
 

پرونده ای درباره استخاره
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گفت وگو با »ماشاءاهلل شاهمرادی زاده« بازیگر و کارگردان  پول ویلموتس در ترکیه پرداخت شده است آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه:
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  مشورت مقدم بر استخاره است
  استخاره آری یا نه؟

  استخاره پیش از تفکر و مشورت، تعطیل کردن عقل است

 ............ صفحه 9

 جزئیات یک نشان جدید در حوزه سبک زندگی تشریح شد 

»طیّب« استاندارد  زندگی اسالمی

غائله حمله به کنسولگری ایران 
در کربال از کجا آب خورد؟

 » الصرخی« 
در تل آویو 

است

 اقتصاد  مدیرعامل مؤسسه کیفیت رضوی گفت: نشان طیب یک نماد و استاندارد ممتاز 
برای ســبک زندگی اسالمی است و باید به یک اســتاندارد فرایندی و رسمی در سطح 
بین المللی تبدیل شود. زمانی در نشست خبری نخستین جشنواره محصوالت کسب و 
کار طیب، مأموریت این مؤسسه را ارتقای کیفیت زندگی دانست که با طراحی و استقرار 
نشــان طیب تحقق خواهد یافت. وی »طیب« را نیز یک نشان کیفیت معرفی کرد که از 
مضمون قرآنی »حیات طیبه« گرفته شده و باالترین سطح استانداردها برای یک زندگی 
ممتاز را شامل می شود. وی با اشاره به اینکه طراحی نشان طیب از سال 1394 در مؤسسه 

پژوهش های علوم صنایع غذایی کلید خورده و تا امروز بیش از...

annotation@qudsonline.ir

سـرمـقـالـه
ایمان شمسایی

دو ماه عزاداری برای آل اهلل با شــهادت ولی نعمتمان حضرت رضا علیه الســالم 
به پایان رســید و نهم ربیع االول همزمان با ســالروز آغاز امامت حضرت ولیعصر 
ارواحنا فداه، جشن های مسلمانان رنگ تازه به خود گرفت. سالروز امامت امام عصر 
عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، ســالروز ازدواج حضرت خدیجه و پیامبر رحمت 

علیهماالسالم، والدت پیامبر خاتم به روایت اهل سنت و...

ربیع االول 
ماه جشن، وحدت یا برائت؟ 

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 6

 زندگی  ماجرای»الَصرخی« محدود به امسال 
و ســه یا چهارســال اخیر نمی شــود. رد پای 
آشکار این آیت اهلل خودخوانده بعثی و داعشی 
را می شود حتی در آشوب های هشت سال پیش 
عراق هم پیدا کرد. دنبال رد پاهای پنهانش هم 

اگر می گردید، باید...

ایران 
گام چهارم را 

چگونه برداشت؟

فردو 
نامی هراس انگیز 

برای غربی ها

تولیت آستان قدس رضوی 
در سفر 

به استان یزد: 

ریشه انقالب اسالمی 
در محبت مردم به 

اهل بیت b است
 ............ صفحه 3 ............ صفحه 2

بهره برداری از 
 ۲۰۵ طرح فنی

در صدا و سیمای 
خراسان رضوی

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

قدس خراسان/آرزویم ساخت فیلم هایی 
با محوریت امام رضاj است

تاج: بازی تیم ملی با هنگ کنگ را 
در مشهد برگزار می کنیم

مبارزه با فساد اقتصادی
 سرمایه دار حالل خور را تشویق می کند
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فراخوان مناقصه)نوبت دوم( 
بیمارستان ام البنین)س(

شرح در صفحه 8
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آگهی فراخوان ارزیابی 
کیفی پیمانکاران

مرحله دوم نوبت اول
نگهداری و تعمیرات تاسیسات 
مکانیکی و برقی ساختمان ها 

و محوطه پردیس دانشگاه 
فردوسی مشهد

 شرح در صفحه  اول قدس خراسان

/ع
98
09
98
5

آگهی فراخوان مشاور نوبت دوم )شماره مجوز 1398/4876(
پروژه های راه اندازی سیستم اطالعات مکانی )GIS( شبکه ،علمک و مشترکین 

در شهرها و روستاهای تابعه استان گیالن 
شرکت گاز استان گیالن در نظر دارد انجام خدمات موضوع فوق را به روش QCBS )انتخاب بر اساس 
قیم��ت و کیفی��ت ( مطابق با آیین نام��ه اجرایی بند ه ماده 29 قانون برگزاری مناقصات )موضوع مصوبه ش��ماره 

84178/ت34162ه مورخ 1385/07/16 هیئت محترم وزیران(به مشاوران واجد صالحیت واگذار نماید.
لذا از کلیه مش��اوران محترمی که دارای گواهینامه صالحیت خدمات مش��اوره از سازمان برنامه و بودجه کشور 
در رش��ته)GIS( سیس��تم های اطالعات جغرافیایی(- پایه 2 و باالتر می باش��ند دعوت می گردد حداکثر تا تاریخ 
98/08/22 اعالم آمادگی کتبی به نش��انی رش��ت - خ ملت - خ ش��هید س��یادتی - س��اختمان مرکزی شرکت گاز 
اس��تان گیالن - امور قراردادها ارائه دهند و فرمهای اس��تعالم ارزیابی کیفی مشاوران را دریافت و حداکثر تا 

تاریخ 98/08/29 تحویل نمایند .
تلفن تماس :333690869 - 013

تاریخ انتشار نوبت اول :سه شنبه 98/08/14         تاریخ انتشار نوبت دوم : شنبه   98/08/18 
روابط عمومی شرکت گاز استان گیالن 

/ع
98
09
95
7

شرکت گاز استان گیالن 

آگهي تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مناقصات )نوبت دوم(
ش��رکت تولی��د نیروی ب��رق یزد در نظر دارد تجدید ارزیابی کیفی مناقصات مربوط به نیروگاه س��یکل ترکیبی یزد را بر اس��اس اطالعات ذیل و از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید.

موضوع مناقصهشماره ثبت سامانه ستادشماره مناقصهردیف
تعویض لوله های دفنی داخل برج خنک کن مولد بخار S1 نیروگاه سیکل ترکیبی یزد198200/042098004211000026
اجرای عملیات لوله کشی گاز مولدهای آلستوم و کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی یزد298200/082098004211000027
محدود دو مرحله  اینوع مناقصات3
از تاریخ 1398/08/18 لغایت 1398/08/20زمان دریافت اسناد4

نحوه دریافت اسناد و ثبت نام در سامانه5
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.

ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/09/04آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها6
ساعت 14:30 روز دوشنبه مورخ 1398/09/04زمان گشایش پیشنهادها7

تسلیم پیشنهادها8
کلیه مراحل برگزاری استعالم ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد 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

نشانی و شماره تماس دستگاه مناقصه  گذار9
یزد، بلوار دانشجو، کوچه جنب دانشگاه پیام نور )چهل و یکم(، شرکت تولید نیروی برق یزد، واحد 

بازرگانی 035-38254812-13

10
سایر مشخصات در اسناد درج شده است.در ضمن به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و توضیحات

پیشنهاد هایی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

معاونت مالی و پشتیبانی

/ع
98
09
95
6

وزارت نیرو

مهر ایران  
بـه 

آذربایجان 

دستورهای جداگانه رئیس جمهور
 تولیت آستان قدس رضوی 

و وزیر کشور برای رسیدگی به زلزله زدگان

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

 : jامام صادق
خوش اخالقى 

در بين مردم 
زينت اسالم 

است.   
مشکات االنوار فی غرر 

االخبارص240
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روزنامـه صبـح ایـران

 حجت االسالم صدیقی: تأسف آور است که برخی برای تصویب لوایح مربوط به FATF دروغ می گویند سیاست: صدیقی، امام جمعه موقت تهران در خطبه های دیروز نماز جمعه تهران با بیان 
اینکه تأسف آور است که هنوز هم عده ای پیگیر تصویب لوایح مرتبط با FATF هستند و گاهی هم دروغ می گویند، افزود: گفتند در جلسه سران قوا توافق شده است و آن را به بیت رهبر انقالب مرتبط کردند که 

بعد هم تکذیب شد. آیا برجام کافی نبود که آقایان می خواهند مضیقه های بیشتری را به ملت تحمیل کنند؟

 سیاســت/ آرش خلیل خانه  تهران در 
گام چهارم کاهش تعهدات هســته ای خود 
در مقابل بدعهدی و وقت کشی اروپا به فردو 
رسید. ســایتی در اعماق صخره ای کوه های 
اطراف قم که نامش برای آنکه هراس در دل 

اروپایی ها و آمریکایی ها بیندازد، کافی است.
زمانی که ایران تأسیســات هسته ای فردو را 
در ســال 2009 پس از انتشــار عکس های 
ماهواره های جاسوسی آمریکا و فرانسه علنی 
کــرد، ویژگی های آن از جملــه ایمنی و در 
دسترس نبودنش واکنش شدید کشورهای 
غربــی و ابراز نگرانی و هراس آن ها را در پی 
داشــت؛ زیرا قرار داشــتن آن در عمق 90 
متری زیر صخره های کــوه در نقطه ای دور 
از دسترس و در دل منطقه پدافندی نشان 
می داد در بدترین شرایط هم امکان انهدام و 
تخریب آن وجود ندارد. سایت فردو با ظرفیت 
حدود ۳ هزار ســانتریفیوژ در ســال ۱۳۸۷ 
ساخته شــد. این سایت به عنوان جایگزین 
برای سایت غنی سازی نطنز در شرایط تهدید 
و تحریم از سوی برخی کشورها بنا شد تا در 
بحرانی ترین شرایط، صنعت هسته ای کشور 
را در مقیاســی حداقلی در خود حفظ کند. 
بین سال های 90 تا 9۱ تعداد سانتریفیوژهای 
نصب و فعال آن به بیش از 2هزار ماشــین 
رسید.آنچه سایت فردو را بیش 
از پیش برای کشورهای غربی 
مهم و نگران کننده می کرد این 
بود کــه در یک مقطع خاص 
زمانی که تحریم ها به اوج خود 
رسید و آمریکایی ها از فروش 
تحقیقاتی  رآکتور  ســوخت 
تهران نیــز جلوگیری کردند، 
ایران به سمت غنی سازی 20 
درصد حرکت کرد و ایران تا 
مرحله تولید میله های سوخت 
20 درصد هم پیش رفت که 
این سطح از غنی سازی نیز در 

سایت فردو انجام گرفت. 
همیــن ویژگی ســبب شــد در برجام هم 
آمریکایی ها و تروئیکای اروپایی متحد آن ها 
تأکیــد ویــژه ای بر محدود شــدن فعالیت 

سایت فردو داشته باشند تا آنجا که یکی از 
خواسته های اصلی آن ها که مورد توافق هم 
قرار گرفــت این بود که ســایت فردو برای 
همیشه به یک مرکز تحقیقاتی بدل شود و 
هیچ فعالیت صنعتی یا نیمه صنعتی در آن 
صورت نگیرد. ایران اما با هوشیاری حاضر به 
جمع آوری بخشی از سانتریفیوژ های مستقر 
در این سایت نشد و در نهایت یک هزار و 44 
دستگاه غنی سازی نسل اول در یک بال این 
سایت باقی ماند. از این مجموعه که شامل 6 
آبشار می شود نیز مقرر شد تنها دو آبشار در 
خأل فعال بماند و چرخه گازدهی آن ها توسط 
آژانس پلمب شد تا این دستگاه ها در خأل به 
گردش خود ادامه دهند. در هفته های گذشته 
با مشخص شــدن اینکه قرار نیست اتفاق 
خاصی رخ دهد و حرکت ویژه ای از ســوی 
اروپایی ها برای شکستن بن بست موجود در 
مسیر حفظ برجام و عمل به وعده های داده 
شده به منظور ایجاد خط اعتباری و راه اندازی 
اینستکس شــکل گیرد، گمانه زنی ها درباره 
گام چهارم ایران باال گرفت. تهران در سه گام 
قبلی ابتدا محدودیت و سقف ذخایر اورانیوم 
غنی شــده و آب سنگین، در گام دوم سقف 
میزان غنی سازی و عبور از مرز ۳/6۷ درصد 

و در گام سوم محدودیت ها در بخش تحقیق 
و توسعه و به کارگیری سانتریفیوژهای نسل 

جدید را کنار گذاشت.

 فردو کم هزینه و پربازده
برای گام چهارم سه گزینه مقابل دولت قرار 
داشت؛ از سرگیری غنی سازی در فردو، مونتاژ 
مجدد ماشین های غنی ســازی جمع آوری 
شده در سایت نطنز و باالخره توقف اجرای 
داوطلبانه پروتکل الحاقی. برخی کارشناسان 
حتی بر این باور بودند که تا همین جا صبوری 
تهران کافی است و دولت روحانی باید فرایند 
خــروج از ان پی تی را آغاز کند. اما در نهایت 
تصمیم نظام گزینه اول یعنی فردو بود. با این 
حال تهران اعالم کرده در این ســایت از مرز 
غنی ســازی 5 درصد فراتر نخواهد رفت. اما 
چرا فردو؟ دکتر بخشــایش اردستانی، نایب 
رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجــی مجلس با اشــاره بــه اینکه فردو 
امن ترین و مطمئن ترین بخش از تأسیسات 
اتمی ایران است، می گوید: ویژگی فردو این 
بود که ماشین های غنی سازی در آنجا آماده 
بود و نیاز به نصب نداشــت و کار سریع تر و 
کم هزینه تر انجام می شــود. از سوی دیگر 

فردو یک تأسیســات نمادین است که فعال 
شــدن آن یک پیام سیاسی هم دارد. حسن 
بهشتی پور، کارشــناس مسائل هسته ای و 
سیاست خارجی کشــور می گوید: فردو از 
مراکز مهمی بود که آمریکایی ها خیلی روی 
آن حساس بودند، چون دسترسی نظامی به 
آن وجود ندارد، اما این سایت زیر نظر آژانس 
است و از سرگیری فعالیت غنی سازی در آن 
تخلف محسوب نمی شــود. این کارشناس 
مسائل هسته ای تصریح می کند: برای غربی ها 
خیلی مهم اســت که ایران غنی سازی را در 
این سایت از ســر می گیرد و همان طور که 
آقای روحانی هم پیش بینی کرد موجب سرو 
صدا و اعتراض آن ها شد؛ اما این اقدامی است 
تا ۱+4 و تروئیکای اروپایی را به تکاپو وادارد 
که موافقت آمریکا را بگیرند یا به هر شــکل 
تعهداتی را که داده اند اجرا کنند. اگر چه تا 
این لحظه کشورهای اروپایی به جای فشار بر 
آمریکا، انتقادهای خود را متوجه تهران کرده 
و ایران را به نقض توافق متهم می کنند که 
اتفاق خوبی نیست و نشان می دهد برداشت 
نظام در مورد غیرقابل اعتماد بودن اروپایی ها 
و ناتوانی یــا بی انگیزگی آن هــا در اجرای 

وعده هایشان درست بوده است. 

ایران گام چهارم را چگونه برداشت؟

فردو؛ نامی هراس انگیز برای غربی ها

 از ایرانســل پرینت سرویس های ارزش افزوده سیم کارتم را گرفتم؛ 2میلیون 
و 265هزار تومان توسط این شرکت ها در سه سال گذشته از شارژ ایرانسلم به 
ســرقت رفته؛ به این صورت که90درصدشان توسط ۱۸ روبات تلگرامی خطم 
را عضو این ســرویس ها کردند، بدون اینکه خودم خبر داشــته باشــم! جالبه 
که یک ســال تلگرام نصب نکردم ولی شماره خطم به عنوان ممبر به هر کسی 
فروخته شــده و کلی تبلیغات و پیامک تبلیغاتی به همین خاطر برام میاد! این 
را گفتم که بدونید وقتی گفته می شود تلگرام جاسوس است، باور کنید. همین 
االن معلوم نیســت شماره تان را چه کسی برای ممبرهای سایت ها و کانال های 
تلگرامی به چه کســانی می فروشند! چه درآمدهای هنگفتی فقط از شماره تان 

در تلگرام به دست افراد بیگانه می رسه! 09360006158
 در بیمه طالیی فرهنگیان، فرق  کســانی که برای یک بیماری ساده ده ها بار پیش 
پزشــک می روند با کســانی که یک بار هم نمی روند چیست؟ چرا باید یک نوع تعرفه 

بدهند؟   09150007109

نماز جمعه

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

برای گام چهارم 
سه گزینه مقابل 
دولت قرار داشت؛ از 
سرگیری غنی سازی 
در فردو، مونتاژ مجدد 
ماشین های غنی سازی 
جمع آوری شده در 
سایت نطنز و باالخره 
توقف اجرای داوطلبانه 
پروتکل الحاقی
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سرمقاله

 ایمان شمسایی - مدیر مسئول

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

 آیت اهلل علم الهدی 
در خطبه های نماز جمعه:

مبارزه با فساد اقتصادی، سرمایه دار 
حالل خور  را تشویق می کند

سیاســت: آیت اهلل ســیداحمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد در جوار بارگاه منور 
رضوی اظهار کرد: همه کسانی که در این کشور 
مسئول هستند نوکر مردمند و اصل، مردم هستند 
و ما خادم و نوکر مردم هستیم؛ نوکر وقتی برای 
اربابش کار می کند باید برای اربابش شفاف سازی 
کند؛ فســاد اقتصادی ویروس مهلکی است که 
جان، امنیت و ناموس مردم را هدف گرفته است؛ 
فســاد یک ویروس اقتصادی اســت. به گزارش 
تســنیم، امام جمعه مشهدمقدس گفت: مفسد 
دنبال فساد اقتصادی، ولنگاری و چشم دوختن 
به ناموس بی گناه و مظلوم مردم است؛ مفسد یک 
عنصر ناپاک است که باید برای این مردم، جانی و 
خائن به مالشان مشخص شود؛ برخی زمزمه های 
مسموم برای جلوگیری از این حرکت مجاهدانه 
قوه قضائیه برای این است که در مملکتی که دزد 
بگیری شروع شده یک وقت گریبان خود این ها 
به عنوان دزد، گیر نیفتد؛ می گویند فساد را که 
علنی می کنید ســبب نومیدی مردم می شود، 
در حالی که برعکس اســت. شما مردم را نادان 
فرض کرده اید، مردم خوب می فهمند؛ دزدی ها 
را مردم خوب می دانند. علم الهدی ادامه داد: مردم 
می بینند که بعضاً اولیه های زندگی خود را ندارند 
اما فالنی هر روز بر برق اتومبیل و ثروتش افزوده 
می شود و می فهمد دزد است؛ اگر دزد نبود این 
طور نبود که عده ای به نان شب محتاج باشند. اگر 
دزدبگیر در این مملکت پیدا نشود مردم نومید 
می شوند؛ اما دزدبگیر پیدا شــود مردم امیدوار 
می شــوند. می گویند این حرکت، سرمایه دار را 
فراری می دهد؛ سرمایه دار دنبال سود حالل است 
یا می خواهد به دزدان اضافه شود؟ سرمایه داری 
که می خواهد بر دزدها اضافه شود بهتر که فرار 
کند. وی بیان کرد: ســرمایه دار باتقوا و متدین 
و ســرمایه دار حالل خور و پاک و مقدســی که 
می خواهد سرمایه اش را به کار گیرد و رزق و سود 
حالل بدست بیاورد وقتی می فهمد مملکت جای 
دزدی نیست، بیشتر تشویق می شود و می داند 
پولش را کســی نمی دزدد. این مســئله دزد را 
فراری می دهــد. جریان ها، طرح ها و لوایحی که 
شفاف ســازی را زیر ســؤال ببرد از نظر مردم ما 

تولید سوءظن می کند.

