دست به این جنایت زدند. این اقدام 
واکنش های گسترده ای را در ایران و دیگر 
مناطق جهان اســالم به دنبال داشت و 
سبب شد تا وهابی ها از بیم عواقب کار، از 
تصمیم خود مبنی بر تخریب حرم مطهر 
نبوی صرف نظر کنند. این بدعت، ریشه 
در تفکرات محمدبن عبدالوهاب و اسالف 
فکری او داشــت که در موارد دیگری نیز 
رخ نموده بود؛ تفکری که بدون پشــتوانه 
عقلی و نقلی و چه بســا از سر عداوت با 
اهل بیت پیامبر)ص(، با زیارت و توســل 
مخالفــت مــی ورزد و هیچ نســبتی با 
اعتقادات اهل سنت و جماعت ندارد. در 
ادامه گفت وگوی ما بــا دو تن از علمای 
اهل تســنن را در این بــاره می خوانید؛ 
مولــوی غالم نبی توکلی، امام جمعه اهل  
ســنت تایباد و از بــرادران حنفی مذهب 
و همچنین ماموســتا دکتر عابد نقیبی، 
پژوهشگر و مدرس دانشگاه و از روحانیون 

شافعی مذهب کردستان.

 اقدامات وهابیت، مستند به هیچ 
یک از مذاهب اهل تسنن نیست

اهــل   امام جمعــه 
ابراز  با  تایباد  سنت 
تخریب  از  تأســف 
و  بقیع  قبرســتان 
امام  چهــار  قبــور 

معصوم و همچنین بســیاری از صحابه، 
می گوید: این عمل شــنیع از سوی گروه 
افراطی وهابیت، مســتند به هیچ یک از 
 مذاهب اهل تســنن نبوده و هیچ کدام از

  امامان چهارگانه اهل تســنن به تخریب 
قبور بزرگان دین فتــوا نداده اند. مولوی 
غالم نبی توکلی اضافه می کند: در منابع 
فقهی علمای اهل تســنن، موارد بسیار 
زیادی وجود دارد که زیارت قبور مؤمنین 
را نه تنهــا حرام نمی داننــد، بلکه آن را 
واجب االحترام می داننــد؛ تمام مذاهب 
اهل سنت زیارت قبور را جزو مستحبات و 

کفاره گناهان می دانند.
او تأکید می کند: شکی نیست که وهابیون 
نه تنها با اهل  تسنن هیچ  گونه سنخیتی 
ندارنــد بلکه بــه واســطه حمایت های 
بی دریغ اســتکبار، در حال دیکته کردن 
تفکــر ضددینــی و گمراه کننــده خود 
هســتند. تخریب اماکن مقدسه و بارگاه 
ائمه توطئه ای از ســمت دشمنان جهان 
اسالم و استکبار جهانی برای تفرقه اندازی 
بین مسلمانان است؛ مانند موارد اخیر از 
جمله تخریب حرم ائمه عسکریین)ع( در 
ســامرا، تخریب حرم حضرت یونس)ع( 
در موصــل و بســیاری از زیارتگاه هــا و 
آرامگاه های دیگر. امام جمعه اهل  ســنت 
تایبــاد ضمن محکــوم کــردن چنین 
اقداماتی تصریح می کند: تمام مسلمانان 
جهان باید وحدت و همبســتگی خود را 
حفظ کنند؛ زیرا اسالم دین همبستگی و 
وحدت و پیامبر اسالم نیز پیامبر رحمت 

و وحدت است.

 تخریب قبور بقیع 
خالف مذهب امام شافعی است

نقیبی  عابد  ماموستا 
هم با اشاره به اینکه 
طبق آموزه های دینی، 
حضرت محمد)ص( و 
ایشان،  پاک  خاندان 

بهترین انسان ها هستند، می گوید: قبرستان 
بقیع مکانی است که پاک ترین و مقدس ترین 
افــراد از خانــدان اهل بیت)ع( و از ســالله 
رسول اهلل)ص( در آنجا مدفون هستند؛ باید 
همان مقــداری که به پیامبر اســالم)ص( 
احتــرام می گذاریم، به خاندان ایشــان هم 
احترام بگذاریم. خداوند در چند جای قرآن 
به اهل بیــت نبوت اشــاره می کند؛ به طور 
نمونه می فرماید: »إِنَّما یُریُد اهللُ لُِیذِهَب َعنُکُم 
َرُکم تَطهیًرا«؛ آیه ای  الِرّجَس أَهَل الَبیِت َویَُطِهّ
که به رســول خدا)ص(، حضــرت علی)ع(، 
فاطمه زهرا)س( و امامان حسن و حسین)ع( 
اشــاره دارد. وی در ادامه بیان می کند: این 
تأکیدات در حالی است که بقیع مدفن امام 
حسن، امام سجاد، امام باقر و امام جعفر صادق 
علیهم السالم است؛ همچنین قبر چند تن از 
همسران پیامبر)ص(، عباس عموی پیامبر، 
»فاطمه بنت اســد« مــادر حضرت علی بن 
ابی طالب)ع(، حضرت » ام البنین« مادر حضرت 
اباالفضل العباس)ع( و برخی دیگر از بزرگان 
اســالم در بقیع قرار دارد و تخریب این قبور 

خالف اصول اسالمی، مذهب امام شافعی و 
عرف است.

 جمهوری اسالمی 
حامی تمام مسلمانان است

این مدرس دانشگاه تصریح می کند: در تمام 
عالم پهناور اســالمی، امامان و امامزاده ها را 
افرادی مقدس و دارای ارزش می دانند؛ آن ها 
را خدا نمی دانیم امــا افرادی نزدیک به خدا 
می دانیم و از خدا می خواهیم به خاطر اینکه 
آن ها نزد پیامبر اسالم)ص( محبوبیت زیادی 
داشــتند دعای ما را قبول کند. او می افزاید: 

عربستان ســعودی که خود 
شــریفین  حرمین  خادم  را 
می داند چطــور خود زمینه 
آســیب به این بقاع متبرک 

می شود؟
ماموستا نقیبی عنوان می کند: 
آن ها اعتقادی به اسالم ندارند 
و ناسیونالیســم عربی برای 
آن ها مهم تر از اسالم است؛ اما 
اسالم  اسالمی  در جمهوری 
اهمیــت دارد برای همین از 
مسلمانان اعم از شیعه و سنی 
فلسطین،  مظلوم  مردمان  و 
بوسنی و هرزگوین، مسلمانان 
میانمار و... حمایت می کند؛ به 
بیانی دیگر هر گروهی بگوید 
»أَْشــَهُد أَن اَلّ إِلَــَه إاَِلّ اهلل و 
أَْشَهُد ان محمداً رسول اهلل« 

مورد حمایت این نظام و رهبر بزرگ انقالب 
است. این عالم شافعی با اشاره به تفکر وهابی 
مبنی بر حرام بودن زیارت تشــریح می کند: 
اینکه زیارت حرام است و قبور بقیع تخریب 
شود، تفکری وهابی است. آن ها دائم به دنبال 
این هستند که تصورات اشتباه خود را عملی 
کنند؛ مانند اینکه حاال حتی اجازه نمی دهند 
مردم مرقد رحمة للعالمین را زیارت کنند؛ در 
حالی که در دیدگاه اهل ســنت اگر در نماز 
صلوات بر محمد و آل او که از آن جمله ائمه 
مدفون در بقیع هستند، فرستاده نشود، نماز 

قبول نیست.

