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 ............ صفحه 3

 سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 از کامل بودن بانک اطالعات اقتصادی خبر داد 

قطع بدون خطای یارانه ثروتمندان 

تولیت آستان قدس رضوی در 
دیدار معاون علمی و فناوری 

رئیس جمهور تأکید کرد 

پذیرش ریسک 
اقتصادی برای 
تقویت اقتصاد 

دانش بنیان

 اقتصاد  هدفمندی یارانه ها تا دو ماه دیگر 10 ساله خواهد شد؛ قانونی که بنا بود در پنج سال، 
کشتی به گل نشسته یارانه را به سمت نیازمندان واقعی و دیگر بخش های هدف، هدایت کند 
اما عمالً و تاکنون بیش از 90 درصد ایرانیان را به یک اندازه، از یارانه نقدی منتفع کرده است.

واقعیت این است که از زمستان 89 تاکنون، بحث و جدل میان مجلس و دولت برای نحوه 
شناســایی و حذف مرفهان غیرنیازمند به یارانه 45 هزار تومانی ادامه دارد. هر سال مجلس، 
دولت را در قانون بودجه به حذف ثروتمندان، مکلف می کند اما این مصوبه تاکنون و با این 
استدالل که بانک های اطالعاتی قابل اتکا برای حذف مرفهان وجود ندارد و احتمال بروز خطای 

 ............ صفحه 6محاسباتی در جریان حذف باالست، از سوی دولت اجرایی نشده است...

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی بر ضرورت 
توســعه اقتصاد دانش بنیان برای تحقق اقتصاد 
مقاومتی در کشور و ایجاد اشتغال پایدار تأکید 
کرد.حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدار با دکتر ســورنا ســتاری، معاون علمی و 

فناوری رئیس جمهور ...

نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در تشکیل 
کابینه فراگیر عاجز ماند

 مـرگ سیاسی 
یک دلقک

گزارش قدس از میزان 
آمادگی در برابر سیالب ها

تنها یک سامانه 
 هشدار سیل 

در کشور داریم
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 8

 

محمل نشین چه داند حال برهنه پا را...
  همزمان با ورود زائران پیاده شمس الشموس، قدس پیشینه و دالیل زیارت پیاده را بررسی می کند

 ............ صفحات 4و5

10 12 2
سجاد آقایی در گفت و گو با قدس: گفت وگوی قدس با پرویز اقبالی عطوان در »رأی الیوم«: 

امام رضا )ع(: ایمان 
یک درجه باالتر 
از اسالم است و 
تقوا یک درجه 
باالتر از ایمان 

است و به فـرزنـد 
آدم چیزى بـاالتـر 
از یقیـن داده نشده 

است.
 تحف العقول، ص. ۴۴5

گلزنی هایم 
تازه شروع شده است

استاد 
روضه تصویری

 اعراب از عاقبت اعتماد ُکردها 
به آمریکا درس بگیرند

پایگاه اطالع رسانی دولت: رئیس جمهور در جلسه 
عصر سه شنبه شــورای عالی انقالب فرهنگی پس از 
ارائه گزارش وزیر کشور از چگونگی برگزاری راهپیمایی 
بزرگ اربعین، گفت: خوشــبختانه سنت راهپیمایی 
اربعین در چند سال اخیر به رویدادی بزرگ، حماسه ای 
باشــکوه و نماد وحدت و یگانگی مسلمانان و شیعیان 
تبدیل شده اســت و این حماسه مختص هیچ حزبی 
نیست. حجت االسالم والمســلمین حسن روحانی با 
اشاره به ویژگی های این مراسم معنوی و اجتماع بزرگ 
مردم، اظهار کرد: جمعیت چند میلیونی شرکت کننده 
در این مراســم که 3 میلیون و 500 هــزار نفر آن را 
ایرانیان عاشــق امام حسین)ع( تشــکیل می دادند، 
نشــان دهنده محبت و ارادت مردم به دین و اهل بیت 

عصمت و طهارت به ویژه حضرت اباعبداهلل الحسین)ع( 
اســت که بحمداهلل روز به روز نیز شــاهد افزایش این 
ارادت و محبت هســتیم. روحانی با اشاره به نشانه ها و 
تأثیرات سیاسی این اجتماع عظیم مردمی، خاطرنشان 
کرد: در کنار تأثیرات فرهنگی و دینی راهپیمایی اربعین 

شاهد ویژگی ها و اثرات سیاسی عظیمی هستیم و در 
حالی که دشمنان می خواهند منطقه را ناامن و بی ثبات 
نشان  دهند، شاهد راهپیمایی جمعیتی چند میلیونی 
در کمال امنیــت و آرامش هســتیم. رئیس جمهور 
هماهنگی و همکاری میان مسئوالن ایران و عراق را در 
هر چه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن مراسم راهپیمایی 
اربعین حسینی)ع( تأثیرگذار برشمرد و گفت: بی تردید 
همکاری و هماهنگی مقامات دو کشــور در برگزاری 
باشکوه مراسم اربعین موجب شرکت و حضور گسترده 
و فعال تر مردم در مراســم امســال بوده و از این رو از 
مقامات، مسئوالن و مردم عراق به خاطر میهمان نوازی 
و پذیرایی از زائران امام حسین)ع( و مردم ایران تشکر 

و قدردانی ویژه داریم.

ایرنا: رئیس ســازمان پدافنــد غیرعامل گفت: با دولت 
در خصوص ســند پدافند غیرعامل اقتصادی به توافق 
رسیده ایم و این سند در 14 حوزه اقتصادی تنظیم شده 
است. سردار ســرتیپ غالمرضا جاللی افزود: مطالعات 
درســت و دقیق علمی و پژوهشی در مورد سند پدافند 
غیرعامل اقتصادی انجام شده و مانیتور یا نمایشگری در 
این خصوص طراحی شده که بتوان نوسان های پولی و 
ارزی را در این صفحه رصد و کنترل کنیم و قرار اســت 
این طرح به وزیر اقتصاد ارائه تا نظرات نهایی از ســوی 
آن ها بررسی و اجرایی شود. جاللی گفت: کشور درگیر 
جنگ اقتصادی تمام عیار اســت و ایــن درگیری ابعاد 
مختلفی دارد و دو الزام اصلی دارد که باید ابتدا ابزارهای 
این درگیری هــا و اولویت های آن را بشناســیم، برای 
نمونه چگونه دشمنان پول را تبدیل به سالح می کنند، 
یا در مســائل بانکی چگونه از اعمال حاکمیتی استفاده 
می کنند،  راهبردهای آن ها چیست و توافقاتی که در این 

میان انجام می دهند به چه نحوی اســت؟ این موارد را 
باید شناسایی کرد.وی افزود: در سال گذشته توانستیم 
آمادگی دستگاه های اجرایی را در حوزه پدافند غیر عامل 
با کمک آموزش های تخصصی ارتقا دهیم و در سال آتی 
هم جزو برنامه هاست که در حوزه های مختلف این سطح 
ارتقا را حفظ کنیم. وی اظهارکرد: گام دوم، برای کشور 
یک نقشه دفاعی داشته باشیم و برنامه جامعه ای در این 
زمینه ارائه دهیم. در این راستا حفاظت از معیشت مردم و 

اقالم اساسی و کاال و حفظ حکومت است که براین اساس 
مالحظاتی داشتیم. سردار جاللی تصریح کرد: حفظ ثبات 
ارز نیز از دســته کارهای پدافند غیر عامل اســت که تا 
کنون بانک مرکزی توانسته در این راستا خوب عمل کند.

رئیس ســازمان پدافند غیرعامل گفت: توانسته ایم در 
 حوزه ســایبری و سیاسی برای نخستین بار در مقیاس 
بین المللی پاســخ ابر قدرت ها را بدهیــم تا نتوانند از 

گزینه های روی میز خود استفاده کنند.
سردار جاللی گفت: در حوزه سایبری و سیاسی کشور به 
یک پایداری دست یافته که این حرکت یک نقطه عطفی 
برای کشــور به شمار می رود و از این رو کاری کردیم تا 
دشمنان به حوزه غیرفعال تغییر جهت دهند.وی گفت: 
این رویه نشان می دهد که جمهوری اسالمی ایران در این 
حوزه ها هوشیاری و سرعت عمل داشته و از طرفی تمام 
دستگاه ها در حوزه پدافند غیر عامل به طور هماهنگی 

خوب عمل کرده اند.

روحانی: 

سردار جاللی: 

اربعین مختص هیچ حزبی نیست

سند پدافند غیرعامل اقتصادی با توافق دولت تنظیم شد

فارس: رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شــبکه 
فاکس نیوز بار دیگر عربســتان ســعودی را تحقیر 
کرد و با اشاره به پاسخ ندادن دولت او به سرنگونی 
پهپاد گلوبال هاوک گفت: » باید بگویم که من واقعاً 
برای )حمله به ایران( تحریک شــده بودم، اگر افراد 
دیگــری بودند )به ایران( حمله می کردند، اما من با 
حمله نکردن، سرمایه سیاسی و حسن نیت زیادی 

درست کردم«. 
شــان هانیتی، مجری سرشــناس فاکــس نیوز در 
بخشــی از این مصاحبه که عمــده آن به صحبت 
درباره جنجال های داخلی در آمریکا بر سر رسوایی 

»اوکراین گیت« گذشــت، از ترامپ درباره تنش ها 
بین واشــنگتن و تهران و اختالفات در منطقه غرب 

آسیا سؤال کرد. 

هانیتی پرســید: »به من اجازه بدهید از شما درباره 
ایران ســؤال کنم. ایران یک پهپــاد )آمریکایی( را 
در هــوا هدف قرار داد. آن هــا نفتکش ها را توقیف 
کرده اند. شــما درباره استقالل انرژی آمریکا و تنگه 

هرمز صحبت کردید«. 
رئیس جمهــور آمریکا بــا پریدن در پرســش این 
مجری سرشــناس فاکس نیوز گفت: »خوب اول از 
همه باید بگویم که آن هــا )ایرانی ها( نفتکش های 
ما را نگرفته انــد و آن نفتکش ها مال ما نبودند، اما 
دربــاره تنگه هرمز باید بگویم که این تنگه از منظر 

ژئواستراتژیکی برای ما اهمیت کمتری دارد«.

توجیه ترامپ برای حمله نکردن به ایران

نفتکش ها که مال ما نبود ...

      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
سیستم احضار پرستار  بیمارستان 

320 تختخوابی شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 3
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فراخوان  تجدید مناقصه نوبت اول
کمد ، کانتر و کابینت چوبی پروژه 

بیمارستان 320 تختخوابی 
شهید هاشمی نژاد 
شرح در صفحه 8
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فراخوان تجدید مزایده – نوبت اول 
اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در نظر دارد، تعدادی از غرفه های موجود در مجموعه فرهنگی تاریخی خیام 
نیشابور را به اشخاص حقیقی و حقوقی ) با اولویت بومی( که دارای مجوز فعالیت از صنف مربوطه و یا دارای کارت صنعتگری می باشند، از طریق مزایده 

عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 
www.setadiran.ir  برای مدت یک سال به اجاره واگذار نماید. مزایده گران می بایست قبال نسبت به ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت شناسه کاربری ، رمز عبور و 

توکن ) امضاء الکترونیکی ( اقدام نموده باشند . 
متقاضیان می توانند ضمن دریافت اسناد ، پس از بازدید محل ، قیمت پیشنهادی خود را در اسناد و همچنین سامانه ستاد اعالم نمایند . 

-مهلت دریافت اسناد: از تاریخ درج اولین آگهی لغایت پایان وقت اداری)ساعت 14:15( روزدو شنبه مورخ1398/08/06
-محل دریافت اسناد:مش��هد،بولوار ش��هیدصادقی،اداره کل میراث فرهنگی صنایع گردشگری و صنایع دستی خراس��ان رضوی،واحد امورقراردادها،به شماره تماس:                    

 051-37269501
-میزان سپرده شرکت در فراخوان:میزان سپرده شرکت در مزایده،پنج درصد)5%(قیمت پایه کارشناسی می باشد.

-مهلت تحویل پیشنهادقیمت ها : تا پایان وقت اداری)ساعت14:15(روزشنبه مورخ 1398/08/18 به نشانی محل دریافت اسناد و همچنین سامانه ستاد می باشد . 
-تاریخ بازگشایی پاکات : ساعت 12:00 ظهر روزیکشنبه مورخ 1398/08/19 درمحل دفتر معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل می باشد . 

)لیست غرفه مشمول مزایده (
مبلغ پایه کارشناسی به صورت یک ساله )ریال(مساحت)مترمربع(نوع کاربرینام غرفهشماره غرفه 

112540/000/000کافه سنتی غرفه جنب درب ورودی مجموعه خیام نیشابور 1
1036/000/000فروش کتابغرفه داخل مجموعه خیام نیشابور2
28/50348/000/000فیروزه فروشیغرفه خارج از مجموعه خیام نیشابور3
24120/000/000فروش صنایع دستیغرفه ارمغان داخل مجموعه خیام نیشابور4
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آگهی تجدید مناقصه خرید )نوبت دوم(
ش��رکت تولید نیروی برق یزد در نظر دارد تجدید مناقصه خرید مربوط به نیروگاه س��یکل ترکیبی یزد را بر اس��اس اطالعات ذیل و از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

2-نوع مناقصات:عمومی دو مرحله  ای
3-ش��رایط اولیه:کلیه تامین کنندگان که دارای گواهی تایید صالحیت از ش��رکتهای زیر مجموعه مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی یا ش��رکت توانیر یا شرکت های سازنده 

معتبر برای موضوع مناقصه باشند.
4-زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1398/08/01 لغایت 1398/08/06

5-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه:واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR  مراجعه نموده و با واریز مبلغ 500.000 ریال به صورت 
الکترونیکی یک نسخه از اسناد را دریافت نمایند.

6-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1398/08/26
7-زمان گشایش پیشنهادها:ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1398/08/26

8-تسلیم پیشنهادها:کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارایه پیشنهاد مناقصه  گران و بازگشایی پاکات از طریق سامانه ستاد انجام خواهد شد.
9-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، واحد بازرگانی 035-38254812-13

10-توضیحات:س��ایر مش��خصات در اسناد مناقصه درج شده اس��ت.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش، فاقد سپرده و پیش��نهاد هایی که بعد از موعد مقرر ارسال 
گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کارموضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهردیف

198200/112098004211000025
خرید لوازم یدکی مولدهای نیروگاه 

سیکل ترکیبی یزد 
650.000.000 ریال 

)ششصد و پنجاه میلیون ریال(

info@qudsonline.ir
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نام »مسعود نوذری « را از خیلی سال هاپیش 
روی جلد نشریه »حرم « می دیدم؛ عکاسی 
که انگار همه ســاعات و دقایق عمرش را در 

حرم گذرانده و همه گوشه کنارهای ...

در این شماره ویژه نامه + روایت می خوانید

کهنه عکاس صحن روایت

 نگاهی گذرا بر الزامات پیاده روی های دهه آخر صفر رضویموکب
 درباره حدیث سلسله الذهب چه می دانید؟

 تشرف کاروان معلوالن به 
حرم مطهر رضوی در دهه آخر صفر

دلشکسته ها 
زودتر می رسند
 ............ صفحه یک قدس خراسان
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روزنامـه صبـح ایـران

امیرعبداللهیان: کنفرانس امنیتی  منامه به پایان رژیم آل خلیفه کمک می کند  ایسنا: دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل گفت: رژیم صهیونیستی آل خلیفه جایی در آینده منطقه نخواهد 
داشت. حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: » برگزاری کنفرانس امنیتی منامه با حضور نماینده رژیم نامشروع اسرائیل، به پایان رژیم آل خلیفه کمک می کند. آل خلیفه بحرین باید تاریخ 

کوتاه گذشته خود را مرور کند و به آینده منطقه عاقالنه بیندیشد. بی گمان رژیم صهیونیستی آل خلیفه جایی در آینده منطقه نخواهد داشت«.

 سیاســت/ مینا افــرازه  بر اســاس 
بیانیــه FATF در صورت اجرایی نشــدن 
خواســته های این نهاد از ســوی جمهوری 
اســامی ایران، دوباره کشورمان در لیست 
سیاه این نهاد قرار گرفته و اقدامات تنبیهی 
علیه تهران آغاز خواهد شد و مسئوالن این 
نهاد ســعی دارند با دادن هشدار، کشورمان 
را به تصویب لوایح وادار کنند؛ موضوعی که 
حشمت اهلل فاحت پیشه نیز در مصاحبه ای 
برآن تأکید کرد و گفت: جریان سیاسی تند 
و قدرتمندی علیه ایران در FATF شــکل 
گرفته که سعی می کند ایران را تهدید نماید.

البته وزیر امور خارجه کشــورمان نیز ضمن 
انتقــاد از موضع FATF اظهار کرد تصمیم 
اخیر FATF کاماً سیاســی است که با آن 

مخالف هستیم.

 کمرنگ شدن تهدیدات FATF در 
سایه افزایش سطح دیپلماسی

بر اساس قوانین FATF، کشورها می توانند 
براساس صاحدید خودشان به قطع همکاری 
با کشور متخلف اقدام کنند؛ بنابراین به نوعی 
دستورات این نهاد الزام قطعی برای کشورها 
ندارد و از سوی دیگر کشورمان می تواند در 
ســایه افزایش سطح دیپلماسی و گسترش 
ارتباطــات مالی و تجاری با همســایگان و 
کشورهای همسو به نوعی اثربخشی اقدامات 
تحریمی این نهاد را تحت شــعاع قرار دهد. 
موضوعی که مســعود براتی 
در  نیز  تحلیلگــر سیاســی 
مصاحبــه ای بــا هفت صبح 
به آن اشــاره و تصریح کرده 
است: کانترمژر) وضعیت اقدام 
 )FATF متقابل لیست سیاه
۹ بنــد دارد و تاکنون چهار 
مورد فعال شــده و پنج مورد 
دیگر تــا چهار ماه دیگر فعال 
می شــود، ولی هیــچ کدام 
از این ۹ بند دســتور به قطع 
رابطه نمی دهد. حتی شدیدترین ادبیات مورد 
اســتفاده شده در کانترمژر این است که اگر 
کشورها نیاز می بینند باید به مؤسسات مالی 
توصیه کنند، اگر نیاز احســاس شد به قطع 

همکاری با مؤسســات مالی ایران مبادرت 
کنند. یاســر جبرائیلی نیز ایــن موضوع را 
به نحو دیگری بیان کرده و گفته اســت که 
CFT در سال ۱۹۹۹ طراحی شده، در ۱۰ 
ژانویــه ۲۰۰۰ به امضا رســیده و ۱۰ آوریل 
۲۰۰۲ اجرایی شــده اســت. در این مدت 
ایران چندین دوره مختلف از جمله تحریم، 
برجام و ایام پســابرجام را تجربه کرده است. 
سؤال اینجاست که چطور از آن زمان تاکنون 
مبادالت بانکی ما با این کشور های یادشده 
برقرار اســت و عضو CFT هم نیستیم؟ و 
چطور حاال به یکباره گفته می شود اگر عضو 
CFT نشویم، از سال ۲۰۱۹ دیگر مبادالت 
اقتصادی نخواهیم داشت؟ این ادعای بسیار 
مهمی است که سندی برای آن تاکنون ارائه 

نشده است.
توجه به ایــن نکته خالی از فایده نیســت 
که کشــورمان در شــرایطی قــرار دارد که 
شدیدترین تحریم ها علیه آن اعمال می شود 
و تقریباً هیچ شــعبه خارجــی که فعالیت 
جدی داشته باشد وجود ندارد؛ بنابراین قرار 
گرفتن در لیست سیاه تنها می تواند این روند 
را شدت ببخشد و وضعیتی فراتر از شرایط 

کنونی پیش نخواهد آمد.

 تبعات منفی تصویب لوایح بیش از 
عدم تصویب آن است

نگاهی به اســتدالل موافقان تصویب لوایح 
نشــان می دهد آن ها نیز بر این موضوع که 

تصویب و عــدم تصویب لوایح در شــرایط 
کنونــی تفاوت چندانی بر وضعیت کشــور 
نخواهد داشت، اعتراف دارند. در واقع خروج 
مؤسســات و شــرکت های بزرگ اروپایی از 
کشورمان، عدم اجرای اینستکس و عملیاتی 
نشدن تعهدات و وعده های اروپایی نیز سندی 

بر این موضوع است.
محسن جلیلوند، استاد دانشگاه در مصاحبه 
با دیپلماســی ایرانی بر این باور است که اگر 
این لوایح تصویب نشود یقیناً ایران به فهرست 
ســیاه FATF باز خواهد گشت و درعمل 
تحریم های پولــی و بانکی آمریکا دوچندان 
خواهد شــد. اما اگر ایــن دو الیحه تصویب 
شود و ایران وارد لیست سیاه FATF نشود، 
احتماالً تمام مناسبات و تراکنش های مالی و 
بانکی ایران زیــر نظر این گروه اقدام مالی و 
در نهایت به وزارت خزانه داری آمریکا خواهد 
رفت. در این صورت بــی گمان آدرس های 
دقیقــی به کاخ ســفید بــرای برنامه ریزی 
تحریم های جدید و اثرگذار خواهد داد. پس 
هیچ تفاوتی وجود نــدارد که ایران بخواهد 

پالرمو و CFT را تصویب کند یا نکند. 

 حداکثر اثرگذاری تحریم ها در بهترین 
شکل 30درصد بوده است

یحیی آل اســحاق، وزیر اسبق بازرگانی نیز 
با بیان اینکه روال کاری کشــورهای دیگر 
هم این گونه نیست که تمامی تعهدات نهاد 
FATF را به طــور کامــل و بی چون و چرا 

پذیرفته باشند، اظهار داشت: در اکثر تحوالت 
بیــن المللی حدود 4۰ کشــور تصمیماتی 
برای سایر کشورها می گیرند و برای دیگران 
اقداماتی را تجویز می کننــد، اما این بدین 
معنی نیست که مصوبات چنین نهادهایی 
۱۰۰ درصد اجرایی شــود، بلکه هر کشوری 
باید به تصویب معاهدات بین المللی بر اساس 

مصالح ملی خود بنگرد.
آل اســحاق در گفت وگو با خبرنگار قدس 
تصریــح کــرد: آمریکا و غربی هــا حداکثر 
تحریم هایی که می توانســتند انجام دهند 
را اعمال کردند. اساســاً بــا نگاهی به تاریخ 
تحریم های جهانی، می توان دید که  میزان 
موفقیت اقدامات تحریمی آمریکا علیه کوبا 
یا دولت های آفریقایی در بهترین شکل آن 

حداکثر 3۰درصد بوده است. 
این فعال سیاسی افزود: برای اینکه تحریم ها 
علیه کشــوری حالت اجرایی پیدا کند، باید 
عوامل متعددی دست به دست هم بدهد تا 
آن اتفاق رخ دهد. باید حداقل ۱۱ شــاخص 
همزمان با یکدیگر اتفاق بیفتد تا یک تحریم 
عملیاتی شــود، درحالی که چنین امکاناتی 
حتی برای کشــوری چون آمریــکا وجود 
ندارد و ما در نهایــت راه مبادالت تجاری و 
تأمین نیازهای خود را پیدا می کنیم؛ بنابراین 
اقدامات FATF اثر گــذاری مدنظر آنان را 

نخواهد داشت.
وزیر اســبق بازرگانی معتقد است که در 
شــرایط کنونی تحریم ها، میزان تبادل و 
نقل و انتقال تجاری کشورمان ساالنه ۱۰۰ 
میلیارد دالر است و اگر آن ها می توانستند 
جلوی ارتباطات ایران را بگیرند، بی گمان 
مانع آن می شــدند. گرچه طی این مدت 
هزینه ها حدود ۱۰ تــا ۲۰ درصد گران تر 
بوده امــا افزایش اقدامــات FATF علیه 
اثرگــذاری مطلوب  کشــورمان درنهایت 
آنان را درپی نخواهد داشــت؛ زیرا تمدید 
مهلــت چند باره برای تصویــب لوایح نیز 
مؤید همین مطلب اســت. در واقع غرب 
می خواهد تهدید قرار گرفتن در لیســت 
سیاه و اعمال تحریم ها را همانند شمشیر 
داموکلس بر سر ایران نگه دارد تا کشورمان 

را وادار به اجرای خواسته هایش کند.

نگاهی به آثار قرار گرفتن ایران در لیست سیاه کارگروه ویژه اقدام مالی

FATF ؛ تیر مشقی غرب

 قیمت بمب حدود۱۰۰ هزار دالر اســت، جنگنده ای که حامل بمب اســت 
قیمتــش حدود۲۰میلیون دالر، خــرج پرواز هر ســاعت جنگنده و خلبانش 
حدود6 هزار دالر! تمام این مخارج برای از بین بردن انســان هایی اســت که 

درآمد آن ها روزانه یک دالر است! 09150007819
 االن ۱۰ درصد به عاوه 3۰۰ هزارتومان به حقوق هر بازنشســته باید اضافه 

می کردند هنوز که اتفاق نیفتاده! 09350007054
 بسیار متأسفم برای مدیر و دست اندرکاران ومجریان شبکه ورزش شب های 
فوتبالی. دوشــنبه مورخ7/۲۹ که اصًا هیچ واکنشی در ارتباط با اقدام انقابی 
وتحســین برانگیز مهدی ترابی بازیکن پرسپولیس که روی پیراهن خود شعار 
)تنها راه نجات کشور= اطاعت از رهبری( را نوشته بود ازخود نشان ندادند. این 
بایکوت خبری ازنوع تحلیلی برای اقدام شــجاعانه وافتخار آمیز اسطوره آقای 
ترابی چه معناو مفهومی دارد. باز هم می گویم بسیار متأسفم. 09150002088

 با اینکه یک استقالی تمام عیار هستم اما با تمام وجود وتمام قد به احترام 
مهدی ترابی که با شــجاعت وغیرتی مثال زدنی جمله )تنها راه نجات کشور= 
اطاعت از رهبری( راروی پیراهن خود نوشــته بود، می ایســتم و ادای احترام 

می کنم اسطوره؛ خدا نگهدارت باشد. 09120008850
  نــرخ  خرید گندم  با این  تــورم  باید 3 هزار تومان  باشــد اما ۲هزارو۲۰۰ 
تومان اعام  شــد تا ما کشاورزان  ورشکست  شــویم  و تمام  مخارج  و نیز یارانه 
نــان  را از جیب  بدهیم  و علت  آن  البی  تاجران  اتاق  بازرگانی  در دولت  اســت  
که  می خواهد خودکفایی  در تولید و کشــاورزی  نباشد تا باقی  دالرهای  نفتی 
 را هــم  صرف  ورود گندم  بی کیفیت  روســی  و کاالهای  دیگــر از چین  کنند. 

09150002986
 هزاران آفرین به امثال برادر عزیزم؛ مهدی ترابی همیشــه و همه جا موفق 

باشند. 09190008895

 وزیر دفاع گفت: قدرت آفرینی و تولید اقتدار دریایی همســو با سایر مؤلفه های 
دفاعی در عرصه زمینی و هوایی و الکترونیک از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. 
به گزارش روابط عمومی ســازمان صنایع دریایی، امیر سرتیپ حاتمی وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مسلح دربازدید از رده های صنایع دریایی وزارت دفاع، رسیدن به 
فناوری های پیشرفته و پیچیده در عرصه پیشرانه و موتور را از دستاوردهای سازمان 
صنایع دریایی وزارت دفاع بر شمرد و اظهار داشت: حرکت در لبه فناوری و تطبیق 
تولیدات در سطح استانداردهای پذیرفته شده بین المللی مهم ترین شاخصه تولیدات 

دریایی در وزارت دفاع است.