ربیع االول، ماه جشن، وحدت یا برائت؟ 
دو ماه عزاداری برای آل اهلل با شــهادت ولی نعمتمان حضرت رضا علیه السالم به پایان 
رســید و نهم ربیع االول همزمان با ســالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر ارواحنا فداه، 

جشن های مسلمانان رنگ تازه به خود گرفت.
ســالروز امامت امام عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشریف، سالروز ازدواج حضرت خدیجه 
و پیامبر رحمت علیهماالســالم، والدت پیامبر خاتم به روایت اهل سنت و اهل تشیع و 
والدت امام صادق علیه السالم، ربیع االول را به ربیع المولود بدل ساخته است . اما این تنها 
روی ماجرا نیست. بحث های اختالفی و فریاد زدن وحدت و برائت، به دو صدا از جامعه 
مسلمین تبدیل شده در حالی که بر اساس نص صریح قرآن و روایات، وحدت و برائت از 
اصلی ترین آموزه های اسالم است و مصادیق روز و مواجهه امت اسالمی با ظالمان زمان، 

ضرورت وحدت و برائت از طاغوت را بیشتر کرده است. 
۱. نهم ربیع االول سرآغاز جشن  همه مسلمانان یا فقط شیعیان؟ بر اساس باور بسیاری از 
فرقه های اهل تسنن و عشق و ارادتی که به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم دارند، 
اهل سنت نیز در انتظار منجی اند. نجات بخشی که انتقام ظلم های صدر تاریخ تا امروز را از 
طاغوت های زمان بگیرد و با بسط عدل، مسیر هدایت را هموار کند. شمس الدین محمدبن 
احمد سفارینی حنبلی- متوفی ســال ۱۱۸۸ و از علمای اهل سنت می گوید: »روایات 
پیرامون خروج مهدی )عجل اهلل تعالی فرجه الشریف( بسیار زیادند و به حد تواتر معنوی 
رسیده اند و این مسئله میان علمای اهل سنت به قدری شایع است که از معتقدات آنان 
به حساب می آید، لذا ایمان به خروج مهدی واجب است، چنانچه این مسئله نزد اهل علم 
به اثبات رســیده و در کتب اعتقادی اهل سنت و جماعت تدوین شده است«. پس نهم 

ربیع االول و سالروز آغاز امامت منجی آخرالزمان، عید اغلب مسلمانان است.  
2. ربیع االول ماه برائت است؟ در پاسخ باید گفت برائت جستن از مشرکان و طاغوت، نص 
صریح قرآن مجید و مورد اتفاق شــیعه و سنی است. آیت اهلل مکارم شیرازی در تفسیر 
نمونه جلد۳ صفحه 4۱۸ درباره لعن جبت و طاغوت می گوید: »واژه جبت در قرآن در آیه 
5۱ سوره نساء آمده و در اصل به معنای سحر، ساحر و بت است و واژه طاغوت که هشت 
بــار در قرآن آمده از ماده طغیان و به معنی تعدی و تجاوز از حد بوده و اموری از قبیل 
شیطان، حاکم جبار و هر معبود غیر خدا و هر مسیری که به غیر خدا و حق منتهی شود 
گفته می شود«. بر این اساس، برائت جستن از جبت و طاغوت و توسل به منجی، دلیلی 

دیگر است تا ربیع االول برای شیعه و سنی، متفاوت تر از دیگر ماه ها باشد.
۳. ربیع االول زمان وحدت است؟ پاسخ این پرسش نیز آری است. این ماه به سبب والدت 
نبی اسالم و آغاز امامت منجی آخرالزمان، بهترین مناسبت برای بیان و تأکید بر حفظ 

وحدت بین شیعه و سنی در عین وجود اختالفات است.  
اهل سنت و تشیع در مبانی تاریخی و فقهی با هم اختالف دارند. این اختالفات در جای 
خود جدی و محکم اســت اما ترسیم امت واحده پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه و حضور 
پررنگ دشمن مشترک و طاغوت های زمان، شیعه و سنی را به دو بال برای رسیدن به 
تعالی و سعادت بدل کرده است و مقدمات ظهور منجی با همین اتحاد و شناخت از دشمن 

مشترک فراهم خواهد شد. ان شاء اهلل 

س��ند مالکی��ت ، ب��رگ کمپان��ی و شناس��نامه مالکی��ت 
)ب��رگ س��بز ( س��واری ولیک��س C30 م��دل 1392 ب��ه 
ش��ماره انتظام��ی  894 ص32 ای��ران 52 ب��ه  ش��ماره 
شاس��ی ش��ماره  و   GW4G151201139173 موت��ور 
 NA6NF2115DC001216 بن��ام محم��د ص��ادق محمد 
پوراسفدن مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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نس��یم  پرای��د  س��واری  خ��ودرو  س��بز  ب��رگ 
مدل1376رن��گ س��فید بش��ماره پ��اک 11 ایران 
355 و 21 شماره موتور 00027951 شماره شاسی 
S1442276132183بنام عل��ی تقی زاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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شناسنامه )برگ سبز( خودرو کامیونت ون سیستم 
زامی��اد م��دل 1397 ب��ه رنگ اب��ی به ش��ماره پاک 
 Z24769582Z 682م22-ایران95 به ش��ماره موتور
ب��ه ش��ماره شاس��ی NAZPL140Bj0503680  بن��ام 
خدام��راد حملی مفق��ود گردیده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد )ایرانشهر(
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م��درک تحصیل��ی اینجان��ب امی��ر صفاری��ان فرزند 
الی��اس ب��ه ش��ماره مل��ی 3580445995 در مقطع 
کاردانی رش��ته برق صنعتی صادره از دانشگاه ازاد 
اس��امی واحد ایرانش��هر مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد )ایرانشهر(
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آگهی مناقصه عمومی  
ش��هرداری کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب ش��ورای اس��امی ش��هر  پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط 

واگذار نماید. 
رتبهمبلغ سپرده به ریالشرح عملیاتردیف

رتبه 5 ابنیه و5 تاسیسات2/500/000/000احداث چمن مصنوعی در مناطق 11،2،7،8

1- س��پرده ش��رکت در مناقصه به یکی از روش��های ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکی معادل مبلغ فوق که به مدت 90 روز اعتبار داش��ته و قابل تمدید باش��د و یا واریز فیش نقدی به 
مبلغ فوق به حساب 700786948623 بانك شهر.   2- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. 3- شهرداری کرج 
در رد یا قبول هر یك از پیشنهادها مختار است. 4- مبلغ 500/000 ریال بابت هزینه خرید اسناد به حساب 700785313795 نزد بانك شهر شهرداری واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید اسناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بال شهرداری کرج طبقه هفتم مراجعه نمایند. 
6- در هر صورت مدارك مندرج در اسناد مناقصه ماك فروش اسناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. 7- توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارك مربوط 
به پیمانکاران ش��رکت در مناقصه نزد ش��هرداری باقی می ماند. 8- الزم به ذکر اس��ت هنگام خرید اسناد داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صاحیت در سایت oldpmn.mporg.ir و یا 
sajar.mporg.ir، ، معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهی تغییرات اعضای شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صاحیت ایمنی معتبر الزامی میباشد.9- شرکت 
کنندگان در مناقصه می بایس��ت کلیه فرمها و اطاعات مورد درخواس��ت ش��هرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. 10-سایر اطاعات و جزئیات در 

اسناد مناقصه مندرج است.
11-پیشنهادات می بایست در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الك و  ممهور به مهر شرکت شده و  تا پایان  وقت اداری روز سه شنبه مورخ 98/8/28  به آدرس کرج- میدان توحید - بلوار 
بال دبیرخانه شهرداری کرج تحویل داده شود. 12-پیشنهادات رسیده در مورخ 98/8/29 در کمیسیون عالی معامات شهرداری کرج)دفتر شهردار( مطرح و پس از بررسی و کنترل برنده 

مناقصه اعام خواهد شد.در ضمن هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه میباشد.
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن 35892418-35892421-026  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید.

 اداره امور قراردادها و پیمانها - شهرداری کرج

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه  شركت قند چناران به شماره ثبت  271 و              
شناسه ملی  10380079707

بدینوس��یله از کلی��ه س��هامداران ش��رکت و ی��ا نماین��دگان قانون��ی آن��ان دعوت می ش��ود تا در 
جلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه که در س��اعت 8 صبح روز چهارش��نبه  م��ورخ  98/08/29 در 
دفت��ر س��ازمان مرکزی آس��تان ق��دس رضوی  واقع در مش��هد - چهارراه ش��هدا س��ازمان مرکزی                                                         

آستان قدس رضوی تشکیل می گردد حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه: 1-انتخ��اب ب��ازرس قانون��ی و حس��ابرس مس��تقل ب��رای س��ال مال��ی منتهی به 

1399/04/31
2-اس��تماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی برای عملکرد س��ال مالی منتهی 

به 1398/04/31
3-بررس��ی و تصویب تراز نامه ، حس��اب سود)زیان( و یاداشت های همراه صورت های مالی برای 

عملکرد سال مالی مذکور
4-انتخاب روزنامه کثیر االنتشار برای درج آگهی های شرکت در سال 1398-1399

5- انتخاب یا تمدید عضویت اعضای هیئت مدیره 
هیئت مدیره شرکت  قند چناران
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به ش��ماره 98/138  
1- نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به خدمات عمومی، تاسیسات، تعمیر و نگهداری، حمل و نقل، تایپ، خدمات فضای سبز وکانتین به تعداد 76 نفر 
جهت حوزه ستادی ، نیروگاههای سیکل ترکیبی شیروان ، شهید کاوه و گازی قاین

3- شرایط شركت كنندگان : تمامی شرکتهای دارای صاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی برای سال 1398  
4- مهلت و محل در یافت دعوت نامه مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در ساعت اداری از تاریخ 1398/08/16 لغایت 1398/08/23 با معرفی نامه معتبر 
به حوزه ستادی این شرکت به نشانی : مشهد � بلوار وکیل آباد � بلوار الدن � بین الدن 45 و میدان الله � پاك 98 � شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- معاونت 

مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : مبلغ تضمین1.700.000.000ریال)یک میلیارد و هفتصد میلیون ریال( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و یا واریز نقدی به حس��اب س��پهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات ش��عبه آب و برق به نش��انی مشهد � بلوار فکوری- بین 
فکوری 12 و 14 بنام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های  مخدوش یا سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- آخرین مهلت و محل تحویل پیشنهادها : آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 1398/08/26به معاونت مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی 

این شرکت به نشانی مذکور می باشد.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 در محل حوزه ستادی این شرکت 

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
9- س��ایر اطاعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج اس��ت و مدارك این مناقصه در س��ایتهای اینترنتی به نشانی : http://tender.tavanir.org.ir و پایگاه ملی 

اطاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
10- نحوه دریافت اسناد مناقصه : جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه 

آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با ارائه اصل فیش واریزی، بصورت حضوری و یا از طریق سایتهای فوق الذکر اقدام فرمایند.
روابط عمومی شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

/ع
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2

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به شماره 98/137 
1- نام دستگاه مناقصه گذار : شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان 

2- موضوع مناقصه : واگذاری انجام امور مربوط به حفظ و نگهداری، توسعه و حفاظت جنگل و فضای سبز نیروگاه سیکل ترکیبی شیروان
3- شرایط شركت كنندگان : تمامی شرکتهای دارای صاحیت توسط اداره کار و امور اجتماعی برای سال 1398  

4- مهلت و محل در یافت دعوت نامه مناقصه : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند در ساعت اداری از تاریخ 1398/08/15 لغایت 1398/08/22 با معرفی نامه معتبر 
به حوزه ستادی این شرکت به نشانی : مشهد � بلوار وکیل آباد � بلوار الدن � بین الدن 45 و میدان الله � پاك 98 � شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان- معاونت 

مالی و پشتیبانی- امور بازرگانی )تلفن : 35097456 - 051 ( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. 
5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 240.000.000 ریال )دویست و چهل میلیون ریال( به یکی از صورتهای مشروحه ذیل: 

ضمانتنامه بانکی، چك تضمین ش��ده بانکی و یا واریز نقدی به حس��اب س��پهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات ش��عبه آب و برق به نش��انی مشهد � بلوار فکوری- بین 
فکوری 12 و 14 بنام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و سپرده های  مخدوش یا سپرده های 

کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی که بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- آخرین مهلت و محل تحویل پیش�نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا س��اعت 12 روز پنجش��نبه مورخ 1398/08/23به معاونت مالی و پش��تیبانی- امور 

بازرگانی این شرکت به نشانی مذکور می باشد.
7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 1398/08/26 در محل حوزه ستادی این شرکت 

8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
9- س��ایر اطاعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج اس��ت و مدارك این مناقصه در س��ایتهای اینترنتی به نشانی : http://tender.tavanir.org.ir و پایگاه ملی 

اطاع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رؤیت می باشد.
10- نحوه دریافت اسناد مناقصه : جهت دریافت اسناد و شرکت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه 

آب و برق مشهد به نام شرکت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان با ارائه اصل فیش واریزی، 
 روابط عمومی شركت مدیریت تولید نیروگاههای گازی خراسان

/ع
98
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برگ سبز و سند کمپانی و سند محضری خودروی نیسان 
پاترول مدل 1377 رنگ س��رمه ای به ش��ماره انتظامی 
Z24051667Z و  862د58 ای��ران 22 ش��ماره موت��ور 
ش��ماره شاس��ی PNK15Z723931 به مالکیت ش��رکت 
معدنی مواد نسوز بیرجند سهامی عام مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
09
89
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تجدید مزایده عمومی )نوبت دوم(
شهرداری پیشوا باستناد مجوزشماره 98/587 – 98/6/7 شورای اسامی شهردرنظردارد 
نس��بت به واگذاری فضای تبلیغاتی شهر)محدوده قانونی شهر( به صورت اجاره ماهانه 
به مدت یکس��ال ازطریق مزایده عمومی اقدام نماید لذا ازمتقاضیان واشخاص حقوقی 
دعوت به عمل می آید به مدت ده روزپس ازانتش��ارآگهی نوبت دوم جهت کسب اطاع 
بیش��ترودریافت فرم ش��رایط ش��رکت درمزایده وارائه قیمت به مع��اون اداری ومالی 

وامورحقوقی وقراردادهای شهرداری مراجعه نمایند  تلفن تماس: 36721802- 021   
عباس طباطبائی – سرپرست شهرداری پیشوا /ع

98
09
78
6

شناس��نامه مالکی��ت )ب��رگ س��بز ( وان��ت دوکابین 
ب��ه   1394 م��دل  دیفرانس��یل  ت��ک   5 وین��گل 
ش��ماره انتظام��ی  126 م96 ای��ران 74 ب��ه  ش��ماره 
شاس��ی   ش��ماره  و   *4G69S4N*SMS2156 موت��ور 
آذرکمن��د  محم��د  بن��ام   NAYCP21B0FA203138*

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. /ع
98
10
01
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه 18 آبان  1398 11 ربیع االول 1441 9 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9103 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

سردار رحیم صفوی از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید کرد    آستان: دستیار و مشاور عالی رهبر معظم انقالب از ظرفیت های منطقه ویژه اقتصادی سرخس دیدن کرد و در نشست 
بازشناسی ظرفیت ها، فرصت ها و نقاط قوت منطقه با محوریت اقتصادی حضور یافت.سرلشکر پاسدار سیدیحیی رحیم صفوی با ابراز خرسندی و قدردانی از اقدامات آستان قدس رضوی در منطقه محروم سرخس 

اظهار کرد: امیدواریم با اولویت قرار دادن اقتصاد درون زا و فعال سازی زیرساخت های اقتصادی و با کار و همت مضاعف بتوان از همه ظرفیت های این منطقه استفاده کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تولیت آستان قدس رضوی در سفر به استان یزد:  
 ریشه انقالب اسالمی در محبت مردم 

به اهل بیت b است

آستان: تولیت آســتان قدس رضوی گفت: پیامبر اکرم)ص( و ائمه معصومین)ع( 
کمترین نیازی به محبت ما ندارند و این ما هستیم که راه سعادت و خوشبختی مان 

در محبت و عالقه به ائمه اطهار)ع( است.
به گزارش آستان، حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در جریان سفر به استان 
یزد، در مراسم گرامیداشت سالروز ورود حضرت علی بن موسی الرضا)ع( به ابرکوه 
اظهار کرد: حضور پرشور مردم در این مراسم، شور و شعف وصف ناپذیری به انسان 
می دهد؛ در کدام مکتب، آیین و اندیشه ای نمونه ای از این گونه اقدامات وجود دارد؟

وی افــزود: دوســتداران اهل بیت)ع( پــس از یک هزار و 200 ســال این گونه با 
گرامیداشت سالروز ورود امام رضا)ع( به این خطه و تجمع گسترده و غیرقابل وصف، 

والیتمداری خود را به ائمه معصومین)ع( نشان می دهند.
تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه ریشه انقالب اسالمی به محبت و والیتمداری 
مردم نســبت به اهل بیت)ع( بازمی گردد، تصریح کرد: ما انقالبمان را از وجود امام 

رضا)ع( در مشهد مقدس می دانیم و به این مسئله اعتقاد قلبی داریم. 
وی ادامه داد: عالقه و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت)ع( در قالب هیچ شــعر 
و ادبیاتی قرار نمی گیرد و این محبت خداوند متعال است که ما شیعیان محب ائمه 

معصومین)ع( هستیم.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: نه پیامبر اکرم)ص( و نه اهل بیت)ع( هیچ یک 
از این بزرگواران به محبت انسان کمترین نیازی ندارند و این ما هستیم که راه سعادت 
و خوشــبختی مان در محبت و عالقه به ائمه اطهار)ع( اســت.تولیت آستان قدس 
رضوی محبت به اهل بیت)ع( را نعمت بزرگی برای انســان برشمرد و خاطرنشان 
کرد: همه معصومین دارای باالترین حد کمال و فضائل اخالقی بشــری هستند اما 
برخی از معصومین به برخی از اوصاف بیشتر مشهور شده اند.وی ادامه داد: در میان 
معصومیــن)ع( واژه رئوف در ادعیه فقط برای پیامبر اکرم)ص( و امام رضا)ع( وجود 

دارد و از این بزرگوار به رأفت و مهربانی یاد شده است.

  اقدامات آستان قدس برای مردم یزد
بیش از 3هزار خادمیار از این استان توفیق خدمت به بارگاه منور رضوی را پیدا کردند 

و حدود ۸هزار نفر در شرف تشرف هستند.
بنا داریم با توجه به ظرفیت محدود خادمی در حرم مطهر، خادمیاران رضوی عالوه 
بر خدمت در حرم مطهر، در استان های خود به نام امام رضا)ع( به مردم شهر خود 
خدمت کنند و گره گشا باشند.این برنامه در یک نمونه منجر به ۸هزار ویزیت رایگان 

توسط خادمیاران حوزه سالمت در مناطق محروم شده است.
بیش از ۱0هزار زیارت اولی از مردم یزد به میزبانی آستان قدس به زیارت امام رضا)ع( 

مشرف شده اند و این با شناسایی در مناطق محروم ادامه دارد.
تالش برای رفع محرومیت از این استان از برنامه های ماست که در حد توان از طریق 

نمایندگی آستان قدس در یزد اقدام خواهیم کرد.
همچنین تالش داریم مجتمع های بین راهی در جاده های منتهی به مشهد را برای 
کاهش تصادفات و خدمت رسانی مطلوب به زائران حضرت رضا)ع( به بیش از ۱00 

مجتمع توسعه دهیم.

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
باغ اردوگاه خاتون باید محفل و پاتوقی برای 

بانوان جامعه باشد.
حجت االسالم والمســلمین احمد مروی در 
دیدار بانوان برگزیده نخســتین ســوگواره 
فرهنگی خاتــون رضوی که با حضور رئیس 
ســازمان فرهنگی و مدیر مرکز امور بانوان و 
خانواده آستان قدس رضوی در تاالر والیت 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: این باغ 
اردوگاه باید به پاتوقی برای تمام بانوان جامعه 
تبدیل شــود، باید با استفاده از ظرفیت های 
این باغ به دنبال کســانی برویــم که دچار 
آسیب شدند و بســتری برای ایجاد ارتباط 
آن ها بــا محیط های مذهبی و فرهنگ دین 
برقرار کنیم.حجت االسالم والمسلمین مروی 
تأکید کرد: در باغ اردوگاه خاتون شرایط باید 
به گونه ای باشــد که حتی بانوان بدحجاب 
احساس کنند جامعه دینی پذیرای آن هاست.

  بردگی زنان به نام آزادی
تولیت آســتان قــدس رضوی با اشــاره به 
برنامه ریزی های گسترده دشمنان برای تحت 
تأثیر قرار دادن زنــان جامعه، گفت: زنان از 
یکسو به جهت عاطفی بودن زودتر تحت تأثیر 
قرار می گیرند و از ســوی دیگر نقش بسیار 
مهمی در کانون خانواده و تأثیرگذاری بسیار 
باالیی دارند، بنابراین دشــمن برنامه ریزی 

جدی برای آنان دارد.
وی با بیــان اینکه دشــمن از نقش مهم و 
تأثیرگذار زن در جامعه مطلع است، بنابراین 
بســیار تالش می کند این تأثیر را در جهت 
منفی قرار دهد، اظهار کرد: دشمنان دین و 
انسانیت در غرب چه بالیی سر جایگاه و مقام 
زن آورده اند؟ اسم آن را آزادی زن می گذارند 

اما در حقیقت بردگی است.
حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان 
اینکــه غرب به نــام آزادی بردگی بدتر از 
دوران جاهلیت پیش از اســالم بر سر زن 
آورده  اســت، گفت: یکــی از وظایف مهم 
بانوان فرهیخته و فعال فرهنگی روشنگری 
جامعه زنان نســبت به این حقایق است، 
کالم و قلم شما بانوان تأثیرگذاری بیشتری 
دارد؛ با کار فرهنگی و هنری، زنان جامعه 

را به پاکدامنی و عفت دعوت کنید.تولیت 
آستان قدس رضوی با اشاره به تأثیر مهم 
زنان یــک جامعه بر جایــگاه و آینده آن 

جامعه، ابــراز کرد: گاهی تأثیرگذاری زنان 
بر جامعــه و خانواده به مراتب بیشــتر از 

مردان است.