در سالروز تخریب قبور ائمهb بقیع، دو تن از علمای اهل سنت در گفت وگو با قدس این اقدام را خالف مبانی دینی دانستند  

 آیت اهلل جعفر سبحانی حفظ حرمت  اهل بیت   bهمانند حرمت  پیامبرnواجب است
در تفسیر آیه 84 سوره توبه: 

 nزیارت قبور در سیره پیامبر
مستحب است

معارف: خداوند در این آیه به مواردی اشــاره 
می کنــد که نقاب از چهــره منافقانی که تصور 
می کردنــد در کار خود بســیار موفق هســتند 
برمی دارد و آن ها را منکوب می کند. در آیه »َواَل 
تَُصلِّ َعلَی أََحٍد ِمْنُهْم َماَت أَبًَدا َواَل تَُقْم َعلَی َقْبِرِه 
َُّهْم َکَفُروا بِاهللِ َو َرُسولِِه َوَماتُوا َوُهْم َفاِسُقوَن« بیان  إِن
شده است که ای پیامبر بر احدی از آن ها به شکل 

ابدی نماز نخوان و بر قبر آن ها نایست.
در اینجا نخست عنوان می کند در حق منافقان 
دعا نکن )شــامل نماز میت و دعا( و دوم بر قبر 
منافقان نایست، این مسئله بیانگر نگاهی است 
که خداوند به منافقــان دارد و می خواهد چهره 
منافقان برای مردم عیان شود و آن ها به نتیجه 
کاری که کرده اند برسند. اگر در این آیه از دعای 
پیامبر)ص( بحث شده برای این است که این امر 
مفروض است که منافقان قابل هدایت نیستند و 

به همین خاطر نباید آن ها را دعا کرد.
بــا این آیه یک بحث مهم کالمی تعیین تکلیف 
و مشــخص می شــود که زیارت قبور در سیره 
پیامبر و اســالم مستحب است، ولی خداوند امر 
می کند که ســر قبر منافقان حضور هم نیابید. 
برخی از وهابیون معتدل زیارت قبر را شــرک و 
عبث نمی دانند، بلکه رأی به استحباب دارند، ولی 
تندروهای وهابــی باید در مقابل این آیه که به 
روشنی بر مسئله اســتحباب زیارت قبر اشاره 
می کند ادله قوی داشــته باشند که بدون شک 

ندارند.
ضمن این آیه که از ادله مهم در تأیید استحباب 
زیارت قبور اســت سنت و روایات نبوی این امر 
را روشن می ســازد؛ از جمله روایات مهمی که 
در این زمینه بیان شــده، روایتی اســت که در 
آن بیــان می دارد زیارت قبر، انســان را به یاد 
آخرت می اندازد و حالت زهد به انســان دست 
می دهد. زیارت قبور روحیه انسان را عوض کرده 
و استکبار انسان را کم و انسان را فردی متعارف 
تربیت می کند. در ســنت نبوی اســت روزی 
پیامبر اکرم)ص( دســت عایشه را می گیرد و به 
بقیع می آورد و سنت و آداب زیارت قبور را به او 
آموزش می دهد و این گونه مسائل کاماًل مبرهن 

و مبین است.

هتک مشاهد 
مشرفه، مبتنی 
بر تفکری است 

که بدون پشتوانه 
عقلی و نقلی و 
چه بسا از سر 

عداوت با اهل بیت 
پیامبر)ص(، با 

زیارت و توسل 
مخالفت می ورزد و 
نسبتی با اعتقادات 

اهل سنت و 
جماعت ندارد

بــــــــرش

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

خبر

گفتار

   چهارشنبه 22 خرداد 1398 8 شوال 1440 12 ژوئن 2019   سال سی و دوم   شماره 8986 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه

سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010000725-19/03/1398 هيات اول موضوع قان برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى حيدر على روشنايى فرزند غالمحسن بشماره شناسنامه 1 صادره از فاروج در  ششدانگ يك باب مغازه 
به مساحت 21 مترمربع در قسمتى از پالك 4385 اصلى بخش يك قوچان  و از محل مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  
محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1397114406010000201   آ-9803168
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/03/22
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/04/05

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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 پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيئت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــن  ــه 1391114430002005286 آقاى حس ــوط به پرونده كالس ــماره 139760330002037053 مرب 1ـ رأى ش
ــده بمساحت 126 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش محمدى فرزند محمد در قس
ــطه از سيد على محمد  ــماره فرعى از 2209 مكرر اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس پالك ش

توليتى خريدارى كرده است. (م الف 605)
ــه 1391114430002015106 آقاى صفر على  ــماره 139760330002020832 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 208/15  ــمتى از/شش رفعتى مبرز فرزند چمندعلى در قس
متر مربع پالك شماره فرعى از 2180 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از محمد و احمد 

خطيبى ورثه حسن خطيبى خريدارى كرده است. (م الف 606)
ــه 1396114430002001339 ياور دين  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330002036473 مرب 3ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 50 متر مربع  ــمتى از/شش محمدزاده فرزند عزيز اله در قس
ــطه از عبداله عظيمى  ــماره 217 فرعى از 1858 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس پالك ش

داراى مالكيت مى باشد. (م الف 607)
ــه 1392114430002002011 سيد على رضا  ــماره 139860330002001123 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
سجادى فرزند سيد اصغر در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 متر مربع 
پالك شماره 3 فرعى از     1945اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از اسماعيل افسر داراى مالكيت مى باشد. (م الف 608)
ــه 1391114430002015582 محمد موحدى  ــماره 139760330002038508 مربوط به پرونده كالس 5ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 47/43 متر مربع  ــمتى از/شش ــمعيل در قس نيك فرزند اس
ــند  ــند رسمى/س ــماره 2959 فرعى از 2566 و 2567 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س پالك ش

مالكيت مشاعى مع الواسطه از مرتضى قربانى دولت آبادى خريدارى كرده است. (م الف 609)
6ـ رأى شماره 139860330002001518 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002004232 رسول الهى فرزند 
محمود در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 180 متر مربع پالك شماره فرعى 
ــند مالكيت مشاعى مع الواسطه مقدار  ــمى/ س ــند رس از 2497 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س
ــين شمس الدينى  ــمى معصومه مومن پور و مقدار 30 متر خريدارى از عبدالحس 150 متر مربع خريدارى از مالك رس

خريدارى كرده است. (م الف 610)
ــه 1391114430002018288 فاطمه يرديان  ــماره 139760330002023122 مربوط به پرونده كالس 7ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 124/64 متر مربع پالك  ــين در قسمتى از/شش فرزند حس
ــطه از على جوهرى خريدارى كرده  ــماره 4 فرعى 2277 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ش

است. (م الف 611)
ــماره 139760330002036626 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002002685 قمرتاج سردارى  8ـ رأى ش
ــاحت 75 متر مربع پالك شماره 1  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از شش فرزند بهرام در قس
فرعى از 1759 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از سيد على محمد و سيد مهدى توليتى 

خريدارى كرده است. (م الف 612)
ــه 1397114430002000448 صالح رفيعى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139760330002036430 مرب 9- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 59/86 متر  ــمتى از شش ــتى  فرزند حبيب اله در قس غريبدوس
ــطه از عوضعلى  ــماره 288 فرعى از 1942 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس مربع پالك ش