 رئیس جمهور ترکیه تأکید کرد از موضع تهران درخصوص عملیات نظامی ترکیه 
در سوریه ناراحت شده و انتظار حمایت از سوی ایران را داشته است. به گزارش ایسنا 
به نقل از خبرگزاری ترند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه دیروز پیش از 
ترک کشورش برای سفر به روسیه از مخالفت ایران با عملیات نظامی ترکیه در سوریه 
ابراز نارضایتی کرد. اردوغان گفت: درحالی که انتظار می رفت ایران از عملیات چشمه 
صلح حمایت کند، اما برخاف آن، ایران موضعی مخالف اتخاذ کرده است. وی ادامه 
داد: ترکیه زمانی از موضوع برنامه هســته ای ایران پشتیبانی کرد، اما افسوس که ما 
شاهد چنین حمایتی از سوی مقامات ایرانی نبوده ایم. رئیس جمهور ترکیه همچنین 

تأکید کرد که آنکارا به طور جدی مخالفت ایران با این مسئله را محکوم می کند.

 وزیر امور خارجه کشــورمان در توییتی نوشــت: تروریسم اقتصادی ترامپ مانع 
دستیابی کارآفرینان به رؤیاهایشــان نمی شود. محمدجواد ظریف، روز دوشنبه در 
توییتی نوشــت: ۲هزارو5۰۰ کارآفرین یک ســاختمان قدیمی در تهران را به یک 
کارخانــه نوآوری به ارتقای فناوری  پیشــرفته اعم از بازی ســازی، نانو دارو، هوش 
مصنوعی و اینترنت اشیا اختصاص داده اند . تروریسم اقتصادی دونالد ترامپ سعی در 
محدود کردن آن ها و خاقیت هایشان را دارد، اما آن ها برای دستیابی به رؤیاهایشان 

از پا نخواهند نشست.

 »مارک اسپر« وزیر دفاع آمریکا که روز دوشنبه در سفری از پیش اعام نشده وارد 
ریاض شــده، دیروز با ملک سلمان دیدار و علیه ایران رایزنی هایی انجام داده است. 
»مارک اسپر« در توییتر خود نوشته است: »امروز من با ملک سلمان درباره استقرار 
نیروها و تجهیزات آمریکایی در عربستان سعودی صحبت کردم. ما درباره لزوم اتخاذ 
یک موضع دفاعی قاطعانه در منطقه به منظور جلوگیری از رفتار شــرورانه ایران و 

تقویت ثبات اتفاق نظر داریم«.

 رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح در پیامی به رئیس ستاد مشترک ارتش 
عراق از میزبانی شایسته و خدمت رسانی مردم عراق به زائران اربعین حسینی 
در نهایت امنیت و آرامش قدردانی کرد. در این پیام آمده است: »با ابراز ارادت 
و تشــکر از همت و همکاری های همه جانبه جناب عالــی، از اهتمام مرجعیت 
معظم ، ملت شــریف، دولت برادر، موکب داران مکرم و آحاد نیروهای مسلح و 
حشد الشعبی شجاع عراق که بســترهای برگزاری و ثبت این آیین حماسی و 
پدیده بی نظیر و اســتثنایی تاریخی را با میزبانی شایسته و تأمین امنیت پایدار 
و مستحکم، بســیج عمومی در خدمت رسانی به زائران حسینی در عرصه های 
مختلف اســکان، پذیرایی، حمل و نقل، بهداشــت و درمان و سرعت و سهولت 

در هرگونه عملیات امدادی فراهم آوردند، قدردانی و سپاسگزاری می نمایم«.

عطوان در رأی الیوم: 
اعراب از عاقبت اعتماد ُکردها به آمریکا درس بگیرند

سیاست: سردبیر روزنامه فرامنطقه ای رأی 
الیوم نشســت امنیت دریایی منامه را که 
با مشــارکت 6۰ کشور و به ریاست آمریکا 
بــه بهانه مقابله با خطر ایران و نفوذ آن در 
حال برگزاری است، بار دیگر مؤید استمرار 
راهبرد آمریکا در باجگیری از کشــورهای 
عربی حوزه خلیج فارس و به منظور نشان 
دادن رژیم اشغالگر صهیونیستی به عنوان محافظ اعراب دانست. به عقیده نویسنده 
مصیبت آنجاست که رژیم های حاکم بر کشورهای عربی حوزه خلیج فارس بارها و 
بارها تسلیم این باجگیری آمریکا می شوند و میزبانی این نوع کنفرانس های تحریک 
آمیز را در خاک خود پذیرا می شوند تا روند عادی سازی با رژیم صهیونیستی و ادغام 
آن در بافت سیاسی نظامی و اجتماعی منطقه سرعت گیرد. به گزارش فارس رأی 
الیوم نوشت: ما این اصرار آمریکا در شراکت رژیم سرکش اسرائیل در امنیت خلیج 
)فارس( را درک نمی کنیم در حالی که نه از لحاظ جغرافیایی در همجواری آب های 
آن قرار دارد و نه یک نیروی دریایی مشــهوری دارد که بتواند محافظ کشــتیرانی 
در آب های خلیج )فارس( باشــد. به خصوص اسرائیل از زمانی که یکی از ناوهایش 
با موشــک حزب اهلل در جریان جنگ ۲۰۰6 منهدم شــد، جرئت ورود به آب های 
منطقه ای لبنان را هم پیدا نکرد. عطوان با اشاره به اینکه آمریکا متحدان ُکرد خود را 
که در پاسخ به دیکته های آن در جبهه های متعدد جنگیدند رها کرد، گفت: آیا کسی 

نیست که از این اتفاقات درس عبرت بگیرد؟

الخلیج آنالین با اشاره به خروج آمریکا از سوریه:
آیا مقصد آن ها منطقه تحت نفوذ ایران است؟

سیاســت: الخلیج آناین نوشــت: روز 
یکشنبه نیروهای آمریکایی شروع به ترک 
بزرگ ترین پایگاه این کشــور در شــمال 
ســوریه کردند، تا تصمیم ترامپ در مورد 
خروج آن ها از منطقه عملی شــود. این در 
حالی است که وزیر دفاع آمریکا از موافقت با 
انتقال تمام نیروها، که نزدیک به هزار سرباز 

هستند به غرب عراق، برای ادامه مبارزه با داعش خبر داد.
در هر صورت، به ظاهر نقشه فعلی آمریکا، خارج کردن نیروهای خود از سوریه و اعزام 
آن ها به سمت عراق، برای آموزش نیروهای عراقی و همچنین، کمک به آن ها برای 
تضمین نابودی داعش است و با اینکه اسپر اعام کرده است با همتای عراقی خود در 
این باره صحبت کرده، احتمال آن می رود که برخی مسئوالن عراقی با دیده تردید 

به این اقدام آمریکا و نیت واقعی آن بنگرند.

نشست منامه، تکرار تجربه 
شکست خورده ورشو

نشســت دو روزه امنیت دریایــی در منامه 
پایتخت بحرین، دومین نشست از این سری 
اســت و نشست قبلی در فوریه سال گذشته 
)بهمن ماه( در ورشــوی لهستان برگزار شد. 
در واقع آمریکایی ها با وجود حجم تبلیغاتی 
که در رابطه با نشســت قبلــی انجام دادند، 
نشست ورشــو نتیجه و بازخورد ملموسی را 
برای برگزارکنندگان آن در پی نداشت و اکثر 
کارشناسان به این نتیجه رسیدند که کنفرانس 

ورشو بیشتر جنبه تبلیغاتی داشته است.
اهــداف طرفیــن از صــورت دادن چنین 
اقداماتی نظیر اجاس ورشو و اجاس فعلی 
که همزمان بــا آن مانور نظامی تحت عنوان 
)IMX۱۹( که یک رزمایــش دریایی بین 
المللی است و توسط ستاد فرماندهی مرکزی 
نیروی دریایی آمریکا در بحرین برگزار می شود 
با هم متفاوت است؛ آمریکا به دنبال گرم نگه 
داشتن بازار تسلیحاتش اســت و در پی آن 
است که پول حاصل از فروش انرژی و نفت را 
از طریق فروش تسلیحات به اقتصاد کشورش 
بازگرداند و این دستاوردی جز فقر برای مردم 
منطقه نخواهد داشــت. بحریــن نیز در پی 
حمایت و پشــتیبانی خارجی است؛ چیزی 
که ترامپ پیــش از این و در ماجرای آرامکو 
نشان داد که حاضر به هزینه دادن برای چنین 
کشورهایی نیست. رژیم صهیونیستی هم در 
وهله نخست به دنبال جا پا و سپس نفوذ در 
منطقه از طریق کشورهایی همچون بحرین و 
ارتباط از طریق عمان در منطقه است که به 
این شــیوه ضمن قبح زدایی، حضورش را در 

منطقه تثبیت کند.
بایــد تأکید کنم که هیــچ ترتیبات امنیتی 
در منطقه خلیج فــارس و دریای عمان بدون 
حضور ایران به جایی نخواهد رسید؛ یعنی تا 
زمانی که ایران در طرح های مشابه مشارکت 
نداشــته باشــد یا امضای ایران پای چنین 
طرح هایی - که قرار است به اصطاح امنیت 
منطقه را تأمین کنند- نباشد، این طرح ها به 

نتیجه نخواهند رسید.
دلیل این مسئله را زمانی درخواهیم یافت که 
به پهنه جغرافیایی ایــران و ۲ هزار کیلومتر 
مرز آبی که معادل تمام مرز 6 کشور حاشیه 
خلیج فارس است و عمق تاریخی و راهبردی 
ایران در طول ســالیان گذشته و نقشش در 
ثبات امنیــت در این آبراه نگاه  کنیم، تمامی 
این عوامل، وزن و چهره ژئوپلتیک و ترتیبات 

امنیت ایران را در منطقه ترسیم می کند.
همین موضوع پاسخ روشنی به این پرسش 
خواهد بــود که آیا بدون حضور ایران ممکن 
است طرحی در رابطه با تأمین ثبات و امنیت 
منطقه به سرانجام برسد یا نه؟ باید اذعان کرد 
که در حال حاضر ایران از نظر سخت افزاری و 
نرم افزاری قدرت برتر منطقه محسوب می شود 
و با توجه به این ویژگی ها هرگونه اجاسی در 
این زمینــه را بدون حضور ایران، از قبل باید 
منتج به عدم نتیجه و شکست و صرفاً تبلیغاتی 
و با هدف اعمال فشار بر سیاست خارجی ایران 

تلقی کنیم.
البته ممکن اســت »سیاســت آرام سازی« 
منطقه از دیگر اهداف آمریکا از دادن میزبانی 
چنین اجاسی به بحرین باشد؛ چراکه برخی 
مواقع قدرت های منطقه ای برای آرام سازی 
منطقه اقداماتی نظیر یک واکنش سیاســی 
یا یک اقــدام عملیاتی جزئی انجام می دهند 
تا دغدغه کشورهای ضعیف تر که از تحوالت 
دچار ترس شــده اند و ممکن است دست به 
واکنش بزنند را برطرف کنند، اما در این مورد 
باید هدف را در اهداف غیرشفاف آمریکایی ها 

جست وجو کنیم. 
اگر آمریکایی ها واقعــاً دنبال ثبات و امنیت 
در منطقه باشــند باید به این سمت بیایند 
که ببینند دغدغه ایران چیســت. چنان که 
بهتر بود در ایــن اجاس طرح »ابتکار عمل 
هرمز« ارائه شده توسط رئیس جمهور ایران 
را مورد بررسی قرار می دادند. چشمپوشی از 
ایران و اینکه حاضر نشدند در چنین اجاسی 
ایران را چه در سطح نرم افزاری و چه سخت 
افزاری وارد بازی کنند و کســی نباشــد که 
در این نشســت از دغدغه های ایران سخن 
بگوید، نشان از شکست این اجاس و اهداف 
غیرشــفاف آمریکاســت که حرف و عملش 

مطابقتی باهم ندارند.
هــدف دیگر آمریــکا از برگــزاری چنین 
اجاســی راهبــرد لولوســازی و روشــن 
نگه داشــتن شــعله ترس از ایران اســت 
تا بتوانــد در پرتو آن نقــش پدرخوانده و 
حامی را ایفا بکند؛ پــس ازاینکه  اجاس 
آمریکایی ها  نداشــت،  دســتاوردی  ورشو 
نشســت فعلی را نیز حیاتی و جدی تلقی 
نمی کننــد؛ اعزام یکی از مقامات آمریکایی 
در امور امنیت بین المللی و منع گســترش 
تسلیحاتی که ریاست هیئت آمریکایی را در 
این اجاس دو روزه در بحرین برعهده دارد، 
نشــان از پایین آوردن ســطح این اجاس 
نسبت به اجاس ورشــو است و این خود 
نشان دهنده عدم اهمیت این اجاس برای 

آمریکایی هاست.
در نهایت راهکار ایران برای خنثی کردن این 
طرح را باید در انجام اقداماتی برای کاســتن 

ترس همسایگان جنوبی  جست.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 نصرت اهلل تاجیک

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

 قرار گرفتن در 
لیست سیاه تنها 
می تواند این روند 
را شدت ببخشد و 
وضعیتی فراتر از 
شرایط کنونی پیش 
نخواهد آمد

بــــــــرش

هزینه تهاجم به ایران سنگین استبرای ابراز ندامت با سایت گرداب تماس بگیرید
سیاست: سایت گرداب در بیانیه ای با اشاره 
به درخواســت های مکرر از سازمان اطاعات 
ســپاه، از افرادی که با شبکه معاند آمد نیوز 
همکاری داشته اند، خواسته برای ابراز ندامت 
و تخفیف مجازات احتمالی با این سایت تماس 

برقرار کنند.
در بخشــی از این بیانیه آمده است: »همگان 
بدانند دیگــر دورانی که افراد ســرخورده و 
جاه طلب از یک ملت به دشمن پناه ببرند و با 
مزدوری و دلخوش کردن به وعده های پوشالی 
سرویس های جاسوسی با راه انداختن رسانه 
و انجــام جنگ روانی برای یک ملت تصمیم 
گرفته و سرنوشت ملت ها را تغییر دهند، به سر 
آمده و دوران آگاهی ملت ها فرا رسیده است. 
آن هایی که از شکست های زنجیره ای استکبار 
از انقاب اسامی درس نگرفته اند و هنوز باور 
ندارند که عصر ملت ها فرا رســیده است، جا 
دارد که به خود آیند و چشــم های خود را به 
روی حقیقت باز کنند و از این حوادث عبرت 
بگیرند و بدانند که پاسداران انقاب اسامی بر 
ادامه این راه مصمم اند. بنابراین پیش از آنکه 
نوبت آن ها فرا رسد و بخواهند با سرشکستگی 

عذرخواهی کنند، همین حاال به حقیقت روی 
آورند و به جای نوکری سرویس های اطاعاتی 
به صف ملت بپیوندند تا مشمول محبت مردم 
و رأفت نظام اسامی شوند. در همین راستا و 
با توجه به درخواست های مکرر از این سازمان، 
به اطاع می رساند که تمامی مرتبطان شبکه 
معاند آمدنیوز و سایر کسانی که به هر دلیل 
گرفتار لغزش و همکاری با رسانه های دشمن 
و بدخواهان ملت شده  و تاکنون موفق به اعام 
برائت از آن ها نشــده اند، برای ابراز ندامت و 
تخفیف مجازات احتمالی، می توانند با پست 
الکترونیک contact@gerdab.ir و سامانه 
پیامکی ۱۰۰۰۱۱4 ســایت گــرداب ارتباط 

برقرار نمایند«.

سیاست: رئیس ســتادکل نیروهای مسلح 
گفت: اگر دشمن به مرزهای میهن اسامی 
تجاوز کند با تلفات سنگین، انهدام تجهیزات 
و آبروریزی ســنگین همــراه خواهد بود و 
منفعتی که از ایــن تهاجم خواهد برد، قابل 
قیاس با هزینه ســنگینی کــه باید بپردازد 
نیســت. سرلشــکر محمد باقــری، رئیس 
ستادکل نیروهای مســلح در بازدید از تیپ 
65 نیروی ویژه هوابرد ارتش با اشاره به نقش 
نیروهای مسلح در برابر دشمنی ها و تهدیدات، 
گفت: نیروهای مسلح جمهوری اسامی ایران 
در برابر این همه دشمنی و توطئه، تحریم و 
فشار و تهدیدات علیه کشور، مسئولیت بسیار 
سنگین برقراری امنیت پایدار، ایجاد و ارتقای 
بازدارندگــی کارآمد و مؤثر را بر عهده دارند. 
اگر کشور دارای امنیت است، به خاطر همین 

بازدارندگی است. 
وی به دشمنی تاریخی آمریکا با ملت و کشور 
ایران و تجاوزگری رژیم صهیونیســتی اشاره 
کرد و یادآور شد: در مورد دشمنی آمریکای 
جنایتکار و صهیونیسم آدمکش، هیچ تردیدی 
در جهــان وجود نــدارد. رئیس ســتادکل 

نیروهای مسلح با بیان اینکه بازدارندگی، مانع 
تهاجم دشمن به ایران است، گفت؛ اگر اتفاقی 
نمی افتد و تهاجمی صورت نمی گیرد، صرفاً به 
خاطر بازدارندگی کارآمدی است که در برابر 

این تهدید ها وجود دارد.
ســردار باقری تأکید کرد: دشمن باید بداند 
اگر به مرزهای میهن اسامی تجاوزی صورت 
بگیرد، با یک ملت یک پارچه و تابع رهبر که 
دارای نیروهای مســلح مقتــدر و توانمندی 
است، مواجه خواهد شد و این مواجهه حتماً 
با تلفات سنگین، انهدام تجهیزات و آبروریزی 
سنگین خواهد بود و منفعتی که از این تهاجم 
خواهد برد، قابل قیاس با هزینه سنگینی که 

باید بپردازد، نیست.

 سیاست/ آرش خلیل خانه  محسن اسماعیلی در پاسخ به 
قدس آناین درباره اقدامات قوه قضائیه برای برخورد با تبلیغات 
زودهنــگام انتخاباتی از ناحیه نامزدهــای بالقوه و حتی برخی 
از نمایندگان فعلی در فضای مجازی و بســتر ســوء استفاده از 
این گونه شــبکه ها با اســتفاده از خأل های قانونی در این حوزه 
به بخش نامه دو هفته پیش آیت اهلل رئیســی اشاره کرد و گفت: 
بر اســاس بخش نامه صادره از ناحیه ریاست محترم قوه ستاد 
پیشگیری و رســیدگی به تخلفات انتخاباتی در سراسر کشور 
تشکیل شده است. ســخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ستاد 
مرکزی پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در دادستانی 
کل و ســتادهای استانی و شهرستانی در همه نقاط و حوزه ها 
فعال شده و فضای انتخابات را تحت رصد قرار می دهند، اظهار 
داشت: با این حال وظیفه اصلی برگزاری انتخابات و فرایند آن با 
وزارت کشور است. در هر موردی که وزارت کشور و بخش های 
دیگر اجرایی و نظارتی، اعمال و رفتار مغایر با قانون را مشاهده 
کنند، باید به ســتادهای پیشــگیری و رســیدگی به تخلفات 
تشکیل شده در سراسر کشور اعام کنند تا ما رسیدگی کنیم. 
اسماعیلی تصریح کرد: با این اقدام پیش دستانه قوه قضائیه که 
هنوز 6 ماه مانده به انتخابات این ســتادها را تشکیل داده ایم، 
یعنی اینکــه ما برای اجــرای قانون و پیشــگیری از تخلفات 
انتخاباتی جدی هستیم و هر تخلف از قانون و عمل مجرمانه ای 
را که به ما گزارش شــود و مشــاهده کنیم پیگیری می کنیم. 

وی خاطرنشان کرد: بخشی از مسئله و مشکل هم به خأل های 
قانونی بر می گردد، به جهت اینکه قانون انتخابات اگرچه فصل 
جرایم و مجازات ها دارد، اما این قانون الیحه قضایی نیست و قوه 
قضائیه متولی تهیه الیحه اصاح قانون انتخابات نیست. وزارت 
کشور و مجلس باید برای رفع این خأل ها اقدام کنند اما در هر 
دوره مجلس اقدام ها و حرکت هایی برای اصاح قانون انتخابات 
صورت می گیرد، ولی ســرانجامی بــرای آن رقم نمی خورد که 
امیدواریم این چرخه تغییر کند و با اصاح قانون انتخابات برخی 

خأل های قانونی به ویژه در مورد فضای مجازی برطرف شود.

  پرونده حسین فریدون متهمان متعددی دارد
اسماعیلی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره پرونده حسین 
فریدون و اینکه او پیش از ورود به اوین اعتراضی داشــته مبنی 
بر ادعای شــنود دفتر ریاســت جمهوری و دو نفر دیگر که در 
پرونده بوده اند، گفت: حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در 
فرایند قضایی داشــتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و 
تشکیات و احزاب رســمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه 
مانع برای رســیدگی قضایی. وی افزود: در این پرونده از حیث 
دالیــل و مدارک از منظر قضات رســیدگی کننده به پرونده تا 
امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر 
و اعمال مــاده 477 ، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن کار کرده و 
رأی و نظر قضایی دادند.هم دالیل کافی وجود دارد و هم برخی 

متهمان اقرار دارند و هم مســتندات مکتوب در رابطه با اعمال 
مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رأی 
صادر شــده و به دور از هرگونه شائبه بوده است. وی افزود: این 
پرونده متهمان متعدد داشته و شاید مردم و به تبع شما نسبت 
به برخی افراد حساســیت دارند؛ زیرا ما امروز متهم و پرونده و 
زندانی زیاد داریم، ولی مورد سؤال شما نیست. عدد متهمان در 
پرونده بیش از این هاست و پرونده برخی متهمان در این رابطه 
در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نیامده است. وی افزود: 
در این پرونده نسبت به هفت نفر دادگاه بدوی رأی صادر کرد. 
دادگاه بدوی بــرای دو نفر از این هفت نفر حکم برائت صادر و 
پنج نفر را محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز یک نفر از این پنج 
نفــر را که دادگاه بدوی محکوم کــرده بود، حکم برائت برایش 
صــادر کرد و حکم چهار نفر دیگر را تأیید کرد و در این تأیید، 
حکم دو نفــر را بدون هیچ گونه تغییری تأیید و حکم یک نفر 
را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد. متهمان 
دیگری در پرونده بودند و کســانی هســتند که هنوز محاکمه 

نشدند و کسانی هم تبرئه و کسانی هم محکوم شدند.

سیاست
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تشکیل ستادهای پیشگیری از تخلفات انتخاباتی 

دفاعیامنیتی
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 برگزاری مسابقه »قرآن ناطق« در حرم مطهر رضوی  آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری مسابقه قرآنی »قرآن ناطق« با محوریت سیره امام حسن مجتبی)ع( در دهه 
پایانی ماه صفر خبر داد. حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع گفت: عالقه مندان به شرکت در مسابقه قرآنی »قرآن ناطق« می توانند برگه های مسابقه را از دارالقرآن الکریم، رواق حضرت زهرا)س( و یا رواق 

دارالحجه)عج( دریافت کنند و حداکثر تا چهارم آبان آن را در صندوق ویژه پاسخ نامه مسابقات قرآنی در ورودی اتاق 11 دارالقران الکریم بیندازند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از برگزاری 
150 جلسه ویژه  برنامه سخنرانی و عزاداری در حرم رضوی خبر داد  

از حجت االسالم کافی تامیثم مطیعی 
 آستان  معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی گفت: بیش از 150 جلسه 
سخنرانی تبلیغی و مذهبی در دهه پایانی 
ماه صفر در اماکــن متبرکه  حرم مطهر 
رضوی برگزار خواهد شد. حجت االسالم 
والمسلمین حســین شریعتی نژاد گفت: 
این سخنرانی ها با موضوعات روز جامعه و 

تبیین سیره زندگانی حضرت رسول اهلل)ص(، امام حسن)ع( و امام رضا)ع( برای عموم 
زائــران بارگاه منور رضوی در رواق های امام خمینی)ره(، داراالجابه، غدیر، دارالحجه، 
شبستان های مسجد جامع گوهرشاد و صحن های جمهوری اسالمی، انقالب اسالمی، 

کوثر، هدایت و جامع رضوی برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با بیان اینکه در این جلسات از سخنرانان 
برجسته دعوت شده اســت، تصریح کرد: آیت اهلل سیداحمد علم الهدی امام جمعه 
مشهد، آیت اهلل عاملی و حجج اسالم والمسلمین کازرونی، رفیعی، پناهیان، ماندگاری، 
نظری  منفرد، دری نجف آبادی، حسینی  بوشهری، اسالمی فر، محمد همتیان، مصطفی 
حسناتی، مهدوی  اصفهانی، عباس فرازی نیا، عبدالکریم عابدینی، عماد دخانی، عبداهلل 
حاج  صادقی، کافی، سیدمحمدعلی آل  هاشم، محمدباقر فرزانه، مرتضی دهشت، کاظم 
راشد  یزدی، رضاعلی عزیزی، رحیم مؤذن، صادق گلزاده، محمد یگانه، سیدحسین 
آقامیری و سیدمحمدرضا طباطبایی  نســب از کارشناسان مذهبی و استادان حوزه 

علمیه، از جمله سخنرانان حرم مطهر در این ایام به شمار می روند.
وی با اشــاره به اینکه مراسم عزاداری دهه پایانی صفر در حرم مطهر رضوی از شب 
اربعین آغاز شده است، عنوان کرد: تاکنون زائران زیادی از این برنامه ها بهره مند شده اند 
و برنامه محوری که پیش و پس از هر وعده نماز تدارک دیده شــده با حضور پرشور 
زائران روبه رو شده است. شریعتی نژاد با بیان اینکه سبک زندگی رضوی، فضائل علمی 
و اخالقی امام هشــتم)ع( و آداب معاشرت از دیدگاه امام رضا)ع( از دیگر موضوعات 
ســخنرانی های حرم است، افزود: در دهه پایانی صفر، پیش و پس از نمازهای ظهر، 
عصر، مغرب و عشا در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی جلسات بیان احکام و سخنرانی 

برپا می شود.
وی بیان احکام را یکی از ارکان اصلی برنامه های حرم رضوی برشــمرد و گفت: یکی 
از مهم ترین آداب زیارت و شــاخصه مســلمانی، تبعیت و اجرای احکام الهی است، 
بنابراین معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی، بیان احکام را یکی از مهم ترین 
برنامه های خود قرار داده و در راستای همین مهم، پیش از هر نوبت نماز جلسه بیان 
احکام برپا می شود. معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی همچنین از برگزاری 
برنامه سخنرانی ویژه خواهران خبر داد و گفت: ساعات پس از زیارت، فرصت مغتنمی 
اســت تا در حریم قدســی عالم آل محمد)ع(، زائران به کسب معرفت و بهره مندی 
از دریای بیکران اندیشــه و عرفان اسالمی مشغول شوند، از این رو سلسله جلسات 
ســخنرانی و بیان معارف دینــی برای بانوان در رواق حضــرت زهرا)س( و حضرت 
معصومه)س( تدارک دیده شــده است. شریعتی نژاد خاطرنشان کرد: میثم مطیعی، 
مهدی سلحشور، مهدی رسولی، محمدرضا طاهری، احمد واعظی، ابراهیم قانع، سعید 
قانع، رضا عرفانیان، حجت بحرالعلوم، ســیدرضا نریمانی، جعفر مالئکه، امیر عارف، 
ابوالفضل مشکینی و ابوذر بیوکافی از مداحانی هستند که در این ایام در حرم مطهر 

رضوی به روضه خوانی و مرثیه سرایی می پردازند.

