
 
 پیام تسلیت رهبر انقالب در پی شهادت 

جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش
 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم 
کل قوا در پیامی به امیر سرلشکر »سید عبدالرحیم 
موسوی« فرمانده کل ارتش ضمن تسلیت شهادت 
جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش در حادثه 

دردناک شناور ُکنارک، صبر و تسالی خانواده های 
داغدار و شــفای آســیب دیدگان این حادثه را از 
خداوند متعال مسئلت کردند.متن پیام رهبر معظم 

انقالب اسالمی به این شرح است...
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حسینطیبیمسافرپرتغالمیشود؟ گفتوگوبادکترسیدحسینشهرستانی حجتاالسالمترخاندرگفتوگوباقدس:

   :jامام علی
گنج هاى روزى 

در وسعت اخالق 
نهفته است. 
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زندگیماراالهیکند
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 مجلس با دو فوریت یک طرح ضد صهیونیستی موافقت کرد 

تشکیلسفارتمجازیایراندرقدس

توضیحات وزارت خارجه 
درباره حادثه غرق شدن 

 تعدادی از اتباع افغانستانی 
در رودخانه مشترک با ایران 

جنجال سازی 
روی مرز 

برادری

  سیاست  در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی، بررسی دو فوریت طرح مقابله 
با اقدام های خصمانه رژیم صهیونیســتی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی در 
دستور کار قرار گرفت. هیچ یک از نمایندگان مخالفت خود را با طرح مذکور مطرح نکردند 
و بر این اساس دو فوریت این طرح به تصویب رسید. پس از اینکه دوفوریت طرح مقابله با 
اقدام های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی به تصویب 
رسید، نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر اسرائیل سر دادند. علی الریجانی، رئیس مجلس 

 ............ صفحه 2شورای اسالمی در این باره، گفت: کمیسیون امنیت ملی و سیاست...

 سیاســت  از اولین ســاعاتی کــه  برخی 
گزارش های خبری در رســانه های مختلف و 
فضای مجازی درخصوص غرق شدن تعدادی 
از اتباع کشور همسایه و برادر شرقی افغانستان 
در رودخانه مرزی مشترک با ایران منتشر شد، 

پیش بینی می شد رسانه های...

بررسی  دفاعیات موافقان و 
مخالفان  بازگشایی مدارس 

علم 
 بهتر است 
یا سالمت؟!

 گزارش تحقیق و تفحص 
 از مبارزه با قاچاق کاال 

95 درصد 
قاچاق 

رسمی است!
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 9

قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان چگونه اجرا می شود؟

 قانون پایستگی 
 به جای 

بازنشستگی!
 ............ صفحه 7

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
علیرضا فقیهی راد

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به »کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت 
سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا« با پیشنهاد سازمان انرژی اتمی، 
سال 96 در جلسه هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد. هرچند مجلس آن را در 

سال 98 پذیرفت، اما شورای نگهبان برای رفع ابهام به ...

 خطر کنوانسیون
ایمنی سوخت و پسماند

 ............ صفحه 2
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 ))تاریخ مزایده  مورخ 1399/02/27 ساعت 14:00(( 
مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزایده جه�ت فروش الش�ه های 
سرزده، حذف زنده اضطراری، جوانه پرواری و تلیسه آبستن و گوساله های
 نر س�بک وزن واحده�ای مش�هد100،000،000 ریال و شهرس�تانها مبلغ 
50،000،000 ری�ال، بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 
بانک کش�اورزی شعبه مشهد بنام مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی                 

میباشد.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعت�ی قدس رضوی 

تماس حاصل فرمایید. تلفن: 12-38492710-051     داخلی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباشد.