سميعى خريدارى كرده است.(م الف 613)
ــماره 139760330002037820 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000980 عباس فراهانى   10- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت ششدانگ 233/66  ــه دانگ مشاع از شش ــم در س فرزند ابوالقاس
ــند رسمى/ سند مالكيت  ــماره فرعى از 1833 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س متر مربع پالك ش

مشاعى برابر صفحه 428 دفتر 562 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 614)
ــماره 139760330002037821 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000981 حمزه فراهانى  11- رأى ش
ــده بمساحت ششدانگ  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــاع از شش ــم در يك و نيم دانگ مش فرزند ابوالقاس
ــند رسمى/ سند  ــماره فرعى از 1833 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س 233/66 متر مربع پالك ش

مالكيت مشاعى برابر صفحه 428 دفتر 562 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 615)
ــماره 139760330002037813(كامال ناخوانا) مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000979  12- رأى ش
ــده  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــاع از شش ــم در يك و نيم دانگ مش على جعفر فراهانى فرزند ابوالقاس
بمساحت ششدانگ 233/66 متر مربع پالك شماره فرعى از 1833 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/

سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى برابر صفحه 428 دفتر 562 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 616)
ــه 1391114430002014812 محمد حسن  ــماره 139860330002005073 مربوط به پرونده كالس 13- رأى ش
ــده بمساحت  771/61 متر مربع  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از شش فرهنگ  فرزند مهدى در قس
ــمى/ سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره فرعى از 2181 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س پالك ش

ــطه از ابوالفضل برفره(عالمه پور) نسبت به 120 متر مربع   ــبت به 643 متر مربع و مع الواس ــن فرهنگ نس محمد حس
خريدارى كرده است.(م الف 617).ب.پ

مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس) 9802511
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/3/7

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/3/22
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

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

امالك واقع در بخش12يزد- ده باال و توابع
ــتمل بر ساختمان بطورمفروزقسمتى  ــدانگ زمين مشجرمش 999و1فرعى1051- اصلى - آقاى على برزگز هدش شش
ــماره  ــاحت 637/40 مترمربع بموجب راى ش ــى 999و تمامى پالك 1 فرعى 1051 - اصلى برابربه مس ــالك ثبت از پ
ــيم نامه عادى و همچنين  در قبال مالكيت  139860321006000290 مورخ1398/02/14 واقع در ده باال برابرتقس

رسمى متقاضى
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9802487
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/03/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/22
اميرحسين جعفرى ندوشن/  رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

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

امالك واقع در بخش12يزد- ده باال و توابع
ــمتى از پالك ثبتى برابربه مساحت  ــدانگ خانه باغچه بطورمفروزقس 1479- اصلى - آقاى محمد مهدى خبيرى شش
ــورخ1398/01/08 واقع در ده باال در قبال مالكيت  ــماره 139860321006000003 م 314مترمربع بموجب راى ش

رسمى مشاعى متقاضى
ــاحت  ــمتى از پالك ثبتى برابربه مس ــه بطورمفروزقس ــدانگ خانه باغچ ــا گلنام شش ــاى غالمرض ــى - آق 1479- اصل
ــورخ1398/01/08 واقع در ده باال در قبال مالكيت  ــماره 139860321006000007 م 322مترمربع بموجب راى ش

رسمى مشاعى متقاضى
لذا به منظوراطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9802488 
تاريخ انتشار نوبت اول: سه شنبه 1398/03/07

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/03/22
اميرحسين جعفرى ندوشن - رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان تفت

((آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى))

ــده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان درهيات  دراجراى ماده 3قانون وماده13آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــتان طبس(استان خراسان جنوبى) مورد رسيدگى وتائيد قرار گرفته جهت  ــتقردر  اداره ثبت اسناد وامالك شهرس مس

اطالع عموم در 2نوبت به فاصله 15 روزبشرح زير آگهى ميگردد.
(قطعات واقع دربخش يك طبس)

ــينى ازپالك1007 فرعى از29-اصلى  ــتمل بر اعيان خانم فاطمه صغرى حس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 1-شش
روستاى ديهشك خريدارى مع الواسطه از اقاى هاشم اسماعيلى به مساحت415/50مترمربع.

ــاء  ــنگى از پالك 1024فرعى از29- اصلى خريدارى ازخانم خيرالنس ــدانگ يكباب منزل آقاى بمانعلى   هوش 2- شش
اسماعيلى به مساحت 443/90مترمربع.

ــه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل اقاى مجيد عابد ازپالك1232 فرعى از29- اصلى خريدارى مع الواسطه  3-س
از اقاى سيف اهللا رضايى مقدم به مساحت366/83- مترمربع.

ــدانگ يكباب منزل خانم عصمت ناطقى  ازپالك1232 فرعى از 29 - اصلى خريدارى مع  ــاع از شش ــه داگ مش 4-س
الواسطه از اقاى سيف اهللا رضايى مقدم به مساحت 366/83 -مترمربع.

ــطه از خانم  ــدانگ يكباب منزل خانم زهرا رفعتى  تمامى پالك 187فرعى از 182- اصلى خريدارى مع الواس 5- شش
زهرا صنعتى مقدم به مساحت20 /186 مترمربع.

ــطه از اقاى ابوالقاسم  ــين كاكائى ازپالك 260- اصلى خريدارى مع الواس ــدانگ يكباب منزل آقاى محمدحس 6- شش
هاديان به مساحت 154/95-مترمربع.

ــدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم ليال صادق زاده دربندى ازپالك498 - اصلى خريدارى مع  7- شش
الواسطه ازاقاى حسين اخوان قربانى به مساحت 299/15- مترمربع.

8- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى هوشنگ روفيان ازپالك 1528- اصلى خريدارى مع الواسطه 
ازاقاى غالمرضا نصيرائى حقيقى به مساحت304/36مترمربع.

ــم موذن  ازپالك 1538- اصلى خريدارى مع الواسطه از اقاى غالمرضا  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى آقاى قاس 9- شش
بخشيان به مساحت848/45 -مترمربع.

ــتمل براعيان آقاى حسن طالبى مقدم از پالك1988 - اصلى خريدارى مع  ــدانگ يكقطعه زمين محصورمش 10- شش
الواسطه از اقاى سيد نعمت اهللا حجازى اسالمى به مساحت 198/02 مترمربع.

11- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى احمد زيتونى ازپالك1988 - اصلى خريدارى مع الواسطه 
از ورثه ى مرحوم سيد نعمت اهللا حجازى به مساحت484/30-مترمربع.