 نقش  مهم مادر در تربیت فرزندان
حجت االسالم والمسلمین مروی با بیان اینکه 
زنان در تربیت فرزندان تأثیر بسیار بیشتری از 
مردان دارند، ابراز کرد: امام حسین)ع( عالوه بر 
حضرت عباس)ع( برادران دیگری نیز داشتند، 

برخــی از آن هــا در مدینه 
ماندند و حتــی به کربال نیز 
 نیامدند، اما قمر بنی هاشم)ع(
بر قله ادب، وفاداری، انسانیت 
گرفته اند  قرار  والیتمداری  و 
و بــرای همیشــه در تاریخ 
ماندگار شــدند که دلیل آن 
تربیــت شایســته حضرت 
با  اســت.وی  ام البنین)س( 
تأکیــد بر نقش حســاس و 
مهم مادر در تربیت فرزندان، 

ابراز کرد: ویژگی  شاخص حضرت عباس)ع(، 
معرفــت باالی آن حضرت بود و این معرفت 
را قمــر بنی هاشــم)ع( در دامــان حضرت 
ام البنین)س( آموختند.وی ابراز کرد: حضرت 
ام البنین)س( از بانوان بامعرفت و پرفضیلت 
بودند، اما متأسفانه ما نتوانستیم آن گونه که 
باید این بانوی بزرگــوار را به جامعه معرفی 
کنیــم و فقط به جنبه احساســی، عاطفی، 

سوگواری و عزاداری آن پرداختیم.

در باغ اردوگاه 
خاتون شرایط باید 

به گونه ای باشد 
که حتی بانوان 

بدحجاب احساس 
کنند جامعه دینی 
پذیرای آن هاست

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار بانوان برگزیده نخستین سوگواره فرهنگی خاتون رضوی:

باغ خاتون محفلی برای بانوان جامعه باشد
وی

ض
س ر

عک
ی 

سن
د ح

حم
: ا

س
عک

 با عرض سالم. لطفاً در ضلع جنوبی فلکه 
آب یک گذر عابر پیاده احداث کنید. خیلی 

ترافیک سنگین است. 
09150001602

 بزرگ ترین درخواست جامعه از آستان قدس 
رضوی این اســت که آن نهاد از تبدیل باغات 
و اراضی خود به مســکونی و تجاری به شدت 
جلوگیری کند. مشهد با جمعیت زیاد زائران و 

مجاوران با کمبود فضای سبز مواجه است.
09150007417

 چرا پارکینگ آرامگاه خواجه ربیع را در 
اختیار اتوبوسرانی برای خطوط نمی گذارید 
تا ترافیک روان تر و ســرویس دهی منظم تر 

شود؟
09150009593

 لطفاً ورود میت را به داخل رواق ها ممنوع 
کنید. تا همان صحن آزادی کافی اســت.

09150009701

 خدا قوت به همــه خادمان و مدیران 
آستان قدس که این برنامه زیارت ناتوانان 
را برنامه ریــزی و اجرا می کنند واقعاً یکی 
از آن کارهای عالــی که راه افتاده همین 
زیارت معلوالن و کهنســاالنی اســت که 
تاکنــون امکان زیــارت از نزدیک ضریح 

مطهر را نداشته اند.
09150000166

 لطفاً مدیریت اماکــن متبرکه ترتیبی 
اتخاذ کند محل هایی که برای پارک معلوالن 
 و جانبــازان در پارکینگ های حرم مطهر 
امام رضا)ع( در نظر گرفته شــده توســط 

دیگران اشغال نشود. 
09150001352

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 

خبر
 نمایش 147 اثر هنری بانوان 

در نمایشگاه سوگواره فرهنگی خاتون رضوی 
آستان: نمایشگاه ســوگواره فرهنگی 
خاتون رضوی بــا رویکرد تبیین نقش 
بانــوان در ترویــج فرهنــگ رضوی با 
محوریــت زندگانی حضــرت رضا)ع( 
توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قــدس رضوی طراحــی و در محل باغ 

اردوگاه خاتون برپا شد.
در ایــن نمایشــگاه تعــداد ۱47 اثر 
از مجموعــه آثار 74 بانــوی هنرمند 
و فرهیختــه سراســر کشــور که در 
جشــنواره های مختلف برگزیده شدند، 
در معرض دید بانوان عالقه مند به هنر 
قرار گرفت.آثار به نمایش درآمده در ۱5 
رشته شعر، نویسندگی، داستان نویسی، 
نقاشــی،  خاطره نویســی،  قصه گویی، 

پوستر، عکاسی،  خوشنویسی، طراحی 
تابلــو فــرش، نمایش نامــه نویســی، 
فیلم نامه نویسی، فیلم کوتاه و داستان 
در سه بخش  ادبی، هنرهای تجسمی و 
هنرهای نمایشی توسط بانوان هنرمند 
از اســتان های خراســان  و فرهیخته 
رضوی، تهران، خراســان شمالی، یزد، 
اصفهان، خوزستان، همدان،   مازندران، 
کهگیلویــه و بویراحمــد، چهارمحال 
و بختیــاری، ایالم، کرمــان، فارس و 
سیستان و بلوچستان به نمایشگاه ارائه 
شد.نمایشگاه سوگواره فرهنگی خاتون 
رضوی از ششــم آبان دایر شده و تا ۱6 
آبان ماه پذیرای بانوان عالقه مند به هنر 

در محل باغ اردوگاه خاتون بود.

صدای مردم 

خـــبر

»آگهی مزایده اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد«
 شرکت نان قدس رضوی در نظر دارد اقالم مستعمل، ضایعاتی و مازاد بشرح زیر 

را از طری��ق مزایده بفروش برس��اند، از متقاضیان دعوت می ش��ود جهت بازدید و دریافت 
فرم شرکت در مزایده از تاریخ 98/08/18 لغایت 98/08/25 در ساعات اداری به آدرس شرکت: 

مشهد- ابتدای بزرگراه آسیایی- جنب میدان بزرگ قائم مراجعه نمایند.
س��ایت                                                                                      ب��ه  می توانی��د  مربوط��ه  ف��رم  دریاف��ت  و  بیش��تر  اطالع��ات  کس��ب  جه��ت  ضمن��ًا 

WWW.NANERAZAVI.COM مراجعه فرمایید.
1. کیسه آردی و شکری سالم و ضایعاتی                    2. سطل پالستیکی 10-20-30 کیلوگرمی

3. ضایعات کارتن و انوع کارتن سالم و تخم مرغ      4. بشکه 220 لیتری پالستیکی و آهنی
5. ضایعات آلومینیوم- استیل- آهن- الستیک      6. ضایعات پالستیک و سبد شکسته و الک

7. ضایعات نان و کیک                                                 8. روغن سوخته نباتی
9. گالن 20-30 لیتری                                                 10. حلب 17 کیلویی سالم و ضایعاتی

11. شانه تخم مرغ                                                        12. ماشین آالت و اقالم فنی
13. پالت چوبی ضایعات و سالم                                 14. سلوفان رولی و ضایعات سلوفان

15. سنگ سفید و کاشی                                            16. بوبین سلوفان
 شرکت سهامی خاص نان قدس رضوی
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  فراخوان تولیدکنندگان و تامین کنندگان آهن آالت و محصوالت  مرتبط 
موسس��ه عمران و توس��عه رض��وی در نظر دارد ب��ه منظور تامی��ن نیاز اجرائی و اس��تفاده از 
خدمات تامین کنندگان انواع تیرآهن،میلگرد،ورق،نبشی،لوله،قوطی و... نسبت به شناسائی 
و ارزیابی تولیدکنندگان، تامین کنندگان و فروشندگان معتبر آهن آالت) خوشنام ، با سابقه 
کاری مفی��د ، برخ��وردار از باالترین س��طح توانمندی مالی ، تجربیات کافی ، قابلیت و س��وابق 

تخصصی در زمینه مذکور( اقدام نماید.
لذا واجدین ش��رایط می توانند حداکثر ظرف مدت 15 روزکاری از انتش��ار آگهی نسبت به اعالم آمادگی و ارائه  
رزوم��ه کاری و توانمن��دی های خ��ود را به انضمام تصاویر مدارك و مجوزهای قانون��ی و مثبته مرتبط با فعالیت 
اقتصادی -تجاری )ش��رکتها : مدارك مثبتی ش��امل اساسنامه ، آگهی تاس��یس،آگهی آخرین تغییرات و..... ( و 
)فروشگاهها : جوازکسب و عضویت فعالیت در اتحادیه مربوطه ، سند احراز مالکیت و یا اجاره نامه رسمی مرتبط 
با مکان فعالیت و ..... ( را به آدرس مشهد : بلوار دستغیب -تقاطع بلوار سجاد و خیام - نبش شهید دستغیب 

تحویل دبیرخانه موسسه نمایند.
روابط عمومی سازمان عمران و توسعه رضوی
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مؤسسه عمران و توسعه رضوی

مناقصه عمومی خرید لوله و اتصاالت
معاونت عمرانی آس��تان قدس رضوی در نظر دارد لوله  و اتصاالت مورد نیاز پروژه  در دس��ت احداث خود را به شرح 

شرایط مندرج در اسناد مناقصه، از طریق مناقصه عمومی خریداری نماید.
 ل��ذا متقاضیان واجد ش��رایط می توانند جهت مش��اهده و دریافت اس��ناد مناقصه حداکثر تا تاری��خ 1398/08/21 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آستان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، سازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت 

عمرانی مراجعه یا با شماره تلفن  32001126-051 تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات برق
موسس��ه دامپ��روری صنعتی قدس رضوی در نظ��ر دارد خرید تجهیزات تابل��و برق جهت مجتمع 

دامپروری کنه بیست خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی انتخاب نماید. 
 ل��ذا از تامین کنندگان و تولیدکنندگان واجد ش��رایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت فرم 
اع��الم قیمت و تکمیل اس��ناد مناقصه به آدرس  مش��هد- خیابان دانش��گاه 31 )کفائی( پالک 4 

مراجعه و حداکثر تا تاریخ 1398/08/21 نسبت به ارسال مدارک و مستندات اقدام نمایند .
مدارک مورد نیاز شرکت در مناقصه: 

1- واریز مبلغ 50،000،000یال  به ش��ماره حس��اب 3422222311 بانک ملت شعبه آستان قدس به نام مؤسسه 
دامپروری صنعتی قدس رضوی . )جهت دریافت شناسه واریز با داخلی 139 تماس حاصل فرمایید(.

2- اصل پیش فاکتور اعالم قیمت با ذکر مدت زمان اجرای پروژه و نحوه پرداخت. 
3- کپی مدارک ، رزومه کاری و سوابق اجرایی.

• مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی در رد و قبول پیشنهادات مختار است.
جهت اطالعات بیشتر با شماره  12-38492710-051 داخلی 144و 124 تماس حاصل فرمائید .

 روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 
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آگهی فراخوان عمومی شناسایی
 پیمانکاران خدمات  تجهیزات رایانه ای و ماشین های اداری 

آستان قدس رضوی در نظر دارد نسبت به شناسایی شرکت ها و واحدهای صنفی فعال و توانمند در زمینه انجام خدمات 
تجهیزات رایانه ای و ماش��ین های اداری ، جهت واگذاری امور مربوط به خدمات   س��رویس کاری ، تعویض قطعه،  تعمیر 
و...  اقدام و پس از بررسی و تأیید توانمندی ارائه خدمات واجدین شرایط، نسبت به انتخاب پیمانکار بصورت مناقصه 

محدود و عقد قرارداد جهت واگذاری خدمات مذکور به برنده مناقصه اقدام نماید. 
لذا از کلیه واجدین ش��رایط که دارای دفتر و محل انجام خدمات در مش��هد باشند و همچنین توان انجام خدمات خواسته 
شده جهت تجهیزات اشاره شده که تعداد آن برای کل تجهیزات روزانه بین 0 تا 100 مورد )نوع خدمات( برآورد می گردد 
)س��ایر جزئیات و ش��رایط مورد نیاز متعاقبا در زمان بازدید و بررس��ی اعالم خواهد شد( ؛ دعوت بعمل می آید حداکثر تا 
تاریخ 1398/08/25 ، تصویراساس��نامه ، آگهی روزنامه رس��می ،گواهی آخرین تغییرات، پروانه بهره برداری ، تصویر 
جواز کس��ب، تصویر کارت ملی مدیرعامل، تصویر تقدیرنامه ها و قراردادهای منعقده با س��ایر ارگان ها و رزومه کاملی 
از س��ابقه کاری خود را به همراه ش��ماره تماس و آدرس دقیق محل دفتر خود، در پاکت در بس��ته ممهور به مهر شرکت، 
به آدرس مش��هد ، چهارراه شهداء ، س��ازمان مرکزی آستان قدس رضوی ،دبیرخانه معاونت اداری و پشتیبانی ارسال و 

شماره ثبت دبیرخانه را جهت پیگیری دریافت نمایند.
جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفن های 32001338 و 32001352-051 تماس حاصل فرمایید. 
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استخاره با فال تفاوت دارد
اســتخاره پس از استشــاره آمده است. یعنی 
ابتدا باید مشــاوره گرفته و تمام جوانب را در 
نظر بگیریم بعــد اقدام به این کار کنیم. نباید 
در همان ابتدا ســراغ استخاره رفت. این کار از 
تفاوت های اصلی اســتخاره با فال است. نباید 
»اســتخاره« را با »فال« اشتباه گرفت. بسیار 
دیده شده که افراد پیشنهاد می کنند برای ما 
استخاره کنید که آیا در فالن کار موفق خواهم 
شــد یا نه؟ آیا فالن حاجت ما روا می شــود یا 
نه؟ آن ها استخاره را با پیشگویی آینده اشتباه 

گرفته اند.
استخاره خیر فرد را می گوید اما خیری که در 
نگاه خداوند است. فردی که استخاره می کند 
با خدایی مشــورت می کند کــه افق نگاهش 
به هســتی، زندگی، دنیا، آخرت، مشکالت و 
سختی، آسایش، خوشبختی و بدبختی با افق 
نگاه ما متفاوت است. از نگاه خداوند در برخی 
موارد، بال و گرفتــاری عین صالح و مصلحت 
است و ثروت و رفاه مایه فساد و تباهی. گاهی 
اوقات خدا خیــر و صالح بنده را در بیماری و 
درد می بیند نه در شفا و راحتی. پس وقتی با 
خدا مشورت و کارمان را به او واگذار می کنیم و 
از او خیر و صالح می طلبیم، توجه داشته باشیم 

که خداوند با افق نگاه خود تصمیم می گیرد.

 »خوب و بد« باالی صفحات قرآن  
پاسخ استخاره نیست

باالی صفحه برخی از قرآن ها کلمات »خوب« 
یا »بد« یا »متوســط« به چشم می خورد که 
افراد همان ها را جواب استخاره خود می دانند. 
اما این موارد اعتباری ندارد. زیرا در اســتخاره 
الهام قلبی وجود دارد و باید توســط انســانی 
پاک و طاهر انجام شود. عالوه بر اینکه بعضی 
از آیات دربردارنده مطالب مختلفی هستند که 
هر کدام می تواند نتیجه استخاره را متفاوت رقم 
بزند. مثالً اگر آن مطلــب یا کلمه ابتدای آیه 
لحاظ شــود جواب استخاره خوب و اگر وسط 
یا انتهای آیه لحاظ شــود بد خواهد بود. حتی 
ممکن است جواب استخاره فردی طبق آیه ای 
خوب باشد و جواب استخاره فرد دیگری طبق 
همان آیه  قبلی بد باشــد. عامل تعیین کننده 
در چنین آیاتی، همان الهام اســت که بر دل 
استخاره کننده نازل می شــود و توجه او را به 
بخــش مورد نظر از آیه جلــب می کند. با این 
توضیح صحت اعتبار اســتخاره های اینترنتی 
که نرم افزاری است و استخاره کننده زنده ای در 

پِس آن حضور ندارد مورد شک است.

یادداشت پرونده

 در کار خیر حاجت 
هیچ استخاره نیست

اســتخاره رفع تردید به وسیله آیات الهی 
اســت و انجام آن مراحــل خاصی دارد. 
پیش از اقدام به اســتخاره فــرد باید به 
اندیشــه خود رجوع و تــالش کند تمام 
جوانب را ســنجیده و بهترین تصمیم را 
بگیرد. اگر نتوانســت از طریق عقل خود 
به تصمیم واحدی برســد باید با اهل فن 

مشورت کند. 
همچنان که در ســوره شــورا گفته شده 
»َو أَْمُرُهْم ُشــوری  بَْیَنُهْم«، در نهایت اگر 
اقدامات دیگری مانند بررســی و تحقیق 
را انجام داد و هنــوز هم دچار تردید بود، 
می تواند به استخاره و طلب خیر از خداوند 
بپــردازد. اما اگــر بــرای موضوعی، عقل 
رضایت داده و تمام قرائن و شــواهد همه 
به خوبی و صحت آن کار گواهی می دهند، 
در چنین مواردی نباید به استخاره دست 
زد. اینکــه گفتــه می شــود در کار خیر 
حاجت هیچ اســتخاره نیست، نیز همین 
حــرف را تأیید می کند. یعنــی ابتدا باید 
با عقل و پس از آن با مشــورت و تحقیق 
تصمیم درست را گرفت و نیازی به گرفتن 

استخاره نیست.
استخاره نوعی ارتباط مستقیم بین انسان 
و عالم باالست. در استخاره با قرآن، بحث 
فهم مهم است. فردی که استخاره می گیرد 
باید فهم درســتی از آیات داشــته باشد. 
یعني از لحاظ علمي داراي درجاتي باشد 
که بداند منظور قرآن از این آیه چیست و 
قرآن در باب استخاره کردن قطعاً متقین 
و مؤمنان را تأیید مي کند و شرط دوم این 
است که شخص استخاره کننده داراي تقوا 

باشد.
در جامعه برخی افــراد برای کوچک ترین 
مسائل به ســراغ اســتخاره می روند. این 
کار که وسواس در اســتخاره را به همراه 
دارد امری ناپســند اســت و از سوی انبیا 
هم توصیه نشده است که برای هر موردی 
اســتخاره کنیم. اســتخاره کــردن آداب 
مخصوصــی دارد که باید بــه آن ها عمل 
شــود. عالوه بر آن باید به یاد داشــت که 
عمل به استخاره واجب نیست و اگر فردی 
به هر دلیلی خواســت از استخاره تخلف 
کرده و بــه آن عمل نکند، مرتکب گناهی 

نشده  است.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  یک حمد یا یک قول هو اهلل و یک 
صلوات، با تعداد و ترتیبی متغیر که هیچ قاعده و قانونی ندارد، نیتی در 
دل و بعد انتظار انجام اســتخاره که البته آن هم ضابطه خاصی ندارد. 
برخی دعایی می خوانند و بعضی دیگر بدون دعا، بعضی زمانی خاص 
و بعضی همه زمان ها را مناســب انجام آن می دانند. ذکرهایی که به 
گفته کارشناسان هیچ مستند نقلي از طرف پیامبر)ص( و اهل بیت او 
برای آن ها یافت نشده است. هر فرد بنا به تجربه شخصی، آموخته های 
ویژه از استادان یا آنچه به قلب خطور می کند، ذکری را گفته و قرآن 
را باز می کند. اولین صفحه از ســمت راســت یا هفت ورق پس از آن 
می شــود مالک خوب یا بد بودن عملی که برای انجام آن نیت شده 
بود. استخاره ای که در دنیای امروز دستخوش تغییراتی شده و به نظر 

می رسد از شکل اولیه و توصیه شده خود فاصله گرفته است.

 استخاره طلب خیر از خدا برای کارهاست
حجت االســالم محمود کریمیان با بیان اینکه تمام ادعیه طلب خیر 
دنیــوی و یا اخروی از خداوند دارند، می گوید: آن چیزی که به عنوان 
اســتخاره مشهور شده و در عمل انجام می شود، طلب خیر از خداوند 
برای انجام کاری اســت که انســان خیر و یا شر بودن آن را نمی داند. 
برای بدســت آوردن آگاهی اندک در مورد خیر واقعی انسان، می توان 
به منابع وحیانی که به علم مطلق متصل اســت مراجعه کرد. در این 
زمینه، احادیث نوراني اهل بیت)ع( منبعي پر فیض به شمار مي آید که 
در آن ها مواردی مانند نورانی شدن دل، فهم، شناخت و معرفت دقیق، 
بي رغبتي به دنیا، گرفتاري در دنیا به جاي آخرت، داشتن شرح صدر و 
ظرفیت و تحمل، دوستي با اولیاي الهي، سخاوت بجا، دریافت بهترین 
نعمت هاي دنیوي مانند دوست خوب، همسر نیک و... همه از مصادیق 

خیر به شمار آمده اند.
او در مورد راه های انجام اســتخاره توضیح می دهد: در این زمینه، دو 
دسته روایت وجود دارد. دسته اول خواندن دو رکعت نماز و بعد طلب 
خیر از خداوند و 100 یا 101 مرتبه »استخیراهلل« و بعد خواندن عبارتی 
کــه در کتاب های دعا آمده و در نهایت واگذار کردن امور به خداوند و 
رجوع به دل خود اســت. البته برای موارد واجب، حرام، مســتحب و 

مکروه که از حکم آن ها اطالع داریم استخاره صحیح نیست. برای سایر 
موارد هم ابتدا باید تأمل و دقت شده، با افراد با تجربه و مورد اطمینان 
مشورت شود و در صورتی که با این کارها تحیر برطرف نشد، می توان 

استخاره کرد.