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مزایده فروش الشه های سرزده، حذف زنده اضطراری،  
جوانه پرواری ، تلیسه آبستن و گوساله های نر سبک وزن 
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آگهی مناقصه شماره 814/02/3866- نوبت دوم - شماره مجوز 1399/587
مناقصه گذار:

ش��رکت ملی پخش ف��رآورده ه��ای نفتی منطقه خراس��ان رضوی
موضوع مناقصه: برگزاری مناقصه واگذاری حجمی/ زمانی اداره 

امور عملیات تاسیسات جایگاه شرکتی عرضه گاز مایع.
تاریخ مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل استعالم ارزیابی: دارندگان گواهینامه 
صالحی��ت ایمنی معتبر و صالحیت رتبه بن��دی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با 
کدهای تایید شده در زمینه های )1- حمل و نقل 2- خدمات عمومی 3- امورتایپ و 
تکثیر 4-  تعمیر و نگهداری 5- نگهداری و خدمات فضای سبز 6- امور تاسیساتی(، 
صادره از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی می توانند جهت دریافت فرم استعالم 
ارزیابی و فرم توانمندی بهداشتی ، ایمنی و زیست محیطی از تاریخ انتشار اولین 
نوبت آگهی مورخ 1399/02/22 لغایت روز سه شنبه مورخ 1399/02/30به آدرس: 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت )س��تاد www.setadiran.ir( مراجعه 
نمایند. الزم بذکر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، می بایس��ت 
مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضا الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق س��ازند. ضمنا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با سامانه ستاد برای 

انجام مراحل عضویت با شماره 41934-021 تماس حاصل فرمایند.
نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

مبلغ برآورد مناقصه: 9/234/004/031 ریال
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: 461/700/202 ریال

نوع تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: شامل ضمانت نامه بانکی و سایر موارد 
مطابق مفاد ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 1394/09/22 که مدت 
اعتبار آن سه ماهه و این مدت حداکثر برای یک نوبت برابر مدت پیش بینی شده 

قابل تمدید می باشد.
مدت اجرای کار: یک سال شمسی

مهلت دریافت اس��ناد مناقصه: مناقصه گران صرفا بایس��تی به س��امانه تدارکات 
الکترونیک��ی دولت مراجعه و نس��بت به دانلود اس��ناد اق��دام نمایند.)درصورت 
دریاف��ت اس��ناد و م��دارک مناقصه از س��ایر مناب��ع، امکان ش��رکت در مناقصه و 

بارگذاری پاکتها میسر نمی باشد(.
ام��کان دریافت)دانل��ود( اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ چ��اپ اولی��ن نوب��ت آگه��ی 
)1399/02/22( لغایت پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/02/30 ساعت 16

مهلت تحویل پیش��نهادها: پیشنهادها )اسناد مناقصه و کلیه مدارک شامل پاکت 
ال��ف و ب وج( می بایس��ت از آخرین روز توزیع اس��ناد مناقص��ه )1399/02/30(، 

لغایت پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1399/03/11 ساعت 16 از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت توسط مناقصه گر بارگذاری گردد.

ضمن��ا ع��الوه بر بارگ��ذاری پاکت ال��ف و ب وج در س��ایت مذکور ت��ا مهلت تعیین 
گردیده)ساعت 16 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11( فقط پاکت الف)تضمین( بصورت 
فیزیک��ی نی��ز تحویل دبیرخانه کمیس��یون مناقصات تا مهلت تعیین ش��ده گردد.

جلس��ه توجیهی: ساعت 10 صبح روز سه ش��نبه مورخ 1399/03/06 در محل سالن 
جلسات منطقه، طبقه دوم برگزار می گردد.

زمان و مکان بازگش��ایی پاکات: ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/03/20، 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه خراسان رضوی طبقه چهارم،)دفتر 

کار مدیر منطقه(
مدت اعتبار پیشنهادها: بمدت 90 روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است.
محل اجرای کار: مشهد مقدس- بلوار صدمتری نرسیده به میدان بار سپاد

www.setadiran.ir    www.iets.mporg.ir     www.monaghese.niopdc.ir :آدرس سایت
شرایط عمومی متقاضی:    1- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره 

کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
2- ارائه تصویر گواهینامه صالحیت رتبه بندی معتبر و مرتبط با موضوع مناقصه با 

کدهای تایید شده در زمینه های )1-حمل ونقل، 2-خدمات عمومی،
 3-امور تایپ و تکثیر، 

4-امور تاسیساتی، 5-نگهداری و خدمات فضای سبز،
 6-تعمیر و نگهداری( از اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی.