12-ششدانگ اعيان يك دربند مغازه آقاى جعفر چلنگرى تمامى پالك9 فرعى از 4621- اصلى خريدارى مع الواسطه 

ازصادق صادق زاده و واگذارى از مسكن و شهرسازى طبس به مساحت34/55-مترمربع.
ــماعيلى  ازپالك1 فرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه خانمها  ــكينه اس ــدانگ يكباب منزل خانم س 13- شش

فروزنده و اذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى  به مساحت300-مترمربع.
14- ششدانگ يكباب منزل اقاى مرتضى ثقفى از پالك1 فرعى از 4680 - اصلى اصلى خريدارى مع الواسطه خانمها 

فروزنده و اذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى  به مساحت 300/10-متر مربع.
15- ششدانگ يكباب منزل خانم طيبه عزيزى  از پالك1 فرعى از 4680 - اصلى اصلى خريدارى مع الواسطه خانمها 

فروزنده و اذرميدخت و محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى  به مساحت 124/55-متر مربع..
16- ششدانگ  يكقعه زمين محصور مشتمل بر اعيان  آقاى مهدى رحيمى ازپالك2 فرعى از 4680- اصلى خريدارى 

مع الواسطه از اقاى جهانگير رحمانى به مساحت206/30-مترمربع.
ــهردارى طبس تمامى پالك 60-فرعى از 4719-- اصلى  ــتمل براعيان ش ــدانگ يكقطعه زمين محصورمش 17- شش
ــى و راى قطعى دادگاه به  ــاعى متقاض ــالك 4719 اصلى و مالكيت مش ــاعى پ ــطه از مالكين مش ــدارى مع الواس خري

مساحت2907/58-مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان خانم مرضيه معظم ابادى از پالك4720-  ــه دانگ مشاع از شش 18- س

اصلى خريدارى مع الواسطه ازاقايان كامران و همايون و على شهرت همگى غياثى به مساحت362/21 -مترمربع.
19- سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان آقاى احمدرضا نادميان ازپالك4720- اصلى 

خريدارى مع الواسطه ازاقايان كامران و همايون و على شهرت همگى غياثى به مساحت362/21مترمربع.
20- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى مصطفى نوروزى مقدم   ازپالك4720- اصلى خريدارى مع 

الواسطه ازاقايان كامران و همايون و على شهرت همگى غياثى به مساحت363/75مترمربع.
ــطه ازاقاى على  ــال داورى بغداده ازپالك4763/212- اصلى خريدارى مع الواس ــدانگ يكباب منزل خانم لي 21- شش

رحمانى به مساحت173/75-مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم نجمه على نژاد  ازپالك4763/212 - اصلى خريدارى مع  22- شش

الواسطه از اقاى على رحمانى به مساحت178/20مترمربع.
(قطعات بخش3طبس)

ــان جنوبى ازپالك 69- اصلى خريدارى از  ــالمى استان خراس ــكن انقالب اس ــدانگ يكقطعه زمين بنياد مس 23- شش
مالكين مشاعى ابخورگ(رضويه)به مساحت269072-مترمربع.

(اگهى اصالحى)
ــه خريدارى مع الواسطه  ــمانه صالحى ازپالك 4/55- اصلى واقع در بخش س ــدانگ يكباب باغ منزل خانم س 24- شش
ــاحت900/55-مترمربع كه در اگهى قبلى اشتباها به مساحت 90/55-متر مربع  ــين صالحى به مس ازمرحوم غالمحس

درج گرديده است.
ــده ابالغ ميگرددچنانچه اعتراضى  ــخاص ذينفع درآراء اعالم ش ــاعى واش ــندگان ومالكين مش ــيله به فروش لذابدينوس
دارندبايد از تاريخ انتشارودرروستاها ازتاريخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم 
ــت بدادگاه  ــليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواس ــيد اخذ نمايندمعترضين بايدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ورس
عمومى محل نمايند وگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل نمايند ودرصورتيكه اعتراض درمهلت قانونى 
واصل نگردديا معترض گواهى تقديم دادخواست بدادگاه محل راارائه ننمايداداره ثبت مبادرت بصدورسند خواهدنمود.

ــار  ــند مالكيت مانع ازمراجعه متضرربدادگاه نخواهد بود؛ ودرخصوص آگهى اصالحى ازتاريخ انتش ضمن اينكه صدور س
نوبت اول مهلت اعتراض سى روز خواهد بود.9802497

تاريخ انتشار نوبت اول:98/3/7
تاريخ اتنشار نوبت دوم:98/3/22

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــات اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــماره139860308001000983-1398/02/31 هي ــر راى ش ــمى            براب رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــين  بشماره شناسنامه 7 صادره از بيرجند و شماره ملى  ــداللهى فرزند حس مالكانه بالمعارض متقاضى خانم بهجت اس
ــاع از ششدانگ يك باب منزل مسكونى  يكباب منزل به مساحت 360 مترمربع  ــبت به 2دانگ مش 0652042406 نس
قسمتى ازپالك 247 - اصلى بخش2بيرجند  از محل مالكيت اقايان  اميررضا و اميرحسام شهرت هر دو خزيمه   محرز 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديد اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را  اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9802459
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/07

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/22                        
على فضلى 

رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــات اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــماره139860308001000925-1398/02/28 هي ــر راى ش ــمى            براب رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 333 صادره از بيرجند و شماره  ــين  بش ــداللهى فرزند حس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى عليرضا اس
ــكونى  يكباب منزل به مساحت 360  ــدانگ يك باب منزل مس ــاع از شش ــبت به 4دانگ مش ملى 0650214171 نس
ــام خزيمه   محرز گرديد  ــمتى ازپالك 247 - اصلى بخش2بيرجند  از محل مالكيت اميررضا و اميرحس مترمربع قس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به  ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض،دادخواس ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس رابه اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد.9802481
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/07
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/22

على فضلى   
 رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139860308001001250 -1398/03/20 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم رباب خزاعى  اسفزار  فرزند عليجان  بشماره شناسنامه 5 و شماره ملى0652831117 
نسبت به ششدانگ قسمتى از يكباب منزل كه با پالك 2667 فرعى از 249- اصلى تشكيل يكباب منزل را ميدهد به 
ــمتى از پالك 2666 فرعى از 249- اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت سيد هادى  ــاحت 26/40 متر مربع قس مس

اعظمى محرز گرديده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد.9803166
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/22

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/6
على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015002452 - 1398/3/08 هيات اول موض ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى حبيب اله شاكرى به شناسنامه شماره 9 كد ملى 0749450592 صادره تايباد فرزند محمد رحيم در ششدانگ 
ــان  ــماره 113 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ــاحت 716,17 متر مربع پالك ش يكباب منزل گلى گنبدى به مس
رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت شادروان عبدالرحيم شاكرى كالته ئى (سهم 
االرثى رستم شاكرى) و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803164
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/06
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى مزايده مال منقول نوبت دوم
ــعبه 4  ــوراى حل اختالف تايباد و دادنامه 161/7 صادره از ش ــعبه 16 ش به موجب دادنامه 16ح/ 41 / 93 صادره از ش
ــت به پرداخت جمعا به مبلغ 93819068 بابت  ــوارى حل اختالف تايباد محكوم عليه يعقوب اسمعيلى محكوم اس ش
ــر در حق  ــته در حق اقايان غالم حيدر بى غرض و حبيب اله رمضانى و مبلغ 4690953 ريال بابت نيم عش اصل خواس
دولت در پرونده اجرايى شماره 970352و940503 كه خودرو پرايد مدل 1390 از نوع 141 خاكسترى و داراى گلگير 
عقب سمت چپ داراى تورفتگى و دربهاى سمت چپ داراى خط وخش و كاپوت جلو و مابقى سالم شيشه جلو داراى 
ــپر عقب داراى شكستگى و جلو سالم وخطر عقب سمت چپ داراى شكستگى و چراغ جلو سمت راست  ــتگى س شكس
ــتيك ها 30 درصد مى باشد به قيمت كارشناسى 220/000/000 ريال برآورد گرديده است و  ــتگى و الس داراى شكس
ــروع مزايده ساعت 11 الى 12 روز شنبه 1397/04/15 در محل اجراى احكام مدنى حوزه  ــيله جهت فروش ش بدينوس
قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار 
خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايشان 
ــپرده و مابقى ظرف  ــت 10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان س ــود الزم به ذكر اس از مال داده ش
يك ماه از خريدار دريافت خواهد شد در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ سپرده 
وى به نفع دولت ضبط خواهد شد .ضمنا در صورت مصادف بودن روز مزايده با تعطيالت احتمالى روز بعد از تعطيالت 