 استخاره به قرآن با آنچه امروز انجام می شود تفاوت دارد
محقق پژوهشــکده دارالحدیث اضافه می کند: انجام مســتمر چنین 
عملي یا شــبیه آن در امور مهم، از امام علي)ع( و امام ســجاد)ع( نیز 
گزارش شده است. در احادیث دیگری نیز آمده که هر وقت کار مهمي 
براي یکي از ائمه)ع( پیش مي آمد، با خدا خلوت کرده دو رکعت نماز 
مي گزارد و بعد از آن 100 بار با ذکر »اســتخیر اهلل« از خداي متعال 

طلب خیر مي نمود و دعایي مي خواند.
کریمیان با بیان دســته دوم و اســتخاره با قرآن می گوید: در تهذیب 

االحکام، جلد سوم روایتی آمده است که به امام صادق)ع( عرض شد: 
کاري را اراده کــرده و از خدا هم طلب خیر کرده ام، اما به نظر قطعي 
نمي رسم که آن را انجام دهم یا ترک کنم. حضرت فرمود: آن گاه که به 
اقامه نماز برمي خیزي، که دورترین حالت شیطان از انسان است، پس 
در آن زمان بنگر چه چیزي به قلبت خطور کرده )انجام یا ترک(، همان 
را اختیار کن و قرآن را نیز باز کن و اولین چیزي را که در آن مي بیني 
اختیار کن. ان شاءاهلل خیر است. مضمون این حدیث، با آنچه امروزه به 
عنوان استخاره با قرآن انجام مي شود متفاوت است، اما به نظر مي رسد 
مهم ترین مستند نقلي براي انجام چنین استخاره اي همین حدیث است.

استاد حوزه علمیه قم در مورد علت رویکرد بیشتر به استخاره با قرآن، 
آن هم به طور گســترده و عدم استقبال مطلوب و شایسته از عمل به 
احادیث، تصریح می کند: این احادیث براي عموم افراد مذهبي ارائه نشده 
است. عالوه بر آن آسان تر بودن استخاره با قرآن نسبت به خواندن دو 

رکعت نماز و 100 بار طلب خیر کردن از خدا و خواندن دعایي خاص 
سبب شده که به این استخاره بیشتر عمل شود.

 تنها فایده استخاره های امروزی رفع سرگردانی است
این پژوهشگر یادآور می شــود: استخاره، بر اساس مضمون دسته اول 
یعنــی خواندن نماز و 100 یا 101 بار طلب خیر پس از آن و خواندن 
دعایــي ویژه و واگذار کردن امر به خدا، مي تواند مقدرات غیرمحتوم و 
حتي گاه محتوم را عوض کند. این مطلب، از خود احادیث مبني بر تأثیر 

ویژه دعا در شــکل گیري مقدرات بدست 
مي آید. چنانکه در حدیثي از معصومان)ع( 
آمده است دعا، قضاي محتوم را برمي گرداند.

کریمیان بیان می کند: استخاره با قرآن کریم 
که امروزه بر اســاس مضمون چند روایت 
ضعیف، به طور گسترده در جامعه مذهبي 
رواج یافته و بــه گونه هاي مختلف انجام 
مي شود، موجب تغییر در قضا و قدر الهي 
نمي شود. هیچ دلیل عقلي و نقلي، بر تأثیر 
این گونه استخاره بر مقدرات الهي وجود 
ندارد و شــاید تنها فایده آن خارج کردن 

شخص متحیر از سرگرداني و تحیر است.
او اضافه می کند: انجام اســتخاره برای هر 
کار، پیش از فکر و مشورت کردن، تعطیل 
کردن عقل بوده و به هیچ نوع در دین به آن 
سفارش نشده است. گاهی اوقات با وجود 
اینکه تمام راه های ممکن را طی کرده ایم 
اما باز هم تردید وجود دارد و اطمینان الزم 
برای انجام یا ترک آن کار بدست نیامده، 

پس استخاره می کنیم. یعنی از خداوند طلب خیر می  کنیم. استخاره در 
این شرایط از نظر روانی حالتی در ما ایجاد می کند که کار را با جدیت 
و اطمینان بیشتری انجام دهیم یا اینکه اگر انجام آن به صالح ما نیست 

با اطمینان بیشتر آن را رد کنیم و دچار وسوسه های فکری نشویم.

جایگاه، قلمرو و مشروعیت استخاره در گفت وگو با کارشناس پژوهشکده دارالحدیث

استخاره پیش از تفکر و مشورت، تعطیل کردن عقل است
یادداشت

آن چیزی که به 
عنوان استخاره 

مشهور شده و در 
عمل انجام می شود، 

طلب خیر از 
خداوند برای انجام 

کاری است که 
انسان خیر و یا شر 
بودن آن را نمی داند

بــــــرش

 حجت االسالم محمدرضا کافی

  حجت االسالم سیدعبداهلل فاطمی نیا درباره دعای سی و سوم صحیفه سجادیه مطرح کرد  استخاره  بیشتر، نشانه  خداپرستی بیشتر نیست

مشورت مقدم بر استخاره استاستخاره آری یا نه؟

معارف: استخاره دو نوع دارد که یک نوع آن کاری بسیار خوب و پسندیده 
است و هرچه بیشتر آن را انجام دهیم، ثواب بیشتری دارد و ما را به خدا 
نزدیک تر می کند. ولی متأسفانه این نوع استخاره مورد غفلت است و در 

بین عموم مؤمنان رواج ندارد.
نوع دوم استخاره با اینکه مشروعیت دارد و کاری خالف شرع نیست، ولی 
ثواب ندارد و چنین نیست که هرکس مؤمن تر باشد، بیشتر استخاره کند. 
روش تعامل متدینان با این نوع استخاره هم مایه  تأسف است. در ادامه این 

دو نوع استخاره را بیشتر توضیح می دهم.

 این نوع استخاره نشانه باال بودن ایمان و تقواست
نوع اول اســتخاره که خیلی ممدوح است و اهتمام به آن نشانه  باال بودن 
ایمان و تقواســت، به این شکل اســت که پیش از انجام هر کاری خوب 
بیندیشــیم و با اهل نظر مشــورت کنیم و با مالک هــای دینی صالح و 
مصلحت خود و دیگران را بسنجیم که اگر چنین کنیم، یا انجام آن کار را 
خوب و به صالح خواهیم دانســت یا ترک آن را. در هر دو صورت تصمیم 
خود را که هماهنگ با مالک های دین خواهد بود می گیریم و بعد استخاره 
می کنیم. یعنی چه؟ یعنــی از خدا درباره  این کار که تصمیم به انجام یا 
ترکش گرفته ایم خیر و رحمت می طلبیم و از او درخواست می کنیم که اگر 
این تصمیم درست و مورد رضایت خداست، ما را در انجام آن یاری کند و 
اگر نادرست است و او از این تصمیم ناراضی است، ما را متوجه اشتباهمان 

کند و مانع ادامه  راه ما شود.
ساده ترین حالت این نوع استخاره این است که با زبان ساده این حرف ها را 
با خدا نجوا کنیم و در دل به آن تعهد داشته باشیم. اما این استخاره شکل 
کامل تری هم دارد که از امیرالمؤمنین علی)ع( نقل شــده است. حضرت 
هرگاه می خواســت اســتخاره کند، دو رکعت نماز می خواند و پس از آن 
100 مرتبه می گفت: »اَسَتخیُر اهللَ؛ خدایا از تو خیر طلب می کنم«. بعد 
هم دعایی که در ادعیه آمده را می خواند. حضرت پس از این طلب خیر از 
خدا، به سوی تصمیم خود حرکت می کرد و وارد عمل می شد )جوانان و 

انتخاب همسر، علی اکبر مظاهری. به نقل از مکارم االخالق(.
همان طور که می بینید، این نوع استخاره پس از روشن شدن تکلیف و بعد 
از تصمیم بر انجام یا ترک کاری اســت نه پیش از آن. حضرت درباره این 
نوع استخاره به امام حسن)ع( توصیه می  کند: »بسیار از خداوند طلب خیر 

نما؛ َو أَْکِثِر ااْلِْسِتخاَره« )بحاراالنوار، ج 88، ص 242(.
چه نیکو اســت که ما پیش از اقدام به هر کاری که تصمیمی درباره اش 
گرفته ایم، صادقانه به درگاه پروردگار روی آوریم و از او درباره  آن کار، خیر 

و رحمت طلب کنیم و با تفویض کار به او، خودمان را برای دریافت اشارات 
لطیف ربانی آماده کنیم و اگر با هدایت الهی متوجه شدیم که او از این کار 
ناراضی است، قاطعانه از تصمیم خود منصرف شویم و به خاطر خدا روی 

خواسته های خود پا بگذاریم.

 این سبک از استخاره چاره بیچاره و درمان درمانده است
این نوع استخاره همان استخاره معروف بین مردم است که وقتی درباره 
موضوعی به بن بست می رسند، سریع دست به دامن استخاره می شوند و با 
استخاره تکلیف خود را مشخص می کنند. این نوع استخاره فقط برای رفع 
تحیر و سرگردانی است و به خودی  خود ُحسن و فضیلتی ندارد؛ بلکه چاره 
بیچاره و درمان درمانده است. آیت اهلل جوادی آملی درباره  این نوع استخاره 
می فرماید: »ما در اســالم تشویق به استخاره نشده ایم« )کتاب جوانان و 

انتخاب همسر، علی اکبر مظاهری(.
اصل و ریشــه  این نوع اســتخاره نیز در اسالم هست؛ اما متأسفانه نوعی 
تحریف و اشــتباه درباره  آن صورت گرفته و در بسیاری موارد از شکل و 
محتوای اصلی اش خارج شــده است؛ به طوری که جانشین تفکر، تعقل، 
تحقیق و مشورت شده و نه تنها فایده اش را از دست داده، بلکه زیانبار هم 

شده است )کتاب جوانان و انتخاب همسر، علی اکبر مظاهری(.
برخی در این نوع استخاره چنان افراط می کنند که در هر کار ریز و درشتی 
دســت به دامن استخاره می شوند و اجازه  هرگونه اندیشه و خردورزی را از 
عقل خود سلب می کنند و خیال می کنند استخاره  بیشتر نشانه  خداباوری 

و خدامحوری و خداپرستی بیشتر است. 

 چه افرادی حق ندارند استخاره بگیرند
اســتخاره  نوع دوم با وجود انحراف در کاربست آن، اصلش معتبر است و 
مستندات روایی هم دارد که از نظر برخی علما معتبر است )ر.ک: مفاتیح 

نوین، مکارم شیرازی(.
یک بار درباره  اعتبار اســتخاره از آیت اهلل فیاضی)از اساتید حوزه علمیه  
قم( سؤال شد. ایشــان با نقل خاطره ای پاسخ دادند: پدر خانم بنده نقل 
می کرد که روزی از آیت اهلل قاضی بزرگ پرسیدم: سند و مدرک استخاره 
از کتاب و ســنت چیســت؟ فرمود: اســتخاره فوق کتاب و سنت است. 
آیت اهلل فیاضی گفتند: پدرخانم من می گفت: من تا کنون نفهمیده ام این 
 ســخن که اســتخاره فوق کتاب و سنت است یعنی چه. ولی به نظر من 
)آیت اهلل فیاضی( می رسد یعنی اینکه استخاره ارتباط مستقیم با خداوند 
اســت و از این جهت شــبیه وحی اســت. وقتی ما مطلبی را از کتاب و 
سنت اســتنباط می کنیم، یعنی قرآن یا روایات واسطه  درک آن مطلب 
الهی هستند و حرف خدا با وساطت قرآن یا روایت به گوِش فهم و درک 
ما می رسد. ولی در استخاره ما حرف خدا را بی واسطه از خود خدا دریافت 
می کنیم، بدون اینکه آیه یا روایتی واسطه شود. آیت اهلل فیاضی از آیت اهلل 
بهجت)ره( نیز نقل می کرد که ایشان فرموده بود: »استخاره با قرآن یکی 
از نشــانه های اعجاز قرآن است«. آیت اهلل فیاضی نیز بر این نکته تصریح 
داشت که استخاره از علوم غریبه و نوعی ارتباط مستقیم بین انسان و عالم 
باالست. کســانی که چنین علم و معنویتی را در خود سراغ ندارند حق 
ندارند اســتخاره کنند و با نقش بازی کردن، دین و ایمان و اعتقاد مردم 

را به بازی بگیرند.

معارف: دعای ۳۳ صحیفه سجادیه دعای استخاره است. استخاره دو گونه 
است، یک وقت انسان با قلب و زبان خود از خدا خیر می خواهد که استخاره 
اصلی هم همین است. نوع دیگر استخاره به این شکل است که با تسبیح یا 
قرآن استخاره را انجام می دهند و آن بحث دیگری است. اینجا امام استخاره 
قلبی را ذکر می کند، منتها مثل حوائج دیگر که انسان از خدا می خواهد، 
در اینجــا امام به ما می آموزد که خدا به قلب ما بیندازد که کدام کار بهتر 
است؟ این خیلی مهم است. این دعا ممکن است مستجاب شود، شاید هم 
مســتجاب نشود و متوجه اینکه کدام کار بهتر است نشویم، که باز هم از 
پروردگار می خواهیم. اصل این اســت که امام می خواهد بگوید کار دست 
خداست، در استخاره با قرآن و تسبیح هم همین است و کار دست خداست.

استخاره این است که هر کاری می خواهیم انجام دهیم از خدا طلب خیر 
کنیم. بزرگان دین همواره گفته اند مشورت مقدم بر استخاره است. استخاره 
وقتی است که ابهامی در گوشه های قلب شخص بماند. یک زمانی مشورت 
هم نتیجه نمی دهد و یا شرایط مشورت وجود ندارد. در اینجا شخصی که 
شرایط اســتخاره کردن را داشته باشد می تواند استخاره را انجام دهد. در 
روایات آمده اســت پیامبر اکرم)ص( اســتخاره را به اصحاب خود آموزش 
می دادند مانند اینکه یک سوره از قرآن را آموزش دهد و می فرمود: چنانچه 
یکی از شما قصد انجام استخاره داشت دو رکعت نماز بخواند، سپس بگوید، 
خدایا من از تو به واسطه علمت خیر می خواهم.حضرت صادق)ع( نیز فرمود: 
برای استخاره دو رکعت نماز بخوان و بگو خدایا در این کار به ما خیر عطا 
کن. این هم یک نوع اســتخاره است. امام جواد)ع( نیز برای استخاره 100 

مرتبه ذکر استخیر باهلل را تکرار می کردند و دو رکعت نماز می خواندند. در 
نمونه دیگری از استخاره امام صادق)ع( فرمود: اگر امر مهمی برای شما پیش 
آمد با خدا مشورت کنید و اگر خدا به قلبت انداخت آن را انجام بده و این 
استخاره به این طریق است که پس از نماز واجب سجده به جا می آورد و 
در آنجا می گوید، خدایا بهترین کار را نشانم بده، سپس ببیند چه چیزی به 
دلش افتاد و همان را انجام دهد. پس استخاره ای که امام سجاد)ع( در اینجا 

آورده است مربوط به تسبیح و قرآن نیست، فقط طلب خیر با زبان است.
شیخ مفید فرموده: اســتخاره در واجبات نیست، در چیزی که خدا نهی 
کرده نیز اســتخاره وجود ندارد و استخاره در مباح و مستحبات است. از 
آداب اســتخاره کننده این است که شخص استخاره کننده ظاهر خود را از 
آلودگی های حدث و خبث طاهر کند. همچنین باطن خود را از شــک و 
ریب پاک کند. در ادامه می فرماید: دو رکعت نماز بخواند و پس از حمد، هر 
سوره ای که می خواهد، بخواند و در رکعت دوم قنوت را به جا آورد. در این 
نماز و دعا تا زمانی که تمام شود با قلب و روح خود به خدا توجه کند و از 
خدا خیر بخواهد. روایاتی نیز وجود دارد که سفارش شده با قرآن استخاره 
کنید، استخاره قرآن بسیار مشکل است و باید به شخص موهبت داده شود 
وگرنه هر کســی توانایی انجام چنین استخاره ای را ندارد. در استخاره باید 
معقول بوده و شــخص استخاره کننده هم باید بر این امر وارد باشد. البته 

فراموش نشود که استشاره مقدم است.
در دعای استخاره حضرت فقط قلب و زبان مطرح می شود و فقط معنای 
خیر داشــته و بحث تســبیح و قرآن مطرح نیســت. حضرت در این دعا 
می فرماید: خدایا من در این دعا طلب خیر می کنم؛ به سبب علم خودت کار 
خوب را به من حکم کن. الهام کن به ما معرفت اختیار را. خدایا اگر انتخاب 
صحیح را بر ما الهام کردی شک را از دل ما بیرون کن. خدایا معرفتی به ما 

عطا کن تا به آنچه برای ما مقدر کرده ای راضی باشیم.
در ایــن دعا حضرت طلب خیر از خدا می کند و این دعای مهمی اســت. 
همچنین در این دعا می خواهد هرچه خیر ما بود بدون شک و ریبی به آن 
راضی شویم. یکی از فواید استخاره این است که انسان را به یک سو می برد 
و تردید را از انسان دور می کند. استخاره این نیست که دلخواه ما روی دهد 
بلکه چیزی که خدا می پسندد می آید و آن خیر ما خواهد بود. عمده این 

دعا این است که خدا معرفت برگزیدن را به ما الهام کند.

گفت و گودیدگاه

معارف: دیروز دهم ربیع االول، سالروز پیوند آسمانی حضرت خدیجه 
کبری)س( و حضرت ختمــی مرتبت حضرت محمد مصطفی)ص( 
بود.حضرت خدیجه، دختر خویلد بن اســد، پیش از ازدواج با رسول 
خدا)ص( در آغاز با »عتیق بن عائذ« ازدواج کرد و از او دارای فرزندی به 
نام جاریه شد و پس از مرگ عتیق، با ابوهاله »بن منذر اسدی« ازدواج 

نمود و از او نیز دارای فرزندی به نام »هند بن ابی هاله« شد.
پــس از مرگ ابوهاله، خدیجــه بنت خویلــد از دارایی  های خویش 
و دارایی های شــوهران گذشته اش، اقدام به ســرمایه گذاری تجاری 
و اقتصــادی کرد و در ایــن راه، دارایی های خــود را به مضاربه داد و 
ثروت زیادی بدست آورده و از توانگران و ثروتمندان معروف عرب شد. 
آنچنان که نقل شــد، 80 هزار شتر کاالهای بازرگانی کاروان های او را 
جابه جا می  کردند.بزرگان قریش و ثروتمندان عرب، تمایل زیادی به 
ازدواج با وی داشتند. از جمله عقبه بن الی معیط، ابوجهل و ابوسفیان 
از وی خواســتگاری نمودند، ولی وی به همه آنان پاســخ منفی داد و 

دســت رد به سینه شان زد و هیچ تمایلی به ازدواج از خود نشان نداد. 
اما از روزی که حضرت محمد)ص( با پیشنهاد عمویش ابوطالب حاضر 
شد با خدیجه بنت خویلد پیمانی بسته و از مقداری از دارایی های وی 
به شرط مضاربه تجارت کند، قضایا دگرگون شد و خدیجه برای ادامه 

زندگی خویش راه دیگری برگزید.
حضرت محمد )ص( به سنی رسیده بود که می بایست ازدواج می کرد 
و عمویش در پی یافتن همسری شایسته برای او بود. خدیجه)س( که 
از تصمیم آن ها باخبر شده بود »نفیسه دختر علیه« را نزد پیامبر)ص( 
فرستاد و عشق و عالقه خویش به آن حضرت و آمادگی ازدواج با وی را 

ابراز نمود.پیامبر اکرم)ص( با عمویش ابوطالب در این باره مشورت کرد 
و همگی از آن استقبال کردند. بدین منظور، ابوطالب به همراه تعدادی 
از بزرگان بنی هاشم نزد خویلد بن اسد و به روایتی نزد ورقه بن نوفل، 
عموی خدیجه رفتند و خدیجه را برای حضرت محمد)ص( خواستگاری 
کردند.درخواست آنان از سوی خدیجه و عمویش پذیرفته و عقد نکاح 
آن دو جاری شد. مهریه خدیجه 400 دینار تعیین گردید که خود وی، 
ضامن آن شد. بدین ترتیب در دهم ربیع االول سال 25 عام الفیل )28 
سال پیش از هجرت( ازدواج آن دو بزرگوار برگزار شد. خدیجه به هنگام 

ازدواج با رسول خدا 40 ساله بود و پیامبر)ص( 25ساله.