3- ارائه تصویر آگهی ثبتی )تاسیس شرکت(.   
 4- ارائه تصویر آگهی ثبتی آخرین تغییرات شرکت.

5- ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضا مجاز.
6- تمامی مس��تندات اعالم شده در بندهای )1 الی 4( می بایست بصورت برابر با 

اصل )محضری( باشد.
7- قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

8- حدنصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه حداقل با حضور 3 مناقصه گر می باشد.
دستگاه مناقصه گذار با توجه به معیارهای ذکر شده در فرم های تحویلی و مدارک 
دریافت ش��ده نس��بت به ارزیابی مناقصه گران بطور همزمان در جلسه بازگشایی 

پاکات بر اساس سامانه ستاد اقدامات مقتضی بعمل می آورد.

 روابط عمومی منطقه خراسان رضوی    

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی درنظردارد ازمحل اعتبارات داخلی خودنسبت به خرید اقالم مورد 
نیاز ، بش��رح جدول ذیل ازطری��ق مناقصه عمومی اقدام نماید. داوطلبان ش��رکت در مناقصه میتوانند برای 
http://iets.mporg.irیاhttp://www.tavanir.org.ir دریافت اسناد مناقصه ازتاریخ99/9/22 به سایت های

 یاhttp://www.skedc.ir مراجعه و  قیمت پیش��نهادی خود را مطابق ش��رح مندرج دراسناد مناقصه حداکثر 
تا س��اعت 8 روز پنجش��نبه  م��ورخ 99/03/01 به دبیرخانه ش��رکت واقع در بیرجند_ بل��وار پیامبراعظم)ص(
سایت اداری_ شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی، بصورت مهر و موم شده)تمام اوراق( تحویل نمایند. 

در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلف��ن 32400570 -056 اداره قراردادها تماس حاصل 
فرمایید.   

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ تضمین    
)ضمانتنامه بانکی یا 

واریز نقدی(ریال
تاریخ،روز و 

محل افتتاح پاکاتساعت افتتاح 

840/000/000خرید انواع تابلو شماره 2021/د/199
ساعت 8 

صبح شنبه 
99/03/03

خراسان جنوبی، 
بیرجند، بولوار 

پیامبراعظم )ص(،
سایت اداری،شرکت 

توزیع نیروی برق 
خراسان جنوبی، سالن 

جلسات

خرید کنتور تکفاز 203/د/299
دیجیتالی  -دو مرحله ای

1/370/000/000

خرید انواع                    204/د/399
3/300/000/000ترانسفور ماتور

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
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شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی 
آگهی مناقصات عمومی شماره  202/د/99 الی 204/د/99 )نوبت دوم(    
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ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظ�ر دارد فراخوان تجدی�د ارزیابی کیفی جهت برگ�زاری مناقصه 
عمومی یک مرحله ای خدمات پیمانکاری )عملیات اجرایی تکمیل و ارتقاء تصفیه خانه فاضالب ش�هر نیش�ابور( به ش�ماره فراخوان 
2099001446000009 را از طری�ق س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت برگزار نماید. کلی�ه مراحل برگزاری فراخ�وان ارزیابی 
کیفی از دریافت و تحویل اس�ناد اس�تعالم ارزیابی کیفی تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیک دولت 
)س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام 
در س�ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
1399/02/23 می باش�د .اطالعات و اس�ناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرایند ارزیابی کیفی و ارس�ال دعوتنامه از طریق سامانه 

ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1399/02/29

مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی : ساعت 19 روز دوشنبه مورخ 1399/03/12
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

        صدای پای آب، صدای پای زندگی است.
» فراخوان تجدید ارزیابی کیفی 

جهت برگزاری مناقصه عمومی خدمات پیمانکاری «
دوم

نوبت 

 jدر عزای امیرالمؤمنین 
حرم رضوی سیاه پوش شد

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3
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روزنامـه صبـح ایـران 2

اقتدار نیروهای مسلح مدیون جانفشانی شهدای واالمقام است تسنیم: دریادار تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه در پیامی ضمن تسلیت شهادت جمعی از کارکنان ارتش اعالم کرد: اگر امروز 
رزمندگان ارتش جمهوری اسالمی ایران و مجموعه پر توان نیروهای مسلح با اقتدار در مقابل دشمن ایستاده اند، بدون شک این اقتدار را مدیون جانفشانی های مردان بزرگ و شهدای واالمقام نیروهای مسلح می دانند 

که راه، نام و اثرات بی بدیلشان در تاریخ ایران اسالمی تا همیشه جاودان خواهند ماند.