در ساعت فوق الذكر مزايده برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار : 1398/3/22   آ-9803161
صادق دادمحمدى

دادورز اجراى احكام شوراهاى حل اختالف شهرستان تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــرح دادخواست به كالسه    80  از اين شورا درخواست  ــنامه  5142 به ش نظر به اينكه خانم زهرا ميمنى  داراى شناس
ــنامه  29 در تاريخ   ــى      به شناس ــين مى من ــادروان حس ــت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــر وراث ــى حص گواه

1396/12/7  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1. زهرا ميمنى   فرزند  حسين   ش.ش 5142   ت..ت  1342/4/20 نسبت  فرزند مرحوم  

ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9803157
  سيد حسن سامغانى / قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى اخطار ارزيابى ماده 101مورد وثيقه كالسه 9604584تهران و 9600233 درگز
ــماره ملى 0779549831 متولد 1361/4/9  ــلمان رامتين فرزندبهرام به شماره شناسنامه292 و ش ــيله به س بدينوس
ــد 1354/6/30(به  ــماره ملى 0778583945 متول ــنامه 15390 و ش ــماره شناس ــا نيازپور فرزند محمد به ش و فريب
ــه فوق له بانك كشاورزى عليه حسنعلى عمو تقى و سلمان  ــلمان رامتين)در خصوص پرونده اجرايى كالس وكالت از س
ــنى نژاد رامهرمزى و ابراهيم نجف پور ابالغ مى گردد طبق گزارش 1001287- ــين نياز پورمحمد حس رامتين و حس
ــترى پالك ثبتى 32176 فرعى از 3467اصلى بخش 11 تهران واقع درشميران  ــمى دادگس ــناس رس 98/2/11 كارش
ــمى 4 درگز در استان خراسان رضوى به مبلغ  ــماره 24252 تنظيمى دفتر خانه اسناد رس ــند رهنى ش مورد وثيقه س
ــه ميليارد و پانصد ميليون ريال)ارزيابى گرديده لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك  ــى و س 33/500/000/000 ريال(س
مذكورمعترض مى باشيد،اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى 
ــناس تجديد نظر به مبلغ 36/000/000 به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از  ــتمزد كارش دس

موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديد نظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.9803182
رئيس اداره ثبت اسناد درگز
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

   چهارشنبه 22 خرداد 1398 8 شوال 1440 12 ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8986 

 جوزپه کنته، نخست وزیر ایتالیا با توجه به تشدید مناقشات 
بودجه ای بین بروکســل و رم تهدید کرد که از ســمت خود 

کناره گیری می کند.

دونالد ترامپ اظهار کرد، اگر دموکرات ها برای استیضاح او 
اقدام کنند، مانند ریچارد نیکسون از این چالش فرار نخواهد 

کرد و کنار نخواهد رفت.

آندرا لیدســام، از نامزدهای جانشینی ترزا می تأکید کرد: 
پارلمــان نمی تواند مانع از اتفاق افتادن برگزیت در 31 اکتبر 

شود.

آمیت حداد، وکیل نتانیاهو اعالم کرد، این مقام صهیونیست 
باید به اتهام فساد مالی در اکتبر آینده به دادگاه برود.

سخنگوی ارتش یمن ضمن تأکید برحمله موفق به بزرگ ترین پایگاه نظامی ائتالف:

غافل گیری های بیشتر در  راه است
  جهان  یحیی ســریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
اعــالم کرد: »عملیات پهپادی روز دوشــنبه علیه پایگاه 
هوایی ملک خالد در خمیس مشــیط )واقع در عســیر 
عربستان سعودی( رادارهای پیشرفته و اتاق های کنترل 
از راه دور ایــن پایگاه را هدف قــرار داد.« پایگاه هوایی 
ملک خالد بزرگ ترین پایگاه نظامی ائتالف است که از آن 

برای انجام حمالت به خاک یمن استفاده می کنند.
یحیی سریع در کنفراس مطبوعاتی روز گذشته خود افزود: 
این عملیات موفقیت آمیز بوده و جدیدترین سامانه های 

هوایی آمریکایی نتوانسته اند پهپادها را شناسایی کنند.
ســخنگوی نیروهای مسلح یمن ســپس تصریح کرد: ما 
بر اســاس گزینه های در دســترس و زمــان و مکانی که 
خود مشــخص می کنیم حمله خواهیم کــرد. نیروهای 
مســلح می توانند چندیــن عملیــات را در آن واحد و بر 
اســاس گزینه های موجود انجام دهنــد. بانک اهداف ما 
روز به روز گســترده تر می شود.ســریع ادامه داد: به لطف 
خــدا بزودی به قاعده فــرودگاه در مقابل فرودگاه، دندان 
در مقابل دندان و چشــم در مقابل چشــم می رســیم و 
دوره پس از عملیات نهــم رمضان دیگر مانند دوره پیش 
از آن نیســت و متجاوزان باید حســاب این کار را بکنند. 
نظام های ســعودی و امارات را به توقف حمالت نصیحت 
می کنیم، مــا غافل گیری های بســیاری در اختیار داریم 

و روزهای آینده آن ها را برای شــما فــاش خواهیم کرد.
این موضع گیری ها همزمان شده است با اختالل هایی که 
در دســتگاه سیاسی دولت مستعفی یمن رخ داده است. 
از یک سو، خالد الیمانی، وزیر خارجه دولت خودخوانده 
هادی به دلیل موفق نشدن در اجرای توافق سوئد استعفا 
داده و به آمریکا پناهنده شــده است و از طرفی نماینده 
ویژه ســازمان ملل در یمن حاضر نیست به نفع ائتالف 

سعودی اعالم نظر کند.
اختالف هادی و نماینده ســازمان ملل از پنج ماه پیش 
شــروع شــد؛ زمانی که انصــاراهلل و ارتــش از الحدیده 
عقب نشینی کردند، اما نیروهای ائتالف حاضر به این کار 
نشدند. در نتیجه این اتفاق، مارتین گریفیتس، نماینده 
ســازمان ملل بدعهدی دولت خودخوانده هادی را اعالم 
کرد، اما کاشــف به عمل آمد کــه هادی و ائتالف انتظار 
داشته اند گریفیتس به نفع آن ها موضع بگیرد.حال پس از 
پنج ماه ارتش یمن دامنه حمالت خود را گسترش داده 
و ســخنگوی آن از غیرنظامیان خواسته است از تمامی 
اهداف نظامــی و حیاتی دوری کننــد و آن ها را اهداف 

مشروع ارتش یمن خواند. 
اکنــون باید منتظر مانــد و دید آیــا در روزهای آینده 
عربستان سعودی از این بیشتر در باتالق یمن فروخواهد 

رفت یا به توصیه سریع گوش می کند.