 رونمایی از نرم افزار جامع 
آموزش قرآن کریم در مشهد

در مراسم تجلیل از افتخارآفرینان قرآنی خراسان رضوی که شامگاه 1۶ 
آبان در بقعه غیاث الدین محمد)ع( مشــهد برگزار شد، از نرم افزار طرح 
جامع آموزش قرآن کریم با پشتیبانی موقوفه قرآنی حافظین رونمایی 

شد.
حجت االســالم ابوذر اثنی عشری، مســئول این طرح قرآنی ضمن 
تشــریح فعالیت قرآنی وابســته به موقوفه حافظین گفت: مؤسسه 
قرآنــی حافظین با هدف ترویج ســبک زندگی قرآنــی در جامعه 

همزمان با عید غدیر خم ســال جاری آغاز به کار کرد و با سرلوحه 
قرار دادن فرموده های رهبر انقالب درباره جدی گرفتن حفظ قرآن، 

فعالیت خود را ادامه داد.
وی با بیان اینکه حفظ قرآن ســبب انس گرفتن انســان با کالم الهی 
می شــود، افزود: با توجه به اهمیت موضوع حفظ قرآن، در ابتدا پایگاه 
اینترنتی حافظین قرآن راه اندازی شــد و پــس از آن، طراحی نرم افزار 
قرآنی حافظین با هدف آموزش مجازی قرآن کریم مدنظر قرار گرفت. 
این نرم افزار قابلیت ســنجش قرائت قرآن به وسیله هوش مصنوعی را 
دارد و سامانه به صورت هوشمند ایرادها را به قرآن آموز ارائه می کند و 

به منظور انجام آموزش، به سطح بندی قرآن آموزان می پردازد.

 h و حضرت خدیجه a به مناسبت ازدواج پیامبر

یک ازدواج با برکت

خبرمناسبت روز
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 آگهی تغییرات شرکت اتاق اصناف مرکز استان ایالم موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 355 و شناسه ملی 10300083195
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,06,03 و مجوز ش��ماره 122,14833 مورخ 1398,7,15 س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
اس��تان ایالم تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1 س��مت اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 1398,05,28به مدت چهار س��ال بش��رح ذیل تعیین گردیدند 
- یونس حواس��یان به ش��ماره ملی 4500701702 به س��مت رئیس اتاق اصناف - بهزاد جمالوندی به ش��ماره ملی4500763015 به س��مت نایب 
رئیس اول اتاق اصناف - س��جاد مرادی به ش��ماره ملی 4500805680 به س��مت نایب رئیس دوم اتاق اصناف - بهروز بلوچیان به ش��ماره ملی 
4500218556 به س��مت دبیر اتاق اصناف - دبیر فیض اللهی به ش��ماره ملی 4500559493 به سمت خزانه دار اتاق اصناف -2 اسناد و اوراق 
مالی اتاق مانند چکها ، س��فته ها و بروات و قراردادها با امضاء رئیس و خزانه دار و در غیاب هریک ) مرخصی و یا ماموریت ( نایب رئیس اول 

جایگزین می شود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )652299(

/ع
98
09
94
1

آگهی تغییرات شرکت آذین شهد خوارزم سهامی خاص به شماره ثبت 290985 و شناسه ملی 10103289373
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1396,01,26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -آقای حسین حاجی حسینی به 
ش��ماره مل��ی 1189782091 رئی��س هیات مدیره و آقای روح اهلل یعقوبی زاده ونینی به ش��ماره مل��ی 0067089771 نایب رییس هیات 
مدیره و مدیر عامل و آقای محمد جواد حاجی حس��ینی به ش��ماره ملی 0075980894 به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت 2 سال 
انتخاب گردیدند -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسالمی با امضا دو 

نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و سایر مکاتبات اداری غیر تعهد آور به عهده مدیر عامل می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )650534(
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آگهی تغییرات شرکت مهندسی دانا انرژی البرز با مسئولیت محدود به شماره ثبت 409005 و شناسه ملی 10320596982
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,07,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسن رادپی به شماره ملی .0039401553 
با پرداخت5000000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان 30000000000ریال افزایش داد. آقای سهراب ضیاءالحق به شماره 
ملی 0451074483با پرداخت5000000000ریال به صندوق ش��رکت س��هم الش��رکه خود را به میزان 30000000000 ریال افزایش داد. در نتیجه 
س��رمایه ش��رکت از مبلغ 50000000000 به 60000000000ریال افزایش و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. لیس��ت شرکا پس از افزایش 
س��رمایه به ش��رح ذیل می باشد: آقای حسن رادپی به کد ملی 0039401553 دارای 3000000000ریال سهم الشرکه آقای سهراب ضیاء الحق به 

کد ملی 0451074483 دارای 30000000000ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )650535(
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آگهی تغییرات شرکت فرافن سامانه آسیا سهامی خاص به شماره ثبت 233009 و شناسه ملی 10102740033
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,06,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : محمدرضا 
مالی به ش��ماره ملی 0794667279 - س��یداحمد ابطحی به ش��ماره ملی 0790357143 - مریم چیت س��از به شماره ملی 
0069831939 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند. ش��مس اله محمدی اشتهاردی به شماره 
ملی 0321072863 به عنوان بازرس اصلی و محس��ن ونکی به ش��ماره ملی 0451548566 به عنوان بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 97 بتصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )650537(
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 حجت االسالم دکتر جواد جعفری حجت االسالم دکتر حامد شاد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه 18 آبان  1398 11 ربیع االول 1441 9 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9103 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rشوی شفافیت در سامانه حقوق و مزایا
خبرگزاری مهر: پس از مطرح شــدن 
حقوق های نجومی و انتشــار فیش های 
حقوقی غیرمتعارف برخی مدیران دولتی 
همچون رئیس صندوق توســعه ملی، 
مدیران بیمه مرکــزی ایران، بانک رفاه 
کارگران و چند ســازمان دیگر و خروج 
آن ها از بدنه اجرایی کشور در سال ۹۵، 
قانون گذار در خالل تدوین برنامه ششــم توســعه در بند ۲۹، دولت را مکلف به 
ایجاد سامانه حقوق و مزایا کرد تا از این طریق تمامی اطالعات مربوط به حقوق و 

مزایای کارکنان دستگاه های اجرایی دولتی و سایر قوا رصد شود.
بر اســاس این بند قانونی، دستگاه های مشمول مکلفند حقوق، فوق العاده ها، 
هزینه ها، کمک هزینه ها، کارانــه، پرداخت های غیرماهانه و مزایای ناخالص 
پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی و سایر مزایا به 
مقامات، رئیسان، مدیران و کارکنان موضوع این ماده را از هر محل )از جمله 
اعتبارات خارج از شــمول قانون محاســبات عمومی، درآمدهای اختصاصی، 
اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع 
عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده )۲۱۷( قانون مالیات های مستقیم، 
تبصره »۱« ماده )۳۹( قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲ قانون 
امور گمرکی  و یا اعتبارات خاص ناشــی از واگذاری و فروش شــرکت ها در 
ســازمان خصوصی ســازی، اعتبارات مربوط به ردیف های کمک به اشخاص 
حقیقی و حقوقی و ســایر درآمدها و موارد مشابه( منحصراً در فیش حقوقی 
منعکس و پس از ثبت در سامانه حقوق و مزایا، پرداخت کنند، به نحوی که 
میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد بالفاصله در سامانه 

اطالعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
در همین راستا نیز پس از دو سال کش و قوس، سازمان اداری و استخدامی در 
۱۸ اردیبهشت سال گذشته دستورعمل نحوه ورود و ثبت اطالعات اقالم پرداختی 
کارکنان را به دستگاه های اجرایی مشمول ابالغ و از آنان درخواست کرد اطالعات 

مزبور را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.
اواخر مهرماه سال گذشته نیز هیئت وزیران همه دستگاه های مشمول را موظف 
کرد اطالعات مربوط به پرداخت افراد مشمول را در این سامانه بارگذاری کرده و 
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پس از تکمیل اطالعات، به هیئت وزیران 

گزارش کند.

 مدیران اداری و مالی مشغول کارند!
اطالعات رسیده به خبرنگار مهر حاکی است شرکت های دولتی که ۷۰ درصد 
بودجه کل کشور را به خود اختصاص می دهند، حال که فشارها برای اجرای 
قانون را گریزناپذیر می بیننــد، به صرافت افتاده اند رویه های جدیدی را باب 
کنند تا بتوانند مانع شــفافیت حقوق و دستمزد مدیران و کارکنانشان شوند 
و بــا تصویب قوانینی داخلی، تصمیم گرفته اند برخی از ردیف های مندرج در 
فیش های حقوقی از جمله اضافه کاری، پاداش، ســفر خارجی و... را از فیش 

حذف کنند. 
همچنیــن هر مقدار که روند وارد کردن اطالعات را به تعویق بیندازند به همان 

اندازه می توانند از اعداد باالتری برای حقوق خود استفاده کنند.
در واقع به احتمال زیاد، دستگاه ها به دنبال »سلیقه ای« کردن تدوین فیش های 
حقوقی و پرداخت ارقام دیگر در »پس زمینه« و به حســاب های دیگری هستند 
که با وجود الزام قانونی و دستور رئیس جمهور، همچنان اعتنایی به اجرای قانون 

نمی کنند و به میل کردن بیت المال مشغول هستند.

 دسترسی عمومی به اطالعات حقوق مدیران!
در این بین یکی از اصلی ترین دالیل راه اندازی ســامانه حقوق و مزایا که فراهم 
کردن زمینه دسترســی عموم به اطالعات حقوق مدیران بود، به دلیل همکاری 
نکردن نهادها با ســازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در 

تکمیل سامانه، تکلیف مشخصی ندارد.

جزئیات یک نشان جدید در حوزه سبک زندگی تشریح شد

»طّیب« استاندارد زندگی اسالمی
 اقتصاد/ زهرا طوســی  مدیرعامل مؤسســه 
کیفیت رضوی گفت: نشــان طیــب یک نماد و 
استاندارد ممتاز برای سبک زندگی اسالمی است 
و باید به یک استاندارد فرایندی و رسمی در سطح 

بین المللی تبدیل شود.
زمانی در نشســت خبری نخســتین جشنواره 
محصوالت کســب و کار طیــب، مأموریت این 
مؤسســه را ارتقای کیفیت زندگی دانست که با 
طراحی و استقرار نشان طیب تحقق خواهد یافت. 
وی »طیب« را نیز یک نشان کیفیت معرفی کرد 
که از مضمون قرآنی »حیات طیبه« گرفته شده و 
باالترین سطح استانداردها برای یک زندگی ممتاز 

را شامل می شود.

 طیب؛ ترازویی برای سنجش کیفیت 
زندگی بر اساس مبانی توحیدی

وی با اشــاره به اینکه طراحی نشان طیب از سال 
۱۳۹4 در مؤسســه پژوهش هــای علوم صنایع 
غذایی کلید خورده و تــا امروز بیش از ۱۰ پروژه 
تحقیقاتی زیر نظر اعضــای هیئت علمی مراکز 
آموزشــی و تحقیقاتی کشــور را در حوزه طیب 
دنبال کرده است؛ هر کدام از این پروژه ها را حاوی 
تمام اســتانداردهای مورد تأیید در کشــورهای 
پیشرفته دانســت و افزود: با بررســی و مطالعه 
تمام نظام های کنترل کیفیــت در کنار معیارها 
و مؤلفه های برگرفته از معناشناســی، به مدلی با 
عنوان »استاندارد طیب« یا الگوی »ارزیابی کیفیت 
طیب« رسیدیم که یک ترازو برای سنجش کیفیت 

بر اساس مبانی توحیدی است.
وی با اشاره به اینکه در الگوی طیب هم کیفیت و 
هم فرایندهایی که به تولید محصول منجر می شود 
مــورد توجه قرار می گیرد؛ ایــن الگو را یک مدل 
ارزیابی کیفیت جامع و فرایندی معرفی کرد که به 
کمک تیم های تحقیقاتی در برخی از محصوالت 
غذایی مثــل نان، خرما، زعفران، پســته، برنج و 
گوشــت پروژه تعریف شده اســت و برای برخی 

محصوالت دیگر نیز در حال انجام است.

 رونمایی از سند 
»مدل تعالی سازمانی طیب« به زودی...

وی با اشــاره به اینکه اســتاندارد طیب در تمام 
شــئونات زندگی برای ارزیابی کیفیت پیشــگام 

شــده است، به تعریف اســتاندارد چند محصول 
فرهنگی مانند استاندارد کتاب کودک، استاندارد 
انیمیشــین و همچنین مــدل ارزیابی کیفیت و 
رتبه بندی واحدهای مسکونی یا معماری داخلی 
فضای زندگی اشاره کرد و افزود: به زودی از سند 
»مدل تعالی ســازمانی طیــب« رونمایی خواهیم 
کرد که یک مدل اجرایی شــبیه مدل های تعالي 
سازماني)EFQM( ولی مبتنی بر مبانی اسالمی 
اســت.به گفته وی، مؤسسه کیفیت رضوی قصد 

دارد در حوزه استاندارد طیب 
همــان نقشــی را عملیاتــی 
کند که کشــور مالــزی برای 
نشــان حــالل ایفا کــرد تا 
آن  رساله ای  دستورعمل های 
را به یک اســتاندارد فرایندی 
و رسمی در سطح بین المللی 
تبدیل کنــد؛ بنابراین افق کار 
کامالً بین المللی و فرا رشته ای 
دیده شده تا نشان طیب یک 

نماد و اســتاندارد برای ســبک زندگی اسالمی و 
محصولی برای تمدن نوین اسالمی باشد.

 برگزاری »جشنواره نان طیب« 
به میزبانی آستان قدس 

وی با اشــاره به اینکه در مسیر تحقق این هدف، 
جشنواره های فصلی تدارک دیده شده است، که 
هر بار روی یکی از موضوعات متمرکز خواهد بود، 
توضیــح داد: در حال حاضر توجه به اینکه »طرح 
رتبه بندی مراکز پخت نان« یا نانوایی های سنتی 
از طرف اســتانداری خراســان به ما واگذار شده، 
در تالشــیم برنامه ارتقــای کیفیت تدریجی نان 
و زنجیــره نان را به پیش ببریــم و به عنوان یک 
کارگزار به نهادهای مســئول در این حوزه کمک 
کنیم. در این مسیر نخستین جشنواره را در زمینه 
کســب و کار های مرتبط با نان تعریف کردیم و 
یکشنبه ۱۹ آبان بیش از 4۰۰ نفر از فعاالن مراکز 
پخت و مسئوالن دست اندرکار در زنجیره نان را 
در آســتان قدس میزبانی خواهیــم کرد تا هم از 
برترین های این حوزه قدردانی شود و هم مدل و 
الگوی رتبه بندی برای تمامی واحدها تبیین شود 
تا این طرح به عنوان طرحی ملی به مســیر خود 

ادامه دهد.

وی با تأکید بر اینکه ۳۰ درصد نان در کشــور به 
خاطر افت کیفیت در فرایند تولید تلف می شود، 
افزود: اگر معیارهای کنترل کیفیت طیب در این 
حوزه اجرایی شود، ۲۰ درصد از این نان استحصال 
می شــود و از محل منابع این استحصال می توان 
برای به روزرسانی فناوری اقدام کرد و بخشی از آن 
را نیز به شبکه ملی ارتقای نان که قرار است در هر 
استان تشکیل شود اختصاص داد که باید به ازای 
هر ۱۰۰ نانوایی یک شــرکت نظارتی را راه اندازی 

کند.
وی با بیان اینکه پس از جشنواره 
برای  جشــنواره هایی  نان،  فصلی 
دیگر محصــوالت غذایی، صنایع 
فرهنگی یا موضوعــات مرتبط با 
سالمت خانواده برگزار خواهد شد، 
تأکید کرد: از طریق این جشنواره ها 
و اهدای نشان طیب و جایزه طیب 
بــه برترین ها قصــد داریم فعاالن 
حوزه کسب و کار و تولیدکنندگان 
محصوالت یاد شده را به صورت مستمر به سمت 
ارتقای کیفیــت در همه اضالع موجود در مفهوم 

واژه طیب سوق دهیم.

 جزئیات جشنواره
 نان و رتبه بندی نانوایی ها

امیــر حســین ناصرمعدلــی، معــاون شــبکه 
همکاری های مؤسسه کیفیت رضوی نیز در این 
نشست با اشــاره به اینکه جشنواره نان از تیرماه 
۹۸ فعالیت خــود را با دعــوت از واحدهایی که 
تمایــل به ارتقای کیفیت و اســتفاده از الگوهای 
سالمت محور در پخت نان دارند آغاز کرده است، 
اعالم کرد: تمام واحدها به صورت داوطلبانه به این 
طرح پیوستند و ما توانستیم با ارزیابی های مختلف 
از لحاظ آزمایشگاهی و محیطی و فرایندی برای 
این مجموعه ها به رتبه بندی واحدهای پخت نان 

اقدام کنیم.
وی از شــرکت داوطلبانــه ۲۸۰ واحــد در طرح 
رتبه بنــدی و ارتقای کیفیت بر اســاس نشــان 
طیــب خبر داد و افزود: ۱۰۰ واحد از مجموع این 
تولیدکنندگان در مشهد بوده و بقیه از سایر شهرها 
مثل اصفهان، یزد، کرمان و... هســتند که در این 

رتبه بندی شرکت کرده اند.

معدلی با اشــاره بــه اینکه ثبت نــام متقاضیان 
شــرکت کننده در ایــن طــرح ابتدا بــه صورت 
حضــوری انجام می شــد، توضیــح داد: در حال 
حاضر با راه اندازی سامانه جامع رتبه بندی، ثبت نام 
متقاضیان با سهولت بیشــتری انجام می شود به 
طوری که در دو هفته اخیر به ســرعت بر تعداد 
واحدهایی کــه تمایل دارند در ایــن رتبه بندی 

شرکت کنند افزوده شده است.
وی با یادآوری اینکه این ســامانه در مرحله اول 
برای رتبه بندی واحدهای تولید نان به کار گرفته 
شده و در مراحل بعد برای ثبت نام دیگر موضوعات 
استفاده می شود، افزود: در جشنواره نان بنا داریم 
از برترین واحدهای عرضه نان ســنگک، بربری و 
نان های تافتون و تنوری و برگزیدگان مســابقات 
مهارت پخت نــان تقدیر کنیم. در این مراســم 
همچنین از برترین فعاالن موضوع »نان کامل« که 
توسط انجمن فعاالن نان کامل، در سراسر کشور 
انتخاب شده اند، تجلیل خواهیم کرد تا واحدهای 
مختلف در کشور برای پخت نان کامل و با کیفیت 

ترغیب شوند.

 اصالح زنجیره تولید نان
از مزرعه تا نانوایی 

معاون شــبکه همکاری های مؤسســه کیفیت 
رضــوی تأکید کرد: در مســیر تحقق هدف، تا 
پایان ســال تمام نانوایی های مشهد رتبه بندی 
می شــوند؛ کارخانه های آرد را رصد کرده و به 
حل مشکالتشــان کمک می کنیم، به ســیلوها 
ورود کرده و بحث ذخیره ســازی گندم را بهینه 
می کنیم و ســپس مراحل کاشــت، داشــت و 
برداشــت در مزرعه را رصد خواهیم کرد؛ تالش 
می کنیم تسهیالتی به کشاورزان ارائه دهیم که 
بدون باال رفتن قیمت تمام شده بتوانند کیفیت 

گنــدم تولیدی خود را افزایــش بدهند. در این 
راه از تمام نهادهــای حمایتی دعوت کردیم تا 
بودجه های آبادانی و محرومیت زدایی و اشتغال 
خــود را روی موضوع نان و بهبود زنجیره تولید 
آن متمرکز کننــد و در مرحله بعد این مراحل 
را در اصفهان، قم، کرمان، تبریز، ساری و دیگر 
شهرها گسترش خواهیم داد. به طور کلی هدف 
ما اصالح زنجیره اســت و واحدهایــی نانوایی 

نخستین گام ما هستند.

 »شفافیت« و »صیانت از برند رضوی« 
دو محور جشنواره هستند

معدلی با اشــاره به اینکه در جشنواره آبان ماه 
بــه دو موضوع »شــفافیت« و »صیانــت از برند 
رضــوی« نیز پرداختــه می شــود، تأکید کرد: 
مؤسســه کیفیت رضوی متولی شــفافیت در 
ســازمان اقتصادی رضوی اســت و با توجه به 
اینکه مؤسسه در پروژه شفافیت گام های زیادی 
در موضوعات مختلف برداشــته، قصد داریم در 
این مراسم شرح دهیم که شفافیت سازمانی چه 
ابعادی را شامل شــده و ما به چه نحوی آن را 
در سازمان اقتصادی رضوی پیاده سازی کردیم 
و همچنیــن درباره اهداف ایــن کار و اینکه در 
گام های آینده چه موضوعاتی را زیر پوشش قرار 
خواهد داد صحبت خواهیم کرد. درباره موضوع 
صیانت از برند رضوی که ما متولی آن هســتیم 

نیز برنامه هایی داریم.
وی یادآور شد: در این جشــنواره حجت االسالم 
والمســلمین مروی؛ تولیت معزز آســتان قدس 
رضوی، ســیف؛ معاون وزیر صمت و مدیر عامل 
شــرکت مادر تخصصی بازرگانــی دولتی و دکتر 
عبداللهــی؛ مدیر کل دفتر بهبــود تغذیه جامعه 

وزارت بهداشت حضور دارند.