تولید محصوالت فرهنگی ویژه دهه آخر صفر 
آستان: به مناسبت فرارسیدن دهه آخر صفر محصوالت فرهنگی متنوعی با محوریت 
سیره اهل بیت)ع( از سوی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تولید و به 

زائران و مجاوران امام هشتم)ع( ارائه می شود.
تولید محصوالت فرهنگی مورد  نیاز زائران و برنامه های حرم مطهر رضوی مهم ترین 
رســالت اداره تولیدات فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی است که در ایام دهه آخر 
صفر توجه ویژه ای به این امر شده است که ارائه مجموعه ای از کتاب های ویژه معارف 
رضوی به کتابخانه ها، تولید لوح فشرده طرح های گرافیکی حرم رضوی، ارائه پیام های 
آسمانی با کیفیت چاپ، لوح فشرده صوتی کودک با عنوان زائر کوچولو، لوح فشرده 
صوتی منتخب آواها و نواهای حرم مطهر رضوی با موضوع امام هشتم)ع( و مجموعه 
صوتی شمیم بهشت از جمله محصوالت فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی ویژه دهه آخر صفر اســت. کتاب های یک پنجره خورشید، روایت یک 
سفر، کبوتران حرم، پیکسل و تجدید چاپ من، شال سبز، بابا، تفسیر آه و... از دیگر 
محصوالت فرهنگی ویژه دهه آخر صفر اســت که از ســوی اداره تولیدات فرهنگی 
با محوریــت موضوع امام رضا)ع(، عاشــورا و تولیداتی با مضمون ارتباط شــهدا با 

سیدالشهدا)ع( و امام هشتم)ع( طراحی شده و ارائه خواهد شد.

چایخانه حرم مطهر رضوی در آستانه شهادت حضرت رضاj راه اندازی شد
بفرمایید چای حضرت

آســتان: در آستانه شــهادت حضرت 
رضــا)ع(، »چایخانه حضــرت« در حرم 
مطهر رضوی برای پذیرایی از زائران دهه 
پایانی صفر راه اندازی شد. مدیر انتظامات 
و تشریفات آســتان قدس رضوی گفت: 
از یکشنبه 28 مهرماه همزمان با 21 ماه 
صفر سه چایخانه حضرت در صحن های 

هدایت، غدیر و قدس دایر شده که از ساعت 5 تا 9 صبح، 13 تا 16 و 18 تا 22 پذیرای 
زائران و عزاداران است. روح اهلل رنجبر با بیان اینکه تا پایان ماه صفر این چایخانه ها دایر 
خواهد بود، افزود: پیش بینی شده در این ایام بیش از 500هزار لیوان چای و دمنوش 
بین زائران بارگاه منور رضوی توزیع شــود که بسته به حجم حضور زائران، آمادگی 
پذیرایی بیشتر از این نیز وجود خواهد داشت. مدیر انتظامات و تشریفات آستان قدس 
رضوی با اشــاره به راه اندازی ایستگاه های صلواتی دهه پایانی صفر در حریم رضوی، 
بیان کرد: دو ایستگاه صلواتی ویژه این ایام نیز راه اندازی شده که بین باب الجواد)ع( و 

باب الرضا)ع( و همچنین پارکینگ شماره چهار حرم مطهر رضوی قرار دارد.

مدیرعامل این منطقه تأکید کرد
فرودگاه    بین المللی؛

  رگ حیات منطقه ویژه  اقتصادی سرخس
آستان: احمــد صادقی گلمکانی گفت: 
یکــی از امکانات زیربنایی و ظرفیت های 
حیاتی در این منطقه، فرودگاه بین المللی 
الماس سرخس است که با سرمایه گذاری 

آستان قدس رضوی ایجاد شده است.
محمدباقر قاسم زاده؛ مدیرکل فرودگاه های 
اســتان خراســان رضوی، احمد صادقی 

گلمکانی؛ مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس، مهدی استادی؛ معاون عملیات 
هوانوردی فرودگاه های استان و مجتبی نظاکتی؛ رئیس فرودگاه سرخس با رویکرد 
عملیاتی کردن مجدد فرودگاه و رفــع نواقص و معایب موجود در آن، از بخش های 
مختلف این فرودگاه شامل برج مراقبت، سالن های انتظار، باند بزرگ فرودگاه به طول 
4 کیلومتر و عرض 60 متر، ساختمان ایمنی زمینی و حفاظت و همچنین ساختمان 
مرکز راهبردی فرودگاه ســرخس دیدن کردند. احمد صادقی گلمکانی، مدیر عامل 
منطقه ویژه اقتصادی ســرخس در این بازدید گفت: این فــرودگاه با برخورداری از 
امکانات مدرن راهبردی و فرودگاهی توان نشست و برخاست انواع هواپیماهای کوچک 
و پهن پیکر را دارد. وی تصریح کرد: با برنامه ریزی صورت گرفته و هماهنگی های الزم، 
این فرودگاه می تواند به عنوان مرکزی بین المللی در راستای ارسال محموله های دیاکو 
عمل کند و برای این منظور به زودی تفاهم نامه های الزم با طرف های داخلی و خارجی 

منعقد خواهد شد. 
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس اعزام تیم های عملیات برای به روز کردن 
امکانات فرودگاه در تمامی زمینه ها را از جمله دســتاوردهای این بازدید دانســت. 
مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی نیز در بازدید از فرودگاه الماس سرخس 
گفت: تمام زیرســاخت ها برای آغاز به کار فرودگاه منطقه ویژه اقتصادی ســرخس 
مهیاست.  قاسم زاده با تأکید بر اینکه سرخس بزر گترین منطقه اتصال شرق به غرب 
کشــور اســت، افزود: با توجه به بازدید صورت گرفته از فرودگاه سرخس، به جرئت 

می توان گفت تمام زیرساخت ها برای عملیاتی شدن فرودگاه سرخس فراهم است.

آســتان: تولیت آســتان قدس رضوی بر 
ضرورت توســعه اقتصــاد دانش بنیان برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی در کشــور و ایجاد 

اشتغال پایدار تأکید کرد.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدار با دکتر ســورنا ستاری، معاون علمی 
و فنــاوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی 
نخبگان ایران که در تاالر والیت حرم مطهر 
رضوی انجام شد، با اشاره به تأکیدات رهبر 
معظم انقــالب بر توجه به علــم و اقتصاد 
مقاومتی، اظهار کرد: بر اســاس منویات و 
رهنمودهای معظم له، آستان قدس رضوی 
برای تقویت و بســط اقتصاد دانش بنیان و 
توسعه شرکت های علمی در راستای کمک 
به تحقق اقتصاد مقاومتی هر آنچه در توان 

داشته باشد انجام خواهد داد.
وی درآمدزایی و بهره اقتصادی را از ملزومات 
هر فعالیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: 
با وجود این آســتان قدس رضوی در زمینه 
فعالیت های اقتصادی به هیچ عنوان به دنبال 
نفع اقتصادی و کسب ســود از هر راهی و 
به هر قیمتی نیســت و حاضر هســتیم از 
سودهای کاذب برای کمک به رفع مشکالت 

کشور و مردم چشمپوشی کنیم.
تولیت آستان قدس رضوی مافیای واردات را 
یکی از مشکالت اصلی تولیدکنندگان داخلی 
دانســت و گفت: اختاپوس واردات بر برخی 
بازارهای داخلی سایه افکنده و مانع از شکل 
گرفتن تولید داخلی و موجب افزایش ریسک 
سرمایه گذاری و در نتیجه فرار سرمایه گذاران 
و تولیدکنندگان از برخی بازارها شده است، 
آســتان قدس رضوی تــالش می کند در 
عرصه هایی که بخــش خصوصی عالقه  ای 
بــرای ورود به آن ها نــدارد اما برای تحقق 

اقتصاد مقاومتی مهم است، ورود پیدا کند.
وی با تأکید بر اینکه آســتان قدس رضوی 

حاضــر به پذیرش ریســک اقتصــادی در 
حوزه  هایــی اســت که می توانــد منجر به 
خودکفایی بیشتر کشور گفت: در حوزه هایی 
که منجر به تقویت اقتصاد دانش بنیان، ایجاد 
اشتغال پایدار برای جوانان و کمک به تحقق 
اقتصاد مقاومتی می شود، حاضر به ریسک 

هستیم و به حداقل سود قانع ایم.
حجت االسالم والمسلمین مروی با ذکر یک 
مثال از عرصه هایی که به علت واردات باال، 
تولیدکنندگان داخلی ورود پیدا نمی کنند، 
گفت: به عنوان مثال دانش و امکانات تولید 
کنجاله در کشور کامالً وجود دارد اما به دلیل 
واردات باال، تولیدکنندگان به این عرصه وارد 

نمی شوند. 
وی با بیان اینکه در دیدارهای مردمی تقریباً 
هر روز درخواســت اشــتغال داریم، تأکید 
کرد: برای کمک به اشــتغال جوانان با تمام 
وجود آماده ریسک کردن هستیم و به سود 
حداقلی قانع ایم. تولیت آستان قدس رضوی 
با بیــان اینکه هم  اکنــون در مزرعه نمونه 

آستان قدس رضوی کار تولید برخی بذرها 
که کشور وابســته به واردات آن هاست آغاز 
شده، گفت: در حوزه فعالیت های اقتصادی 
تا آنجا که میســر است به دنبال تصدیگری 
نیستیم و بنای ما حمایت از بخش خصوصی 

و مردمی است.
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
برای همکاری با معاونــت علمی و فناوری 
ریاســت جمهوری آمادگی کامل داریم، به 
معاونت علمی آستان قدس رضوی دستور 
برگزاری جلســات هم اندیشــی با معاونت 
علمی ریاست جمهوری را در راستای توسعه 

همکاری ها میان این دو نهاد صادر کرد.
همچنین در این دیدار دکتر سورنا ستاری، 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور ضمن 
ارائه گزارشی از عملکرد این معاونت، به نقش 
رهبر معظم انقالب در توسعه علمی و فناوری 
کشور اشاره کرد و گفت: همواره معظم له از 
جوانان و توسعه علم حمایت کرده اند که این 
حمایت ها زمینه ساز رشد و گسترش علم و 

اقتصاد دانش بنیان شده است.
وی با اشاره به همکاری متقابل این معاونت 
با آســتان قدس رضوی، گفــت: همکاری 

با شرکت داروســازی ثامن 
و تولیــد داروی فاکتور8 با 
وجود تمام فشــارها از سوی 
سیســتم های  واردکننده، از 
جمله حوزه هــای همکاری 

این دو مجموعه است. 
رئیس بنیاد ملــی نخبگان 
ایــران با تأکید بــر اهمیت 
قدس  آســتان  مشــارکت 
حوزه هــای  در  رضــوی 
علمی کشــور، تصریح کرد: 
اقتصــاد  زمینه هــای  در 
به  جدی  نیــاز  دانش بنیان 
آستان قدس رضوی  حضور 
احســاس می شــود چون با 

 ورود این مجموعه، بســیاری از مجموعه ها 
هم به میدان می آیند. 

در حوزه هایی 
که منجر به 

تقویت اقتصاد 
دانش بنیان، ایجاد 

اشتغال پایدار و 
کمک به تحقق 

اقتصاد مقاومتی 
می شود، حاضر به 

ریسک هستیم 
و به حداقل سود 

قانع ایم
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تولیت آستان قدس رضوی در دیدار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تأکید کرد 
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 با سالم و خسته نباشید. برای اینکه از 
نایلون کفش کمتر استفاده شود و محیط 
زیســت آلوده نشود از کیســه پارچه ای 

استفاده نمایید.
09150005264

 زیرگــذر حرم مطهر خیلــی کم نور و 
آلوده است، لطفاً اقدام الزم را انجام دهند.

09210001447

 در چند ســال گذشــته در خروجی ها 
برای کبوتران جایگاه درســت کردند ولی 
بعد جمع کردند. کبوتران دوست دارند در 

حرم باشند.
09150008718

 اقدام هــای خوبــی در زمینــه زیارت 
و خدمــت بــه زائــران در حــرم امــام 
رضــا)ع( صورت گرفتــه؛ از مدیران حرم 

سپاسگزاریم.
09130003892

 مدیرعامل مؤسسه درمانی 
آستان قدس رضوی خبر داد
ارائه خدمات پزشکی 

دارالشفاء امام رضاj در سه 
ایستگاه استقبال از زائران

آستان: مدیرعامل مؤسســه درمانی آستان 
قدس رضوی از ارائه خدمات پزشکی دارالشفاء 
امام رضــا)ع( به زائران پیــاده رضوی در ایام 
پایانی ماه صفر در ســه ایستگاه در مشهد و 
مسیرهای منتهی به این شهر مقدس خبر داد.

دکتر ناصر ســرگلزایی ابراز کــرد: جمعی از 
پزشکان و پرســتاران و همچنین خادمیاران 
سالمت دارالشــفاء امام رضا)ع( همراه با دارو 
و تجهیزات در راستای ارائه خدمات پزشکی 
از صبح جمعه، ســوم آبان 1398 تا شامگاه 
سه شــنبه هفتم آبان ماه در ســه ایســتگاه 
استقبال از زائران پیاده رضوی حضور خواهند 

داشت.
وی اضافه کرد: خادمیاران ســالمت دارالشفاء 
امام رضا)ع( در این مدت از ساعت 8 تا 20 در 
ایستگاه استقبال از زائران پیاده رضوی مؤسسه 
تربیت بدنی آستان قدس رضوی واقع در بولوار 
فردوسی، تقاطع خیام مشهد خدمات پزشکی 

سرپایی و دارویی به زائران ارائه می کنند.
مدیرعامل مؤسســه درمانی آســتان قدس 
رضــوی افزود: همچنین گروه پزشــکی این 
مؤسسه درمانی در دو ایستگاه صلواتی خدام 
آستان قدس رضوی در مسیر جاده سرخس 
و ملک آباد به ارائه خدمات پزشــکی به زائران 

پیاده می پردازند.
الزم به ذکر اســت، مؤسســه درمانی آستان 
قدس رضــوی عــالوه بر پذیــرش بیماران 
اورژانسی در پایگاه های فوریت پزشکی حرم 
مطهر رضوی و ارائــه خدمات متنوع درمانی 
به بیمــاران ایرانی و غیرایرانی در دارالشــفاء 
امام رضــا)ع(، با بهره گیــری از ظرفیت های 
خود و همکاری خادمیاران سالمت رضوی در 
مناسبت های مختلف در ایستگاه های سیار به 

زائران خدمات رسانی می کند.

همزمان با ایام پایانی صفر اجرا می شود
»سوگواره خورشید« در بارگاه 

jملکوتی امام هشتم
آستان: نمایش های »سوگواره خورشید« 

همزمان با ایام پایانی ماه صفر در پنج 
صحن بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع( اجرا 

می شود.
سوگواره خورشید با همکاری انجمن هنرهای 
نمایشی ایران و مؤسسه آفرینش های هنری 
آســتان قدس رضوی برای نخستین بار با 
اجرای پنج نمایش در آستانه سالروز شهادت 
حضرت رضا)ع( میزبــان زائران و مجاوران 

حرم مطهر رضوی است.
پنج گروه از برترین هــای نمایش  خیابانی 
کشور در برگزاری این سوگواره از پنجشنبه 
دوم تا دوشنبه ششم آبان 1398 مشارکت 

دارند.
پنج نمایش »من جواد هجده ســال دارم« 
از اســتان ایــالم، »نــذر مادر« از اســتان 
لرســتان، »قطار ساعت 8« از استان تهران 
و »عکاس باشــی« و »دعبل« از مشهد در 
طول پنج شب، هر شــب در سه نوبت در 
ســاعت  های 18، 19 و 20 در پنج نقطه از 

حرم مطهر رضوی به اجرا درخواهند آمد.
الزم به ذکر اســت، ســوگواره خورشید به 
مناسبت بزرگداشــت ایام پایانی ماه صفر 
و اشــاعه فرهنگ و هنر رضوی با مشارکت 
ایران، مؤسسه  انجمن هنرهای نمایشــی 
آفرینش های هنری آســتان قدس رضوی، 
اداره  کل هنرهــای نمایشــی و اداره  کل 
فرهنگ و ارشاد اســالمی خراسان رضوی 

برگزار می شود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

همزمان با ایام دهه آخر ماه صفر
واحد مشاوره و 

روان شناسی در 
زائرشهر و زائرسرای 
رضوی آغاز به کار کرد

 آستان  مدیر مرکز مشاوره، رشد و توانمندسازی 
آســتان قدس رضوی از افتتاح واحد مشــاوره و 
روان شناســی در زائرشهر و زائرسرای رضوی در 

ایام دهه پایانی ماه صفر خبر داد.
دکتر سیدمحســن اصغری نکاح به خبرنگار ما 
گفــت: همزمان با ایام دهــه پایانی ماه صفر که 
مصادف با شهادت ولی نعمتمان حضرت علی بن 
موســی الرضا)ع( است و با توجه به تشرف خیل 
عظیم زائران بــه حرم مطهر رضوی در این ایام، 

مرکز مشاوره آستان قدس رضوی اقدام به افتتاح 
واحد مشاوره در زائرشهر و زائرسرای رضوی کرده 
است. وی با بیان اینکه خدمات مشاوره ای در این 
دو واحد به صورت رایگان ارائه می شود، اظهار کرد: 
به منظور ارائه خدمات مشاوره ای به زائران حریم 
قدسی رضوی در ایام دهه پایانی صفر همه روزه 
در نوبت صبح دو ساعت کالس مشاوره گروهی و 
دو ســاعت مشاوره فردی به زائران حریم قدسی 
رضوی ارائه می شــود. مدیر مرکز مشاوره آستان 

قدس رضوی افزود: کالس های مشاوره گروهی 
با توجه به حضور کاروان های زیارتی و اعالم نیاز 
از طرف رئیس کاروان و با موضوعات تربیت فرزند 
و حــل تعارضات و مشــکالت خانوادگی برگزار 
می شود. وی یادآور شد: مشاوره فردی در زائرسرا 
و زائرشهر رضوی نیز در صورت معرفی مسئوالن 
این اقامتگاه ها و رئیس کاروان روزانه به مدت دو 
ساعت و با حضور استادان برجسته روان شناسی و 

مشاوره انجام می شود.

خبر

 قدس  آســتان: همزمان با ماه صفر و ایام اربعین حسینی، سی 
و یکمین برنامه »سه شنبه های فرهنگی« آستان قدس رضوی با 
معرفی و رونمایی از زیارت اربعین در قدیمی ترین نسخه های خطی 

ایران، موجود در گنجینه رضوی برگزار شد.
کتابخانــه آســتان قدس رضوی بــه عنوان یکــی از غنی ترین 
کتابخانه های منطقه و جهان اسالم دارای نسخه های خطی بسیار 
ارزشمندی به  لحاظ انتساب به ائمه معصومین)ع(، قدمت، موضوع، 

خط و آرایه های هنری در موضوع های مختلف است.
در حــال حاضر در این مجموعه حدود 4هزار و 600 نســخه در 
موضوع ادعیه و زیارات به زبان های فارسی و عربی وجود دارد که 
برخی از این نسخه ها به خاطر قدمت و نفیس بودن آن مورد توجه 

و استفاده پژوهشگران و محققان قرار گرفته است.
یکی از نخستین آثار و نســخه های خطی مستقل و مهم درباره 
زیــارت، کتاب »المزار« محمد بن محمد بــن نُعمان معروف به 
شیخ مفید از علمای برجسته شیعه در قرن چهارم هجری قمری 
اســت که از دیرباز مورد استناد و اعتماد علما و دانشمندان بزرگ 

شیعه همانند شیخ طوسی، ابن طاووس، کفعمی و مجلسی قرار 
گرفته است. قدیمی ترین و نفیس ترین نسخه خطی »المزار« شیخ 
مفیــد در ایران که فضیلت زیارت اربعین را ذکر کرده اســت، در 
کتابخانه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. شیخ مفید در این 
کتاب، روایات مربوط به فضیلت و آداب زیارت امیرالمؤمنین)ع(، 
امام حسین)ع(، زیارت اربعین، زیارت رسول اکرم )ص(، حضرت 
فاطمه)س( و سایر ائمه اطهار)ع( را به رشته نگارش درآورده است. 

این نسخه به خط نسخ 15سطری است که در محرم 957 هجری 
قمری در 77 برگ کتابت و توســط رضا نائینی در مرداد 1311 

وقف شده است.
نسخه خطی »مصباح المتهّجد« تألیف شیخ ابوجعفر محمد بن 
حسن طوســی، از معروف ترین محدثان و فقهای شیعه در قرن 
پنجم هجری قمری یکی دیگر از نسخ نفیس گنجینه رضوی است 
که از کهن ترین، مهم ترین و معتبرترین آثار مشــتمل بر ادعیه و 
زیارات است. این نسخه که در این جلسه فرهنگی مورد رونمایی 
قرار گرفت به خط نسخ 24 سطری است که توسط عبدالجبار بن 
علی بن منصور نقاش رازی در 23 صفر سال 502 هجری قمری در 
208 برگ کتابت شده و توسط کاظم مدیر شانه چی در اردیبهشت 

1339 وقف این آستان شده است.
یکــی دیگر از نفایس کتابخانه آســتان قــدس رضوی که متن 
زیارت اربعین را شــامل می شود، نسخه خطی کتاب »المزار« اثر 
شمس الدین محمد بن مّکی عاملی، معروف به شهید اول از فقهای 

بزرگ شیعه در قرن هشتم هجری قمری است.

قدیمی ترین نسخ زیارت اربعین در گنجینه رضوی رونمایی شد
در سی ویکمین برنامه سه شنبه های فرهنگی

گزارش خبری

صدای مردم 

خبر

خـــبر

رونق تولید
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» فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه 
عمومی خدمات پیمانکاری «

شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد فراخوان ارزیابی 
کیف��ی جه��ت برگزاری مناقص��ه عمومی ی��ک مرحله ای خدم��ات پیمانکاری 
)اج��رای عملی��ات اصالح وتوس��عه ش��بکه توزیع آب ش��هر ترب��ت حیدریه 
-اولویت اجرایی س��ال 1398( به شماره فراخوان 2098001446000056 را از طریق سامانه 

تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید:
کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابی 
کیفی تا ارس��ال دعوتنامه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د والزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم 
عضوی��ت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی را 
جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار فراخوان در سامانه 98/07/29 می 
باش��د. اطالعات و اس��ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارس��ال 

دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/08/11
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز شنبه مورخ 98/08/25

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد -ابتدای 
خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 
دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737

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

ت اول
نوب

/ع
98
09
51
0

فراخوان مناقصه
نوبت اول 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
پرس��تار   احض��ار  سیس��تم  نظ��ردارد 
ش��هید  تختخواب��ی   320 بیمارس��تان 

هاش��می ن��ژاد را از طری��ق انج��ام مناقص��ه عمومی  از 
بخ��ش غیردولتی خریداری،نص��ب و راه اندازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000151، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 300/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
امور مالی دانش��گاه  به نش��انی : مش��هد - روبروی شهید 
فکوری 94 -شهرک دانش و سالمت ستاد مرکزی دانشگاه  

- طبقه دوم تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/7/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



 معــارف/ محمدمهدی نجاتی  هر روز وضــو می گیری، اقامه 
می بندی، تکبیره االحرام می گویی و به نماز می ایستی. فریضه ای که 
هر روز تکرار می شود اما هیچ وقت تکراری نمی شود و زیارت تو  ای 
سلطان ارض توس، ای ضامن آهو،  ای غریب الغربا و  ای معین الضعفا 
هر چند فریضه واجب نیست اما درست مثل نماز، تکرار می شود ولی 
تکراری نمی شود. وقتی روزهای آخر ماه صفر فرا می رسد صدها هزار 
عاشق دلداده امام رئوف)ع( از اقصی نقاط ایران اسالمی با پای پیاده 
به طواف حرم سلطان عشق می آیند و همگی زبان حالشان این است 

که: آمدم  ای شاه پناهم بده.
در زیر نگاهی گذرا خواهیم داشــت بر برخــی الزامات نرم افزاری و 
ســخت افزاری پیاده روی هــای کاروان دهه آخر صفر که به مقصد 

مشهدالرضا پایتخت معنوی ایران اسالمی صورت می پذیرد.

 زیارت هایت در عین حالی که بارها تکرار می شود 
هرگز تکراری نشود

اولین الزام سفر با پای پیاده به مقصد مشهد امام رضا)ع( آن است 
که جهد کنی تا زیارت این ولی خدا را »عارفاً بحقه« به جای آوری 
و اگر می خواهی با معرفت درســت و شناخت حقیقی امام رضا)ع( 
راهی ارض توس شوی، اول باید مراقبت کنی تا زیارت هایت در عین 
حالی که بارها تکرار می شــود هرگز تکراری نشود و اگر در زیارتت 
حس خوش حضور را از دست دادی و تبدیل به عادت شد دیگر اثر 
معنوی شایسته و بایسته خود را نخواهد داشت و مغبون خواهی شد.

 تصمیمی برای جهاد فرهنگی
اقدام دیگری که در این زمینه باید توسط خود زائران پیاده از مبدأ 
انجام شود، مجهز شدن به بسته های محتوایی همراه در سفر مانند 
ذکر، دعا، نیایش، اشعار مناسب نجواهای انفرادی و همخوانی های 
گروهی، کتاب، جزوه، بروشور و نیز طراحی قرارهای معنوی درون 
کاروانی همچون ختم صلوات، زیارت های نیابتی لســانی، خلوت و 
انس با معبود و تجدید میثاق با امامان معصومی)ع( است که شهادت 
می دهیم به آنکه ایشان تمامی حق جهاد در راه خدا را به شایستگی 
بجا آورده اند. ما نیز برای هم جبهه شدن با ایشان، تصمیم به جهاد 
فرهنگی و ایمانی برای حراست از مکتب اهل بیت)ع( بگیریم و اراده 

کنیم قدمی در این راه برداریم.

 سبک بار و سبک بال
کار دیگــری که ما برای ارتقای نرم افزاری ســفر پیاده به مشــهد 
می توانیم انجام دهیم پای نهادن در این مســیر به شــکلی کاماًل 
ســبک بار و سبک بال اســت. یعنی ســعی کنیم از همان ابتدای 
سفر دلبســتگی های مادی را به حداقل برسانیم و با هدف ترمیم 
تیرگی های روح و طهارت جان در چشمه سار زیارت آن امام همام، 
نسخه بلند باالی دغدغه های اخالقی و دینی برای جانمان بپیچیم، 
چیزی مثل مشارطه که مثالً پس از این سفر سعی می کنم زبانم را 

کنترل کنم و یا دل کسی را نشکنم.
اگر ســفر ما این طور بود، دیگر در طول مسیر به پایین و باال رفتن 
قیمت دالر و سکه، نرخ مسکن، آخرین تحوالت بازار و از این دست 
فکــر نمی کنی و چند روز با »قدم صدق« به ســمت بارگاهی گام 
برمی داری که امامش میانه ای با دنیا و دنیادوستان نداشت و از همین 
روز چه بسا تلفن همراهت را جز در مواقع ضروری از دسترس خارج 

می کنی.
کاربردی ترین نسخه نرم افزاری کاروان های پیاده دهه آخر صفر که 

نسخه ای تجویزی است و برای حفظ سالمت معنوی این سفر قید 
الزام دارد و تنها یک توصیه و پیشنهاد نیست، همراهی یک روحانی 
توانمند در تبلیغ، مخاطب شناس، اهل حال، برنامه ریز فرهنگی و 
مربی تربیتی برای مراقبت از معنا و محتوای این ســفر مقدس و 
معنوی اســت تا در طول مسیر با همکاری تنگاتنگ و هماهنگ با 
مداح کاروان، شــور و شعور را تحفه راه مسافران پیاده مشهد امام 

رضا)ع( نماید.