بدون تیتر

اتاق فکر

رویتــرز: وزارت خارجه ترکیــه، قطعنامه 
مجلس نماینــدگان آمریکا درباره هشــدار 
بــه ترکیه و تهدید این کشــور به تحریم به 
دلیل خرید ســامانه های دفاع هوایی روسی 

»اس-400« را غیرقابل قبول خواند.
ایسنا: پارلمــان اقلیم کردســتان عراق روز 
گذشته مسرور بارزانی را به عنوان نخست وزیر 

جدید این اقلیم منصوب کرد.
اسپوتنیک: ورشــو ابراز امیدواری کرد در 
صورت کنار گذاشته شــدن ترکیه از پروژه 

اف-3۵ آمریکایی، جایگزین این کشور شود.
العربی الجدید: قاهره پیشــنهاد کمک به 
شورای نظامی سودان جهت شکست »نافرمانی 
مدنــی« را به این شــورا ارائه کرده اســت.
الحیاه: مصر با اذعان به شکســت کنفرانس 
بحرین در عین حال اعالم کرده است در این 

نشست شرکت خواهد کرد.

مجله تحلیلی فارن پالیسی:
ملی گرایی خوب است اما...

فارن پالیسی در تحلیلی 
قوی ترین  را  ملی گرایی 
نیروی محرکه یک کشور 
دانست و گفت: کشوری 
که مردم متحد، همزبان 

و هم فرهنگ داشته باشد، حتی از کشورهایی 
که اقتصادی قوی، نیروی نظامی قوی یا منابع 
فراوان دارند هم قوی تر اســت. با اســتفاده از 
همین انگیزه ها دونالد ترامپ و احزاب راســت 
در اروپا رأی آوردند.تحلیلگر این اندیشکده در 
ادامه نســبت به مراقبت از این انگیزه قوی و 
پایدار هشدار داده و گفته است: اوالً، از آنجایی 
که احساســات ملی براحتی توســط رهبران 
سیاسی مورد سوء استفاده قرار می گیرند، باید 
مراقب بود که افراد جامعه براحتی گول نخورند. 
ثانیاً، رفتارهای ناسیونالیســتی ممکن است 
استانداردهای دوگانه را تشویق کند: برای مثال 
همان کسانی که با صدای بلند خواستار حمله 
آمریکا به عراق در ســال 2003 بودند، فوری 
حمله روسیه به کریمه را محکوم کردند. این 

همان استانداردهای دوگانه و ریاکاری است.

  امیر قطر به روسیه می رود
 تزار ها به عرب ها

 نزدیک تر می شوند
ایسنا: سفیر روســیه در قطر اعالم کرد، 
امیر قطر پاییز سال جاری به مسکو سفر 
خواهد کرد. نور محمد خولوف ضمن ابراز 
خرسندی از ســطح روابط موجود میان 
مسکو و دوحه، افزود: ما از افزایش سفرهای 
مسئوالن دو کشور با اتکا به روابط جدی 
مسکو و دوحه حمایت می کنیم. تمیم بن 
حمد آل ثانی سال گذشته دوبار به روسیه 
ســفر کرده و با والدیمیر پوتین، دیدار و 
گفت وگو کرده است. همچنین او در یکی 
از مراسم مربوط به جام جهانی 201۸ که 

روسیه میزبان آن بود، حضور یافت.

انتخاب رئیس جدید کردستان عراق، فرصت یا تهدید؟
حمایت نکردن اتحادیه میهنی کردستان به عنوان شریک حکمرانی حزب دموکرات 
کردســتان بارزانی ازانتخاب رئیس جدید به سبب اختالفات موجود در کرکوک 
ممکن است در صورت نبود چاره یابی، آینده حکمرانی اقلیم را بویژه در چهار سال 
پیش رو با چالش هایی مواجه کند. دمل چرکین اختالف دیرینه و تاریخی میان دو 
جریان طالبانی - بارزانی در حالی دوباره در موضوع اخیر سرباز کرده است که به 
اعتقاد بسیاری از ناظران و تحلیلگران نیچروان تنها فردی است که در شرایط حاضر 
از صالحیت تکیه بر کرسی ریاست اقلیم برخوردار است. بارزانی ۵3 ساله در عمل 
از سال 1996 در سمت نخست وزیری اقلیم را مدیریت کرده و از شناخت کافی 
برای اداره کردستان عراق برخوردار است.اما استقبال خارجی از انتخاب نیچروان 
را باید به روند تحوالت چند ســال اخیر در اقلیم مرتبط دانست. مسعود بارزانی 
رهبر حزب دموکرات پس از  برگزاری همه پرسی یکجانبه و جدایی طلبانه در این 
منطقه )مهرماه 96( به آتش اختالفات داخلی و خارجی دامن زده و اقلیم را در بن 
بست قرار داد. اکنون انتخاب رئیس جدید که با رویکردهای منطقه ای و بین المللی 
شناخت کاملی دارد، فرصتی را فراهم آورده تا رهبران اقلیم با دوری از سیاست های 
تنش زای گذشته، گام های مثبت و ملموسی در جهت نزدیکی بیشتر به همسایگان 
بردارند. از آنجا که نیچروان دانش آموخته دانشگاه تهران بوده و با فرهنگی ایرانی 
نیز آشــنایی دارد، این وضعیت موقعیت ویژه ای را در اختیار مسئوالن کشورمان 
قرار داده تا مراودات سیاسی و اقتصادی با اقلیم را بیش از پیش توسعه و استحکام 
بخشند. دیدگاه نیچروان کامالً منطقه ای و به سمت استفاده از ظرفیت های این 
حوزه تمرکز دارد و در شرایطی که شاهد گسترش سیاست های خصمانه و فشار 
حداکثری آمریکا بر کشورمان هستیم، می تواند به عنوان موقعیتی ویژه و مفری 

برای رشد اقتصادی و توسعه صادرات و واردات کشورمان قرار بگیرد.
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 انعکاس

عکس نوشت

 گلوله   صهیونیستی
 پاسخ امدادگر فلسطینی

محمد صبحی الجدیلی، امدادگر فلسطینی که ماه گذشته میالدی به ضرب 
گلوله نظامیان صهیونیست زخمی شــده بود، به شهادت رسید. بر اساس 
این گزارش، این جوان 36 ساله فلسطینی هنگام درمان در کرانه باختری 
و زیر تیغ جراحی جان باخت. گفتنی اســت، الجدیلی هنگام تالش برای 
انتقال تظاهرات کنندگانی که در جریان تظاهرات بازگشت در شرق منطقه 
»ابو صفیه« در شمال کرانه باختری زخمی شده بودند، هدف گلوله نظامیان 

رژیم صهیونیستی قرار گرفت و از ناحیه سر زخمی شد.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 محمد اخباری کارشناس مسائل منطقه

 ترامپ، چین را تهدید کرد  خط ونشان کیم برای ترامپ گام هایی به سمت صلح
دولت افغانستان 100زندانی 

طالبان را آزاد کرد
توافق نامه سنگاپور تبدیل 

به کاغذ پاره می شود
هیستریک سازی به سبک 

رئیس جمهور آمریکا
بی بی سی: در ادامــه فرمان اشرف غنی 
احمد زی، روز گذشته حدود 100زندانی 
دیگــر از زندانیان طالبــان دربند دولت 
افغانستان آزاد شــدند. رئیس جمهوری 
افغانســتان یک هفته پیــش اعالم کرد 
که به مناســبت عید فطــر ۸۸7 زندانی 
طالبــان آزاد خواهند شــد. وعده ای که 
براساس درخواست نمایندگان لویه جرگه 
مشورتی صلح، که بیشتر از یک ماه پیش 
برگزارشده بود، داده شد. همزمان طالبان 
اعالم کرد، این افراد در جنگ ها شــرکت 

نداشته اند .