در الگوی طیب 
هم کیفیت و هم 

فرایندهایی که 
به تولید محصول 

منجر می شود مورد 
توجه قرار می گیرد

بــــــــرش

ظرفیت 100 میلیارد دالری صادرات به اتحادیه اوراسیا    فارس: یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق گفت: توافق نامه تجارت ترجیحی بین ایران و اوراسیا فرصت صادرات 100 میلیارد دالری 
برای ایران را به کشورهای عضو این اتحادیه فراهم می کند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه مبادالت تجاری بین پنج کشور عضو اتحادیه اوراسیا حدود هزار میلیارد دالر است، افزود: ارتباط تجاری با کشورهای عضو این 
اتحادیه ظرفیت 100 میلیارد دالری برای صادرات فراهم خواهد کرد.  آل اسحاق گفت: در حال حاضر بیش از 800 کاال برای طرفین، مشمول تعرفه ترجیحی شده است و احتماالً در آینده تعداد این کاالها افزایش می یابد. 
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اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 98/995 مورخ07/15/ 98 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسدآباد 
تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای یوس��ف قهرمانی فرزند علی اصغر بشماره شناسنامه 
9085 صادره ازاسدآباد  در دو دانگ مشاع از ششدانگ یه باب مغازه به مساحت 58/52 متر 
مربع در قس��متی از پالک 2220/51 اصلی واقع در اس��دآباد كمربندی ش��هدا خریداری مع 
الواسطه از مالكان رسمی آقایان شریف و مسلم نوری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به 
صدور سند مالكیت 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،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی است در صورت 
انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد ش��د.) م 

الف  394( آ-9809584
تاریخ انتشار اول  98/08/02  تاریخ انتشار دوم  98/08/18

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 98/997 مورخ07/16/ 98 هیات اول موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
اس��دآباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای س��هراب فرخ ش��ه فرزند نجفعلی بشماره 
شناس��نامه 655 صادره ازاس��دآباد  در چهار دانگ مشاع از ششدانگ قسمتی از یه باب كاراژ 
ب��ه مس��احت 35/66 متر مربع در قس��متی از پالک 2220/51 اصلی جه��ت الحاق به پالک 
2220/50/81/96 اصلی واقع در اسدآباد كمربندی شهدا خریداری با واسطه از مالكان رسمی  
آقایان ش��ریف و مسلم نوری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت 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 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. )م الف  392(  آ-9809585
تاریخ انتشار اول  98/08/02         تاریخ انتشار دوم  98/08/18
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسدآباد

اداره كل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره . 139860308001002809  
� 1398/07/29 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تكلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای  حبیب اهلل احمدی  فرزند مصطفی  بشماره شناسنامه 1015صادره از 
قائن  و شماره ملی 6529737022 نسبت به ششدانگ یكباب باغ منزل به مساحت 1890/96 
متر مربع قسمتی از پالک 85 فرعی از 1667 - اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالكیت سهام 
مش��اعی متقاضی محرز  گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.آ-9809597
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/02 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/18

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

اداره كل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره . 139860308001002573  
� 1398/07/07 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تكلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی آقای  س��ید بهزاد امیرابادیزاده  فرزند س��ید ابوالفضل   بشماره شناسنامه 
1226 صادره از بیرجند  و ش��ماره ملی 0651841501 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی مش��جر به مس��احت 2312/58 متر مربع قس��متی از پالک 688 - اصلی بخش 2 

بیرجند از محل مالكیت یحیی س��لیمی خراش��اد محرز  گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ب��ه مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
ص��ورت انقضای مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالكیت صادر خواهد 

شد9809598 
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/02     تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/08/18

علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی و ساختمانها فاقد سند رسمی

برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانها ی فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی درگز تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده 
است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضای آنان به شرح ذیل به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی كه اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالكیت متقاضیان اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت 

صادر خواهد شد.
1.خانم فاطمه محمد نژاد فرزند ولی محمد شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 198/67 
متر مربع قس��متی از پالک 559- اصلی واقع در ش��هر درگز قطعه یک درگز بخش 7 قوچان 

از محل مالكیت مشاعی خودش
2.آقای محمد میر حجتی فرزند میرزا حس��ن18 سهم مشاع از 320 سهم ششدانگ یک باب 
منزل به مساحت ششدانگ 688 متر مربع قسمتی از پالک 1185-اصلی واقع در شهر درگز 
قطعه دو درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواس��طه از مالک رسمی آقای آقا میرزا)محمد(

میرحجتی و خانم آی بیگم میرحجتی
3.آقای علی باقریان مقدم فرزند موس��ی الرضا ششدانگ یک باب منزل به مساحت 163/29 
مت��ر مربع قس��متی از پ��الک 9 فرعی از ی��ک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه 
درگزبخش 7 قوچان خریداری نه س��هم مش��اع از ده س��هم شش��دانگ مع الواسطه از مالک 
رسمی آقای حسن اژدری سعد آبادی و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس 

رضوی و آقای مهدی پورمحمد
4.آقای مهران قدیری فرزند امر مراد یک س��هم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به 
مساحت ششدانگ 124/30 متر مربع قسمتی از پالک 36 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف 
شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آستان قدس 

رضوی و آقای محمد حسن سبزواری مقدم
5.آقای جمش��ید درجزی آغ چش��مه فرزند محمد علی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک 
باب منزل به مساحت ششدانگ 95/27متر مربع قسمتی از پالک 48 فرعی از یک اصلی واقع در 
اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی 
6.آقای مختار چوپانیان فرزند عباس ششدانگ یک باب منزل به مساحت 257/92 متر مربع 
قس��متی از پالک 68 فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر درگز قطعه س��ه درگز بخش 
7 قوچان خریداری نه س��هم مش��اع از ده سهم ششدانگ مع الواس��طه از مالک رسمی آقای 
محمد حس��ن پاس��بان و بانو معصومه ابدال و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان 

قدس رضوی
7.خانم ایران اصلیان زاده فرزند علی شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 122/10 مترمربع 
قسمتی از پالک 204  فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 
قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای صفدر 

كیخا و خانم گلچان شیخ و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان قدس رضوی
8.خانم فاطمه جهان بخش فرزند عباسعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت 196/93 متر 
مربع قسمتی از پالک 20 فرعی از 2- اصلی واقع در كالته قطورآباد شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمرضا بنی خلیل
9. آقای حس��نعلی تیزكار ارتیانی فرزند بهبود ششدانگ یک باب منزل به مساحت 105/91 
متر مربع قس��متی از پالک یک فرعی از 18- اصلی واقع در مزرعه خیر آباد شهر درگز قطعه 

سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی شیخ
10.آقای جواد نادر زاده لطف آباد فرزند حسین ششدانگ یک باب منزل به مساحت 157/50 
متر مربع قس��متی از پالک یک فرعی از 18- اصلی واقع در مزرعه خیرآباد ش��هر درگز قطعه 

سه درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی شیخ
11.آقای وحید رشید خیر آباد فرزند حبیب ششدانگ یک باب منزل به مساحت134/65 متر 
مربع قس��متی از پالک یک فرعی از 18- اصلی واقع در مزرعه خیرآباد ش��هر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی شیخ
12. خانم گلدسته شهركی فرزند رضا ششدانگ یک باب منزل به مساحت 143/43 متر مربع 
قس��متی از پالک118 فرعی از 22- اصلی واقع در كالته كوش��ک شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای قربانعلی نصیری
13.آقای امین ش��اهدی فرزند غالم حس��ین ششدانگ یک باب منزل به مساحت 206/07 متر 
مربع قسمتی از پالک 24 فرعی از 24- اصلی واقع در كالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمدعلی نوخندانی ارتیانی

14.آقای امین شیردل حقوردی فرزند شیر محمد ششدانگ یک باب منزل به مساحت203/36 
متر مربع قسمتی از پالک 26 فرعی از 24- اصلی واقع در كالته مرادآباد شهر درگز قطعه سه 

درگز بخش 7 قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای محمد علی پرواز ایلخچی
15.خانم مریم مالئی فرزند قاس��م شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 4896/16 متر مربع 
قسمتی از پالک 2 فرعی از 267- اصلی واقع در قریه حضرت سلطان قطعه 11 درگز بخش 7 

قوچان خرداری مع الواسطه از مالک رسمی آقای نصرت اله روشنی مقدم آ-9809499
تاریخ انتشار نوبت اول:1398/08/01

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/08/18 
ناصر حسن زاده / رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی مزایده اموال نوبت دوم
به موجب كالس��ه اجرایی 960126 ارجاعی اجرای احكام مدنی دادگستری شهرستان رامسر 
ش��ركت شایگان رامسر سهامی خاص به ش��ماره ثبت 1048 به مدیریت عاملی سید حسین 
حس��ینی به پرداخت مبلغ 15/941/467/392 ریال بابت اصل خواس��ته و خس��ارت تاخیر و 
هزینه كارشناسی در حق وراث مرحوم سید محمد طالبی نوش آبادی  ) 1- رقیه شعبان نتاج 
س��رحمامی فرزند رجبعلی 2- هایده قاضی پور فرزند تامل 3- فاطمه روئینی فرزند حس��ین 
4- كوثرالس��ادات 5- مریم السادات 6- بنت الهدی 7- سید امیر جملگی طالبی نوش آبادی 
فرزندان سید محمد( محكوم گردیده است و همچنین نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت 
محكوم گردیده كه به لحاظ عدم پرداخت محكوم به، در موعد مقرر معدن س��نگ الشه غرب 
ویلن��ی از توابع بخش رحیم آب��اد، جهت پرداخت دین محكوم علیه در این خصوص توقیف و 
جهت ارزیابی به كارش��ناس دادگستری ارجاع كه به شرح ذیل توصیف اجمالی گردید. ملک 
تعرفه ش��ده : 1- معدن س��نگ الش��ه ویلنی در حدود 15 كیلومتری گرمابدش��ت و نزدیكی 
راهدارخان��ه الت محله و همچنی��ن 25 كیلومتری رحیم آباد قرار گرفت��ه و آب و هوای این 
منطقه در بهار و تابس��تان تقریبا خش��ک و س��رد است و در پاییز و زمس��تان معموال پرباران 
برفگیر و س��رد می باش��د. 2- یک رش��ته راه ) بنا به اظهار نماینده شركت شایگان زمینی به 
مس��احت 300 متر مربع برای احداث راه ورودی خریداری گردیده اس��ت(. همچنین یک پل 
آبنما با لوله های بتنی آرمه ای توسط شركت شایگان احداث گردیده كه قطر لوله های بتنی 
1/5 متر اس��ت و با توجه به وضعیت فعلی رودخانه بنظر می رس��د تعداد 4-2 لوله بوس��یله 
سیالب تخریب و دچار سیل بردگی شده و در حال حاضر تعداد 8 دهنه لوله بتنی باقیمانده 
و احتماالً 4 عدد لوله بتنی تخریب و بوسیله سیالب به پایین رودخانه انتقال داده و علیرغمی 
كه روی لوله های مزبور به وسیله بتن آرمه مهار شده و آماده ورود ماشین به طرف معدن بوده 
ولی با گذشت زمان و سیالب های متعدد عالوه بر تخریب بخش هایی از پل آبنما و بخشی از 
گوشواره پل سمت راست جریان رودخانه دچار سیل بردگی شده است و در حال حاضر بستر 
فعال رودخانه می باشد )عكس شماره 4-2 ( 3- حدود 100 متر جاده سازی در ساحل راست 
رودخانه و تا ابتدای راه ورود به معدن با بولدوزر انجام پذ یرفته و راه دسترسی در حدود 8 متر 
عرض دارد.4- حدود 500 متر با عرض 8-6 متر برای راه ورود ترانش��ه ایجاد شده كه ارتفاع 
آن بطور متوس��ط 2 متر و عرض متوسط 7 متر با بیل پیكور دار و بولدوزر، ترانشه و برداشت 
س��نگ انجام گرفته و بصورت یک جاده كمربندی در آمده اس��ت و می تواند به عنوان سینه 
كار نیز استفاده نمود.) عكس های 6-5( و رودخانه وحشی و طغیانی كاكرود كه دارای حوزه 
ی آبریز وس��یعی اس��ت و ش��اخه ای مهم از رودخانه پلرود را تشكیل می دهد در ضلع غربی 
معدن این رودخانه پر آب و حاوی مخلوط رودخانه ی قابل مالحظه به مزایای معدن س��نگ 
الش��ه ویلنی افزوده است.5- تعداد دو دستگاه كانكس فلزی و یک عدد تانكر سوخت موجود 
می باش��د و نصب تیر برق فشار قوی برای اس��تفاده آتی انجام گرفته است )عكس شماره 1( 
6- معدن س��نگ الشه ویلنی از سوی س��ازمان صنایع و معادن سابق دارای گواهینامه كشف 
به ش��ماره 1323/21 مورخ 88/1/26 و پروانه بهره برداری ش��ماره 5934 مورخ 89/3/22 با 
ذخیره قطعی 6100000 تن و ذخیره احتمالی 7400000 تن و با حداقل میزان اس��تخراج 
س��الیانه 300000 تن با مدت اعتبار ده )10( س��ال از تاریخ صدور می باش��د. طبق مدارک 
موجود پروانه بهره برداری ش��ماره فوق الذكر در محدوده چهار ضلعی ABCD به مس��احت 
0/22 كیلومترمرب��ع معادل 2 هكتار با مختصات رئوس زیر A 50/36  19/43   56/4-55 و 
B 50/36  19/43  56/4 -58/4 و C  50/36  20/43  38/9 - 22/4 و 38/9-55  19/43  
D 50/36 می باش��دكه بنام ش��ركت تعاونی شن آوران رودس��ر صادر گردیده است كه طبق 
ضوابط پروانه بهره برداری باس��تناد س��ند صلح ش��ماره 25284 مورخ 89/3/31 دفتر اسناد 
رس��می رش��ت به ش��ماره 151 كلیه حقوق و تعهدات پروانه بهره برداری معدن سنگ الشه 
غرب ویلنی به شماره 6046/21 مورخ 89/3/23 به شركت مسكن و عمران شایگان رامسر با 
ش��ماره ثبت 1048 و شناسه ملی 10861974933 منتقل گردید و متعاقبا نیز طبق صفحه 
11پروانه بهره برداری باس��تناد سند صلح شماره 22051 مورخ 93/9/24 دفتر اسناد رسمی 
شماره 198 رشت كلیه حقوق و تعهدات پروانه بهره برداری معدن سنگ الشه غرب ویلنی به 
ش��ماره 6046/21 مورخ 93/3/23 به شركت نوآوران صنعت بهمن به شماره ثبت 278263 
و شناس��ه ملی 1010311443 منتقل گردید. ضمنا ضمانتنامه ش��ماره 139301011037 
مورخ 93/9/20 بانک صنعت، معدن ش��عبه مركزی ته��ران كد 0101 مبلغ 920/435/000 
ریال از شركت نوآوران صنعت بهمن اخذ گردیده است )برگ های ضمیمه شماره 7-1( ضمنا 
طبق نامه شماره 31/32921 مورخ 96/9/1 سازمان صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به نامه 
شماره 9409981942100238 به شعبه چهارم اجرای احكام مدنی دادگستری رشت اعالم 
داشته كه معدن مذكور تحت بهره برداری شركت شایگان می باشد. )برگ ضمیمه شماره8( 
7- در روز بازدی��د عملی��ات معدن تعطیل بوده ولی میزان حدود 5000 تن س��نگ الش��ه و 
س��نگ های شكسته ش��ده در پای معدن قابل مالحظه هست. 8- ارزیابی معدن سنگ الشه 
غرب ویلنی- همانطوری كه در گزارش فوق ارائه گردید این معدن دارای گواهینامه كش��ف و 

پروان��ه بهره برداری بوده و طبق محتویات پرونده اعتبار پروانه بهره برداری تا 99/8/22 باقی 
است كه با توجه به ذخیره قطعی معدن اعتبار و استخراج سالیانه سنگ معدن و هزینه های 
انجام گرفته برای اخذ گواهینامه كشف و پروانه بهره برداری احداث راه دسترسی به معدن و 
ترانش��ه ها و باز كردن س��ینه كار و احداث پل راه ارتباطی و ارزش تیر برق منصوبه و كانكس 
ها و تانكرس��وخت  و غیر ارزیابی می ش��ود كه به شرح ذیل می باشد: 8-1 ارزش معدن بازاء 
حداقل استخراج سالیانه معدن )300000 تن در سال( و بازاء 25 درصد افزایش  )375000 
ت��ن( 37000 ت ن =1/25×300000 و ب��ا توجه به بازدید م��ورخ 98/4/23 كه اعتبار پروانه 
ت��ا 99/3/22 ) تاری��خ انقضاء(به مدت 11 ماه روز باقیمانده اس��ت كه با توجه به میزان مجاز 
اس��تخراج س��الیانه به میزان 375000 تن میزان استخراج مجاز معدن در طول مدت 11 ماه 
سال اعتبار باقیمانده معادل 343750 تن خواهد بود: تناژ سنگ استخراجی در مدت 11 ماه 
اعتبار باقیمانده: تن 343750=1112×345000   8-2 قیمت هر تن از س��نگ الش��ه معدن 
غرب ویلنی با در نظر گرفتن فاكتورهای افزاینده قیمت نظیر وجود ذخیره كافی سنگ معدن 
و الیه بندی و اس��تخراج آس��ان و ترد بودن س��نگ معدن و با توجه به سهولت تبدیل سنگ 
الش��ه به شن و ماس��ه و وقوع معدن در نزدیكی جاده آسفالته و وجود راه دسترسی به معدن 
و همچنی��ن منابع آبی فراوان و نیاز منطقه به مصالح س��نگی و دانه بندی ش��ده و همچنین 
عوامل كاهنده شامل دوری مسافت، كوهستانی بوده و هزینه مورد نیاز به تكمیل پل تخریب 
ش��ده و غیره بازاء هر تن 55/000 ریال در س��ر معدن ارزیابی می گردد. كه با توجه به تناژ 
س��نگ معدن به میزان 343750 ت��ن ارزش كل آن معادل 18/906/250/000 ریال ارزیابی 
می گردد: 18/960/250/000 ریال =55000×343750  8-3 ارزش 5000 تن دپوی موجود 
ب��ازاء هر تن 100000 ریال معادل 500/000/000 ری��ال برآورد می گردد. 500/000/000 
ریال =100000×5000   8-4 با توجه به حدود 500 متر ترانشه با عرض 7 متر و استخراج 
تناژ س��نگ با توجه به عرض تراش��ه و عمق متوس��ط برداشت 3 متر و وزن مخصوص     2/6      

g/cm3  و ایجاد سینه كار ارزش آن به ازاء هزینه استخراج هر تن 45000 ریال معادل

ری��ال=   1/501/500/000 گ��ردد.  م��ی  گ��ذاری  ارزش  ری��ال   1/501  /500/000  
55000×2/6×3×7×500  8-5 اح��داث راه معدن��ی ب��ه میزان 100 متر ب��ه عرض 8 متر و 
برداش��ت و تس��طیح با بولدوزر و ش��ن ریزی به طور قطعی 100/000/000 ریال 8-6 ضمنا 
ارزیاب��ی پل احداث��ی قابل ترمیم و همچنی��ن قیمت 300 متر زمین خریداری ش��ده، انجام 
مراحل اداری، ارزش نصب تیر برق، كانكس ها و تانكر سوخت به صورت كارشناسی خبره به 
ط��ور قطعی مبلغ جمعا 450/000/000 ریال برآورد و اعالم می گردد. 8-7 ارزش گواهینامه 
كش��ف و پروانه بهره برداری با در نظر گرفتن هزینه های عملیاتی و آزمایش��ات و ارائه طرح 
های اكتش��اف و بهره برداری و همچنین انجام مراحل اداری تا زمان اخذ پروانه بهره برداری 
و قیمت افزوده معدن با توجه به اینكه ذخیره قطعی معدن تقریبا تماما دس��ت نخورده باقی 
مانده و امكان تمدید پروانه بهره برداری نیز میس��ر است و همچنین با توجه به آورد رسوبات 
رودخان��ه پای مع��دن و كمبود مصالح در منطقه 3/000/000/000 ری��ال ارزیابی می گردد. 
نتیج��ه ارزیاب��ی؛ بنابراین جمع كل ارزیابی مع��دن فوق با توجه به بنده��ای 8-1  الی 6-8 
معادل 24/457/750/000 ریال ) بیس��ت و چهار میلیارد و چهارصد و پنجاه و هفت میلیون 
و هفتص��د و پنج��اه هزار ریال( ارزیابی و اعالم می گ��ردد: 24/457/750/000 ریال = 000/ 
 18/906/250/000 +50/000/000 + 1/501/500/000 + 450/000/000+ 3/000/000
برآورد و اعالم گردیده كه از طریق مزایده در تاریخ 1398/08/28 روز سه شنبه ساعت 9:30 
صبح الی 10:30 صبح در اجرای احكام مدنی حوزه قضایی رحیم آباد به فروش خواهد رفت. 
مزایده از قیمت ارزیابی ش��ده ش��روع و كسانی كه باالترین قیمت را پیش��نهاد نمایند برنده 
مزایده ش��ناخته می ش��وند. ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس و مابقی ظرف مدت یک ماه 
وصول خواهد شد. در صورت عدم پرداخت مابقی وجه در موعد مقرر ده درصد وصول شده به 
نفع دولت كارسازی می گردد. كلیه هزینه های مربوطه نیز به عهده خریدار است. این آگهی 
برای مدت یک نوبت مس��تند به ماده 118 قانون اجرای احكام مدنی در یكی از روزنامه های 

كثیراالنتشارمحلی درج خواهد شد. م الف 98/1338  آ-9810021
محمود زاده - مدیر دفتر شعبه ی اجرای احكام مدنی حوزه قضایی رحیم آباد

اداره كل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139860308001002967 
� 1398/08/14 هی��ات اول / دوم  موض��وع قان��ون تعیی��ن تكلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالكانه 
بالمعارض متقاضی حس��ین خزاعی   فرزند شاهمراد بش��ماره شناسنامه 2 صادره ازنهبندان 
وشماره ملی 5639829990 نسبت به ششدانگ یكباب منزل و دو دربند مغازه  به مساحت 
351 مت��ر مربع بپالک 570 فرعی از  247-اصل��ی بخش 2بیرجند از محل امیر علم خزیمه  
دستگردی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود در صورتی كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 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 مذكور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد.9810019
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/08/18     تاریخ انتشار نوبت دوم : 1398/09/03

علی فضلی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۳۰ درصد از فضای آموزشی کشور نیازمند بازسازی است  ایرنا: محسن حاج میرزایی، وزیر آموزش و پرورش گفت: ۳۰ درصد از فضای آموزشی کشور فرسوده و نیازمند بازسازی و نوسازی است. 
وی افزود: از این تعداد ۱۸ درصد نیازمند مقاوم سازی و ۱۲ درصد دیگر هم نیازمند تعمیر کامل و بازسازی است. حاج میرزایی گفت: برای بازسازی و مقاوم سازی این میزان واحدهای آموزشی که مستلزم اعتبار 

قابل توجهی است امیدواریم با کمک خیران، نهادهای مدنی و بنگاه های اجتماعی در کشور بتوانیم به مرور نسبت به بازسازی و مقاوم سازی آن ها اقدام کنیم.