 رفع کمبود یا نبود زیرساخت های الزم زیارتی
در بخش سخت افزاری هم هر چند همه سال ها کارهای ارزشمند، 
شایسته و  خوبی صورت می پذیرد اما چه بسا گاه چنین به نظر برسد 
که متولیان مدیریت و ســاماندهی این حرکت فرهنگی در قیاس 
با اوج همت، دلبســتگی، هیجان، شور و ارادت مردم اندکی کندتر 
حرکت کرده و خدماتی در خور شأن و مقام زائران پیاده حرم امام 

عاشقان ترتیب داده نشود.
یکــی از کاســتی های مرتبــط با ایــن موضوع، کمبــود یا نبود 
زیرساخت های الزم زیارتی در مسیرهای منتهی به مشهدالرضاست، 
چیزی مثل امکان استراحت، استحمام، نمازخانه های بین راهی و 
سرویس های بهداشتی که هنوز متناسب با حجم عظیم زائران این 

ایام طراحی و راه اندازی نشده است.
برای رفع این مشکل اتخاذ نگاه یکپارچه و واحد به موضوع ساماندهی 

و برنامه ریزی پیاده روی های آخر صفر بیش از همه ضرورت دارد. 
همچنین جهت دهی به امر مهم وقف، ترغیب انگیزشی و جهت دهی 
مطلوب خیران و نیز معرفی مدل های جامع و آینده نگر این مسئله 
از دیگر الزامات ارتقای سخت افزاری موضوع پیاده روی های آخر ماه 

صفر است.
نکته حائز اهمیت دیگر مرتبط با جوانب نرم افزاری و سخت افزاری این 
سفر معنوی و این مناسبت آیینی، برنامه ریزی و تالش برای ایجاد 
تحول در میزبانی مجاوران حضرت رضا)ع( یا همان مردم مشــهد و 

شهرستان های اطراف است.
این روزها مردم ســاکن در این دیار از قوچــان و چناران گرفته تا 
نیشــابور، کالت، تربت حیدریه و همه بخش ها و روستاهایی که در 
این مسیر قرار دارند در واقع صاحبخانه و میزبان زائران حریم رضوی 

هستند.
حال میزبانی به رسم عرب های عراقی در ایام اربعین نوبت ما شده و 
زمان آن فرا رســیده که برای شریک شدن در ثواب این زیارت های 
خالصانه و تعظیم شعائر دینی که نشانه تقوای قلوب مسلمان هاست، 
در مسیر کاروان های پیاده تا حد امکان درِ خانه ها باز باشد، به شکلی 
که حداقل در محوطه حیاط منازل امکان شست   وشــوی دست ها و 
پاها، تجدید وضو، استفاده از سرویس های بهداشتی، آماده بودن بساط 

چای داغ و برخی نذورات ساده برای زائران فراهم باشد.

 وظیفه دیگر مجاوران
کار دیگری که در این ایام همسایگان و مجاوران حرم حضرت رضا)ع( 
باید انجام دهند کمک به سهولت تشرف زائران به بارگاه مطهر رضوی 
است، شامل راهنمایی نیکو، مالطفت و نرمی در پاسخگویی به زائران 
پیاده، همکاری در تردد آسان کاروان ها در کوچه ها و خیابان های شهر 
و در مجموع نگه داشتن حرمت زائران پیاده رضوی به معنای واقعی 
کلمه. بنابراین شاید بهتر باشد در این روزها گاهی از روی بام خانه و 
یا مقابل مسجد محله به امام رضا)ع( سالم بدهیم و خودمان حضوری 

به آنجا نرویم تا امکان زیارت آسان سایر زائران فراهم شود.
همان گونه که برای زائر پیاده امام رضا)ع( که چه بســا سال هاست 
در این پیاده روی شرکت می کند، بسیار مهم است که باوجود تکرار 
زیارت مشهد الرضا)ع( نباید این زیارت  برایش عادی و تکراری شود، 
برای همسایگان و مجاوران حرم هم باید این مراقبت باشد که حضور 
زائران آن امام رئوف در مشهدالرضا باوجود تکرار همیشگی در طول 

سال، خدای ناکرده تکراری و عادی نشود .

 برنامه ریزی برای کار فرهنگی مناسب
اینجا نوبت به کار فرهنگی می رســد؛ آن هم نه تنها در حد ارسال 
پیامک انبوه به مردم و تبلیغات بیلبوردی و محیطی در شهر که تا 
حدی الزم است اما به تنهایی کافی نیست. توجه داشته باشیم که 
مردم مشهد پس از گذشت اربعین، همه ساله با میزبانی گسترده از 
صدها هزار عاشق دلداده رضوی در دهه آخر صفر مواجه هستند، پس 
این فرصت تبلیغی و این حرکت فرهنگی، به طور ناگهانی، غیرمترقبه 
و غافلگیرانه از راه نمی رسد که نتوان از پیش برای آن برنامه ریزی کرد.

برای این کار ائمه جماعات مساجد از روزهای پیش به شکل مداوم و 
سریالی وظایف میزبانی مردم مشهد را در این ایام به آنان یادآور شوند 

و زمینه اجرای طرح های محلی و گروهی مسجدی را فراهم آورند.
در مدارس، مسابقه طرح نویسی و خاطره نویسی خدمت به زائران 
پیاده برگزار شود و صدا و ســیمای خراسان مباحث کارشناسی و 
کاربردی مرتبط با این بحث را به شیوه های جذاب و اثرگذار رسانه ای 
تولید و پخش نماید. گاهی مردم دوســت دارند در این عرصه ایفای 

نقش کنند اما راهکارهای عملی آن را بلد نیستند؛ 
در چنین مواقعی الزم است مثالً مراکز فرهنگی و 
متولیان امر، 50 طرح، الگو، پیشنهاد و فعالیت قابل 
اجرا توسط مردم را به آنان معرفی، تبلیغ و آموزش 
دهند، به گونــه ای که مخاطب عام از بالتکلیفی در 
این موضوع دربیاید و به اصطالح مردم و ارادتمندان 
بتوانند به اندازه انداختن یک نخود در این آش خود 

را شریک و سهیم بگردانند.
به عنوان مثال کسی که دوست دارد متقبل امر رفت 
و آمد و خدمت رسانی در زمینه به زائران در این ایام 
شود ولی این امکان برایش وجود ندارد، می تواند یک 
تاکسی یا خودرو مسافربر شخصی برای این کار اجاره 
کرده و یا اهالی یک محل، نمازگزاران یک مسجد و یا 
اقوام و بستگان یک فامیل، مکان مناسبی را در مسیر 

تردد زائران هماهنگ و ایستگاه خدمت رسانی صلواتی برپا کنند.
نکته مهم دیگر آن است که توجه داشته باشیم برای خیلی از زائران 
اربعین حسینی در کربال، ایستگاه آخر و پایانی سفر، تشرف به بارگاه 
مطهر رضوی و حضور در مشهدالرضاســت، بنابراین ما در روزهای 
پیش رو، میزبان صدها هزار عاشــق دلــداده مکتب اهل بیت)ع( از 
آسیای میانه، هند، پاکستان، عراق، افغانستان و نقاط گوناگون ایران 
اســالمی هستیم. حال اگر خدمت رســانی ما در بعضی بخش ها با 
دریافت هزینه هم همراه اســت مواظب باشیم این دریافت از دایره 
انصاف خارج نشود و با رعایت حال زائران حضرت رضا)ع( باشد که 
آن امــام رئوف با رأفت و مهربانی اش در دنیا و آخرت از خزانه غیب 

یار و مددکارمان گردد.
فراموش نکنیم زائران و میهمانان امام رضا)ع( همواره میهمانان عزیز 
و محترم دوستان و همسایگان امام رضا)ع( نیز هستند و قدردانی از 
نعمت مجاورت این بارگاه معنوی به حراست و پاسداری از این توفیق 

ارزشمند الهی است.

نگاهی گذرا بر الزامات نرم افزاری و سخت افزاری پیاده روی های دهه آخر صفر
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 درباره حدیث سلسله الذهب چه می دانید؟

پذیرش توحید در گرو والیت است
معارف: در تاریخ نقل شده که امام رضا)ع( در سال 200 هجري 
قمري ظاهراً به دعوت مأمون، شــهر مدینه را به سمت مرو که 
مرکــز خالفت مأمون بود، ترک کرد امــا در باطن این حرکت 
تبعید بود. دلیل آن نحــوه خداحافظي حضرت رضا)ع( هنگام 
خروج از شهر مدینه بوده است. ایشان هنگام وداع با خانواده خود 
فرمود: براي من گریه کنید. عرض کردند: گریه در بدرقه مسافر 
شایسته نیست. امام فرمودند: گریه بر مسافري خوب نیست که 
امید به بازگشــتش باشد. در حقیقت با این دستور، به شیعیان 
پیغام رســاندند که این ســفر اجباري و در حکم تبعید است. 
امام)ع( در زمان تبعید از مدینه به مرو، به شهر نیشابور رسیدند. 
برخي از شیعیان خدمت حضرت رســیده و از ایشان یادگاري 
 خواستند. امام نیز حدیث شریفي را بیان فرمودند که به حدیث 

سلسلة الذهب معروف شد.

 حدیث سلسله الذهب چیست؟
معناي آن در لغت، سلسله طالیي است که دو وجه تسمیه براي 

نام گذاري آن ذکر شده است:
1.بــه دلیل اینکــه راویان ایــن حدیث، ائمــه معصومین)ع( 
 هستند، این سلسله بسیار ارزشمند است و به همین خاطر به 
سلســلة الذهب معروف شده اســت. مراد از طالیي بودن این 

سلسله، ارزش و اعتبار عالي رتبه ایشان است.
2.عده اي گفته اند زماني که امام رضا)ع( در شــهر نیشــابور این 
حدیث را بیان فرمودند، والي نیشابور دستور داد این حدیث را با 
طال بنویسند. به همین علت روایت به سلسلة الذهب معروف شد. 

البته این وجه تسمیه بسیار ضعیف است.
امام صادق)ع( فرمودنــد: »حدیث من، حدیث پدرم و پدرانم و 
رســول خداســت«. بنابراین زماني که امام)ع( حدیثي را نقل 
مي کنند، مانند این اســت کــه این روایــت را اجداد طاهرین 
ایشــان فرموده اند. با عنایت به این مطلب، امام رضا)ع( حدیث 
را این گونــه بیان کرده و فرمودند:  از پدرم موســي بن جعفر)ع( 
شــنیدم که فرمود: از پدرم امام صادق)ع( شنیدم که فرمود: از 
امام باقر)ع( شنیدم که فرمود: از پدرم امام زین العابدین)ع( شنیدم 
که فرمود: از پدرم امام حســین)ع( شــنیدم که فرمود: از پدرم 
علي بن ابیطالب)ع( شنیدم که فرمود: از رسول خدا)ص( شنیدم 
که فرمود: از جبرئیل شنیدم که فرمود: از خداوند متعال شنیدم 
که این گونه فرمود: توحید حصار و حصن امن من است، هر کس 
که در مقام توحید قرار بگیرد، از عذاب من در امان اســت. َقاَل 
اِحلَُة نَاَدانَا: »بُِشُروِطَها َو أَنَا ِمْن ُشُروِطَها« امام سوار  ِت الَرّ ا َمَرّ َفلََمّ
بر موکب در حال حرکت شیعیان را مورد خطاب قرار داده و ندا 

دادند: اما شرط دارد و من شرط آن هستم.
امام رضا)ع( توحید را منشأ سعادت و نجات انسان از عذاب معرفي 
کردند، اما شرط پذیرش آن را قبول اصل والیت دانستند. پذیرش 
والیت اهل بیت )ع( و در رأس آن والیت حضرت علي )ع( شرط 
اساســي براي ورود به دایره توحید است. این مطلب در حدیثي 

از رسول گرامي اسالم)ص( نیز مورد تأیید قرار گرفته است که 
فرمودند: »َمن اَنَکَر َعلیاً بعــدي َکَمن اَنَکَرني في َحیاتي َو َمن 
أنَکَرني في َحیاتي َکَمن أنَکَر اهلل« اگر شخصی بعد از رحلت من 
والیت علي بن ابیطالب )ع( را انکار کند، مانند این است که رسالت 
مرا در زمان حیاتم انکار کرده اســت و فردی که رسالت مرا در 
زمان حیاتم انکار کند، مانند این است که توحید خداوند را انکار 

کرده است.

 والیت علی)ع( ریشه والیت اهل بیت)ع( است اما 
چرا امام رضا)ع( پذیرش والیت خود را شرط توحید 

مطرح کرد؟
در حدیثــی از امیرالمؤمنین علــي )ع( و بــه نقل از رســول 
ِتي َسَتْفَتِرُق َعلَی ثاََلٍث َو َسْبِعیَن  خدا)ص( آمده است: »إَِنّ أَُمّ
فِْرَقًة، فِْرَقٌة نَاِجَیٌة َو الَْباُقوَن فِي الَنّار«. همانا امت من به زودي 
به 72 فرقه متفرق مي شــوند. همه آنان اهل جهنم هستند 
مگر یک گروه و در ادامه حدیث فرمودند که از این 71 فرقه 

اهل دوزخ، 13 فرقه والیت من را قبول دارند.
بررسي در تاریخ نشان مي دهد با شهادت امام موسي کاظم)ع( 
و آغاز والیت و امامت علي بن موســي الرضا )ع( قصه تلخي در 
تاریخ اتفاق مي افتد. در عصر امام کاظم)ع( جمعیت شــیعه 
حدود 1.5 میلیون نفر بوده اســت. نقل تاریخ است که براي 
تدفین پیکر امام هفتم، ســه روز تشــییع به تأخیر افتاد تا 
شیعیان از بالد مختلف حضور پیدا کنند. این ظرفیت شیعه 
همواره بســیار خطرساز بود. از این رو دشمنان در فکر بودند 

تشیع را منحرف کنند.
بنا بر اقوال مختلف، امام کاظم)ع( بین 7 تا 14ســال در زندان 
بودند. در طول مدت اســارت در زندان، ارتباط امام با شیعیان 
به واسطه افرادي که مورد وثوق امام بودند انجام مي شد. حضرت 
چهار نفر را به عنــوان وکالی خود منصوب کردنــد. این افراد 
علي بن حمزه بطائني، زیاد بن مروان قندي، عثمان بن عیســي 
رواســي و احمد بن ابي بشــر ســراج بودند. آنان پل ارتباطي 

شــیعیان با امام)ع( بودند. مردم وجوهات خود را از طریق این 
افراد به امام)ع( مي رساندند و دستورات حضرت را به افراد منتقل 
مي کردند. به این ترتیب وجوهات زیادي در اختیار وکال بود. طبق 
نقل تاریخ، علي بن حمزه بطائني 30 هزار دینار، زیاد بن مروان 
70 هزار دینار، عثمان بن عیسي 30 هزار دینار و احمد بن ابي 
بشر سراج 10 هزار دینار در اختیار داشتند. هر دینار، یک مثقال 
طالســت. زماني که امام در زندان به شــهادت رسیدند آنان به 
طمع مال فراوان، منکر امام بعد از موســي بن جعفر)ع( شدند 
تا وجوهات را باز پس ندهند. در کتاب هاي سیره نویسان، اقوال 
متعددي از وکال مبني بر صحت این مطلب وجود دارد. در کتاب 
غیبت شیخ طوسي آمده است که حسین بن فضال مي گوید: در 
بغداد پیرمردي نزد عموي من علي بن حسین فضال آمده بود که 
داماد احمد بن ابي بشر سراج بود. او در ضمن صحبت هاي خود 
مي گفت: روزي که احمد بن ابي بشر درحال احتضار بود به من 
گفت: ما وکالی امام کاظم)ع( چهار نفر بودیم. براي اینکه پولي 
که در اختیار داریم را به علي بن موسي الرضا)ع( ندهیم، امامت او 
را انکار کردیم. اکنون خود را در آستانه جهنم مي بینم. این پول ها 
را به او بازگردان و از طرف ما از او عذرخواهي کن. پیرمرد شروع 
بــه خندیدن کرد و ادامه داد: احمد از دنیا رفت و ما پول ها را به 

علي بن موسي الرضا)ع( باز پس ندادیم.
طمع مال به حدي بود که در تاریخ، انحراف عقیدتي ایجاد کرده 
و امامت امام رضا)ع( و امامان بعدي را قبول نکرده و بر امامت امام 
موسي کاظم)ع( توقف کردند. نام این گروه را واقفیه گذاشتند. این 

گروه از مهم ترین مخالفان امام رضا)ع( بودند.
متکلمین، مورخان و سیره نویسان پس از علي بن موسي الرضا)ع( 
هیچ گروه انحرافي را شناسایي نکرده اند. یعني هر فردی والیت و 
امامت  امام رضا )ع( را پذیرفته است به امامت همه امامان پس از 
ایشان تا امام زمان )عج( اعتقاد دارد. به همین دلیل حضرت براي 
نشان دادن مرز حق و باطل فرمودند، والیت من نشان دهنده مرز 
حق و باطل است؛ زیرا هر که ایشان را به امامت پذیرفته، شیعه 

دوازده امامي بوده و هست.

خط اندیشه

  همزمان با ورود زائران پیاده شمس الشموس، قدس پیشینه و دالیل زیارت پیاده را بررسی می کند

محمل نشین چه داند حال برهنه پا را...

معارف: زائر پیاده عاشق است و این روزها، روزهای عاشقی زائران امام 
مهربانی هاست. در روزهای پایانی صفر و شهادت امام رضا)ع( مشتاقان 
بســیاری پیاده و ســواره خود را به بارگاه هشتمین امام می رسانند تا 
پیام رسان شور و دلدادگی همه ارادتمندان به محضر حرم یار باشند. آن ها 
که عاشق تر هستند با پای پیاده در این مسیر عاشقی گام برمی دارند و 

سختی راه، گرمی و سردی هوا را به جان می خرند.
اما هســتند افرادی که به این زیارت ها ایراد گرفته و می گویند در این 
روزها که وسیله ارتباطی به وفور در دسترس همه وجود دارد، چرا باید 
زائران خود را به زحمت انداخته و با سختی و مشقت به زیارت بروند؟ 

اصالً مگر به زیارت پیاده امام رضا)ع( هم سفارش شده است؟
سید محسن موســوی گرمارودی، نویسنده کتاب »سفر عشق، زیارت 
پیاده« که خود از خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا)ع( اســت در این 

خصوص توضیحاتی شنیدنی دارد.

 در این زمانه زیارت پیاده ضرورتی دارد؟
سید محسن موسوی گرمارودی با تأکید بر اینکه باید واژه هایی مانند 
پیاده روی اربعین یا پیاده روی مشهد اصالح شود، می گوید: باید این نکته 
را در نظر داشته باشیم که به پیاده روی نمی رویم، بلکه به صورت پیاده 
به زیارت می رویم، بنابراین بهتر است به جای پیاده روی بگوییم زیارت 
پیاده. امروزه وســایل نقلیه زیادی مانند هواپیما، قطار و... در دسترس 
همگان است. حتی برخی بر این باورند که می شود با هواپیما سریع تر به 
مکان زیارتی رسید و از آنجا بیشترین بهره را برد. پرسش این است که 
آیا در این زمانه ضرورتی برای انجام زیارت پیاده وجود دارد؟ او در پاسخ 
توضیح می دهد: اصل زیارت کاری پســندیده است. نص قرآن و در آیه 
96 سوره یوسف آمده است که حضرت یعقوب پیراهن یوسف)ع( را بر 
چشمانش انداخت و شفا گرفت. در تاریخ آمده است اصحاب پیامبر)ص( 
حتی آب وضوی ایشان را به عنوان تبرک با خود برده و شفا می گرفتند، 
بنابراین ما هم ائمه)ع( را شفیع قرار می دهیم و دعا می کنیم تا دعای ما 

با آمین آن ها همراه شود.
نویســنده کتاب زیارت پیاده، سفر عشق در مورد علت تأکید بر زیارت 
ْن فِي الَنّاِس  پیاده بیان می کند: در آیه 27 ســوره حج آمده است: َوأَِذّ
بِالَْحِجّ یَأْتُوَک رَِجااًل َوَعلَی ُکِلّ َضاِمٍر یَأْتِیَن ِمْن ُکِلّ َفٍجّ َعِمیٍق؛ یعنی: و در 
میان مردم به ادای مناسک حج اعالم کن تا خلق پیاده و سواره بر شتران 
الغر اندام تیزرو از هر راه دور به سوی تو جمع آیند. بیشتر مفسران بیان 
کرده اند که خدای متعال پیاده را جلوتر از سواره آورده تا اهمیت بیشتر 

پیاده را یادآور شود.

 زیارت با پای پیاده از آدم)ع( تا کنون
موســوی گرمارودی اضافه می کند: پیامبر اکرم)ص( در مورد این آیه 
توضیح داده اند کسی که سواره حج گزارد، در برابر هر گامی که مرکب 
او برمی دارد 70 حسنه حرم و پاداش دارد اما کسانی که پیاده برای حج 
حرکت می کنند، به هر گام خود 700 حســنه حرم خواهند داشت. از 
پیامبر)ص( پرسیدند که منظور از حسنه و پاداش حرم چیست؟ ایشان 
فرمودند: پاداش و حسنه ای است که هر کدام با 100 هزار حسنه برابری 
می کند. این در حالی است که زائر خانه خدا باید مستطیع باشد، پس 
برخالف ادعای برخی دشمنان و منکران، این زیارت پیاده به دلیل فقر 
نیســت. عالوه بر آن باید گفت زائر پیاده یا فقیر است یا ثروتمند. اگر 
فقیر است و پیاده می آید پس یعنی آن قدر عاشق است که حاضر است 
حتــی پیاده به زیارت بیاید و اگر ثروتمند اســت و پیاده می آید قطعاً 
عاشق اســت و می خواهد در راه عشق زحمت بیشتری تحمل کند و 

اجر بیشتری ببرد.
او با اشاره به آیه 29 سوره طه می گوید: در این سوره آمده: إِنِّي أَنَا َربَُّک 
ِس ُطًوی، یعنی: منم پروردگار تو، نعلین  َفاْخلَْع نَْعلَْیَک إِنََّک بِالَْواِد الُْمَقَدّ
از خود دور کن که اکنون در وادی مقدس و مقام قرب ما قدم نهاده ای. 
تفاسیر بسیار زیادی وجود دارد که درآوردن کفش را در طول تاریخ نوعی 
ادب می دانند. این حرکت در سیره تمامی معصومان)ع( نیز دیده می شود 

و بیشــتر انبیای الهی زیارت پیاده داشته اند. حضرت رسول)ص( طبق 
آنچه در الغدیر آمده اســت، در حجة الوداع پیاده به سمت مکه حرکت 
کردند، در حالی که وسیله نقلیه در اختیار داشتند. حضرت امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب)ع( نیز در پنج وقت پای برهنه راه می رفتند و نعلین را 
به دست چپ می گرفتند. در عید فطر و قربان که به مصلی می رفتند و 
در روز جمعه برای نماز و در موقعی که به عیادت بیمار یا تشییع جنازه 
می رفتند و می فرمودند: چون برای خدا می روم، می خواهم پا برهنه باشم.

مدیر حفظ آثار جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده امام رضا)ع( در ادامه 
توضیح می دهد: حضرت فاطمه زهرا)س( نیز هر هفته پیاده به زیارت 
قبــر حضرت حمزه)ع( در اُحد می رفتند. همین طور طبق روایات، امام 
حسن مجتبی)ع( و امام حسین)ع( 25 مرتبه از مدینه منوره پیاده به 
زیارت خانه خدا رفتند، در حالی که شــترهای قربانی را در برابر آن ها 
یدک می کشیدند و اسبان راهوار هم همراه داشتند و گاهی هم پابرهنه 

این مسیر را می پیمودند.