رویترز: رسانه رســمی کره شمالی روز 
گذشــته از آمریکا خواســت تا دست از 
سیاســت های خصمانه خود علیه پیونگ 
یانگ برداشته در غیر این صورت توافقات 
ایجاد شده در چارچوب نشست سنگاپور 
در سال گذشته ممکن است به یک کاغذ 
پاره تبدیل شوند؛ زیرا آمریکا چشم هایش 
را به اجرای آن ها بســته اســت. این در 
حالی اســت که مون جائه ایــن، رئیس 
جمهوری کره جنوبی دوشــنبه گفت که 
به اعتقاد او مذاکرات بین دو کره و آمریکا 

بزودی از سر گرفته خواهد شد.

اسپوتنیک: دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
چیــن را تهدید کرد و گفت: اگر شــی در 
نشست گروه 20 شرکت نکند، تعرفه های 
وارداتی بر روی 300 میلیارد دالر از کاال های 
چینی به ســرعت اعمال می شود. وی در 
بخــش دیگری از این مصاحبــه از رئیس 
بانک مرکزی این کشــور به دلیل افزایش 
نرخ بهره انتقاد کرد و گفت: افرادی در بانک 
مرکزی هستند که محبوب من نیستند و 
به حرف هــای من گوش نمی دهند. رئیس 
بانک مرکزی چین شی جین پینگ است. 

او می تواند هر کاری می خواهد انجام دهد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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آگهى مناقصه 
 ︡︣  ︠﹤ ﹠︺️ ا︨ــ﹀︣ا﹟ در ﹡︷︣ دارد ، ﹡︧ــ︊️︋  ︫ــ︣﹋️ ﹋︪ــ️ و︮ 
﹋﹫︧ــ﹥ ︋︢ر از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀ــ︡. از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت                                 
 ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋  ﹢د ︑︀ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/١ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را︋   ︫﹩﹞
http://reo.ir/Auctions (﹇︧﹞️ ﹝﹠︀﹇︭﹥) در︀﹁️ و︀ ︋﹥ آدرس 
 ️﹁︀در ️︗٣٠ ︗︀ده زرق آ︋︀د ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ ﹟ا︨﹀︣ا -﹩﹛︀﹝ ︠︣ا︨︀ن︫ 
︀ً ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ا︠︢  ﹠﹝︲.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ر﹢﹋︢﹞ ا︨﹠︀د
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ٠٩١۵٣٧٢۴۶٩٧  و٠۵٨٣٧٢١٩٢۶٩   ︫︀ ا︵﹑︻︀ت ﹐زم︋ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
﹠︺️ ا︨﹀︣ا﹟(آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی) ︫︣﹋️ ﹋︪️ و︮ 

 ﹤ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ و ︑︺︣﹁﹥ وا﹎︢اری ز﹝﹫﹟︋   ︮﹤﹎︣ ا︮﹏︋ 
 ١٠١٩٧٠١٢ ﹤︨︀﹠ ︫﹞︀ره ١٠٣۴ ﹋︡ ﹝︀﹜﹉ ١٠٠٠١۴٩٨︫ 
﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹉ ١٠١٠٠١٩٧ ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ ا ︉﹡︀︖﹠︧ــ﹫﹟ 
 ﹤﹞︀﹠︨︀﹠ ﹞︀ره︫   ︫﹟︧ ︡﹡︣ی ﹁︣ز ︠︀﹋︧ــ︐︀﹡﹩︫ 
 ﹤︺︴﹇ ﹉ ﹤٧٢ ﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩١٩٢٧۵٣۶٢ ﹝︣︋﹢ط ︋ــ
ــ﹞︀ره ١٩٧ ﹝﹙﹥ ۴ ارا︲ــ﹩ ا﹜﹫﹥ ﹝﹫︡ان  ز﹝﹫ــ﹟︫ 
 ️︀︀ر︋︣ی ︑︖︀ری ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ︋﹥ ﹝︧ــ﹋ ︀︋ ﹤︡﹝﹞
︪︡ا﹡﹌ ︡ود  ︑﹆︣︊﹩ ۵١ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ﹝︪︀ع از ﹋﹏︫ 
١۶٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ﹋ــ﹥ ︋﹥ ﹝﹢︗︉ و﹇﹀﹠︀﹝﹥ ︑﹠︷﹫﹞﹩ در 
اداره او﹇︀ف ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︪ــ︀︻﹩ ︠﹢د را و﹇︿ ﹡﹞﹢ده ام 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ ا︨ــ️.
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آگهى مناقصه
 ﹡) ︡ه ︫﹊︣ی﹫︋︀︑ ﹡ ︀ران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆︡ار ١٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢﹎︣م﹠ ︡﹠﹇ ️﹋︫︣
︣︡اری ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︸︣ف ﹝︡ت   ︠﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ دوزی) را از ﹤︧﹫﹋︨︣
﹥ ا﹝﹢ر  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹨﹀️ روز از ︑︀ر درج آ﹎︗ ﹩️ در︀﹁️ ﹁︣م︫ 
︦ از  ︨︣ــ︐︀ن ﹠︀ران ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ﹠︀ران ﹝︣ا︗︺﹥ و︎  ︋︀زر﹎︀﹡﹩ وا﹇︹ در︫ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟︫   ً︫︀ ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ️﹋︣ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︑﹊﹞﹫﹏ ﹁︣م ﹨︀︋ 
﹫︪﹠︀دات  ︣﹋️ ﹇﹠︡ ﹠︀ران در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎  ۴۶١٢۶٨١۴- ٠۵١ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.︫ 
 ️︀  ︨﹤ ﹝︐︀ر ا︨️. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ﹁︣م ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ در ﹇︧﹞️ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ️﹋︫︣
/http:www.chenaransugr.com

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
 ︩﹢︠ ︋︀ب ﹝︽︀زه ︑︖︀ری ﹉ ︠︀ص ﹇﹠︡ آ︋﹊﹢ه در﹡︷︣ دارد ﹩﹞︀︨ــ ️﹋︫︣
 ۶ ﹤﹁︣︾ ﹉ ــ︀ز﹁ ﹩﹚︭﹞ ﹩را وا﹇ــ︹ در ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︪︠ــ﹊︊︀ر و ﹝﹢اد ︾︢ا
︨︣ــ︀﹡︡، ﹜︢ا  ﹥ ﹁︣وش︋  ︋ــ﹥ ﹝︧ــ︀️ ٢٨٢/٨٩ ﹝︐︣﹝︣︋︹، از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه︋ 
 ︡ه از ︑︀ردر ﹝︤ا ️﹋︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ﹁︣م︫ 
﹙﹢ار ︗︀﹡︊︀ز - ︗︀﹡︊︀ز ١٣ -   ︋- ︡آدرس : ﹝︪ــ ﹤ ﹞︡ت ١٠ روز ︋  درج آ﹎ــ﹩︋ 
﹫︪﹠︀دات  ︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎   ︫︀﹠﹝︲  .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ آ︋﹊﹢ه﹋
︣﹡︡ه  ﹥ ︻︡ه︋  ــ﹢ده و ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩︋  ﹝︐ــ︀ر︋ 