یک مدیر وزارت علوم:
 استفاده از القاب خارجی برای استادان دانشگاه 

ممنوع شد
فارس: مدیرکل دفتر وزارتی وزارت علوم 
از ابالغ بخش نامه منع استفاده از القاب 
خارجی در دانشــگاه ها از جمله عنوان 

پروفسور خبر داد.
مســعود شــمس بخش گفت:                                                                                                                                                در حال 
حاضر مرســوم شده است که در برخی 
دانشگاه ها، استادان، اعضای هیئت علمی 

و دانشجوها از برخی القاب خارجی استفاده می کنند؛ حتی برخی افراد در رزومه خود 
این القاب را به کار می برند که این القاب در آیین نامه استخدامی تعریف نشده است.

وی توضیح داد: بر اســاس آیین نامه اســتخدامی، مراتب علمی شامل مربی، 
استادیار، دانشــیار و استاد می شــود. وی گفت: با توجه به اینکه به انتخابات 
نزدیک می شــویم و برخی اســتادان و اعضای هیئت علمی قصد کاندیداتوری 
دارند، وقتی از این القاب اســتفاده می شــود همه مردم نمی دانند که پروفسور 
چیزی متفاوت از اســتاد دانشگاه نیســت و برخی تصور می کنند که شخص 

دارای عنوان باالتر یا متمایزی است.

مسئول مستقیم ستاد ملی صبر خبر داد
افزایش آمار مصالحه پرونده ها در دو سال گذشته

فارس: حجت االســالم رضــا صوری، 
مســئول مســتقیم ســتاد ملی صبر 
می گوید: براساس آمارهای موجود، در 
سال ۹۷ مجموع پرونده وارده به شورای 
حل اختالف ۳ میلیــون و ۸۷۶ هزار و 
۷۵۹ فقره بوده که از این تعداد ۳ میلیون 
و ۸۷۶ هزار و ۱۷۸ فقره پرونده مختومه 

شده، اما در ۶ ماهه نخست سال ۹۸، تعداد پرونده های وارده به شورا های حل اختالف 
کشور یک میلیون و ۸۲۷ هزار و ۸۹۴ فقره بوده که از این تعداد یک میلیون و ۸۱۶ 
هزار و ۷۱۱ فقره مختومه شده است. وی توضیح می دهد: در واقع درصد مصالحه در 
سال ۹۷، ۲۹ درصد بوده است که در ۶ ماهه امسال این رقم؛ ۲ درصد افزایش یافته و 
به ۳۱ درصد رسیده است که این میانگین کشوری است و در برخی از استان ها آمار 

مصالحه از مرز ۴۰ درصد گذشته است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس:
مشکل اعتباری برای تأمین دارو نداریم

ایسنا: حسینعلی شــهریاری، عضــو 
کمیسیون بهداشــت و درمان مجلس 
گفت: مشکلی در تأمین اعتبارات برای 
دارو وجود ندارد مشــکل تحریم هاست 
که گاهی اذیت می کنــد وگرنه دولت 
از لحــاظ منابع ارزی کمک های الزم را 

انجام می دهد.
وی گفت: واردات داروهای خارجی با مشابه تولید داخل به کشور ممنوع است، ممکن 
است یکسری داروها در فارماکوپه ایران نباشد که این را هم وزارت بهداشت تعریف کرده 
مبنی بر اینکه داروهای مورد نیاز کشــور چه چیزهایی بوده و کدام دارو در فارماکوپه 

وجود ندارد.
شهریاری افزود: البته اگر پزشکی وجود برخی اقالم دارویی خارجی را خواستار شود این 
تقاضا در کمیته ای در سازمان غذا و دارو مورد بررسی قرار می گیرد تا در صورت تشخیص 

ضرورت مجوز الزم داده شود.
وی گفت: البته ما در برخی اقالم دارویی کمبود داریم ولی این طور نیست که اصالً در 

کشور وجود نداشته باشد.

 جامعه/ محمود مصدق   تاکنون گام هایی برای 
اجرای »شبکه ملی اطالعات« برداشته شده است؛ 
اما این پروژه راهبردی در حوزه فضای مجازی تا 
رسیدن به مرحله نهایی و خط پایان راه دراز و 

دشواری در پیش دارد.
بر اساس این قانون، قرار بود شبکه ملی اطالعات 
تا پایان برنامه پنجم توسعه به سرانجام برسد اما 
این اتفاق نیفتاد. حتی پس از تصویب سند »تبیین 
الزامات شبکه ملی اطالعات« در سال ۹۲ چنین 
نشد. موضوعی که واکنش رهبر معظم انقالب و 
مسئوالن نظام را نیز در پی داشته است. به گونه ای 
که ایشان چندی پیش در بخشی از سخنانشان 
با بیان اینکه »فضای مجازی خیلی مهم اســت و 
آنچه از همه مهم تر اســت، مســئله شبکه ملی 
اطالعات است«، تأکید کردند: امروز فضای مجازی 
مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی 
درگیرند و کشــورهایی که شبکه ملی اطالعات 
درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان 
و ارزش های موردنظر خودشــان کنترل کرده اند، 
یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی 
اطالعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید 

انجام گیرد، انجام نگرفته است.
انتقادات از وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعات 
درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به ســند 
الزامات شبکه ملی اطالعات و تأخیر در پیاده سازی 
و اجرای این شبکه در حالی رو به افزایش است که 
مدیران این وزارتخانه از عملکردشان دفاع می کنند 
و مدعی اند ۸۰ درصد اهداف ســند شــبکه ملی 

اطالعات محقق شده است. 

 ابهامات واژه ای از همان روزهای اول
دکتر داود زارعیان، اســتاد 
حــوزه ارتباطــات اگرچه 
معتقد است زیرساخت های 
اجرای  بــرای   ارتباطــی 
پروژه شبکه ملی اطالعات 

فراهم اســت اما مشکل اصلی را در بخش محتوا 
می داند و به قدس می گوید: شبکه ملی اطالعات از 
روزی که در کشور مطرح شد با یکسری ابهامات 
واژه ای و مفهومی همراه بود که به نظر می رســد 
هنوز هم خیلی دقیق مفهوم این برنامه و شبکه 

تبیین و تفهیم نشــده اســت. حاال اگر بخواهیم 
بگوییم که چرا نســبت به این برنامه و عملکرد 
دســتگاه های مجری آن سؤال وجود دارد باید دو 
بخش ایــن برنامه را از هم جدا کنیم. یک بخش 
مربوط به زیرســاخت ارتباطی است و یک بخش 
هم محتواست. در بخش زیرساخت های ارتباطی 
اعم از زیرســاخت های مادر یا زیرســاخت های 
ثانوی مشکل چندانی وجود ندارد. یعنی بسترها 
فراهم است اما در حوزه نرم افزاری و تولید محتوا 
مشکالت جدی داریم که باید یک مقدار فعالیت 
بیشتری داشــته باشــیم چون زیرساخت های 
ارتباطی کشور این اجازه را می دهد که بتوانیم در 
بستر داخلی هم سایت های قوی و هم شبکه های 
اجتماعی و هم ایمیل و تراکنش های مالی خوبی 
داشته باشیم. مثالً در حوزه شبکه های اجتماعی 
باید پیام رسان های مورد اعتماد مردم را ایجاد کنیم 

که تاکنون در این زمینه موفق نبوده ایم.
وی با اشــاره به اینکه عمده مصرف اینترنت در 
کشور مربوط به شبکه های اجتماعی است که از 
بین شبکه های موجود هم بیشترین استقبال از 
سه شبکه پیام رسان واتس آپ، اینستاگرام و تلگرام 
شده که سرور همه آن ها در خارج از کشور است، 
می افزاید: به همین دلیل مصرف اینترنت بین الملل 
ما باال رفته اســت. بنابراین در حوزه شبکه های 

اجتماعــی باید چند اقدام اساســی انجام دهیم. 
شــاید پیش از همه بحث اعتمادسازی باشد. اگر 
اعتمادسازی نکنیم حتی بهترین نرم افزارها هم 
قادر نخواهند بود مردم را جذب کنند. رنجی که 
اکنون در حوزه شبکه های اجتماعی می بریم رنج 
نبود اعتماد مردم است که الزم است در این زمینه 
برنامه داشــته باشیم و با کسانی که سوء استفاده 
می کنند به صورت باز و شفاف برخورد قانونی شود 

تا این گونه مردم اعتماد کنند. 

 در تولید محتوا چندان موفق نبوده ایم
حمیــده زرآبــادی، عضو 
کمیتــه ارتباطات مجلس 
شورای اسالمی یکی از این 
افراد اســت. او با اشاره به 
اینکه تناقضی بین گزارش 

وزارت ارتباطات با آن چیزی که مشاهده می شود 
وجــود دارد، می گوید: چیزی که ما از بیرون و به 
عنوان یک دســتگاه ناظر می بینیم این است که 
پروژه شبکه ملی اطالعات تاکنون اجرایی نشده 
است. حتی این اجرا نشدن فقط به تولید محتوا 
برنمی گردد مثالً بحث ضریب نفوذ و دسترسی به 
اینترنت در روستاها و محدوده شهرها هم مطرح 
است. اینکه ضریب نفوذ و دسترسی ها در حاشیه 

شــهرها چقدر اســت کامالً به بخش زیرساخت 
مربوط می شود. 

وی در پاســخ به این پرسش که وضعیت اجرای 
پروژه در بخش محتوا چگونه است؟ می گوید: در 

بحث محتوا یکسری مشکالت 
در زمینه اعتبارات، زیرساخت 
اطالعاتی و تولید محتوا داریم. 
واقعیت این اســت که ما به 
دلیل بعضی مشکالت در تولید 
محتوا خیلی موفق نبوده ایم. 
مثالً بــرای پیام رســان های 
داخلی امتیازات ویژه ای قائل 
شدیم و یکسری اعتبارات در 
قالب وام به آن ها پرداخت شد 

ولی با وجود همه حمایت ها، پیام رسان های داخلی 
که بسترشــان روی شــبکه ملی اطالعات است 
چندان در جذب کاربران داخلی موفق نبوده اند که 
دلیل آن ها باید روشن شود. به هرحال نمی توان 
گفت که مشکل در بخش تولید محتوا بیشتر از 
بخش زیرساخت هاست. باید یک کار کارشناسی 
دقیق انجام شود و اگر این گونه نشود مشکل حل 
نمی شــود؛ ضمن این نمی توان درصدی از میزان 
اجرای این پروژه داد چون این شبکه یک خروجی 

است که یا اجرایی می شود یا نمی شود. 

 وزارت ارتباطات در روش خود بازنگری کند
عضو  انتظاری،  محمدحسن 
حقیقی شورای عالی فضای 
مجــازی و دبیر ســابق این 
شورا هم از عدم تأیید تحقق 
۸۰درصد اهداف سند الزامات 

شبکه ملی اطالعات توسط کمیته مسئول در شورای 
عالی فضای مجازی خبر می دهد و می گوید: وزارت 
ارتباطات تعریفی را که خود از شبکه ملی اطالعات 
دارد مبنا قرار می دهد که این تعریف مورد تأیید مصوبه 
شورای عالی فضای مجازی نیست. در این زمینه چند 
اختالف اساســی وجود دارد. نخســت اینکه مطابق 
تعریف صحیح شبکه ملی اطالعات، یکی از مسائل 
مهم، ایجاد زیرســاخت اطالعاتی در ذیل این شبکه 
است. به بیان دیگر زیرساخت فضای مجازی کشور 
باید شبکه ملی اطالعات باشد که دارای دو زیرساخت 
ارتباطی و اطالعاتی است. زیرساخت اطالعاتی برای 
خدمات پایه کاربردی مورد نیاز شــبکه تعریف شده 
که بر مبنای آن بتوان دیتاســنترها را ســامان داد، 
شــبکه های اجتماعی بومی را فعال کرد و خدمات 
پایه کاربردی مثل خدمات ابری، موتور جست وجوی 
بومــی، پیام رســان های اجتماعی و 
شــبکه های توزیع محتوا بر مبنای 
آن در داخل شــبکه ملی ارائه شوند. 
چنین چیزی تاکنون اتفاق نیفتاده 
اســت. وی با بیان اینکه هم اکنون 
۸۰ درصد ترافیک ارتباطات کشور به 
سمت خارج می رود، می افزاید: یعنی 
۲۰ درصــد ترافیک مصرفی کاربران 
داخلی و ۸۰ درصد ترافیک مربوط به 
استفاده از سایت های خارجی است. 
در صورتی که اگر شــبکه ملی اطالعات پیشــرفت 
کاملی داشت عمده این ترافیک باید داخلی می بود. 
وی در خصوص راهکارش برای پیشبرد شبکه ملی 
اطالعات می گوید: اکنون تنها راه نجات شبکه ملی 
اطالعات این است که وزارت ارتباطات در روش خود 
بازنگری جدی کند و ضمن ایجاد ساختارها یک روش 
علمی، فنی و مهندسی را برای پیشبرد این پروژه در 
پیش بگیرد وگرنه اگر کار به این صورت جلو برود ما 
به آن هدفی که داشتیم راجع به شبکه ملی اطالعات 

نخواهیم رسید.

با وجود آماده بودن زیرساخت ها چرا نمی توانیم فضای مجازی را به نفع ارزش های خودمان کنترل کنیم؟

تولید محتوا؛ گره ناگشوده اجرای شبکه ملی اطالعات

تنها راه نجات 
شبکه ملی 

اطالعات این است 
که وزارت ارتباطات 

در روش خود 
بازنگری جدی کند

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

شنبه 18 آبان  1398 11 ربیع االول 1441 9 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9103 

11/1511/48

22/3223/05 4/365/09

16/2817/02

6/036/35

16/4817/21

پشت پرده تشکیل ائتالف دریایی آمریکا چیست؟ 
»عبدالباری عطوان« تحلیلگر برجسته جهان عرب در بخش سخن سردبیر 
روزنامه فرامنطقه ای »رأی الیوم« نوشت: اعالم آغاز رسمی مأموریت ائتالف 
نظامی دریایــی تحت رهبری آمریکا، با هدف تأمین امنیــت دریانوردی در منطقه 
خلیج فارس آن هم تنها با مشارکت ۶ کشور، این ضرب المثل قدیمی عربی را یادآور 

می شود که می گوید: »کوه درد زایمان گرفت و موش به دنیا آورد!«. 
وی در ادامه این گزارش می آورد: محدود بودن شمار کشورهای مشارکت کننده در این 
ائتالف به وضوح نشان دهنده کاهش نفوذ آمریکا نه فقط در منطقه خلیج فارس بلکه در 
سرتاسر جهان است و به نظر می رسد زمانی  که دولت آمریکا ائتالف هایی با حضور ۳۰ 
یا ۶۰ کشور تشکیل می داد- مانند ائتالف هایی که وارد جنگ هایی علیه عراق، لیبی، 

سوریه و افغانستان شدند- سپری شده است و دیگر قابل برگشت نیست.
نکته قابل توجه این اســت که سه کشور مهم خلیج فارس- کویت، پادشاهی عمان و 
قطر- در این ائتالف جدید غایب هستند که نه تنها به خاطر موضع بی طرفی که در 
برابر اقدامات تنش زای آمریکا علیه ایران اتخاذ می کنند نیست بلکه به این دلیل است 

که این کشورها به ایاالت متحده و دولت کنونی آن اعتمادی ندارند.
ما اعتقاد نداریم که این ۶ کشور- انگلیس، عربستان سعودی، امارات، بحرین، استرالیا 
و آلبانی- در کنار آمریکا قادر به محافظت از ناوبری دریایی باشند؛ زیرا بیشتر آن ها، به 
استثنای آمریکا و انگلیس، قدرت دریایی مؤثری ندارند. از سوی دیگر، چرا کشورهایی 
مانند فرانسه، آلمان، بلژیک، چین و هند که منافعی در چنین حمایتی در خلیج فارس 
دارند و کشــتی ها و تانکرهای آن ها به وفور در آب های خلیج فارس استفاده می شود 
و بیشتر آن ها شــریکی در تمامی جنگ های آمریکا در این منطقه بودند، به ائتالف 
مذکور نپیوســته اند؟ جواب، ساده است و آن اینکه، آمریکا با خروج یکجانبه از توافق 
هســته ای ایران، تمامی این تنش ها و تهدید امنیت و ثبات در منطقه و جهان را به 
وجود آورده است. تمامی این مسائل خارج از چارچوب باج خواهی آمریکا از سه کشور 
مشــارکت کننده در این ائتالف- عربستان سعودی، امارات و بحرین- قرار ندارد؛ زیرا 
هــدف از حضور آن ها در ائتالف، پشــتیبانی مالی و پرداخت هزینه ها- اعم از تأمین 
سوخت کشــتی ها یا پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم پول- است؛ دونالد ترامپ )در 
باج گیری( دارای مهارت است و تجربه ای طوالنی در این زمینه دارد و نمی تواند بدون 

دریافت زودهنگام پول هنگفت و چه بسا »انعام«، هیچ گونه حمایتی ارائه دهد.

رویترز: »گنگ شوانگ« سخنگوی وزارت امور خارجه چین، ادعاهای اخیر وزیر امور 
خارجه آمریکا علیه حزب کمونیست چین را محکوم کرده و نشانه ای از مقاصد شیطانی 
او خواند. پمپئو به تازگی مدعی شده است: حزب کمونیست چین بر سلطه جهانی و 

نبرد ]برای رسیدن به این سلطه[ متمرکز است. 

کریستین پست: »پائــوال وایت« کشیش شخصی ترامپ که حاال در کاخ سفید به 
عنوان مشاور ترامپ نیز دارای پست رسمی است، یک روز پس از اعالم خبر انتصابش 
در کاخ ســفید در سخنانی با ســتایش اقدامات رئیس جمهور، برای همه مخالفان او 
آرزوی نابودی و شکست کرده و مدعی شده که مخالفت با ترامپ به معنای مخالفت 

با خداست!