 زیارت پیاده فقط مخصوص امام حسین)ع( نیست
موسوی گرمارودی در توضیح به افرادی که مدعی هستند زیارت پیاده 
سابقه ای نداشته و به تازگی شکل گرفته است، نیز تصریح می کند: اصاًل 
این طور نیست، زیرا همان طور که گفته شد زیارت پیاده در زمان همه 
انبیای الهی بوده و روایت های بســیاری از حضرت ابراهیم)ع(، پیامبر 

اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( در این زمینه وجود دارد.
او در پاسخ به این ادعا که در مورد زیارت پیاده امام حسین)ع( روایاتی 
وجود دارد اما برای زیارت های پیاده دیگر مانند زیارت پیاده امام رضا)ع( 
روایتی نداریم، نیز می گوید: در مورد همه ائمه)ع( توصیه به زیارت پیاده 
شــده است. برای نمونه می توان به روایاتی اشــاره کرد؛ امام صادق)ع( 
فرمودند کســی که پیاده مرقد امیرالمؤمنین)ع( را زیارت کند، خدا به 
ازای هر گامش حجی و عمره ای می نویسد، پس اگر پیاده مراجعت کند 
خداوند برای هر قدمش دو حج و دو عمره می نویسد. یا در روایتی دیگر 
شخصی می گوید: خدمت حضرت باقر)ع( بودم که یک نفر تازه وارد از 
خراســان داخل شد. او پیاده  آمده بود. پاهای خود را نشان داد که پینه 
بسته بود و گفت: به خدا قسم مرا از این راه دور خدمت شما نیاورده مگر 
محبت شما اهل بیت)ع(. حضرت باقر)ع( فرمود: به خدا قسم اگر سنگی 
ما را دوست داشته باشد خداوند او را با ما محشور مي کند. هل الدین اال 
الحب : مگر دین غیر از حب و دوستی است. روایاتی از این دست بسیارند 
که همگی بیان می کند زیارت پیاده فقط به امام حسین)ع( اختصاص 
ندارد. این فعال فرهنگی در پایان یادآور می شــود: براساس آنچه رهبر 
معظــم انقالب فرمودند زیارت اربعین در قله قرار دارد. به همین دلیل 
عموم زائران پیاده امام رضا)ع( و حتی خدمتگزاران ایستگاه های صلواتی، 
پس از بازگشــت از زیارت پیاده اربعین، در زیارت امام رضا)ع( شرکت 
می کنند تا این گونه به دو ماه عزاداری محرم و صفر پایان بخشند. زیارت 
پیاده با همه سختی هایش، سفر عشق است. زائران پیاده عاشقانه گرما، 
سرما، تاول پا و مشکالت فراوان را تحمل می کنند تا خود را به اقیانوس 
رحمت امام معصوم برسانند. باید مانند آن ها عاشقانه گام در راه گذاشت 

تا زیارت پیاده را درک کرد. محمل نشین چه داند حال برهنه پا را... .
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آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال 1398
حوزه ثبتي قائنات

به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس��امي اشخاصي كه نسبت 
به امالك مجهول المالك واقع در بخش��هاي تابعه حوزه ثبتي قائنات تا آخر شهریور ماه سال 
یكهزار و سيصد و نودو هشت تقاضاي ثبت نموده اند؛و همچنين مواردي كه آگهي نوبتي آن 
برابر تبصره یك ماده 25 اصالحي قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملك مورد تقاضا براي 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهي مي شود:
بخش 9 قاینات

قطعات مفروزه مزرعه سده )آرین شهر( پالك 128 - اصلی:
3543 فرعی اس��ماعيل شخمگر شش��دانگ یكباب منزل واقع در آرین شهر- خيابان بسيج - 

نرسيده به خيابان اشرقی
3546 فرعی فرزانه قدیمی یكباب منزل واقع در خيابان سيدالشهداء 14 ميالن اول سمت چپ

3547 فرعی حس��ين غياثی شش��دانگ یكباب منزل مس��كونی واقع در خيابان سيدالشهداء 
18 پالك 18

3550 فرعی محمدحسين محمدی ششدانگ یكقطعه زمين دیمه زار 

بخش 10 قاینات
قطعه مفروزه مزرعه تيغدر پالك  1- اصلی

1968 فرعی فرهاد جوان ششدانگ یكقطعه محوطه مشتمل بر تاسيسات دامداری
قطعات مفروزه روستای بادامك ) شهرك هاشميه ( پالك 12- اصلی

1802 فرعی غالمرضا انصاری شش��دانگ یك قطعه زمين مزروعی و مش��جر واقع در اراضی 
مشهور به چاه فضل آباد بادامك

1803 فرعی عليرضا داودی نيا شش��دانگ یك قطعه زمين مزروعی و مش��جر واقع در اراضی 
مشهور به چاه سلطان آباد بادامك

1804 فرعی حس��ين انصاری بادامك شش��دانگ یك قطعه زمين مزروعی و مش��جر واقع در 
اراضی مشهور به چاه فضل آباد بادامك

قطعات مفروزه مزرعه و قنات و دهكده خشك  پالك 102- اصلی
1337 فرعی هوشنگ خسروانی فرد ششدانگ یك قطعه زمين قسمتی از یكباب گلخانه واقع 

در اراضی معروف به تنگل بركوك )اراضی خشك(
1338 فرعی هوش��نگ خسروانی فرد شش��دانگ یك قطعه زمين قسمتی از یكقطعه محوطه 

مرغداری واقع در اراضی معروف به تنگل بركوك 

بخش 11 قاینات
شهر قاین:

31- اصلی معصومه و طوبی ش��هرت هردو محب زاده 234.87 س��هم مش��اع از 460 س��هم 
ششدانگ یكباب منزل مخروبه بصورت بالمناصفه واقع در خيابان كمال 8 

127- اصلی مهدی عابدین زاده چهار و نيم دانگ از شش��دانگ یكباب منزل مخروبه واقع در 
خيابان امام خمينی، كوچه كهكی

1 فرعی از 220- اصلی محمدرضا زرگر شش��دانگ قس��متی از یكباب منزل  واقع در خيابان 
امام خمينی  7 

5 فرعی از 262- اصلی مریم پری پور ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در كوچه ابوالمفاخر 
8 - كوچه شهيد غالمعلی الخی 

15 فرعی از 268- اصلی محمدحسن رمضان نژاد ششدانگ یك قطعه زمين  واقع در خيابان 
ابوالمفاخر 4

2 فرعی از 389- اصلی محمدحس��ين ارزنی شش��دانگ یكباب منزل  كه مس��احت 17.03 
مت��ر مرب��ع آن در آینده در تعریض قرار خواه��د گرفت واقع در انتهای خيابان ش��هيد امين 

زاده- امين زاده یك
قطعات مفروزه مزرعه كهناب پالك 1266 - اصلی:

2885 فرعی از 79 فرعی س��يدجواد اس��حاقی نژاد مقدم ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع 
در خيابان مبارزان - خيابان شهيد شيرودی

2891 فرعی حسين سيفی ششدانگ یك باب ساختمان واقع در خيابان شهيد صدوقی 2 - پالك 7 
2893 فرعی از 352 فرعی  مرضيه طحان پور شش��دانگ یك قطعه زمين بایر واقع در پشت 

راهنمایی و رانندگی سابق
قطعه مفروزه مزرعه جعفرآباد پالك 1268 - اصلی:

2136 فرعی رمضان تقی زاده ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در خيابان شهيد بهشتی 14
قطعات مفروزه مزرعه شاهيك پالك 1269 - اصلی:

2923 فرعی غالمرضا اباذری شش��دانگ یكقطعه زمين با حفظ كاربری صنایع كارگاهی واقع 
در كوچه شهيد اباذری جنب پارك بانوان- پالك4

2925 فرعی حسن حبيب اللهی ششدانگ یكقطعه زمين با كاربری پارك و فضای سبز واقع 
در جاده سنتو قاین بيرجند ابتدای ورودی مزار شنبه

قطعات مفروزه مزرعه ابوالخيری پالك 1270 - اصلی:
716 فرعی سيدجعفر عنبری ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی 

1613 فرعی زهرا س��االری شش��دانگ یكباب منزل مس��كونی واقع در بلوار نوربخش پش��ت 
چوب بری درویش 

قطعه مفروزه مزرعه پهنائی  پالك 1296 - اصلی:
1243 فرعی از 1089 فرعی محمود مهرپرور شش��دانگ یكقطعه زمين مشجر واقع در جاده 

قاین به پهنائی - اراضی مشهور به چاه سنگر 
قطعه مفروزه مزرعه علی آباد سفلی )علی كاظمی( پالك 1335 - اصلی:

598 فرعی مسلم بنی اقبال ششدانگ یكقطعه محوطه دامداری
قطعه مفروزه مزرعه دستجرد پالك 1584 - اصلی:

29 فرع��ی محمدعل��ی جانی و زهرا بيابانگرد س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یك قطعه باغ 
)محمدعلی جانی دو دانگ و زهرا بيابانگرد یك دانگ( 

قطعات مفروزه مزرعه قدی پالك 1587 - اصلی:
1148 فرعی از 97 فرعی س��يد ابوالفضل ش��فيعی شش��دانگ یك قطعه زمين بایر واقع در 

خيابان جانبازان 24
1149 فرع��ی از 97 فرعی س��يد ضياء شمس��ی شش��دانگ ی��ك قطعه زمين بای��ر واقع در                     

خيابان جانبازان 24
1150 فرعی از 97 فرعی س��يد ابوالفضل ش��فيعی شش��دانگ یك قطعه زمين بایر واقع در 

خيابان جانبازان 24
1153 فرعی س��يد مهدی عربی مقدم ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در انتهای خيابان 

شهيد رجائی
قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589 - اصلی:

673 فرعی عذرا حيدرنژاد مقدم ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی 
3233 فرع��ی زبي��ده س��ادات قاری س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یكباب من��زل واقع در                    

كوچه سيمان شهر 4 
3583 فرعی علی رعنائی گوش��يكی شش��دانگ یكقطعه زمين بایر واقع در بلوار سيمان شهر 

خيابان بهارستان 
3584 فرعی علی رعنائی گوش��يكی شش��دانگ یكقطعه زمين بایر واقع در بلوار سيمان شهر 

خيابان بهارستان 
3585 فرعی علی رعنائی گوش��يكی شش��دانگ یكقطعه زمين بایر واقع در بلوار سيمان شهر 

خيابان بهارستان 
3586 فرعی علی رعنائی گوش��يكی شش��دانگ یكقطعه زمين بایر واقع در بلوار سيمان شهر 

خيابان بهارستان 
3589 فرعی عذری حيدرنژاد مقدم ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی و مشجر 

3590 فرعی اسماعيل سميعی زاده ششدانگ یكقطعه محوطه مسقف واقع در خيابان فيروز
قطعات مفروزه اراضی مشهور به چاه داشگران پالك 1910 - اصلی

83 فرعی محمد طالبی ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی ومشجر واقع در جاده پهنائی
84 فرعی حسين طالبی ششدانگ یكقطعه زمين مزروعی ومشجر واقع در جاده پهنائی

قطعات مفروزه اراضی مشهور به ارزنی و غيره پالك 1960 - اصلی
1469 فرعی حسن كمالی ششدانگ یك قطعه محوطه واقع در خيابان شهيد چدانی - چدانی 2

1470 فرعی محمدرضا پور ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در خيابان شهيد چدانی - چدانی 6
1471 فرعی امير گلی ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در شهرك ولی عصر - سعدی 18

1472 فرعی مهدی عباس��ی كرقند شش��دانگ ی��ك قطعه زمين بایر واقع در ش��هرك ولی 
عصر - فردوسی 26 )سعدی 18(

1483 فرعی مجيد ساالری ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در شهرك اصناف - كوچه اصناف 2
شهر قاین

3391- اصلی كنيز بی باعث دو س��هم مش��اع از هشت سهم ششدانگ یك قطعه زمين دیمه 
زار واقع در اراضی مشهور به حوض تو

3420- اصلی احمد حس��ين زاده مقدم شش��دانگ یك قطعه زمين دیمه زار واقع در اراضی 
مشهور به حوض تون

3422- اصلی حسين جهاندیده  ششدانگ یك قطعه زمين دیمه زار و بند سار واقع در اراضی 
مشهور به سينه سرخستان - پشت راه نمك سار

3423- اصلی محمدمهدی بهروش ششدانگ یك قطعه زمين دیمه زار واقع در جنب نيروگاه حرارتی
3424- اصلی ناصر شادی ششدانگ یك قطعه زمين مزورعی واقع در اراضی مشهور به سينه 

مهموئی - نرسيده به مدرسه عقيله
3425- اصلی علی شادی ششدانگ یك قطعه زمين مزروعی واقع در اراضی مشهور به سينه 

مهموئی - نرسيده به مدرسه عقيله
3426- اصلی ش��ركت آب و فاضالب ش��هری اس��تان خراس��ان جنوبی تابع دولت جمهوری 
اس��المی ایران شش��دانگ یك قطعه زمين مش��تمل بر تاسيس��ات مخزن آب شرب واقع در 

اراضی مشهور به دهنه
3427- اصلی كنيز رضا علی پور مقدم  ششدانگ یك قطعه زمين بایر واقع در خيابان امين زاده - امين زاده 5

آگهی اصالحی
قطعه مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589- اصلی

3432 فرعی زهرا برنا شش��دانگ یك قطعه زمين بایر واقع در ش��هرك س��جاد ادامه خيابان 
خواجه نصير كه در آگهی قبلی اشتباها پالك فرعی 3482 فرعی قيد شده است

3562 فرعی احمد س��االری ثقوری ششدانگ قسمتی از یكباب منزل كه مساحت 5/53 متر 
مربع آن از حد ش��مال برابر اعالم ش��هرداری در آینده در تعریض قرار خواهد گرفت واقع در 
انتهای ش��هرك فرمانداری- گلس��تان 12 كه در آگهی نوبتی قبلی آدرس ملك اش��تباه قيد 

شده است
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس��بت به امالك آگهي شده در باال معترض 
مي باشد؛ و یا اینكه بين متقاضيان و دیگري اقامه دعوي شده، و در جریان است مي بایست 
اعتراض و یا گواهي مش��عر بر جریان دعوي خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهي ظرف 
90 روزو در مورد آگهي اصالحي در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد و امالك قائنات تسليم؛ 

و رسيد دریافت نموده، ودر اجراي ماده 86 آیين نامه قانون ثبت معترض باید از تاریخ تسليم 
اعت��راض به مرج��ع ثبتي ظرف مدت یكماه دادخواس��ت  به مرجع ذیص��الح قضائي تقدیم؛ 
وگواه��ي الزم از مرج��ع مذكور أخذ و به این اداره تس��ليم نمایند.در غير اینصورت اداره ثبت 
بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتي رابا رعایت مقررات ادامه خواهد داد. ضمناً حقوق ارتفاقي 
در صورت مجلس تحدیدي منظور مي گردد.وازتاریخ تنظيم صورت مجلس تحدید تا 30 روز 

قابل اعتراض خواهد بود.9809502
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/8/01      

تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/9/02              
علی  صفائی فر

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاینات

آگهی تحدیدحدوداختصاصی
حوزه ثبتی سبزوار

پيروآگهی تحدیدح��دود قبلی كه بموجب مقررات ماده14قانون ثبت منتش��ر گردیده اینك 
برحسب درخواست واصله مس��تندبه ماده مذكور وماده61آیين نامه قانون ثبت تحدیدحدود 

یكقسمت از امالك واقع در بخش 3 سبزوار حوزه ثبتی این واحد بشرح زیر ميباشد:
بخش3 سبزوار-پالك6-اصلی-اراضی كلوت

18981 فرعی جداشده از4559فرعی-ششدانگ یك باب ساختمان-آقای محمدقاسمی تبار 
فرزند علی

تاریخ تحدید: پنج شنبه 1398/08/23 ساعت8صبح انجام خواهدشد. 
لذابموج��ب ماده14قان��ون ثبت امالك به صاحبان امالك ومجاورین ش��ماره های فوق الذكر 
بوس��يله این اگهی اخطار ميگرددكه  درروزوساعت مقررباالدرمحل حضوربهم رسانيد.چنانچه 
هریك ازصاحبان امالك یانماینده قانونی آنهادرموقع مقررحاضرنباش��ندمطابق ماده15قانون 
مزبورملك موردآگهی باحدوداظهارشده ازطرف مجاورین تحدیدخواهدشدواعتراضات مجاورین 
نس��بت به حدودوحقوق ارتفاقی ونيزصاحبان امالك كه درموق��ع مقررحاضرنبوده اند مطابق 
ماده20قانون ثبت فقط تا30روزازتاریخ تحدیدحدودپذیرفته خواهدشدودراجرای تبصره2ماده 
واح��ده قانون تعيين تكليف پرونده های معترض ثبتی معترضين ميبایس��ت ازتاریخ تس��ليم 
اعت��راض ب��ه اداره ثبت ظرف یكماه دادخواس��ت اعت��راض خودرابه مرج��ع ذیصالح قضایی 
تقدیم وگواهی الزم ازمرجع مذكوراخذ وبه این اداره تس��ليم نمایند.)م الف 98/100/3083( 

آ-9809495
تاریخ انتشار: شنبه 1398/08/01

علی آب باریكی-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهی مزایده کالسه اجرایی9800064اجرای اسناد رسمی سبزوار
بستانكار:معصومه حاجی قوچانی فرزند رضا ساكن سبزوار

بدهكار:حسين آزاد فرزند رجبعلی ساكن سبزوار
م��ورد مزایده ومحل آن:یك دس��تگاه اتومبيل س��واری پراید131رنگ س��فيدمدل1392نوع 
س��وخت دوگانه دس��تی به ش��ماره موتور4890635وشماره شاس��ی 1262726و به شماره 
پالك انتظامی ایران42-872ن85متعلق به مدیون وطبق نظر كارش��ناس رسمی دادگستری 
با مش��خصات:موتور و گيربكس س��الم،صندلی ها،آینه ها،داشبوردس��الم گل گير جلو سمت 
چپ نياز به صافكاری ونقاش��ی داردميزان اس��تهالك الس��تيك ها در مجم��وع پنجاه درصد 
دارای پخش،زاپاس وجك،بيمه شخص ثالث تا مورخ1398/12/12دارد كه به مبلغ دویست و 
پنجاه ميليون ریال ارزیابی قطعی شده است لذا مزایده مذكور از ساعت 9صبح الی12ظهردر 
مورخه1398/08/22روزچهارش��نبه در محل شعبه اجرای ثبت اسناد سبزوار واقع در سبزوار 
خيابان اس��دآبادی ،از طریق مزایده حضوری به فروش می رس��د.مزایده از مبلغ دویس��ت و 
پنجاه ميليون ریال ش��روع و به باالترین قيمت پيشنهادی نقدا فروخته می شودوكليه هزینه 
های قانونی سند انتقال و بدهی احتمالی و خالفی ماشين مذكور به عهده برنده مزایده است 
و نيم عش��ر وحق مزایده نقدا وصل خواهد شد،ضمنا چنانچه روز مزایده تعطيل رسمی اعالم 
گردد،مزای��ده روز اداری بعد از تعطيلی در همان س��اعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش��د.آ-

9809496  .)م الف 98/100/3086(
تاریخ انتشار :چهارشنبه1398/08/01

علی آب باریكی-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار 

آگهی فقدان سند مالکیت
سكينه كيخا باستناد دو برگ استشهاد محلی كه به امضاء شهود و گواهی دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره 49 زاهدان رس��يده مدعی است كه س��ند مالكيت 511421 ششدانگ یكباب منزل 
پالك 22413/239-اصلی واقع در بخش یك بلوچس��تان شهر زاهدان خيابان های ده متری 
منشعبه از40 متری جنوب جاده گوربند و خيابان امام خمينی شرق جاده ترانزیتی غرب شهر 
مورد ثبت 35517  صفحه 292 دفتر 221 بعلت جابجایی از بين رفته كه درخواس��ت صدور 
س��ند مالكيت المثنی نموده لذا مراتب باس��تناد تبصره یك ماده 120 آیين نامه ثبت در یك 
نوبت آگهی می شود تا چنانچه كسی مدعی انجام معامله نسبت به ملك مرقوم یا وجود سند 
مالكيت مذكور نزد خود می باش��د از تاریخ نش��ر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به 
ضميمه اصل س��ند مالكيت یا سند معامله باین اداره اعالم و رسيد دریافت نمایند واال پس از 
انقضای مدت مذكور و نرس��يدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد . 
م الف:558 -آ9809498

تاریخ انتشار:98/8/1
حسينعلی مالیی رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای نعمت قدیمی گرجان طی وكالت ازاصغرآتش بار بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالكيت ملك مورد آگهی 
وباتسليم استش��هادیه گواهی امضاءشده ذیل ش��ماره یكتا 139802153790000484شماره ترتيب5640 
مورخ98/7/1دفتراس��ناد رسمی ش��ماره1083تهران وطی درخواس��ت وارده 1398856010460004155 
مورخ98/7/2تقاضای صدورالمثنی س��ند مالكيت تك برگی رانموده اس��ت كه مراتب دراجرای ماده120آیين 
نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی ميگردد 1. نام ونام خانوادگی : اصغرآتش بار2. ميزان مالكيت : شش��دانگ 
یك دس��تگاه آپارتمان3. ش��ماره پالك : 6696فرعی از114 * اصلی مفروزاز پالك776 *4. محل وقوع: واقع 
دربخ��ش بهنام س��وخته 5. علت ازبين رفتن : مفقود ش��دن به دليل جابجای��ی 6. خالصه وضعيت مالكيت : 
ششدانگ یك دستگاه آپارتمان به مساحت67/2مترمربع واقع درطبقه اول قطعه2تفكيكی ذیل ثبت94303 
دفتر280صفحه79بنام اصغرآتش بارثبت وسندبش��ماره چاپی774631 صادر گردیده اس��ت وبموجب س��ند 
رهنی131460 مورخ1398/9/17دفترخانه25تهران دررهن بانك مس��كن شعبه مركزی قرارگرفت لذاباتوجه 
به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدوسند المثنی تك برگی آن مراتب اعالم تاهركس 
نس��بت به ملك موردآگهی معامله ای كرده كه درقسمت ششم این آگهی ذكرنشده یامدعی وجود اصل سند 
مالكيت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه 
و اعتراض كتبی خودراضمن ارائه اصل س��ند مالكيت یاس��ند معامله تسليم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند 
المثن��ی مالكيت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تس��ليم خواهد كرد./ نش��انی ثبت محل : پيش��وا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 201ث/م الف
 ازطرف ریيس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهی فقدان سندمالکیت
بن��ا به درخواس��ت مال��ك مبنی براع��الم مفقودی س��ند مالكي��ت ملك م��ورد تقاضا باتس��ليم دوبرگ 
استش��هادیه گواهی امضاءش��ده ذیل ش��ماره 139802151198000543مورخ1398/7/13 دردفترخانه 
اسنادرس��می327تهران ب��ه ضميم��ه درخواس��ت ب��ه وارده ش��ماره 139885601060009199مورخ 
1398/7/15كه تقاضای صدورس��ند مالكيت المثنی نموده اس��ت كه مراتب در اجرای ماده120آئين نامه 
قانون ثبت بش��رح ذیل آگه��ی ميگردد:1. نام ونام خانوادگی مالك: حس��ين امينی فرزند حاجی2. ميزان 
مالكيت: ش��ش دان��گ عرصه واعيان زمين بابن��ای احداثی بمس��احت275مترمربع قطعه9تفكيكی تحت 
پ��الك ثبتی2192فرع��ی از12اصلی واقع درخيرآباد بهنام پازوكی ورامين ذیل ثبت ش��ماره54530دفتر 
177صفحه232 بنام حس��ين امينی فرزند حاجی بش��ماره چاپی3/192205ثبت وصادرش��ده اس��ت كه 
نامبرده هم اكنون تقاضای المثنی نموده اس��ت لذا شایسته است چنانچه سند مالكيت فوق االشاره جهت 
تنظيم هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه گردیداخذ وبه این واحد ثبتی ارسال نمایيد3. علت ازبين رفتن: 
جابجایی دفتر كار4. بحكایت سوابق ثبتی وثبت دفترامالك تاكنون نسبت به موردثبت معامله ای صورت 
نگرفته اس��ت.لذا باتوجه به اعالم فقدان س��ندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواس��ت المثنی مراتب اعالم 
تاش��خص یا اش��خاصی نس��بت به ملك موردآگهی معامله ای انجام داده اند ویا مدعی وجودسند مالكيت 
نزدخودميباشد ظرف مدت ده روزازتاریخ انتشارآگهی به ثبت اسناد ورامين مراجعه واعتراض خودرا ضمن 
ارائه سندمالكيت یا سند انتقال تسليم نمایدوچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضی واصل نشود سند مالكيت 

المثنی طبق قانون ومقررات صادرو تسليم خواهد شد507ث/م الف
ازطرف ریيس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

اجراییه
مش��خصات محكوم له : مجتبی جعفری نام پدر: تاج محمد نش��انی محل اقامت : پيشوا حبيب آباد كوچه 
حضرت موسی بن جعفرمنزل شخصی مشخصات محكوم عليه : مهرداد طارمی نام پدر: عيسی نشانی محل 
اقامت : مجهول المكان // محكوم به : بموجب دادنامه ش��ماره4تاریخ97/12/22حوزه ش��ش ش��ورای حل 
اختالف شهرس��تان كه قطعيت یافته اس��ت .محكوم عليه محكوم است : بپرداخت مبلغ78000000ریال 
بابت اصل خواس��ته)وجه س��ه فقره چ��ك بش��ماره ه��ای 236200/48/ 1645 بمبلغ30000000ریال 
 ) ری��ال  بمبل��غ23000000  و1645/236198/36  25000000ری��ال  بمبل��غ  و1645/760005/59 
و مبلغ460000ری��ال باب��ت هزین��ه دادرس��ی وتاخيرتادی��ه ازتاری��خ سررس��يد چكه��ا چ��ك ش��ماره 
48 /1645/236200بتاریخ1397/2/30وچ��ك ش��ماره1645/760005/59 بتاری��خ1397/3/30 وچك                
شماره1645/236198/36بتاریخ1396/8/30(لغایت صدوراجرای حكم كه محاسبه آن بعهده واحد محترم 
اجرای احكام ميباش��د درحق محكوم له + نيم عش��ر// باس��تناد ماده19آیين نامه اجرائی ماده189 قانون 
برنامه س��وم توس��عه اقتصادی. اجتماعی. فرهنگی.محكوم عليه مكلف است تاازابالغ این اخطار اجرایی ظرف 
ده روزمفاد آنرااجرابگذارد ویاترتيبی برای پرداخت محكوم به ویاانجام تعهدمفاد رای رابدهد در غيراینصورت 

پرونده جهت اقدام مدنی برای اجرای احكام دادگستری شهرستان پيشوا تحویل خواهد شد 127/م الف
ریيس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان پيشوا

اجراییه
مش��خصات محك��وم ل��ه : مجتبی جعفری نام پ��در: تاج محمد نش��انی محل اقامت : پيش��وا حبيب آباد 
كوچه حضرت موس��ی بن جعفرمنزل ش��خصی مش��خصات محكوم عليه : مهرداد طارمی نام پدر: عيسی 
نش��انی مح��ل اقامت : مجهول الم��كان // محكوم به : بموج��ب دادنامه ش��ماره120تاریخ 98/4/6 حوزه 
ش��ش شورای حل اختالف شهرستان پيش��واكه قطعيت یافته است .محكوم عليه محكوم است : بپرداخت 
مبلغ3000000 ریال بابت اصل)وجه چك بشماره1645/236199/22( ومبلغ 400000ریال بابت هزینه 
دادرس��ی وتاخيرتادیه ازتاریخ سررس��يد چك )1396/10/30(لغایت صدوراجرای حكم كه محاس��به آن 
بعه��ده واحد محترم اجرای احكام ميباش��د ومبلغ300000ریال بابت حق الوكال��ه وكيل درحق محكوم 
له + نيم عش��ر// باس��تناد ماده19آیين نامه اجرائی ماده189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی. 
فرهنگی.محكوم عليه مكلف اس��ت تاازابالغ این اخطاراجرایی ظ��رف ده روزمفاد آنرااجرابگذارد ویاترتيبی 
ب��رای پرداخت محكوم به ویاانجام تعهدمفاد رای رابده��د در غيراینصورت پرونده جهت اقدام مدنی برای 

اجرای احكام دادگستری شهرستان پيشوا تحویل خواهد شد 126/م الف
ریيس شعبه 6شورای حل اختالف شهرستان پيشوا
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132SX برگ سبزوکارت خودرو سواری پراید مدل
 ب��ه رن��گ س��فید روغن��ی به ش��ماره انتظام��ی 21- 
وش��ماره  موت��ور4300194   ش��ماره  ب��ه  125س17 
شاس��ی  S1422290297447 متعلق به آقای محسن 

اردستانی مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد 
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کارت هوشمند راننده به شماره 1111713 
به نام مهدی امینی فرزند احمد به شماره 
ملی 4050154803 مفق��ود گردیده و از 

درج اعتبار ساقط می باشد .