﹢د.  ﹢ا﹨︡︋  ﹝︤ا︡ه︠ 
︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︨︀︻︀ت اداری ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٧۶١٠٢۴٠ 

 ︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
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آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ (دو ﹝︣﹙﹥ ای) ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ︤د ( ﹡﹢︋️ اول )
شـركت توزيع نيروى برق اسـتان يزد در ﹡︷︣ دارد ﹋︀﹐﹨︀ی  ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹝︣﹙﹥ ای از  ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن دارای ︑︀﹫︡ ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣ و وا︗︡ ︫ــ︣ا︣︠ ︳︡اری  ﹡﹞︀︡ .    ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹥ آدرس                            ــ︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫️︀ــ  ︨﹤  ︋︀ ﹜︀﹇ ︣︷︐﹠﹞ ︡﹫ــ ﹙﹢ار︫  ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ︤د -︋   ︫﹟ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ا  ﹤ ﹥ ﹝︊﹙︼  ٣٠٠٠٠٠ ر︀ل ،︗️ در︀﹁️ ﹝︡ارك ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹩﹊﹡︀ ــ︀︻︀ت اداری در ﹇︊ــ︀ل اراــ﹥ ﹁﹫︩︋  از ︑︀رــ٩٨/٠٣/٢۵   ﹜︽︀ــ️  ٩٨/٠٣/٣٠  در︨ 
 ﹤︋ ً︀ ﹠﹝︲. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ️﹋︫︣ــ ﹟د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا ﹤︋  ︣︣ر در ︗︡ول ز﹆﹞ ️﹚﹞ ︣ف ز﹝︀ن و︸ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹤︣︐﹁︀د ﹨︀ی ︠﹢د را ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ﹝﹠︡ر︗︀ت د﹠︣ا︗︺﹥ و ︎﹫︪ــ﹞  www.yed.co.ir ︤د ︋﹥ آدرس ︋︣ق ا︨ــ︐︀ن ︹︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز ️︀︨ــ ︀  WWW. Tender.tavanir.org.ir

︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ︑﹢﹏ داده ︫︡ه ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .  ﹋︀ر﹁︣﹝︀ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹈︀د ﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨️ . 
تاريخ  بازگشائى پاكت  الف و بزمان  بازگشائى پاكت هاتاريخ تحويل پاكت هازمان تحويل پاكت هانوع تضمينتضمين شركت درمناقصهمقدارشرح كاالشماره مناقصهرديف

198/114/603
250,000كابل كنستانتريك 6+6*1

1,219,000,000
1-ضمانتنامه بانكى

2-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراى مجوز
3-مطالبات           4-چك تضمين شده بانكى

98/04/13تا پايان وقت ادارى
ساعت

10:30
98/04/15

10,000كابل مسى فشارضعيف 25*1

۴٩۶٩۶٩:﹩﹎م ا﹜︿ ٣۵۵  ︫﹠︀︨﹥ آ                                      . ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ : ٣۶٢۴٨٩٨٩-٠٣۵ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋ ا︵﹑︻︀ت ︉︧﹋ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ داو︵﹙︊︀ن       ..︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡ه ︋︣﹡︡ه︻ ﹤︋ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ و ﹋︧﹢رات ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان يزد
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آگهى مناقصه نوبت اول
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد انجام امور راهنماى موزه هاى سطح 
 ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫ای ︋﹥ ا ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ استان و دفاتر خدمات گردشگرى و بازديد از تأسيسات گردشگرى را از
وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ و دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ﹋︀ر از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری 

.︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞
︣ح   ︫﹤ ︀زد︡ از ︑︃︨﹫︧︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی︋  ︡﹝︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی و︋  ︴ ا︨︐︀ن و د﹁︀︑︣︠  ــ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝︪ــ︭︀ت ﹋︀ر: ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹢زه ﹨︀ی︨   ︫-١

ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.
٢- ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ﹋︀﹝﹏ ︫﹞︧﹩

٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن: ١٣/٧٨۶/١٣۵/٣۶٢ ر︀ل
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶٨٩/٣٠٧/٠٠٠ ر︀ل  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞ -۴

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢۵ ﹤︊﹠︫ ١٩ ️︻︀︨ ︀︑ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۵
 ︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋،︪︡﹞ :ا﹐ت﹣  ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︀︨ــ  ︎﹏﹞ و www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹞ -۶﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د:︨ 

﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١ ︮︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮ 
﹫︪﹠︀د﹨︀: ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/۴ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د  ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ️﹚﹞ -٧

︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.  ︨﹏﹞ ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٠۵ در روز ︊  ︮٠٩/٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋٨- ︑︀ر
﹥ ا﹝﹢ر  ️ ﹡︀م و ﹋︡ ر﹨﹍﹫︣ی را︋  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊ ︑ http:iets.mporg.ir ️︀️ ︻﹠﹢ان︎  ️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ در︨  ︫ــ︣﹋

﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹫︲﹢︑ ︣︀︨    .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︀ت در ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.                                                                                       ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۴٩۶۶٨٧/ م ا﹜︿١٣٩۴
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩،︮ 

/ع
۹۸
۰۳
۲۱
۰

 ︀︊︮ ︡ا︨ــ﹠︀د و ︋︣گ ︨ــ︊︤  ︠﹢درو ︨﹢اری ︎︣ا ﹤﹫﹚﹋
﹝︡ل ١٣٨٢ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00460313 و 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤  ︋S1412282926781 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
١٩١ ب ١٩ ا︣ان ٧۴ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ﹝︀ر ︋﹠︡ ︋﹫﹠︀﹜﹢د 
︨︀﹝﹩ ︠︀ص (در ︀ل ︑︭﹀﹫﹥) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٥٢٩٩ 
﹡﹢︋️ دوم ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹠﹊﹥ آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ︫︣﹋️ در 
 ١١٦ ﹤﹀︮ روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ ﹋︪﹢ر ﹝﹢رخ ٩٧/١٢/١٨

درج ﹎︣د︡︋ ،︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︵︊﹅ ﹝︀ده ٢٢٥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت 
از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︋︀ در 

د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٦ ﹝︀ه 
از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ آ﹎︪﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ﹩︡، ︋﹙﹢ار 
﹝︺﹙﹛، ︋﹫﹟ ﹝︺﹙﹛ ٦٢ و ٦٤، ︎﹑ک ٢٥، وا︡ ١٠١ ﹝︣ا︗︺﹥ 

﹡﹞︀﹠︡.ا﹟ آ﹎﹩ در ٣ ﹡﹢︋️ ︋﹥ ﹁︀︮﹙﹥ ﹉ ﹝︀ه در 
روز﹡︀﹝﹥ ر︨﹞﹩ و ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︫︣﹋️ درج ﹝﹩ ﹎︣دد. 

﹨﹫﹞ ﹤﹫﹀︭︑ ️︀ر︋﹠︡ ︋﹫﹠︀﹜﹢د

/ع
۹۸
۰۱
۷۹
۳

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︎︥و ︎︀رس ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٩ 
– ٣٩٨ ط ۴۶ و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩۵٠٣١۵٢۶٢ و︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑ــ﹢ر ١٢۴٣۶٠۴۵٠٠٧ ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ ﹝﹠﹫ــ︥ه ﹋﹏ ﹋﹏ 
︨ــ﹙﹢ری ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۳
۲۱
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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