  نمابر تحریریه:     ۳7۶1۰۰87 -۳7۶84۰۰4  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 ۳7۶18۰44-5 
  روزنامه گویا:                       ۳7۶51888   )۰51(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶2587   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶1۰۰8۶   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰88   )۰51(
)۰51(   ۳7۶282۰5                                             
                                      فاکس: ۳7۶1۰۰85  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 917۳5  
  تلفن:                           )9 خط(  ۳7۶85۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره ۳۳۶ 
 تلفن:                      ۶182   و   ۶۶9۳7919 )۰21(
 نمابر:                                     ۶۶9۳8۰1۳  )۰21(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

تحلیل 

بدون تیتر

آگهی پذیره نویسی سهام شركت 
همراهان سفر خوش)سهامی خاص(                                            

به شماره شناسه ملی 10380455674  به 
شماره ثبت 30329 

نظر باینكه طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 98/07/20 افزای��ش س��رمایه ش��ركت از 
مبلغ2.500.000ریال به مبلغ 1.000.000.000 ریال 
و افزایش تعداد سهام از 100 سهم 25.000 ریالی 
ب��ا نام ب��ه 40.000 س��هم 25.000 ریالی ب��ا نام از 
طریق واریز نقدی مورد تصویب قرار گرفته است  
بدین وس��یله اعالم می شود تعداد 39.900 سهم 
به مبلغ اس��می هر س��هم 25.000 ریال حق تقدم 
س��هامداران اس��ت كه مع��ادل 399 برابر س��هام 
فعل��ی هر س��هامدار می باش��د و آورده نقدی هر 
س��هامدار به ازای هر س��هم 9.975.000 ریال می 
ش��ود لذا به س��هامداران مهلت داده می شود تا 
تاریخ 98/10/20 جهت پذیره نویسی سهام جدید 
به حس��اب س��پرده مخص��وص 0111735658004 
بانک ملی ش��عبه راهنمایی بنام شركت همراهان 
س��فر خ��وش واریز نماین��د تا بتوانن��د از كل حق 

تقدم خود استفاده نمایند.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه 
نوبت دوم

شركت تعاونی مسکن اتحاد كوثر كریمه
بدینوس��یله جه��ت ش��ركت در مجم��ع عموم��ی 
ع��ادی س��الیانه نوب��ت دوم در روز پنج ش��نبه  
مورخ  98/08/30  س��اعت 15:00 عصر واقع در             
45  مت��ری نوقطار، خیابان ش��هید خوش��رفتار، 
پش��ت پ��روژه اتح�اد، مس��جد امام رض��ا )ع( از 

كلیه اعضای تعاونی دعوت بعمل می آید.
دستورات جلسه:

1- استماع گزارش  هیئت مدیره
2- استماع گزارش بازرس

3-ط��رح و تصوی��ب ص��ورت ه��ای مال��ی س��ال                  
97-98

4- پیش��نهاد و تصوی��ب برنامه و بودجه س��ال 
98-99

5- انتخاب هیئت مدیره علی البدل
6-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

7- اختیار تصمیم گیری نوع ساخت )امانی كاری 
یا پیمانكاری و...( به هیئت مدیره

8- تغییر آدرس شركت تعاونی
11-تصمیم گیری در خصوص اخراج اعضای بدهكار

همچنی��ن اعضاییك��ه ام��كان حضور در جلس��ه 
ف��وق را ندارن��د، م��ی توانند حداكثر ت��ا تاریخ 
98/8/29 برای حضور در این جلسه باتفاق فرد 
جایگزین برای اخذ برگ��ه ورود به دفتر تعاونی 

مراجعه نمایند.
هیئت مدیره شركت تعاونی مسكن اتحاد كوثر 

كریمه
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
شركت قند تربت حیدریه ) سهامی عام ( به شماره ثبت 103 و شناسه مّلی 10380019602

بدینوس��یله از كلیه سهامداران ش��ركت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در جلسۀ مجمع عمومی عادی 
سالیانه كه در ساعت 9:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1398/08/29 در محل مشهد � چهارراه شهداء � سازمان مركزی 

دفتر قائم مقام محترم آستان قدس رضوی  تشكیل میگردد حضور بهم رسانند . 
از كلیه س��هامداران محترم دعوت می ش��ود جهت دریافت كارت ورود به جلسه به دفتر مشهد اینشركت به نشانی : 
سی متری اول احمدآباد � بلوار رضا � رضا 11 � پالک 1/19 در تاریخ های 27 و 28 آبانماه 1398 از ساعت 8 تا 14 و  روز 

مجمع تا ساعت شروع مجمع مراجعه نمایند.
دستور جلسه : 1- انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل برای سال مالی منتهی به 1399/04/31.

2- استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره و گزارش بازرس قانونی برای عملكرد سال مالی منتهی به 1398/04/31.
3- بررسی و تصویب صورتهای مالی برای عملكرد سال مالی منتهی به 1398/04/31.

 4- انتخاب روزنامه كثیراالنتشار برای درج آگهی های شركت.
5- بررسی و تصمیم گیری درخصوص تقسیم سود .

6- انتخاب اعضای هیئت مدیره شركت. 7- تعیین حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف هیئت مدیره شركت.
8- تعیین پاداش هیئت مدیره شركت.

9- سایر مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی ساالنه باشد .
هیئت مدیره شركت قند تربت حیدریه )سهامی عام(
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آگهی دعوت از بستانکاران مؤسسه غیرتجاری 
تخصصی روان شناسی و علوم شناختی هیوا در 
حال تصفیه به شماره ثبت 5791 و شناسه ملی 

14007207281 )نوبت اول(
در  مذك��ور  مؤسس��ه  انح��الل  آگه��ی  پی��رو 
روزنامه رس��می ب��ه ش��ماره 21729 در مورخه 
1398/07/29 و مطابق ماده 215 قانون تجارت، 
از تمام��ی بس��تانكاران ای��ن مؤسس��ه دعوت 
می گ��ردد ت��ا حداكث��ر یكس��ال پ��س از تاریخ 
انتشار اولین نوبت این آگهی به مدیر تصفیه 
مؤسسه آقای محمد مظفری به آدرس مشهد- 
بل��وار هفت تی��ر- هفت تیر 35- پ��الک 19 با 
كدپس��تی 9178965548 جهت تصفیه حساب 

مراجعه نمایند.
 مدیر تصفیه محمد مظفری
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آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای)نوبت دوم(
شماره گ35/ 27 /98     شماره مجوز 1398/4797

دستگاه مناقصه گذار: شركت گاز استان ایالم  
موضوع مناقصه: پروژه نصب و تعویض كنتور و رگوالتور نواحی ایالم ، چوار ، س��یوان ، ایوان ، زرنه ، چرداول ، آس��مان آباد ، سیروان 

، ملكشاهی ، مهران ، صالح آباد ، دره شهر ، بدره ، بخش ها و روستاهای تابعه آنها .
مبلغ كل برآورد )اجرا + كاالی عهده پیمانكار(:  6.237.607.030  ریال

مبلغ تضمین:  320.000.000  ریال
نوع تضمین: ضمانت نامه بانكی  شركت در مناقصه یا فیش واریزی  به حساب شماره 0112766916004 بانك ملی شعبه میدان امام حسن )ع(ایالم و یا سایر ضمانتنامه 

های معتبر و یا تركیبی از آنها كه در جدول شماره 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی شماره 123402/ ت 50659 ه مورخه94/9/22 قید گردیده اند.
مدت زمان اجرای پروژه :  240  روز تقویمی       محل تامین اعتبار : عوارض گاز بها

آخرین مهلت فروش اسناد :           25/ 1398/08   تاپایان وقت اداری 
آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :    1398/09/09    تاپایان وقت اداری

زمان گشایش پاكات :                     1398/09/10      ساعت 9 صبح
محل گشایش پاكات : سالن كنفرانس شركت گاز استان ایالم

* از بخشنامه شماره 94/158764 مورخ 1394/7/13 سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده می گردد. 
شرایط متقاضیان :    1- داشتن شخصیت حقوقی 

2- كپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 
3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانكاران از وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعی بر اس��اس مواد 85 و 91 قانون كار جمهوری اس��المی ایران مصوب 

89/3/5 وزیر كار و امور اجتماعی .      4-داشتن امكانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص 
5- داشتن گواهی صالحیت پیمانكاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور در رشته تأسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با  حداقل رتبه 5 .

6- داشتن تجربه كافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه 
7-قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد .

محل تحویل و ارایه پیشنهادات ) پاكات تكمیل شده مناقصه ( : دبیر خانه شركت گاز استان ایالم 
هزینه خرید اسناد: 1.500.000 ریال در وجه شركت گاز استان ایالم به حساب مذكور با ذكر نام شركت پرداخت كننده و ذكر عنوان مناقصه در فیش پرداختی.

هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
هزینه چاپ و تكثیر كتابچه های پیمان به مبلغ 2.500.000 ریال به عهده برنده مناقصه می باشد و می بایست به حساب شماره 0112766916004 به نام شركت 

گاز استان ایالم واریز گردد. 
آدرس: ایالم - چهارراه پیام نور - بلوار تعمیركاری نبش خیابان استاد شهریار 

شركت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.irوhttp://iets.mporg.ir  و WWW.ilam-nigc.ir شماره تلفن 0843-2235824
- كد فراخوان جهت آگهی مذكور 3.218.706 می باشد .   نوبت چاپ اول:98/8/12 روزنامه اعتماد      نوبت چاپ دوم: 98/8/18 روزنامه قدس

 روابط عمومی شركت گاز استان ایالم

آگهی تغییرات شركت اركان بهساز 
شایان با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 315874 و شناسه ملی 
10103555170

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1398,07,25 م��ورخ  الع��اده  ف��وق 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضاء 
هی��أت مدیره ب��ه 3 نفركاه��ش یافت 
و م��اده مربوط��ه در اساس��نامه اصالح 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک كشور اداره 
ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )650531(
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آگهی مزایده عمومی
 واگذاری غرف بوستان كوهسنگی مشهد

موسس��ه توسعه گردشگری س��ازمان همیاری ش��هرداریهای خراسان 
رض��وی در نظ��ر دارد نس��بت به  واگذاری غرف بوس��تان كوهس��نگی 

مشهد، مطابق اسناد مربوطه به واجدان شرایط اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از مورخ 18 تا 22 آبان ماه 98  
هم��ه روزه در س��اعات اداری از 7:30 الی 14 به دبیرخانه موسس��ه واقع درخیابان 
ملک الش��عرا بهار، حدفاصل چهارراه بیس��یم و چهارراه لشگر، جنب بانک كشاورزی 
مراجع��ه نمایند. ضمن��ا مبلغ پایه قرارداد به تفكیک غرف در اس��ناد مزایده ذكر و 
مبلغ سپرده برای شركت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه برآورد شده است. آخرین 
مهلت تس��لیم پاكات نیز ساعت 12 مورخ 4 آذرماه 98 و زمان بازگشایی پاكات راس 

ساعت 15 این روز می باشد. /ع
98
09
99
9

آگهی تجدید مزایده عمومی
 واگذاری غرف بوستان ملت مشهد

موسس��ه توسعه گردشگری س��ازمان همیاری ش��هرداریهای خراسان 
رضوی در نظر دارد با تجدید مزایده عمومی نس��بت به  واگذاری غرف 

بوستان ملت مشهد مطابق اسناد مربوطه به واجدان شرایط اقدام نماید.
لذا متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده می توانند از مورخ 18 تا 22 آبان ماه 98  
هم��ه روزه در س��اعات اداری از 7:30 الی 14 به دبیرخانه موسس��ه واقع درخیابان 
ملک الش��عرا بهار، حدفاصل چهارراه بیس��یم و چهارراه لشگر، جنب بانک كشاورزی 
مراجع��ه نمایند. ضمن��ا مبلغ پایه قرارداد به تفكیک غرف در اس��ناد مزایده ذكر و 
مبلغ سپرده برای شركت در مزایده 5 درصد مبلغ پایه برآورد شده است. آخرین 
مهلت تس��لیم پاكات نیز ساعت 12 مورخ 4 آذرماه 98 و زمان بازگشایی پاكات راس 

ساعت 15 این روز می باشد. /ع
98
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00
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فراخوان مناقصه
 )نوبت دوم( 

 
مش��هد  پزش��كی  عل��وم  دانش��گاه 
ذه��اب  و  ای��اب  ام��ور  نظ��ردارد  در 

پرس��نل بیمارس��تان ام البنی��ن)س( را از طریق انجام 
مناقص��ه عموم��ی  به  بخ��ش غیردولتی واگ��ذار نماید. 
كلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2098000060000157، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاكت ها، از 
طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی 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 مذك��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الكترونیكی را جهت ش��ركت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذكر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��ركت  تضمی��ن   *
200/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانكی می باش��د كه در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان  مذكور به نشانی : 

مشهد - خیابان آزادی - نبش آزادی 16 تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/14

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/20

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/8/30
* زمان بازگشایی پاكت های مناقصه: 98/9/2

* 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 مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

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

 سیاست/ مهدی خالدی   کالف سر 
در گم برگزیت هر روز کور و کورتر شده 
و بریتانیــای کبیر را همانند گردابی در 
مشــکالت داخلی فرو می برد. در حالی 
که تمامی تالش های چند ماهه بوریس 
جانسون، نخســت وزیر انگلیس برای 
خارج کردن این کشور از اتحادیه اروپا به 
دلیل مخالفت نمایندگان و طیف وسیعی 
از مردم با شکست مواجه شده، ترامپ 
انگلیــس با هدف پیش بردن نیاتش به 
هر طریق ممکن، آخرین تیر ترکشش 
را از چله رها کرده و با تقدیم استعفایش 
به ملکه برگــزاری انتخابات زودهنگام 
در این کشور را خواستار شد. جانسون 
درصدد اســت با برگــزاری انتخابات و 
کسب احتمالی اکثریت در مجلس نیت 
خود در خــروج بریتانیا از اتحادیه اروپا 
را به کرســی بنشاند؛ تصوری که نتایج 
نظرسنجی های اخیر در آن تردید ایجاد 
کرده اند. منابع خبری نیــز از موافقت 
ملکه الیزابــت دوم با برگزاری انتخابات 
زودهنگام به منظور برون رفت از بن بست 
برگزیت خبر داده اند. استعفای جانسون 
و درخواست او برای برگزاری انتخابات 
زودهنگام پس از آن صورت گرفت که او 

نمایندگان  نتوانست 
پارلمــان انگلیــس 
را بــرای خــروج از 
مجــاب  اتحادیــه 
اســت  قرار  کنــد. 
انتخابات سراســری 
دوازدهــم  جدیــد 
آذر(   21( دســامبر 
برگزار شود. تا زمان 
انتخابات  برگــزاری 
شدن  مشــخص  و 
در  جدید  پارلمــان 
هیچ  دیگر  انگلیس، 
حــوزه  در  کاری 

قانون گذاری در پارلمان این کشور انجام 
نخواهد شد. 

 جانسون سومین قربانی برگزیت
جانســون پس از تقدیم استعفایش در 
ســخنرانی در خیابان داونینگ مقابل 
دفتــر نخســت وزیری، ضمــن اعالم 
رسمی آغاز فعالیت های انتخاباتی حزب 
محافظه کار، گفت مجبــور به برگزاری 
انتخابات زودهنگام شده زیرا نمایندگان 
پارلمان انگلیس با توافق جدید وی برای 
خروج از اتحادیه اروپا موافقت نکردند. به 
نوشته وبگاه شبکه »بی.بی.سی« وی در 
ادامه ســخنرانی خود گفت اگر حزب 
وی در انتخابات پیروز شــود، در عرض 
۶ هفته توافق برگزیــت را اجرا کرده و 
انگلیس را از اتحادیه اروپا خارج می کند.

نخســت وزیر انگلیــس همچنیــن به 
رأی دهنــدگان نســبت بــه »نمایش 
وحشتناک« پیروزی جرمی کوربین در 
انتخابات هشــدار داد و مدعی شد اگر 
رهبر حزب کارگــر در انتخابات پیروز 
شــود، آن گاه بریتانیا شــاهد برگزاری 
دو همه پرســی بزرگ خواهد بود؛ یکی 
همه پرســی مجدد بر ســر برگزیت و 
دیگری همه پرسی دوباره 
اسکاتلند.  استقالل  برای 
جانســون پس از »دیوید 
کامرون« و »تــرزا می« 
نخســت وزیر  ســومین 
قربانی  که  است  انگلیس 
اجرای طرح برگزیت برای 
خــروج از اتحادیــه اروپا 

می شود. 
انگلیس در ســال 1972 
بــه عضویــت جامعــه 
مشترک اروپا- که بعدها 
بــه اتحادیــه اروپا تغییر 
نــام داد- درآمــد، اما در 

انتخابات پارلمانی ســال 2۰15، دولت 
محافظه کار به رهبــری دیوید کامرون 
اعالم کرد که در صورت پیروزی دوباره 
در انتخابات، ادامه عضویت این کشــور 
در اتحادیه اروپا را به همه پرسی خواهد 
گذاشت. با این حال این همه پرسی در 
ژوئن ســال 2۰1۶ برگزار شد و نزدیک 
به 52 درصد از رأی دهندگان به خروج 
از اتحادیه اروپا رأی دادند. با اعالم نتیجه 
همه پرسی، دیوید کامرون، نخست وزیر 
که از ادامه عضویت بریتانیا حمایت کرده 
بود، از ســمت خود کناره گیری کرد و 
ترزا می  به رهبری حزب محافظه کار و 
نخســت وزیری انگلیس رسید. با وجود 
مذاکراتــی که در زمان تــرزا می  برای 
نحوه خروج از اتحادیه اروپا با سران این 
اتحادیه دنبال شد، اما این مذاکرات در 
پارلمان انگلیس در دو نوبت رأی گیری با 
رأی باالیی رد شد و شکست طرح »می« 
منجر به استعفای او از نخست وزیری و 
روی کارآمدن »بوریس جانســون« در 

ساختمان نخست وزیری انگلیس شد. 

 توپ در زمین جانسون است
لـفـضـــل  ا بـو ا
ظهره وند، تحلیلگر 
سابق  دیپلمات  و 
ایــران در اروپا در 
گفت وگو با قدس 

درباره تحوالتی که لندن را از چهار سال 
پیش درگیر خود کرده در ابتدا نقبی به 
گذشته روند خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپا زد و گفت: نخست وزیر انگلیس از 
ابتدا قرار گرفتنش بر این منصب برگزیت 
ولو در شکل سخت و بدون توافق را مد 
نظر قــرار داد. بوریس جانســون برای 
پیشبرد این هدفش سعی کرد با تعلیق 
پارلمان به مدت پنج هفته که با موافقت 
ملکه صــورت گرفت اقدامــات خود را 
عملی کند اما پس از آنکه دادگاه عالی 
انگلیس این اقدام را غیرقانونی خوانده و 
رد کرد نخست وزیر در پیگیری اهدافش 
شکست خورد. در گام بعدی نمایندگان، 
جانســون را به مذاکره دوباره با اتحادیه 
در راستای تمدید مهلت برگزیت وادار 

کردند. این امر با وجود مخالفت باطنی 
نخست وزیر صورت گرفت و با موافقت 
اتحادیه، برگزیت به مدت سه ماه دیگر 
)11 بهمن( تمدید شد. ظهره وند با بیان 
اینکه جانسون پیش از تعلیق پارلمان 
نیز ایده برگزاری انتخابات را مطرح کرد 
که با مخالفت دیگر احزاب روبه رو شده 
بود، افزود: اگر در آن مقطع زمانی حزب 
کارگر با این رونــد موافقت می کرد در 
پی تحوالت بعدی و تعلیق پارلمان این 
اقدام نوعی خودزنی بوده و همه چیز به 
نفع جانسون تمام می شد اما اکنون توپ 
در زمین نخســت وزیر بوده و مخالفان 

تعیین کننده اصلی تلقی می شوند.

 انتخابات یا همه پرسی؟
این تحلیلگر و دیپلمات سابق ایران در 
ادامه به سناریوهای پیش روی برگزیت 
پس از انتخابات اشاره کرده و می گوید: 
جانسون اکنون باید منتظر بماند و ببیند 
چیدمــان مجلس آینده چه ســمت و 
سویی به خود خواهد گرفت. اگر حزب 

محافظــه کار اکثریــت را در انتخابات 
زودهنگام 21 آذر کســب کند آن گاه 
جانسون در مقام نخست وزیری ابقا شده 
و با قدرت بیشتر پروژه خروج انگلیس از 
اتحادیه را دنبال و ما باید انتظار داشته 
باشیم که بریتانیا در ســه ماه آینده از 
اتحادیه خارج شــود. البته این مسئله 
عالوه بــر هزینه های اقتصادی در حوزه 
سیاسی هم برای بریتانیا چالش زا بوده 
و می تواند مردم اسکاتلند را به برگزاری 
همه پرسی دوم استقالل از انگلیس سوق 
دهد. اما اگر جانسون شکست خورده و 
دولت ائتالفی حزب کارگر، لیبرال و دیگر 
مخالفان با رهبری جرمی کوربین شکل 
بگیرد آن گاه مســئله خروج انگلیس از 
اتحادیه دستخوش تحوالت دیگری شده 
و برگزاری همه پرسی برگزیت بار دیگر 
محتمل به نظر می رسد. ظهره وند ادامه 
می دهد: به نظر می رســد در جامعه به 
شدت قطبی شده بریتانیا پس از برگزیت 
انتخابــات پیش رو تنهــا انتخابی برای 
تشکیل دوباره پارلمان نیست بلکه نوعی 
همه پرسی است که آینده برگزیت را نیز 
مشــخص خواهد کرد. اگر آرا به سمت 
سبد حزب کارگر و مخالفان پیش برود 
این روند به معنی پیروزی حامیان ماندن 
بریتانیا در اتحادیه و شکســت حامیان 
برگزیت اســت و اگر هم محافظه کاران 
به رهبری جانســون پیروز شوند ماجرا 
عکس می شــود. در حال حاضر اگرچه 
آرای حــزب محافظه کار از حزب کارگر 
بیشتر است اما نظرسنجی های اخیر از 
ریزش آرای طرفداران برگزیت حکایت 
دارد. اکنون آرای خاموش و به ویژه نسل 
جوان که مخالف ملکه و سلطنت هستند 
تعیین کننــده بوده و فعال شــدن آن 
می تواند جواب سختی به جانسون داده 
و وی را به سومین قربانی خروج انگلیس 

از اتحادیه اروپا تبدیل کند.

قدس سناریوهای محتمل درباره خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را بررسی می کند

انتخابات زودهنگام یا رفراندومی بر سر آینده برگزیت؟

در جامعه به شدت 
قطبی شده بریتانیا 
پس از برگزیت 
انتخابات پیش رو تنها 
انتخابی برای تشکیل 
دوباره پارلمان نیست 
بلکه نوعی همه پرسی 
است که آینده 
برگزیت را نیز مشخص 
خواهد کرد
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