/ع
98

09
52

2
دی

قو
مف

ی 
گه

آ

شناس��نامه مالکیت )برگ سبز ( سواری فولکس گل 
م��دل 1384 به ش��ماره انتظام��ی  667س36 ایران 
74 به  ش��ماره موتور UDH351020 و شماره شاسی  
IR84521001440 بنام س��مانه سادات شماعی مفرد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد
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آگهی مناقصه شماره 98/25
ش��رکت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد ، نس��بت 
به اجرای فونداس��یون فنس کشی و اجرای گراند ، نصب دکل 
و TI در 2 محور در س��طح استان بر اساس مشخصات موجود در اسناد و 

دستورالعمل های اجرایی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
لذا از کلیه اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد ش��رایط ، جهت ش��رکت در 

مناقصه دعوت به عمل می آید. 
متقاضیان جهت کس��ب اطالعات بیشتر به پرتال این منطقه به آدرس: 

fars.tci.ir  مراجعه نمایند .
  روابط عمومی مخابرات منطقه فارس
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قابل توجه مودیان محترم مالیاتی
)اشخاص حقیقی/صاحبان مشاغل(

شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی مودی و قطعی سازی آن بدون رسیدگی:  
1- اظهارنامه مالیاتی به صورت شفاف و با رعایت مقررات مربوط تنظیم و در مهلت مقرر 

ارائه شود.
2- اطالع��ات اظهارنامه مالیاتی ب��ا اطالعات موجود در پایگاه های اطالعاتی س��ازمان امور 

مالیاتی مطابقت داشته باشد.
توجه: 

• بدیهی اس��ت مطابق قان��ون، صرفا تعدادی از اظهارنامه های مالیاتی براس��اس معیارها 
و ش��اخص های تعیین ش��ده و یا به صورت نمونه، انتخاب و مورد رس��یدگی قرار خواهند 

گرفت.
• مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را به صورت کامل و شفاف ارائه ننمایند، از مزایای 

خوداظهاری بهره مند نشده و مشمول جرایم مالیاتی غیرقابل بخشش خواهند شد.
35019-021 ستاد خبری دفتر مرکزی حراست   

  1526 مرکز ارتباط مردمی 
                                                                                                                                        شناسه آگهی 636911/م الف2487

روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور

آگهی تغییرات شرکت مهندسی ایمن گستر ساعی با مسئولیت محدود به شماره ثبت 202843 و شناسه ملی 10102445520
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,06,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت 1-طراحی ،اجرا ،مشاوره و تعمیر 
و نگهداری سیس��تم های اعالم حریق 2- طراحی ،اجرا ،مش��اوره و تعمیر و نگهداری سیس��تم های اطفاء حریق 3- طراحی ،اجرا ،مشاوره و تعمیر 
و نگهداری سیس��تم های پوش��ش مقاوم حریق 4- طراحی ،اجرا ،مش��اوره و تعمیر و نگهداری سیس��تم های تهویه دود در ساختمان 5-فروش 
تجهیزات ایمنی و آتش نش��انی 6-فعالیت در زمینه حفاظت فنی ،ایمنی ، بهداش��ت کار و حفظ محیط زیس��ت صنعتی و س��اختمانی 7--طراحی و 
مشاوره و نصب کلیه سیستم های حفاظتی ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی اعم از کاالهای پزشکی و الکترونیکی و تولید و ساخت 
و خرید و فروش مجاز در داخل و خارج کشور و استفاده از تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها )درصورت ضرورت قانونی پس از دریافت مجوزهای 

الزم( الحاق گردید. و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )638812(
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آگهی تغییرات شرکت آنی کار شیمی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 7649 و شناسه ملی 10380234458
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای علیرضا اردالن به شماره 
ملی 0769429645 2- آقای مس��عود اردالن به ش��ماره ملی 0931576415 3- خانم معصومه ابراهیمی به ش��ماره ملی 3671759070 به 
عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . 1-آقای امیر رضا فردوس��ی مکان به ش��ماره ملی 0937937991 
به س��مت بازرس اصلی 2-آقای امین فردوس��ی مکان به شماره ملی 0937937983 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند . - روزنامه کثیر االنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین گردید -ترازنامه و منتهی به س��ال مالی 1395 و 

1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )636282(
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آگهی تغییرات شرکت بهورز آسانبر پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41117 و شناسه ملی 10380568912
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقایان مجتبی محمودی به شماره 
ملی 0890196672 و محمد اعتباری به ش��ماره ملی 0921836325 به ترتیب به س��مت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب ش��دند. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان امیر نمازی به ش��ماره ملی 0933989652 ، محمد 
ش��مس آبادی به ش��ماره ملی 5739857503 ، حسن نمازی به ش��ماره ملی 0930652290 و محمدرضا شمس آبادی به شماره ملی 
5739472083 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین شد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )636283(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن کارمندان سازمان اموراقتصادی ودارائی خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 18391 و شناسه ملی 10380339459
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,05,04 ونامه ش��ماره 2,80035 مورخ 1398,07,03 اداره تعاون کارو رفاه 
اجتماع��ی شهرس��تان مش��هد تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - صورتهای مال��ی 97 مورد تصویب ق��رار گرفت. - ه��ادی نظری کدملی 
0942764668 و علی رازقی خس��رویه کدملی 6358724381 بعنوان بازرس��ین اصلی و حسن خودساز کدملی 0701905761 و سید 
مصطفی عابدیان کدملی 0942284542 بعنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
477192000000 ریال منقس��م به تعداد 79532 س��هم 6000000 ریالی به مبلغ 618576000000 ریال منقسم به تعداد 103096 سهم 

6000000 ریالی می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )636284(
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آگهی تغییرات شرکت بهورز آسانبر پرشین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41117 و شناسه ملی 10380568912
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای امیر نمازی به شماره ملی 0933989652 
به س��مت رئیس هیئت مدیره -آقای حس��ن نمازی به ش��ماره ملی 0930652290 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای محمد 
شمس آبادی به شماره ملی 5739857503 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل - آقای محمدرضا شمس آبادی به شماره ملی 
5739472083 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت 
اعم از چک - س��فته - بروات - قراردادها و عقود اس��المی و اوراق عادی و اداری با امضای مش��ترک رئیس هیئت مدیره و مدیر 

عامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )636287(
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آگهی تغییرات شرکت مسکن کارمندان 
سازمان اموراقتصادی ودارائی خراسان 

شرکت تعاونی به شماره ثبت 18391 و شناسه 
ملی 10380339459

 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
ونام��ه   1398,05,04 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
ش��ماره 2,81744 مورخ 1398,07,08 اداره 
تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : - اساس��نامه 
جدی��د ش��رکت تعاون��ی ب��ا 78 م��اده و 62 

تبصره به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 

رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری مشهد )636288(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
  چهارشنبه 1 آبان 1398  24 صفر 1441 23 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9094 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rنرخ گذاری پایین کار دست دولت داد
ایران دوباره واردکننده گندم شد

زهرا طوسی: نرخ پایین خرید تضمینی 
گندم به قیمت از دست رفتن خودکفایی و 
واردات گندم تمام شد، اما دولت از حرفش 
کوتاه نیامد تــا اولین پاس گل را خودش 
به وزارتخانه بازرگانی داده باشــد. با وجود 
آنکه ســال زراعی گذشته از مناسب ترین 
ســال های تولید گندم بود و بیش از ۱۴ 
میلیون تن از این محصول در کشــور تولید شد، اما قیمت پایین خرید تضمینی و 
امتناع کشــاورزان از فروش محصول خود با نرخ مصوب دولتی سبب شد وزیر جهاد 
کشــاورزی مجبور شود تصمیم دولت برای واردات گندم را رسانه ای کند، آن هم در 

زمانی که خودش را متولی این حوزه نمی داند.

  وقتی جهاد کشاورزی متولی گندم نیست
حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفته است: »متأسفانه ما با آنکه در سال جاری تولید 
گندممان افزایش داشت به دالیلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل تر که با 
خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم؛ در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت 
گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت 

بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم گیرنده هستند«.
دولت در سال های اخیر، نه تنها قیمت را تا پایان مهلت قانونی آن یعنی پایان شهریور 
اعالم نمی کند، بلکه نرخ های اعالمی را هم متناسب با میزان تورم در نظر نمی گیرد 
و نرخ مصوب همواره پایین تر از قیمت بازار است. سال گذشته اعتراضات گسترده به 
بهای مصوب برای گندم موجب تغییر نرخ خرید تضمینی شــد، اما امسال دولت از 
حرف خود درباره نرخ مصوب کوتاه نیامد، کشاورزان هم از موضع خود عقب ننشستند 
و از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی 

کل کشور شکایت کردند. شکایتی که البته راه به جای نبرد.
شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در ســال زراعی جاری را 2هزار و 200 
تومان اعالم کرده بود اما این قیمت به عقیده کشاورزان ناعادالنه بود. آن ها می گفتند 
حداقل هزینه های کاشت، داشت و برداشت گندم حدود 2هزار و500 تومان است و 
عالوه بر اینکه دولت باید ۱5درصد سود هم روی این هزینه ها اعمال کرده و قیمت 
را 2هزار و 860 تومان اعالم کند، می خواهد گندم را ۳00 زیر قیمت تولید خریداری 
کند. پس رغبتی به فروش محصول خود نشان ندادند و 5 میلیون تن گندم را خوراک 

دام کرده یا به دست دالالن سپردند.

  واردات گندم با قیمت 5 هزار تومان
به گفته جالل محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیاز کشور به گندم در 
حدود ۱0 میلیون تن است و حاال با امتناع کشاورزان از فروش گندم خود به 2هزار 
و200  تومان، حاال دولت مجبور اســت برای تأمین کمبود 2 میلیون تن گندم، این 

میزان را با بهای 5هزار تومان از خارج وارد کند.
به گفته وی، 5 میلیون تن گندم به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به 
سیلو ها تحویل نشده و در انبار کشاورزان برای استفاده های مختلف از جمله خوراک 
دام ذخیره شــده، در حالی که اگر قیمت مناســبی برای خرید تضمینی آن تعیین 
می  شد، کشاورزان محصول خود را به سیلو ها تحویل می دادند و نیاز نبود دولت برای 
واردات گندم ارز مورد نیاز کشور را هزینه کند.کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست 
و راهبردهای متکی بــر واردات اجازه نمی دهند دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 
متناسب با تورم افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی تلقی می کنند.

مقامــات دولتی بارها ادعا کرده اند واردات گندم برای آن ها ارزان تر تمام می شــود و 
ترجیح خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان داخلی به واردات آن را لطفی در حق 
کشاورزان می دانند، ولی بررسی ها نشان می دهد نه تنها هزینه تأمین گندم وارداتی 
پایین تر از قیمت خرید تضمینی نیســت بلکه در بهترین حالت، قیمت تمام شده 
گندم وارداتی برابر با همان قیمت خرید تضمینی خواهد بود. قدس پیشتر با استناد به 
صحبت های کارشناسی، گزارشی در این باره منتشر و خطر از دست رفتن خودکفایی 

در این محصول راهبردی را هشدار داده بود.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره 14 از کامل بودن بانک اطالعات اقتصادی خبر داد 

قطع بدون خطای یارانه  ثروتمندان
 اقتصاد/فرزانه غالمی  هدفمندی یارانه ها تا دو 
ماه دیگر ۱0 ســاله خواهد شد؛ قانونی که بنا بود در 
پنج سال، کشــتی به گل نشسته یارانه را به سمت 
نیازمندان واقعی و دیگر بخش های هدف، هدایت کند 
اما عمالً و تاکنون بیش از 90 درصد ایرانیان را به یک 

اندازه، از یارانه نقدی منتفع کرده است.
واقعیت این اســت که از زمستان 89 تاکنون، بحث 
و جدل میان مجلس و دولت برای نحوه شناســایی 
و حذف مرفهان غیرنیازمند به یارانه ۴5 هزار تومانی 
ادامه دارد. هر سال مجلس، دولت را در قانون بودجه 
به حــذف ثروتمندان، مکلف می کند اما این مصوبه 
تاکنون و با این استدالل که بانک های اطالعاتی قابل 
اتکا بــرای حذف مرفهان وجود ندارد و احتمال بروز 
خطای محاسباتی در جریان حذف باالست، از سوی 

دولت اجرایی نشده است.
مضیقه های متعدد مالی در اداره امور کشور و تأمین 
هزینه های ریز و درشــت زیر فشارهای اقتصادی اما 
دولت را در ماه های اخیر نسبت به حذف سه دهک 
مرفه مصمم ســاخته است تا بر اساس محاسبات، با 
حــذف حدود ۳0 میلیون نفر، هر مــاه هزار و ۳65 
میلیارد تومان و سالی ۱6 هزار و ۳80 میلیارد تومان 

منابع آزاد شود.
بر اســاس برآوردها، ماهانه ۳ هــزار و ۴00 میلیارد 
تومان یارانه نقدی پرداخت می شود و حرکت دست 
به عصای دولت در حذف حدود 20 تا ۳0 میلیون نفر 
که هیچ نیازی به دریافت یارانه نقدی ندارند، تاکنون 
۱2 هزار میلیارد تومان منابع را هدر داده و از مسیر 
اصلی قانون هدفمندی که همانا حمایت هر چه بیشتر 
از معیشت دهک های متوسط و ضعیف جامعه است، 

منحرف کرده است.

 معیار شناسایی دهک های
 پردرآمد چیست؟

 تا پیش از شهریور امســال تنها ۳ میلیون مرفه از 
لیست یارانه نقدی حذف شده بودند که در ماه های 
شهریور و مهر هم یک میلیون نفر دیگر به این تعداد 

اضافه شدند.
مالک حذف این افراد پیشــتر از سوی نمایندگان 
مجلس، درآمد باالی 5 میلیون تومان اعالم شــده 
بود و دولت هنوز به صورت شفاف در این خصوص 
اطالع رسانی نکرده، اما به نظر می رسد این بار تمام 
بانک های اطالعاتی به کار گرفته شــده و عالوه بر 

)انرژی،  مصــرف  میــزان  درآمد، 
خوراکــی و آشــامیدنی و...( برای 
حذف افراد مرفه لحاظ شده است. 
به تعبیری دیگر شــاخص هایی از 
نوع  قبیل »مسافرت های خارجی، 
خودرو، نوع شــغل، کارفرما بودن 
و تعداد پرســنل، معامالت انجام 
شده، دارایی های مختلف و همه 
اطالعاتی کــه روی کد ملی فرد 
ثبت شــده« برای حذف مرفهان 
از فهرست ۷6 میلیون نفری یارانه 

نقدی، لحاظ شده و خواهد شد.
نگاهــی به فهرســت مشــاغل 
ادامه  مســتحق  که  پردرآمدی 
دریافــت یارانه نقدی شــناخته 
نشــده اند گویای این اســت که 
پیامک حذف یارانه تاکنون برای 
وکال، پزشــکان، مدیران دولتی، 
اعضای هیئت علمی دانشگاه ها، 

کارفرمایان حقیقــی و حقوقی، صرافان، اصناف، 
اهالی کســب و کار، طالفروشان و... ارسال شده 
و در این میان مجموع حقوق و دســتمزد خانوار، 
تعــداد اعضای خانــوار، محــل و منطقه زندگی 
و خالصه هر آنچه بر اســاس کــد ملی افراد، به 
نامشــان ثبت شــده، معیارهایی برای حذف از 

لیست یارانه نقدی بوده است. 

 مالک حذف، » میزان 
خرید« بوده  است

در همین حال اگر معترضان رضایت 
داشته باشند، تراکنش بانکی آن ها 
رصد خواهد شــد تا صحت ادعای 
این افراد برای استحقاق یارانه نقدی، 
تأیید و یا رد شود، اما مالک برای 
حذف نه کارت به کارت، برداشت 
نقدی، مانده حساب، تسهیالت و 
گردش حساب بلکه میزان خرید 

افراد بوده و خواهد بود.
در نهایت متوســط هزینه ماهانه 
خانوار برای حذف، مبنا قرار گرفته 
است. بدان معنی که اگر این مبلغ 
کمتر از ارقام احصا شــده باشــد، 
فرد از یارانه نقدی محروم نخواهد 
شد. بر این اساس مبنا برای خانوار 
تک نفره ۴ میلیون تومان، دو نفره 5 
میلیون، سه نفره 6 میلیون و 500 
هزار تومان، چهار نفره ۷ میلیون و 500 هزار تومان، 
پنج نفره 8 میلیون و 500 هزار تومان خواهد بود و 
برای خانوار 6 نفره و بیشتر به  ازای هر نفر از اعضای 
خانوار 500 هزار تومان اضافه خواهد شد. گفتنی است 
خلوت تر شــدن صف دریافت یارانه نقدی در حالی 
است که تاکنون ۳8.5 درصد این افراد ساکن استان 
تهران بوده اند و استان های  اصفهان 8.2 درصد، فارس 

۷.5 درصد، خراســان رضوی 6.9 درصد و مازندران 
۴.۴ درصد حذفی ها را تشکیل داده اند.

 باید مطالبه ملی شکل بگیرد
ادامــه روایت حذف ثروتمنــدان را که تا حدودی 
تلخ و تأثر برانگیز اســت، از زبان سخنگوی ستاد 
اجرایــی تبصره ۱۴ بخوانید. حســین میرزایی به 
خبرنگار ما می گوید: مطالبــه ملی از دولت برای 
حــذف یارانه حدود 2۴/5 میلیون یارانه  بگیر مرفه 
باید روی میز دولت قرار گیرد. در این مرحله ۱00 
هزار و ۱88 خانوار حذف شدند. به دولت پیشنهاد 
دادیــم و حتی فشــار آوردیم کــه در این مرحله 
حداقل 5 میلیون نفر باید حذف شــوند. متأسفانه 
دستگاه های مختلف از قبیل مجلس، دولت را زیر 
فشار قرار داده اند و اجازه حذف نمی دهند. برخی 
مجلسی ها می گویند بانک اطالعاتی قوی ندارید، 
اما ما اطمینان دادیم کــه حتی اطالعات بورس، 
تأمین اجتماعی، اظهارنامه های مالیاتی و... را رصد 
کرده ایم. به نظر می رســد این فشــارها در مقطع 
فعلی رنگ و بوی انتخاباتی دارد، چرا که با مدرک 
و سند اعالم کرده ایم آمادگی حذف این 5 میلیون 

نفر را در حال حاضر داریم.

 حق هیچ کس ضایع نخواهد شد
وی بــا تأکید بر اینکه دقت در شناســایی مرفهان 
به حداکثر رســیده، ادامه می دهد: از حذفی ها فقط 

9درصد اعتراض کردند که ۷ درصد این ها اعتراضشان 
وارد نبــود. چطور انتظار دارنــد عمده فروش پمپ، 
صاحب مغازه در پاساژ فردوسی تهران، بساز بفروش، 
طالفروش، دارنده نمایشــگاه خــودرو و نمایندگی 
خودرو را به لیست برگردانیم؟! 20 درصد حذفی ها 
گفتند بیمار صعب العالج یا معلول داریم، ما گفتیم 
پرسش نامه تکمیلی سه صفحه ای را پر کنید و متعهد 
شــوید که اگر صحت ادعایتان اثبات نشــد، یارانه 
نقدی تان حذف شود. برخی گفتند ورشکسته شده ایم 

اما مدرک و سندی در این خصوص وجود ندارد.
میرزایــی بر این باور اســت که هیــچ خطایی در 
محاسبات وجود ندارد و تنها در برخی موارد ضعف 
داده های موجود در کشــور شاید منجر به بروز خطا 
شود. او می گوید: شــاید در سال های 9۳، 9۴ و 95 
حذف کم درآمدان در مواردی اتفاق افتاده، اما امروز 
بانک های اطالعاتــی به قدری دقیق و راه اعتراض و 
راستی آزمایی به قدری باز است که یقین داریم حق 

هیچ یارانه بگیری ضایع نخواهد شد.

 ثروتمندان یارانه بگیر پر رو
وی ادامه می دهد: پیشــنهاد می دهیم ماه آینده ۴ 
میلیون نفر دیگر حذف شــوند تا آمار حذفی ها فعاًل 
به 8 میلیون نفر برسد. بر اساس آخرین اطالعاتی که 
سازمان هدفمندی به ما ارائه کرده در حال حاضر ۷6 
میلیون نفر یارانه می گیرند که تا ماه آینده آمادگی 

کاهش این عدد به ۷۱ میلیون نفر را داریم.
سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ می گوید: شخصی 
پنج بار با من تماس گرفت که ۳ خودرو 2۷0 میلیون 
تومانی دارد، خودش و همســرش باالی 8 میلیون 
تومان حقوق دارند، یارانه خانوار چهار نفره می گیرند، 
گردش مالی باالی یک میلیارد تومان دارند و... از من 
پرســید آیا راهی برای برقرار شدن مجدد یارانه اش 

نیست؟
وی با بیان اینکه برخی در گذشته به اشتباه یارانه را 
حق همه مردم ایران دانستند، خاطرنشان کرد: همین 
تفکر، ثروتمندان یارانه بگیر را پررو کرده! باعث تأسف 
اســت که برخی از مرفهان در این شرایط اقتصادی 
عالوه بر فرار مالیاتی، اظهار خالف واقع و قاچاق، فساد 
بیشتری را مطالبه می کنند و به دنبال یارانه ۴5 هزار 
تومانی هستند! یکی از همین افراد به من گفت: اگر 
خودرو مگانم را به نام همسرم کنم می توانم مستحق 

یارانه نقدی شوم؟! 
وی در پاســخ به این پرســش که حذف مرفهان از 
لیســت یارانه چه زمانی کامل خواهد شد، می گوید: 
این اقدام، ملی اســت و بــاالی 2۴ میلیون نفر را از 
گردونه یارانه خارج خواهــد کرد. اگر مقاومت ها در 
این مسیر کاهش یابد، آمادگی برای حذف این افراد 

وجود دارد.

حذف یارانه ثروتمندان 
اقدام، ملی است و 
باالی 24 میلیون نفر 
را از گردونه یارانه 
خارج خواهد کرد. 
اگر مقاومت ها در این 
مسیر کاهش یابد، 
آمادگی برای حذف 
این افراد وجود دارد

بــــــــرش

راهکار پیشنهادی برای خانه دار شدن کارگران     تسنیم: هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به اینکه دولت باید برای تأمین مسکن کارگران زمین و وام ارزان قیمت 
ارائه کند، گفت: کارگران از طریق تعاونی های مسکن ویژه کارگران)تامساد( می توانند صاحب خانه شوند، پیشنهاد ما این است که زمین را به قیمت دولتی ارزان به شرکت های تعاونی بدهند تا در یک بازه زمانی 

مشخص با برنامه ریزی مشخص کار را تکمیل کرده و تحویل متقاضیان دهند.

گزارش روز

    صفحه 6

 آگهی تغییرات شرکت مدیریت سرمایه کرامت 
سهامی خاص به شماره ثبت 431925 و 

شناسه ملی 10320832904
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق العاده م��ورخ 1398,04,29 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : اعضای هیئت مدی��ره به قرار ذیل 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند: ش��رکت 
بی��ن الملل��ی عم��ران رض��وی ب��ه شناس��ه ملی 
10102408559 شرکت بین المللی رشد سرمایه 
رضوی به شناس��ه مل��ی 10320149121 ش��رکت     
بی��ن المللی تدبیر توس��عه س��رمایه رضوی به 

شناسه ملی 10320149136
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)638221(
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آگهی تغییرات موسسه میالد طاها به شماره ثبت 16607 و شناسه ملی 10100594965
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : مواد اساسنامه بش��رح ذیل اصالح گردید ماده14: هیئت مدیره 
مؤسس��ه مرکب از حداقل 3 نفر خواهد بود که توس��ط مجمع عمومی عادی یا عادی بطور فوق العاده از بین ش��رکاء و یا از خارج انتخاب می ش��وند. ماده16: سعید 
س��ندانی نماینده قانونی و تام االختیار مؤسس��ه بوده و می تواند در کلیه امور مداخله نماید مخصوصا در موارد زیر: امور اداری مؤسس��ه از هر قبیل، انجام 
تش��ریفات قانونی، حفظ و تنظیم فهرس��ت دارائی مؤسس��ه وتنظیم بودجه وتعیین وپرداخت حقوق وانجام هزینه ها رسیدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل 
تقس��یم س��الیانه، تهیه آیین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، اداری دیون و وصول مطالبات تاسیس شعب، واگذاری وقبول نمایندگی، انتخاب 
و انتصاب و اس��تخدام متخصیصن وکارمندان وکارگران، عقد هر گونه پیمان با ش��رکت ها و بانکها و ادارات و اش��خاص خرید و فروش و اجاره اموال منقول و 
غیر منقول و ماشین آالت و بطور کلی وسائل مورد نیاز و همچنین معامالت بنام و حساب مؤسسه مشارکت با سایر مؤسسات و شخصیت های حقیقی و حقوقی، 
اس��تقراض یا رهن یا بدون رهن و تحصیل اعتبار و وام دادن و وام گرفتن از بانکها و اش��خاص و مؤسس��ات و باز کردن حس��اب جاری و ثابت در بانکها، دریافت 
وجه از حس��ابهای مؤسس��ه صدور ظهر نویس��ی و پرداخت بروات و اس��ناد و س��فته ها و هزینه ها، مرافعات مؤسسه چه مدعی باش��د و چه مدعی علیه، در تمام 
مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاههای صالحه وابتدائی واس��تیناف ودیوان کش��ور، انتخاب وکیل و وکیل در تکویل ، دادن اختیارات الزمه به نامبرده 
و عزل آن، قطع و فصل دعاوی با صلح وس��ازش، اختیارات فوق جنبه محدودیت نداش��ته وهر تصمیمی را که هیئت مدیره جهت پیش��رفت مؤسسه اتخاذ نماید 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )638805(
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آگهی تغییرات شرکت مبنا آذر سپنتا با 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 333779 و 

شناسه ملی 10103754231
عموم��ی                    مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,04,27 تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : محل ش��رکت به اس��تان 
ته��ران - شهرس��تان تهران - بخ��ش مرکزی 
- ش��هر تهران-محله تیموری-خیابان شهید 
دکتر حبیب اله-بن بس��ت جهانش��اهی-پالک 
-2-طبقه س��وم- کد پستی : 1458933198 
انتق��ال یافت و م��اده مربوطه در اساس��نامه 

بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)638806(

/ع
98
09
48
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 آگهی تغییرات شرکت پارس ایده آل اندیش با مسئولیت محدود به شماره ثبت 251663 و شناسه ملی 10102921330 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395,09,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم عاطفه عالئی به کدملی2142126571 
با دریافت کلیه س��هم الش��رکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 165000000ریال به مبلغ 
148500000ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. لیس��ت ش��رکا و میزان سهم الشرکه هریک 
پس از کاهش س��رمایه بشرح ذیل میباشد : آقای محمد غروی به کدملی2141968380 دارنده 132000000ریال آقای آروین غروی 

به کدملی015157401 دارنده16500000ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )638807(

/ع
98
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 آگهی تغییرات شرکت پارس ایده آل اندیش با مسئولیت محدود به شماره ثبت 251663 و شناسه ملی 10102921330 
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی فوق الع��اده م��ورخ 1395,09,16 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای غالمرض��ا معماری به کد 
مل��ی81043030174 ب��ا پرداخت مبلغ 125000000ریال به صندوق ش��رکت ، به ش��رکت وارد و در ردیف ش��رکاء قرار گرفت . آقای 
امید عالئی به کد ملی2142055451 با پرداخت مبلغ 25000000ریال به صندوق ش��رکت ، به ش��رکت وارد و در ردیف ش��رکاء قرار 
گرفت . آقای آروین غروی به کد ملی015157401 با پرداخت مبلغ 33500000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 
16500000ری��ال به مبل��غ 50000000 ریال افزایش داد. آقای محمد غروی به کد ملی2141968380 با پرداخت مبلغ 168000000ریال 
به صندوق ش��رکت سهم الش��رکه خود را از مبلغ 132000000 ریال به مبلغ 300000000 ریال افزایش داد در نتیجه سرمایه شرکت 
از مبلغ 148500000 ریال به مبلغ 500000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به ش��رح فوق اصالح گردید . تعداد 
اعضاء هیئت مدیره از2نفر به 3نفر افزایش یافت و ماده ) 14 ( اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید . اس��امی شرکا و میزان سهم 
الشرکه ایشان پس از افزایش سرمایه : آقای محمد غروی به کد ملی2141968380 دارنده 300000000 ریال آقای آروین غروی به 
کد ملی015157401 دارنده50000000 ریال آقای امید عالئی به کد ملی2142055451 دارنده 25000000 ریال آقای غالمرضا معماری 

به کد ملی81043030174 دارنده 125000000 ریال 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )638808(  

/ع
98
09
48
8

 آگهی تغییرات شرکت پارس ایده آل اندیش با مسئولیت محدود به شماره ثبت 251663 و شناسه ملی 10102921330
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بط��ور فوق العاده م��ورخ 1395,09,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محم��د غروی به کد 
مل��ی2141968380. به س��مت مدیر عامل و رئیس هیئ��ت مدیره امید عالئی به کد ملی2142055451 به س��مت عضو هیئت مدیره 
غالمرضا معماری به کد ملی81043030174 به س��مت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد 
بهادار وتعهد آور ش��رکت از قبیل چک - س��فته - بروات - قراردادها عقود اس��المی با امضای مدیر عامل به تنهائی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )638809(
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آگهی تغییرات شرکت پارس ایده 
آل اندیش با مسئولیت محدود به 

شماره ثبت 251663 و شناسه ملی 
10102921330

 پیرو آگهی های صادره به شماره های 
139530400901113169 و 

139530400901113199 مورخ 
1395,10,5 کد ملی آقای غالمرضا 

معماری 1639116656 صحیح می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )638810(

/ع
98
09
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی خوابگاه 
دانشجویی دخترانه آرسیتا تهران به شماره 

ثبت 438599 و شناسه ملی 10320868008
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق 
الع��اده م��ورخ 1398,06,14 و بخش��نامه ش��ماره 
1644,80 مورخ 97,5,30 هیئت مقررات زدائی 
و تس��هیل ص��دور مجوز کس��ب و کار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : محل شرکت به : استان تهران 
، ش��هرتهران،محله جمال��زاده ، خیابان جمالزاده 
ش��مالی، کوچه پروی��ن، پ��الک 16، طبقه همکف 
، کدپس��تی 1418813331 تغیی��ر یاف��ت و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت              
شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )638811(
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کارت هوش��مند خودرو)م��اک ( نارنج��ی  م��دل 53 به 
ن��ام ربابه نیک پورانبرفرزند : هاش��م به ش��ماره ملی 
4050183293 به ش��ماره انتظام��ی 72ع 366 ایران 18 
شماره موتور :  G6 0068 وشماره شاسی : 009877مفقود 

گردیده و از درج اعتبار ساقط می باشد .

/ع
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

1906412خ��ودرو                      : ش��ماره  ب��ه  هوش��مند  کارت 
)ولووF12( س��فید  مدل 76 به نام ابراهیم درگاهی  
 149 55ع  انتظام��ی  ب��ه ش��ماره  فرزن��د : احم��د 
ایران18 شماره موتور : 235856  شماره شاسی 
: VV 2 H 2 DXVT B4 807921 مفق��ود گردیده و از 

درج اعتبار ساقط می باشد . /ع
98
09
53
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ۱۳۸۸ م��دل  پرای��د  س��واری  خ��ودروی  س��ند 
ش��ماره  وب��ه   ۳۱۴۱۲۳۳ موت��ور  ش��ماره  ب��ه 
ش��ماره  ب��ه  و   S1412288339774 شاس��ی 
پالک۹۷ایران۹۶۵ص۲۲ بنام آقای علی ش��هبازی 

مفقود واز درجه اعتبار ساقط است.
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دی
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آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(
ش��رکت آب و فاضالب استان خراسان ش��مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی 
)ریالی ، اوراق مش��ارکت ، اسناد خزانه ( بر اس��اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه 
مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به شرکتهای ذیصالح واگذار نماید.

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
تامین مصالح و تجهیزات اتاقک سر چاه و اجرای خط 

35،670،928،556 ماهلوله و سایر عملیات  تکمیلی چاه آب شهر تیتکانلو

2
تجهیزاتاقک سرچاه و عملیات خط انتقال)لوله گذاری 
با لوله پلی اتیلن( بهمراه تهیه و راه اندازی الکتروپمپ 

چاه شماره 11 شهر فاروج
42،323،801،736 ماه

س��ایر توضیحات تکمیلی و ش��رح کار در اسناد اعالم شده است که الزم است مناقصه گران 
حداکثر ظرف 3  روز پس از انتش��ار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی  شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ت اول
نوب آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

ام  وی  ام  خ��ودروی  کمپان��ی  و س��ند  ب��رگ س��بز 
X33 م��دل 1393 رن��گ س��فید روغنی به ش��ماره 
موت��ور  ش��ماره   12 ای��ران  895م63  انتظام��ی 
شاس��ی ش��ماره  و   MVM484FAFE029385
 NATGBAXK5E1029394 به مالکیت محمود دهقان 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
09
53
2

دی
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آ



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  چهارشنبه 1 آبان 1398  24 صفر 1441 23 اکتبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9094 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 تبدیل وضعیت معلمان براساس جنسیت و نیاز منطقه برای رفع کمبود معلم     ایسنا: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در آیین بزرگداشت هفته پیوند اولیا و مربیان  در خصوص 
تبدیل وضعیت معلمان گفت: ما برای جبران کمبود معلم روش های متنوعی داریم که بخشی از این کار از طریق اضافه تدریس تأمین می شود که روش مناسب تری است، به شکلی که با تسهیالت مناسبی این معلمان 

به کالس ها اعزام می شوند؛ بخش دیگر از طریق تبدیل وضعیت که تا جایی که قانون اجازه داده براساس جنسیت، نیاز منطقه و... انجام می شود.

یکجمعیتشناس:
روند ازدواج کاهش نیافته است

ایسنا: شهال کاظمی پور، جمعیت شناس 
با تأکید بر اینکه اجازه نداریم در خصوص 
ازدواج و طالق با استفاده از آمارهای خام 
صحبت کنیم، گفت: بر اســاس آمارهای 
خام، ازدواج در ایران کاهش یافته و طالق 
بیشتر شده است، اما فراموش نکنیم تعداد 
افراد در سن ازدواج به دنبال کاهش موانع 

دهه ۷۰ کاهش یافته است؛ اگر تعداد ازدواج ها را به کل جمعیت محاسبه کنیم این 
کاهش بیانگر آمار درستی از کاهش ازدواج در کشور نیست.

به گفته  وی تعداد مجردان در ســال ۸۵ حدود ۱۸ میلیون، ســال ۹۰ نیز ۱۷ تا ۱۸ 
میلیون و در سال ۹۵ حدود ۱۳ میلیون شده است.کاظمی پور افزود: وقتی از ۸میلیون 
پسر و ۵میلیون دختر مجرد صحبت می کنیم و در کنار این آمار شاهد ازدواج ساالنه 
۷۰۰ هزار نفری آنان هستیم، این آمار نشان می دهد روند ازدواج کاهش نیافته است.

یکاستادیاردانشگاهتهرانپیشنهادکرد
راه های ساده تر به جز انتقال آب دریای خزر 

ایسنا: در حالی  که وزارت نیرو می گوید 
راهی جــز انتقال آب دریــای خزر برای 
جبران کم آبی فالت مرکزی نداریم، یک 
استادیار ژئوشیمی زیست محیطی دریایی 
دانشگاه تهران راهکارهای ساده تری را ارائه 
می دهد. عبدالرضا کرباسی می گوید: وزارت 
نیرو می توانــد از راهکارهای باصرفه تری 

برای مقابله با خشکسالی و تأمین آب سمنان استفاده کند.  برای مثال ساالنه حداقل 
۱۵میلیارد مترمکعب آب بخش کشاورزی قابل صرفه جویی است و می توان آبیاری 
قطره ای را در زمین های کشاورزی اجرا و آب صرفه جویی شده را به مناطق مختلف 
کشور منتقل کرد. وی اظهار کرد: تعداد زیادی رودخانه به دریای خزر می ریزند که 
نقش مهمی در تأمین آب دریای خزر ندارند چون حدود ۸۵درصد آب دریای خزر از 
رودخانه ولگا تأمین می شود. می توان از آب شیرین این رودخانه ها استفاده کرد بدون 

آنکه نیاز به عملیات پرهزینه شیرین کردن آب داشته باشیم.

معاونپرستاریوزیربهداشتمطرحکرد
کمبود ۱۰۰ هزار پرستار در کشور 

ایسنا: معاون پرستاری وزارت بهداشت با 
اشــاره به کمبود پرستار در کشور، گفت: 
بر اساس شاخص  فعلی تعداد پرستار به 
تخت، حدود ۱۰۰هزار کمبود پرســتار 
در کشــور داریم. از طرفی در حال حاضر 
بیش از  ۱۵۰هزار پرســتار در بخش های 
خصوصی و دولتی در کشور داریم که به 

بیماران خدمت رسانی می کنند. حضرتی گفت: در یکسری از مناطق محروم کمبود 
پرســتار بسیار شدید اســت، اما در برخی بخش های حاشیه ای و محروم توانستیم 
وضعیت پرستار را متناسب کنیم. در حال حاضر شهرهایی مانند ایرانشهر و مناطق 
مرزی کشور از کمبود پرستار رنج می برند. وی با اشاره به برنامه وزارت بهداشت برای 
ایجاد مشوق برای رفتن پرستاران به مناطق محروم، گفت: تالش می کنیم یکسری 
پانســیون های پرســتاری در مناطق کمتر برخوردار راه اندازی کنیم که با این اقدام 

می توان در حفظ و نگهداشت پرستاران در این مناطق مؤثرتر عمل کرد.

فناوریفضاییخسارتهایسیلرااصالحکرد
ثبت باغ گردو در جاده و ثبت زمینی در خارج ایران 

مهر: حسین صمیمی، رئیس پژوهشگاه 
فضایی در مورد تعیین میزان خسارت های 
سیل فروردین ماه امســال با استفاده از 
فناوری فضایی و داده های ماهواره ای گفت: 
برآورد صورت گرفته از صرفه جویی عددی 
در این طرح، رقمــی بیش از یک هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان است.
صمیمی در خصوص اشتباه های متعدد در زمینه ثبت در سامانه »سجاد« وزارت کشور 
برای برآورد خسارت هم گفت: ۶۰درصد اطالعاتی که یکی از استان ها در این سامانه 
وارد کرده بود ایراد داشت. همچنین به دلیل اشتباه در نحوه استفاده از GPS و نقشه، 
مختصات زمینی در خارج از مرزهای ایران ارائه شده بود. گاهی نیز برای یک زمین، 
چندین ادعای مالکیت ثبت شده بود؛ ثبت باغ گردو در جاده و یا زمینی ۳هکتاری 

که ۳۰۰ هکتار ثبت شده بود، از جمله موارد اشتباه بود که شناسایی و اصالح شد.

چهکسانیامسالزائراربعینبودند؟
جوانان دهه شصتی، پرچمدار زائران ایرانی اربعین ۹۸

مهر: جوانان بیشترین میزان مشارکت در رویداد اربعین ۹۸ را داشته اند.
بر اساس آمارهای منتشر شده بیش از ۳میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از هموطنانمان در 
مراسم اربعین امسال شرکت کردند و در این میان جوانان متولد دهه ۶۰ یا افراد ۳۰ 
تا ۴۰ ســال با جمعیتی افزون بر ۷۰۰ هزار نفر بیشترین مشارکت را در این رویداد 
داشتند. بر اساس آمار جمعیت هالل احمر؛ ۵۲۵هزار نفر از زائران افراد ۲۰ تا ۳۰ سال، 

۵۹۷هزار نفر ۴۰ تا ۵۰ سال و ۵۳۷هزار نفر ۵۰ تا ۶۰ سال بودند.
بر اساس آمار منتشر شده ۲۹۳ هزار زائر باالی ۶۰ سال و ۲۹۱هزار نفر نیز نوجوانان 
۱۰ تــا ۲۰ ســال بودند. به عالوه ۱۹۸هــزار نفر از زائران اربعیــن ۹۸ را کودکان و 

خردساالن کمتر از یک تا ۱۰ سال تشکیل دادند.

ماه  فروردین  اوایل  مصدق   محمود  جامعه/   
امسال سیالب های بهاری ۲۰۰ شهر و یک هزار و 
۳۰۰ روستای کشور را تخریب کرد و مرگ ۸۰نفر 
از  این خسارت ها جدا  زد.  را رقم  از هموطنانمان 
دام ها،  شدن  تلف  کشاورزی،  زمین های  تخریب 
شکستن و از ریشه درآمدن درختان، از بین رفتن 
گذشت  از  پس  می توان  حاال  است.  و...  جاده ها 
آنچه  به  پاییزی  سیالب های  از  نگران  ماه  هشت 
مسئوالن برای پیشگیری از آسیب های سیالب های 
احتمالی کرده اند اندیشید. دستگاه های مسئول از 
ستاد مدیریت بحران گرفته تا وزارت نیرو، سازمان 
و  حفظ  برای  و...  جنگل ها  سازمان  هواشناسی، 
افزایش پوشش گیاهی مناطق سیل خیز، حفظ بستر 
و حریم رودخانه ها، اطالع رسانی بهنگام در خصوص 

تغییرات جوی و... چه کرده اند؟
 

 سامانه هشدار تنها در جنوب غرب کشور 
دکتر صادق ضیائیان، رئیس 
مرکز پیش بینی ســازمان 
است:  معتقد  هواشناســی 
نیست  پدیده ای  ســیالب 
که بتــوان از چند ماه قبل 

وقوع آن را پیش بینی کرد و چنین چیزی در هیچ 
جای جهان هم اتفاق نمی افتد. وی به طوفان اخیر 
در ژاپن اشــاره می کند و می گوید: این طوفان به 
هیچ وجه از قبل پیش بینی نشــده بود. این ها را 
پدیده های حدی می گویند کــه وقوع آن ها از دو 
ســه روز قبل قابل پیش بینی است. بر این اساس 
خیلی زود است که از حاال بگوییم که در پاییز هم 
مثل اوایل امسال شاهد باران های سیل آسا خواهیم 
بود. اما در مجمــوع ما می گوییم تغییر اقلیم رخ 
داده که یکــی از عواقب آن افزایش فراوانی تعداد 
سیالب هاست اما اینکه آیا تعدادش در پاییز بیشتر 

می شود یا نه، معلوم نیست. 
وی در ادامه گفت وگوی خود با ما اضافه می کند: 
گاهی وقت ها انتظارات از ســازمان هواشناســی 
چنــدان علمی نیســت. مثالً گاهــی بعضی از 
دستگاه های اجرایی انتظار دارند که از یک ماه قبل 
وقوع سیالب را پیش بینی و اطالعیه صادر کنیم 

در حالی که هنوز توان علمی چنین چیزی در دنیا 
فراهم نشده است. یعنی پیش بینی سیالب از یک 
ماه قبل فعالً با علم امروز بشــری ممکن نیست. 
بنابراین اگر بحث غافلگیری مطرح می شود شاید 
از این جنبه باشــد وگرنه ما از دو تا سه روز قبل 
وقوع سیالب را پیش بینی می کنیم و هشدارهای 

الزم را می دهیم. 
وی در پاســخ به این پرســش که میزان استفاده 
ایران از سیستم های هشدار سیالب چگونه است؛ 
می گوید: در حال حاضر ســامانه ای که کل کشور 
را در بربگیــرد، نداریم؛ یعنی االن فقط در حوضه 
جنوب غرب کشــور سامانه هشدار سیل را داریم 
و می توانیم وقوع سیالب را برآورد کنیم در حالی 
که باید در همه حوضه ها سامانه هشدار را داشته 
باشیم. البته برای برخورداری از این سامانه نیاز به 
بودجه کافی است که امیدواریم تخصیص یابد. با 
وجود این سازمان هواشناسی به صورت طبیعی به 
وظایفش عمل می کند به طوری که از ابتدای پاییز 
امسال تاکنون اطالعیه ها و اخطاریه هایی که صادر 
کرده خیلی به موقع بوده است مثالً چندی پیش 
بارش های شدید در سیستان و بلوچستان و یا سیل 
اواسط مهرماه در استان گیالن را پیش بینی کرد 

و نسبت به وقوع آن هشدارهای الزم را داده بود. 

 آمادگی کامل در مقابل سیالب ها
رســولی ها،  حــاج  محمد 
مدیرعامل شرکت مدیریت 
منابع آب ایــران نیز وقوع 
ســیالب در پاییز امســال 
را دور از انتظــار نمی دانــد 

و در خصــوص میــزان آمادگــی وزارت نیرو در 
مقابل ســیالب های احتمالی به قدس می گوید: 
ایــن وزارتخانه در حال حاضر بــا پیش بینی ها و 
هشدارهایی که سازمان هواشناسی از شدت بارش ها 
می دهد آمادگی کامل را در مقابل سیالب ها دارد. 

وی با اشــاره به اینکه وزارتخانه متبوعش ۸۰ تا 
۹۰ درصد سیالب ها را از طریق ظرفیت مخازن 
کنترل می کنــد، می افزاید: مطالعات تعیین حد 
بستر و حریم رودخانه، ثبت نقشه های حد بستر 
و حریم رودخانه در ســامانه کاداســتر ملی در 
حال تکمیل شدن است. عالوه بر این از ۷۵هزار 
کیلومتر رودخانه های سیالبی کشور، سامانه و از 
۵۳ هزار کیلومتر رودخانه بانک اطالعاتی تهیه 
شده است اما ســیالب هایی که رودخانه ها باید 

عبور بدهند ســیالب هایی با دوره بازگشت ۲۵ 
ساله هســتند که در بعضی از رودخانه ها امکان 
عبور سیالب ها با دوره بازگشت یاد شده به دلیل 
دخل و تصرفات یا ایجاد سازه های غیراستاندارد 

در حریم و بستر آن ها مهیا نیست.
وی از هشــدار به مبادی ذی ربط برای بازگشایی 
۳هزار و ۲۰۰ نقطه از رودخانه های سیالبی کشور 
خبــر می دهــد و می گوید: از ســوی وزارت نیرو 
مشخصات همه این نقاط را به ثبت اسناد دادیم و 
اعالم کرده ایم که این نقاط خرید و فروش نشود و 
برای آن ها مجوز صادر نگردد. به عبارتی نقشه حدود 
۳۲هزار کیلومتر از ۵۷هزار کیلومتر رودخانه های 
کشــور را در سامانه اسناد به ثبت رساندیم تا این 
گونه به متجاوزان به حریم و بستر رودخانه ها اجازه 

فعالیت داده نشود. 
الیروبــی  خصــوص  در  وی 
رودخانه ها و نقش آن در کاهش 
خســارت ناشــی از سیالب های 
احتمالی هم می گویــد: الیروبی 
به تنهایی نمی تواند اثرگذار باشد. 
یعنی رودخانه اگر الیروبی هم شود 
وقتی دخل و تصرف در آن صورت 
گرفته باشــد باز خســارت وارد 
می کند. در واقع الیروبی بیشتر در 
خروجی هایی که به دریاها می رسد 
و قدرت تخلیه را بیشتر می کند اثر 
دارد. ضمــن این ما به میزانی که 

منابع بــرای این منظور اختصاص 
داده می شود می توانیم در زمینه الیروبی اقدام کنیم 
اما باید توجه داشته باشیم که الیروبی کاری مستمر 

و دائمی است.

نیاز به سرمایه گذاری در زمینه آبخیزداری 
همچنین رضــا اردکانیان، 
وزیر نیرو در حاشیه مراسم 
رونمایــی از فاز نخســت 
سامانه جامع پایش آنالین 
وضعیت نیروگاه ها از تالش 

بــرای ارتقای آمادگی ایــن وزارتخانه در مقابل 

ســیالب های احتمالی پاییــزی خبر می دهد و 
می گوید: به شکل منظمی در حال پایش شرایط 
مخازن ســدها و همچنیــن آمادگی رودخانه ها 
 بــرای گذر ســیالب های احتمالــی و نیازهای 
پایین دســت هســتیم. البته تالش می کنیم با 
دسترســی بهتر به اطالعات هواشناسی آمادگی 
خود را بــاال ببریم که نیازمنــد هماهنگی بین 

بخش دولتی و خصوصی است. 
ابوالقاسم حسین پور، مدیر کل دفتر کنترل سیالب 
و آبخوانــداری ســازمان جنگل ها هــم به قدس 
می گوید: امسال بر اســاس برنامه ها و متناسب با 
بودجه ۱۵۰ میلیون یورویی که از صندوق توسعه 
ملی برای آبخیزداری و آبخوانداری تخصیص یافته 
بیش از ۱۰هزار نقطه یعنی در ســطح ۱/۵هکتار 
از کشور طرح های آبخیزداری و 
آبخوانداری را اجرایی می کنیم که 
البته بخش های عمده آن از نقاط 
سیل خیز کشور است که بخشی 
از آن عملیاتــی و به بهره برداری 

رسیده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۲۵ میلیون 
هکتار از عرصه های کشــور باید 
زیر پوشش طرح های آبخیزداری 
و آبخوانداری قرار گیرد، می گوید: 
از این رقم تا پایان سال گذشته 
۱۲میلیــون هکتــار عملیــات 
آبخیــزداری و آبخوانداری انجام 
شــده و مطالعــات آبخیزداری 
۱۴میلیون هکتار نیز انجام شده که تا رسیدن به 
نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. یعنی عرصه های 
وسیعی از کشور نیازمند سرمایه گذاری در زمینه 
اعتبارات  امیدواریــم  آبخیزداری هســتند. فقط 
مناســبی برای این منظور تعیین کنند تا بتوانیم 
با سرعت بیشتری عرصه های کشور را زیر پوشش 

قرار بدهیم. 
حســین پور تأکید می کنــد: در حوضه هایی که 
طرح های آبخیــزداری و آبخوانداری در حد کافی 
اجرایی شــده تا ۷۰درصد از خسارت های ناشی از 

سیل کاهش یافته است. 

گزارش قدس از میزان آمادگی در برابر سیالب ها

تنها یک سامانه هشدار سیل در کشور داریم

بعضی از دستگاه های 
اجرایی انتظار دارند 

که از یک ماه قبل 
وقوع سیالب را 

پیش بینی و اطالعیه 
صادر کنیم در حالی 
که هنوز توان علمی 
چنین چیزی در دنیا 

فراهم نشده است
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اگر ما دولتی ها را از این میزها جدا کنند
ایسنا: ســورنا ســتاری، معاون علمی و فنــاوری رئیس جمهور 
می گوید: در اقتصاد رشد نمی کنیم مگر اینکه کارآفرینی در جامعه 
یک ارزش و اســتخدام یک موضوع منفور شود. ما دولتی ها فکر 
می کنیم اگر ما را از این میزهای دولت و استخدام جدا کنند، دیگر 
هیچ چیزی نداریم به همین دلیل در مقابل اســتعفا و یا از دست 

دادن موقعیت شغلی خود مقاومت می کنیم. 

۲ اپراتور ۲۶میلیارد تومان به زائران اربعین پس می دهند
مهر: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
دوشنبه شب در توییتی با هشتگ حق الناس نوشت: »الوعده وفا! از 
فردا شب بازگشت هزینه های اینترنت کاربران در ایام اربعین که آزاد 
استفاده کرده بودند آغاز می شود. ممنون از همراه اول و ایرانسل که 
با هماهنگی سهامداران عمده شان این ۲۶ میلیارد تومان را به مردم 

پرداخت می کنند و با پیامک به آن ها اطالع می دهند!«.

غفلت دو شورا در شکستن انحصار آموزش زبان انگلیسی
فارس: حجت االســالم محی الدیــن محمدیان، رئیس مرکز 
مطالعات فقهی تعلیم و تربیــت می گوید: با وجود اینکه در 
چند سال گذشــته موضوع شکســت انحصار آموزش زبان 
انگلیســی مطرح شد ولی متأســفانه نه شورای عالی انقالب 
فرهنگی و نه شورای عالی آموزش و پرورش درصدد انجام و 

تعقیب این سیاست نیامدند.

خارج نرفته هایی که ادعای تحصیالت خارجی دارند
ایرنا: باقر الریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت در مورد صحت 
مدارک دانشجویانی که می خواهند از خارج برای ادامه تحصیل به 
کشــور برگردند، گفت: در برخی موارد، مدارکی ارائه شده است که 
اصالً فرد در خارج از کشور حضور نداشته یا مواردی بوده که مدارک 

سال های انتهایی تحصیلی آن ها از برخی مدارس تهیه شده است.

واکنش به راه اندازی کلینیک زیبایی یک سلبریتی
ایسنا: دکتر علیرضا عسگری، مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی 
وزارت بهداشــت در واکنش به برخی خبرها مبنی بــر راه اندازی 
درمانگاه تخصصی پوست از ســوی یک سلبریتی، گفت: مؤسس 
یک کلینیک باید برای راه اندازی آن از وزارت بهداشــت مجوزهای 
الزم را دریافت کند و هر گونه مبادرت به راه اندازی و فعالیت بدون 
اخذ مجوزهای قانونی توسط افراد فاقد صالحیت، مشمول دخالت 

غیرمجاز در امر درمان است.

کمبود ۲۲۰ هزار روان شناس و مشاور در مدارس 
ایسنا: فریبرز درتاج، معــاون سازمان نظام روان شناسی و مشاوره 
می گوید: طبق اســتانداردها باید هر مدرســه یک مشــاور و یک 
روان شناس داشته باشد. ما ۱۲۰هزار مدرسه در کشور داریم؛ یعنی 
۲۴۰هزار روان شــناس باید در حیطه کودکان و نوجوانان فعالیت 
کننــد، اما فقط ۲۰هــزار نفر در این زمینــه فعالیت می کنند که 

صالحیت های علمی برخی از آن ها محل تشکیک است.

تالش برای مخفی کردن کالس های درس بدون معلم 
تسنیم: حسین رمضانی سراجاری، عضو کانون صنفی معلمان استان 
تهران گفت: می گویند معلمان به مدارس برخی مناطق نمی روند و 
در مناطق آموزش و پرورش می نشینند. وقتی در یک منطقه، ۱۵ 
کالس ابتدایی معلم ندارد چه کار باید کنیم! ستاد آموزش و پرورش 
وظیفه دارد که این مشــکالت را بداند، مشکل اینجاست که جلو 

مسائل را می گیرند تا خبر مشکالت به بخش های باالتر نرسد.

مجلس نظرات کارشناسی آموزش و  پرورش را نمی خواهد
تسنیم: مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش  و پرورش 
با اشاره به اینکه مصوبه حذف تنوع مدارس نیازمند بررسی دقیق تر 
است، گفت: تا زمانی که بسترها آماده نباشد، حذف مدارس به یکباره 
موجی در جامعه ایجاد خواهد کرد. بارها اعالم کردیم، کمیســیون 
آمــوزش مجلس برای ارائه طرح در حوزه آموزش  و پرورش نظرات 

کارشناسی شورای عالی را دریافت کند اما توجهی نمی شود.

قیمت هر درخت بلوط ؛ ۲۰۰ هزار دالر
میزان: ســید یوســف مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد 
اســالمی در خصوص تعریض جاده سی ســخت و قطع هزاران 
درخت بلوط ۲ هزار ســاله گفت: قیمت هر درخت بلوط را ۲۰۰ 
هزار دالر تعیین کرده اند. درختان بلوط کاشــته شــده در سال 
۱۳۷۰ پس از ۳۰ ســال حدود ۱۰ ســانتیمتر رشد کرده اند و 

درخت بلوط از ۴۰ تا ۷۰ سالگی بلوط می دهد.

خبر

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیئت مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد مورد رسیدگی و 
تائی��د ق��رار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های 

ثبتی )کثیراالنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد:
بخش یک بجنورد

1-شش��دانگ یکب��اب مغازه      ازپالک ش��ماره 2803 الی 2805 اصلی به مس��احت 9/45 
مترمربع ابتیاعی آقای اس��ماعیل عصمتی ازمحل مالکیت رس��می مشاعی متقاضی برابر رای 

شماره 1396-98 مورخه 1398/07/02- کالسه 97-0380
بخش دو بجنورد پالک 168 اصلی اراضی امیری

2- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 168 اصلی فوق به مساحت 200 متر مربع ابتیاعی آقای 
امین راعی بند قرایی از محل مالکیت رس��می مش��اعی متقاضی برابر رای شماره 98-1410 

مورخه 1398/07/03- کالسه 97-0459
بخش دو بجنورد پالک 169- اصلی اراضی صدرآباد

3- شش��دانگ یکباب خانه از پالک 174 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 104/63 متر 
مرب��ع ابتیاعی آقای حمید منصوری از محل مالکیت ثبتی: قربانعلی دهقانپور وحید برابر رای 

شماره 1203-98 مورخه 1398/06/10 - کالسه 97-0062
4- ششدانگ یک باب مغازه از پالک 1022 فرعی از 169 اصلی فوق به مساحت 15/25 متر 
مربع ابتیاعی آقای حس��ین ریحانی از محل مالکیت ثبتی: ذبیح اهلل ریحانی برابر رای ش��ماره 

1399-98 مورخه 1398/07/02- کالسه 97-0375
5- شش��دانگ یک باب مغ��ازه از پالک 1022 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 16/45 
متر مربع ابتیاعی آقای پیغمبر قلی ریحانی از محل مالکیت ثبتی: ذبیح اهلل ریحانی برابر رای 

شماره 1400-98 مورخه 1398/07/02- کالسه 97-0241
6- شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی از پالک 2661 فرعی از 169 اصلی فوق به مس��احت 
119/34 متر مربع ابتیاعی آقای حسین بروشکی از محل مالکیت ثبتی: حسن بروشکی برابر 

رای شماره 1117-98 مورخه 1398/05/30- کالسه 97-0426
بخش دو بجنورد پالک 172- اصلی اراضی میان النگ

7- ششدانگ یکباب خانه از پالک 15 فرعی باقیمانده از 172 اصلی فوق به مساحت 103/95 
متر مربع آقای س��عید خاکپور از محل مالکیت ثبتی ش��کراهلل وطن دوس��ت برابر رای شماره 

1391-98 مورخه 1398/07/02- کالسه 97-0092
لذا بدینوس��یه به فروشندگان ومالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چناچه اعتراضی دارندبایداز تاریخ انتش��ار آگهی و در روس��تاهااز تاریخ الصاق درمحل 
تا2ماه اعتراض خود رابه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��یداخذ نمایدمعترضین باید 
ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایدوگواه��ی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهنددرصورتی که اعتراض در 
مح��ل قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل ارائه 
ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهدنمود ضمنا صدورسند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرربه دادگاه نخواهد بود.)م.الف 867(آ9808826
تاریخ انتشارنوبت اول1398/07/15     تاریخ انتشار نوبت دوم 1398/08/01

علیخان نادری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

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

برابر رای ش��ماره 139860306015004387- 1398/7/11 هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک تایباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای الیاس برآبادی فرمان آبادی به شناسنامه 
شماره 350 کد ملی 0749407212 صادره تایباد فرزند عبداالحد در ششدانگ یکباب منزل 
به مس��احت 199.5 متر مربع پالک شماره 116 فرعی از 251 اصلی واقع در خراسان رضوی 
بخش 14 مش��هد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قس��متی از مالکیت رسمی و مشاعی شمس 
الدین سعیدی و قسمتی از پالک محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9808831
تاریخ انتشار نوبت اول : 1398/07/16 
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/08/01

غالمرضا آقازاده
رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی/برابر رای شماره1398/07/11-139860306010001967 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک قوچ��ان تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
سیدحسن صباغ حسن زاده فرزند میرزامحمد بشماره شناسنامه 31079 صادره از قوچان در 
شش��دانگ یک باب مغازه به مس��احت 34.62 مترمربع در قسمتی از پالک شماره 6 فرعی از 
2784 اصلی بخش یک قوچان   خریداری از مالک رسمی آقای میرزا محمد صباغ حسن زاده  
محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 1398114406010000165)آ9808803(
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/1
 عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی/برابر رای شماره1398/07/11-139860306010001973 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک قوچ��ان تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی آقای 
سیدحس��ن صباغ حسن زاده فرزند میرزامحمد بش��ماره شناسنامه 31079 صادره از قوچان 
در شش��دانگ یک باب مغازه  به مس��احت 52.92 مترمربع در قسمتی از پالکهای شمارات 6 
فرعی از 2784اصلی و 13فرعی از 2784 اصلی بخش یک قوچان خریداری از مالک رس��می 
آق��ای میرزامحمد صباغ حس��ن زاده  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو 
م��اه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف م��دت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.کالسه 

1398114406010000163)آ9808804(
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/16                     تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/1

عباس برق شمشیر-رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک قوچان

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی/برابر رای شماره 1398/07/11-139860306010001978 
هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مس��تقر در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک قوچ��ان تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم 
فاطمه محمدی فرزند عباس��علی بش��ماره شناس��نامه 39505 صادره از قوچان در ششدانگ 
یک باب س��اختمان به مس��احت 455.50 مترمربع  قس��متی از پالکهای شمارات 5و 6 و13 
فرع��ی از 2784 اصل��ی  واقع در بخش یک قوچان خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می 
آقای میرزا محمد صباغ حس��ن زاده  محرز گردیده اس��ت.لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. کالس��ه 

1398114406010000164)آ9808807(
تاریخ انتشار نوبت اول : 98/7/16

تاریخ انتشار نوبت دوم :98/8/1
عباس برق شمشیر

رئیس ثبت اسناد وامالک قوچان

آگهی آراء هیئت حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قاون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیأت مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک فاروج مورد رس��یدگی 
و تأیی��د ق��رار گرفت��ه جهت اطالع عم��وم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی 
های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل آگهی می گردد:بخش سه قوچان پالک 52 

اصلی- اراضی برگرد.
- ششدانگ یک واحد گلخانه دارای پالک .... فرعی از 52 اصلی فوق به مساحت 4033/34متر 
مرب��ع ابتیاعی آقای محمد رضا نوروزی فرزند نور محمد از محل مالکیت ثبتی رس��می آقای 

حسین حسینی برابر رأی شماره 1398/583-98/06/14 کالسه 11-1398هیأت
بخش سه قوچان پالک 115 اصلی - اراضی سه گنبد

- ششدانگ یک قطعه زمین  یک مزروعی دارای پالک .... فرعی از 115 اصلی فوق به مساحت 
68154/10 متر مربع که مقدار 7986متر مربع از آن در حریم کال زرگر واقع اس��ت ابتیاعی 
آقای محمد رحیمیان سکه  از محل مالکیت ثبتی رسمی آقای قربانعلی دوربین و شاه حسین 

کارگر برابر رأی شماره 1398/560-98/06/04 کالسه 77-1397 هیأت
بخش سه قوچان پالک 117 اصلی - اراضی مایوان

-شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پالک .... فرعی از 117 اصلی فوق به مس��احت 
51981/82 متر مربع ابتیاعی آقای عباسعلی قجر مایوان فرزند محمد حسین از محل مالکیت 
ثبتی رس��می آقای حیدر حیدریان برابر رأی ش��ماره 1398/541-98/05/28 کالس��ه 37-

1397 هیأت
-شش��دانگ یک قطع��ه باغ میمی دارای پ��الک 711 فرعی از 117 اصلی فوق به مس��احت 
3904/37 متر مربع ابتیاعی آقای علی محمد ژاله مایوان فرزند محمد از محل مالکیت ثبتی 
رس��می آقای محمد ژاله مایوان برابر رأی شماره 1398/466-98/05/06 کالسه 1396-50 

هیأت
بخش سه قوچان پالک 151 اصلی -  اراضی سنگلی شیرین

-شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دارای پالک .... فرعی از 151 اصلی فوق به مس��احت 
49026/28 متر مربع که مقدار 635 متر مربع در حریم کال زرگر واقع گردیده است ابتیاعی 
آقای رش��ید سیاوشی رس��تم آباد فرزند حس��ین از محل مالکیت ثبتی رس��می آقای احمد 

خسروانی برابر أی شماره 1398/600-98/06/24 کالسه 76-1397 هیأت
لذا بدینوسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می 
گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند 
معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود ضمناً صدور س��ند مالکیت 
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محمد اسماعیل فرهمند
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک فاروج
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نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تشکیل کابینه فراگیر عاجز ماند

مرگ سیاسی یک دلقک
  جهان/ سید احمد موسوی  روز گذشته بود 
که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
که از سوی »روون ریولین« رئیس این رژیم مأمور 
تشکیل کابینه شده بود، ضمن اذعان به شکست 
خود در تشــکیل کابینه ائتالفی از تصمیم خود 
مبنی بر انصراف از این روند خبر داده و اعالم کرد 
اختیار تشکیل کابینه را به ریولین، بازگردانده است. 
به نوشته هاآرتص در پی اعالم استعفای نتانیاهو، 
ریولین، بنی گانتز رهبر حزب آبی و سفید را مأمور 
تشکیل کابینه کرده است. این نخستین بار از سال 
2006 است که از شخص دیگری به غیر از نتانیاهو 
خواسته شده تا این کار را انجام دهد، اما اینکه گانتز 
بتواند در تشــکیل کابینه- که آن هم به واســطه 
نداشتن اکثریت قاطع ائتالفی خواهد بود- موفق 
شود، در هاله ای از ابهام است. شرایط فعلی نشان 
می دهد که یک دهه سلطه نتانیاهو بر سیاست رژیم 
اسرائیل احتماالً به پایان خواهد رسید و ثانیه ها برای 
انتقال وی به زباله دان تاریخ به شماره افتاده است.

 رؤیای بر باد رفته صهیونیست ها
به گفته دیوید ماکوفسکی، مدیر پروژه روابط عرب 
و اســرائیل در انستیتوی واشنگتن در حال حاضر 
رؤیای ریولین - که هنگام دادن اختیار تشــکیل 
دولت به نتانیاهو در باره آن سخن گفت - در مورد 
لزوم تشــکیل ائتالف میان دو حزب بزرگ برای 
تقویــت وحدت ملــت در رویارویی با چالش های 
بزرگی که روبه روی اسرائیل است با رد درخواست 
حزب لیکود برای تشــکیل دولت ائتالفی از سوی 
گانتز و عدم همراهی لیبرمن و حزبش در تشکیل 
دولت ائتالفی با لیکود که دلیل اصلی شکســت 
نتانیاهو در تشــکیل کابینه شد، عمالً بر باد رفته 

تلقی می شود.

 کابوس مشترک گانتز و نتانیاهو
وی افزود: اما گانتز که پیش از انتخابات هدفش را 
نابودی و حذف نتانیاهو اعالم کرده بود و به خوبی 
می دانست که نتانیاهو نمی تواند موفق به تشکیل 
دولت شــود، خود برای تشکیل کابینه با مشکلی 
مشابه نتانیاهو مواجه است؛ در واقع مشکل اصلی 
گانتز این است که به جز حزب لیکود با 32 کرسی، 

ســایر احزاب هیچ کدام به تنهایی نمی توانند 17 
کرسی مورد نیاز برای تشکیل کابینه را فراهم کنند؛ 
بنابراین گانتز یا مجبور است برای تشکیل دولت با 
لیکود ائتالف کند یا ناگزیر از تشکیل دولت ائتالفی 
با دو حزب دیگر است که اتفاقاً اختالف شدید هم 
بــا هم دارند. با این حال گانتز هنوز هم با توجه به 

دو شکست متوالی نتانیاهو، در 
شرایط کنونی دست باال را دارد.

یکی دیگــر از موانع پیش روی 
حزب ســفید و آبی گانتز برای 
تشکیل کابینه ائتالفی با لیکود 
پرونده فساد نتانیاهو است؛ برپایه 
نخست  اســرائیل،  رژیم  قانون 
وزیــر می تواند در صورت صدور 
کیفرخواست در سمت خود باقی 
بماند ، اما دیگر وزرای کابینه در 
این شــرایط بایــد کناره گیری 
کنند. بنابراین اگر لیکود و آبی-

ســفید یک دولت وحدت ملی را با نخست وزیری 
چرخشی تشکیل دهند، نتانیاهو اصرار دارد که او 
نخستین نخســت وزیر چرخشی باشد تا نه فقط 
در صورت صدور کیفرخواست در سمت خود باقی 
بماند، بلکه این شیوه اهرم فشاری برای او در دعاوی 
اقامه شده نیز باشد. به نوشته هاآرتص در حالی که 

قانون گذاران عرب سرزمین های اشغالی قول دادند 
تا از گانتز در تشــکیل دولت حمایت کنند، اما از 
آنجایی که تشــکیل دولت در رژیم صهیونیستی 
نیازمند اکثریتی با 61 کرســی از 120 کرســی 
کنست اســت، گانتز برای تشــکیل کابینه هنوز 
بیش از 10 کرسی کم دارد. در عین حال ریولین 
به صراحت اعالم کرده اســت با 
توجه به برگــزاری دو انتخابات 
در ســال جاری او تالش می کند 
تــا از برگــزاری انتخابات جدید 

جلوگیری کند.

 سناریوهایی برای 
خروج از بحران

بــه گفته ماکوفســکی، در حال 
حاضر گانتز برای موفق شــدن و 
خارج کردن اسرائیل از بحران سه 
سناریو پیش رو دارد. اینکه وی به 
آنچه به عنوان برنامه مصالحه ریولین معروف شده 
اســت، تکیه کند و به دنبال رفع بن بست درباره 
نقش نتانیاهو باشد. این طرح شامل اصالح قانونی 
است که به موجب آن قدرت در صورت عدم توانایی 
در مدت 100 روز به معاون نخســت وزیر منتقل 
می شود ، مانند آریل شــارون در سال 2006 که 

به ســکته مغزی دچار شد. یعنی این قانون بیش 
از 100 روز قابل تمدید باشــد تا در صورت صدور 
کیفرخواست علیه نتانیاهو، گانتز بتواند جایگزین 
او شــود. با این وجود بی اعتمادی آبی و سفیدها 
به نتانیاهو به قدری عمیق است که مقامات حزب 
اعتقاد ندارند که وی در صورت کیفرخواست، قدرت 
را واگذار می کند. ســناریوی دوم اما دولت اقلیت 
کوچک اســت که گانتز، لیبرمن و یکی از احزاب 
راســت افراطی با 61 کرسی آن را تشکیل دهند. 
اما این ســناریو به منزله نادیده گرفته شدن تعهد 
لیبرمن مبنی بر عدم ائتالف بــا احزاب افراطی و 
جلوگیری از تشــکیل دولتی که نتانیاهو نخست 
وزیر آن نیســت محسوب می شود. سناریوی سوم 
اما برگزاری انتخابات سوم است. اگر گانتز نیز موفق 
به تشکیل دولت نشود، برگزاری سومین انتخابات 
بعید نیست. اگرچه نمی توان گفت که کدام یک از 
سناریوهای فوق پدیدار خواهند شد، اما همه آن ها 
یک ویژگی مشترک دارند؛ نتانیاهو دیگر نمی تواند 

به مسیرش در یک دهه گذشته ادامه دهد.

بن بست رژیم صهیونیستی و سؤال های پیش رو
به نوشته مدیر انســتیتوی واشنگتن، گانتز برای 
تشــکیل دولت بیش از هر چیــز دیگری نیازمند 
ائتالف با حزب لیکود است. آیا لیکود همچنان در 
گروگان شــخص نتانیاهو می ماند و نرمشی برای 
همراهی با گانتز نشــان نمی دهد؟ یا اینکه لیکود 
از نتانیاهو عبــور می کند و راه تــازه ای در پیش 
می گیرد؟ یا اینکه اعضای میانه روتر لیکود راه خود 
را از تندروها جدا می کنند و به گانتز می پیوندند؟ یا 
اینکه آویخای مندلبیت دادستان رژیم اسرائیل به 
زودی نتانیاهو را رسماً به ارتشا متهم می کند و او 
را به دادگاه می ســپارد تا او برای همیشه از سر راه 
برداشته شود؟ به هر حال اگر گانتز موفق به تشکیل 
دولت نشود، صهیونیست ها در سال جاری میالدی 
برای سومین بار باید به پای صندوق های رأی بروند. 
بعید اســت که نتیجۀ انتخابات ســوم هم فیصله 
دهنده اختالف احزاب سیاسی شود. در آن صورت 
می توان گفت که شــکاف های متنوع اجتماعی و 
سیاســی و مذهبی در رژیم اسرائیل چنان فعال 

شده اند که عمالً آن را به بن بست کشانده اند.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
حضور روسیه در آفریقا؛ واقعی 

یا نمادین؟
خالدی: اندیشکده کارنگی در یادداشتی تحت 
عنوان »بازگشــت روسیه به آفریقا« به موضوع 
احیای قدرت روسیه در چند سال اخیر پرداخته 
و نوشت: به نظر می رسد کرملین به دنبال نفوذ 
و اثرگذاری هر چه بیشتر در روندهای قاره سیاه 
است؛ موضوعی که به منزله چالش اساسی برای 
سیاست های ایاالت متحده در این منطقه خواهد 

بود.
در ادامه آمده اســت: از ســال 2014 و الحاق 
غیرقانونی کریمه به روســیه نگاه ها به شــرق 
دوخته شــده و همه از بازگشت دوباره دوره ای 
از جنگ سرد بیمناک هستند. پس از فروپاشی 
شــوروی از روسیه به عنوان ابر قدرتی در حال 
عقب نشــینی نام برده می شــد، اما اکنون و با 
افزایش مداخــالت کرملین از ونزوئال گرفته تا 
سوریه و سرتاسر خاورمیانه دوباره جاه طلبی ها 

مسکو بازگشته.  
مداخالت روســیه تنها محدود به آسیا، اروپا و 
آمریکای التین نمی شود، بلکه پس از یک دهه 
غیبت این کشور بار دیگر در قاره آفریقا نیز ظاهر 
شده است. این مسئله برای ایاالت متحده نگران 
کننده است، تا جایی که جان سالیوان، معاون 
وزیر امور خارجه آمریکا در سفر به آنگوال )اوایل 
ســال 2019( از روسیه در کنار چین به عنوان 
یک چالش بزرگ در آفریقا نام برده که باید برای 

آن فکری شود. 
اما آیا واقعاً این گونه است؟ آیا نفوذ و قابلیت های 
روسیه معنادار است یا تا حدودی ناچیز است؟ 
به سختی می توان در این مورد اظهار نظر کرد. 
هنوز معلوم نیست که سرمایه گذاری های روسیه 
در آفریقا در طول یک دهه گذشته به ایجاد یک 
پایگاه قدرت واقعی منجر شده باشد. با این وجود 
حضور روسیه در آفریقا از بعد سمبولیک مهم 
بوده و به نظر می رسد مسکو به طور فزاینده ای 
به آفریقا به عنــوان منطقه ای نگاه می کند که 

بتواند قدرت و نفوذ را تأثیر بگذارد. 
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سریال تحقیر سعودی ها توسط ترامپ ادامه دارد
پول بده، ناسزا بشنو!

جواد فراهانی: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در هر مناسبت و  هر تریبونی که 
صحبت می کند، از اهانت و تحقیر عربستان، پادشاه و امرای آن غافل نمی شود و تلی از 
ناسزا را بر سر آن ها خراب می کند. او همواره با دشمن تراشی برای سعودی و نمایش 
ایران به عنوان تهدید به رهبران ریاض گوشزد کرده است که اگر می خواهند از طرف 

آمریکا حمایت شوند، باید پول آن را بپردازند.
ولع ترامپ برای تیغ زدن سعودی در حالی است که براساس آمار و ارقام عربستان از 
زمان تصدیگری ترامپ در سمت ریاست جمهوری آمریکا تاکنون عربستان معامالتی 
تسلیحاتی به ارزش بیش از 450 میلیون دالر با واشنگتن امضا کرده است. ترامپ در 
حالی ادعا دارد از سعودی مقابل حمایت، باج خواهی و به مقامات آن توهین می کند 
که در مواقع نیاز سعودی ها را تنها گذاشته و آن را دستاویز دیگری برای باج خواهی و 
گرفتن پول بیشتر از سعودی ها قرار می دهد. مثالً هنگامی که تأسیسات نفتی آرامکو 
توسط نیروهای یمنی به آتش کشیده شد، باوجود درخواست مقامات سعودی حمایتی 
را شــاهد نبودیم.  ترامپ برای توجیه باج خواهی های خود از عربستان پا را از توهین 
به مقامات آن فراتر گذاشته و می گوید اگر ما از شما حمایت نکنیم، دو روزه حکومت 
 شما سقوط خواهد کرد و سرزمینتان به دست ایرانی ها اشغال می شود و اگر تاکنون 
مانده اید به خاطر وجود ســربازان ماست. حال این سؤال مطرح است که چرا ترامپ 
با وجود آنکه واشنگتن با ریاض شراکت قوی دارد و متحد بسیار نزدیک هم به شمار 

می روند، تا این حد اصرار دارد تا به مقامات سعودی توهین و آن ها را تحقیر کند؟ 
»محمد حســن الســاعدی« نویســنده وبگاه خبری »صوت العراق« در مقاله ای 
می نویســد: روابط بین واشــنگتن و ریاض از گذشته بر معادله ساده خرید سالح 
توســط ســعودی  و پرداخت پول و نفت به آمریکا در مقابل حمایت نظامی در 
صــورت نیاز مبتنی بوده اســت و عالوه براین ایاالت متحده مهم ترین شــریک 
اقتصادی عربستان در خاورمیانه است؛ بنابراین سعودی گزینه های زیادی در شیوه 
تعامل با واشــنگتن ندارد؛ به گونه ای که یا باید خواسته های آن را بپذیرد و پول 
الزم را بپردازد و یا آنکه بحران های داخلی در این کشــور به وجود خواهد آمد و 
شــاهزاده ها با یکدیگر دچار اختالف خواهند شد. آمریکا عادت دارد تا جایی که 
می تواند کشورهای جهان به ویژه کشورهای منطقه را تابع و تسلیم سیاست های 
خود کند و در دوره دونالد ترامپ این امر تنها به عربستان سعودی محدود نبوده و 
سعی کرده با تشکیل یک نظام به اصطالح امنیتی منطقه ای با مشارکت کشورهای 
عربی با هدف ساختگی مقابله با تهدید خارجی یعنی ایران از تمام این کشورها باج 
خواهی کند و اگر این کشورها روزی بخواهند که دیگر به باج خواهی های آمریکا 
پاسخ ندهند، سیاســت براندازی یکی دیگر از راهبردهای واشنگتن برای تسلیم 

کردن آن ها در قبال خواسته هایش خواهد بود.
گفتنی اســت رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه »فاکس نیوز« 
برای توجیه دلیل اعزام نظامیان این کشــور به عربستان سعودی، با افتخار از گرفتن 
پول در ازای اعزام نظامیان ســخن گفت و بار دیگر به عربستان سعودی توهین کرد. 
ترامپ گفت: »عربستان سعودی دارد پول )اعزام نظامیان آمریکا را( پرداخت می کند. 
شما می دانید که این موضوع هرگز پیش از این اتفاق نیفتاده بود. ما به آن ها گفتیم 
که شما باید پولش را بدهید و آن ها دارند پول می دهند. آن ها به جز پول، چیز دیگری 

ندارند فقط پول نقد«.
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))آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی((
ش��رکت آب و فاضالب مش��هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش��رکت های آب و فاضالب ش��هری و اس��تانی و از طریق 

مناقصات عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  . 

ف
دی

مدت اجراموضوعر
مبلغ برآورد اولیه

به ریال
مبلغ تضمین شرکت در

مناقصه به ریال
رتبه و رشته 

مورد نیاز
نوع تضمین شرکت در مناقصه

1
اجرای عملیات توسعه شبکه جمع آوری و نصب انشعابات فاضالب 
1234/574/737/5431/729/000/000 ماهمحدوده شهرک امام علی )قطعه 2( به همراه تأمین لوله و لوازم

5 آب

جاري  حساب  به  نقدی  واریز   .1  
پاسارگاد  شماره100050005بانکی 

شعبه آبفای مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت  

4 . چک تضمین شده بانکی

2
اجرای عملیات توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضالب به همراه تأمین 
لوله و لوازم در محدوده پراکنده خیابان های مفتح شرقی ، کارگر 

راضی ، سرخس و بابانظر
522/028/333/5541/102/000/000 ماه

3
اجرای عملیات توسعه شبکه و نصب انشعابات فاضالب به همراه تأمین 

لوله و لوازم در محدوده پراکنده خیابان های مهرآباد ، کارگر 
راضی ، الزهرا و بابانظر

522/026/384/3421/102/000/000 ماه 

1128/368/652/9451/419/000/000 ماه اجرای عملیات شبکه جمع آوری فاضالب در محدوده پراکنده الهیه4

تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ 1398/7/30 لغایت 1398/8/8 از محل دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب مشهد و یا در 
سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .

تاریخ و محل تس��لیم پاکات اس��ناد ارزیابی تکمیل ش��ده : پایان وقت اداری مورخ 1398/8/22 به آدرس مش��هد، خیابان فلس��طین، فلسطین 26، 
دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008124 .

مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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98
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50
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول   

دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد کمد و کانت��ر و کابینت چوبی 
تختخواب��ی   320 بیمارس��تان  پ��روژه 

شهید هاشمی نژاد را از طریق انجام مناقصه عمومی  از 
بخ��ش غیردولتی خریداری ،نص��ب و راه اندازی نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000153، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نشانی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبلغ 675/000/000 
ریال ضمانتنامه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر به  
امور مالی دانش��گاه  به نش��انی : مش��هد - روبروی شهید 
فکوری 94 -شهرک دانش و سالمت ستاد مرکزی دانشگاه  

- طبقه دوم تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/7/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/4

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/16
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/8/18

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت 
ن��ام:  ثب��ت   در س��امانه مذک��ور: 02141934 و دفت��ر 

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آگهی فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه طراحی،تأمین، نصب و اجرای سیستم 
حفاظت در برابر صاعقه کلیه تجهیزات و ساختمان های نیروگاه سیکل ترکیبی یزد

به شماره 98200/14)نوبت دوم(
ش�رکت تولید نیروی برق یزد در نظ��ر دارد ارزیابی کیفی پیمانکاران مناقصه موضوع فوق را بر اس��اس اطالعات ذیل و از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2098004211000024 برگزار نماید.
1-نوع مناقصه:محدود دو مرحله ای

2-زمان دریافت اسناد:از تاریخ 1398/08/01 لغایت 1398/08/08
3-نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه:واجدین شرایط می توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و 

به صورت الکترونیکی اسناد را دریافت نمایند.
برای ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نمایید.

4-آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها:ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/08/22
5-تس��لیم پیش��نهادها کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد تا اعالم نتایج و ارسال دعوتنامه به مناقصه 

گران تایید صالحیت شده برای شرکت در مناقصه، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد
6-نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه گذار:یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، 

واحد بازرگانی 035-38254812-13
7-توضیحات:س��ایر مش��خصات در اسناد درج شده اس��ت.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پیش��نهاد هایی که بعد از موعد 

مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
معاونت مالی و پشتیبانی

وزارت نیرو
شرکت تولید نیروی برق یزد
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آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
) توام با ارزیابی کیفی( شماره 98/316 نوبت دوم

برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع مناقصه : احداث ساختمان شماره دو اتفاقات و عملیات راز و جرگالن

*مهلت، محل دریافت و تحویل اس��ناد: روزه��ای کاری از تاریخ 1398/07/28 تا تاریخ 
1398/08/02 و محل آن بجنورد- انتهای خیابان طالقانی غربی- ش��رکت توزیع نیروی 

برق استان خراسان شمالی – امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا ساعت 13/00 روز شنبه مورخ 1398/08/18 و تاریخ 

گشایش پاکات ساعت 10/00روز سه شنبه مورخ 1398/08/21 می باشد.
*میزان تضمین شرکت در مناقصه احداث ساختمان شماره دو اتفاقات و عملیات راز و 

جرگالن مبلغ 447/372/459 ریال می باشد.
مبلغ خرید اس��ناد 500/000 ریال واریز به حساب سپهر 0101806120009 بانک صادرات 

به نام وجوه امانی حاصل از سایر در آمد ها می باشد.
به پیش��نهاد های فاقد س��پرده و امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از 
انقض��اء مدت مق��رر در فراخوان واصل می گردد، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس اینترنتی:

WWW.NKEDC.IR -1
WWW.TAVANIR.ORG.IR -2

WWW.IETS.MPORG.IR -3 مراجعه نمایند.
 روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 
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