 سیاست  وزارت امور خارجه آمریکا اعالم 
کرد وزیر خارجه این کشور با وزیر خارجه 
شهروندان  بازگرداندن  درباره  سوئیس 
به  ایران گفت وگو کرده است.  از  آمریکایی 
روز  پمپئو  مایک  نشنال،  روزنامه  گزارش 
دوشنبه در تماسی تلفنی با ایگنازیو کاسیس، 
وزیر امور خارجه سوئیس درباره بازگرداندن 
ایران  آمریکایی که در  احتمالی شهروندان 
امور  وزارت  کرد.  گفت وگو  هستند،  زندانی 
خارجه آمریکا اعالم کرد: وزیر امور خارجه 
]آمریکا[ از وزیر خارجه سوئیس بابت نقش 
عنوان  به  سازنده  و  مداوم 
حافظ منافع در ایران و کمک 
شهروندان  بازگرداندن  به 
میانمار  و  ایران  از  آمریکایی 
تشکر کرد. یک مقام آمریکایی 
به روزنامه نشنال گفته است 
آمریکایی  زندانیان  آزادسازی 
شرط«  بدون  و  سریع  »باید 
انجام شود. این مقام یاد شده 
پیشنهادی  آیا  اینکه  درباره 
مطرح است یا مذاکرات ممکن است چه وقت 

اتفاق بیفتند، توضیحی نداد.

پاسخ  به مقام آمریکایی»
این رفتار آمریکایی ها حکایت از با دســت 
پس زدن و با پا پیش کشــیدن اســت، از 
همین روز سید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت امور خارجه جمهوری اســالمی ایران 
در پاســخ به اظهــارات بی اســاس معاون 

وزارت امنیت داخلی آمریکا که به ســخنان 
ظریــف درباره تبادل زندانیــان بین ایران و 
آمریکا واکنش نشان داده بود، در توییترش 
نوشــت: »به مزخرف گفتن خاتمه دهید! از 
ســپتامبر ۲۰۱۸ محمدجواد ظریف بحث 
»تبادل سراســری زندانیــان« را روی میز 
گذاشت و از آمریکا خواست در قبال ایرانیان 
به گروگان گرفته شــده در آمریکا و جاهای 
دیگر مسئوالنه عمل کند«. سخنگوی وزارت 
خارجه اضافه کرد: »رژیم شما تاکنون با بی 
توجهی به این موضوع واکنش نشــان داده 
و جان آن هــا را به خطر انداخته اســت«. 
وی خطاب به معــاون وزارت امنیت داخلی 
آمریکا عنوان کرد: »جهان نظاره گر عملکرد 
شماســت، نه حرفتان. هموطنان ما را آزاد 

کنید«.
به گزارش فــارس، »کن کوچینلی« معاون 

وزارت امنیــت داخلی آمریکا در توییتر و در 
واکنش به اظهارات محمدجواد ظریف، وزیر 
امور خارجه ایران درباره تبادل زندانیان بین 
ایران و آمریکا نوشته است: واقعاً می خواهید 
شــهروندانتان بازگردند، طفــره نروید، یک 
هواپیما بفرســتید، دنیا دارد نگاه می کند و 
منتظر همان نتایج همیشگی هستند که شما 

جز حرف زدن کاری نمی کنید.
محمدجواد ظریف، وزیر خارجــه ایران در 
گفت وگویی که پس از نشســت کمیسیون 
امنیت ملــی مجلس درباره بحــث تبادل 
زندانیان بین ایران و آمریکا  انجام شده، گفت: 
بنده در مهر سال ۱۳۹۷ بر اساس تصمیمی 
که گرفته شــد، در نیویورک اعالم کردم که 
جمهوری اســالمی ایران آمادگی دارد همه 
زندانیان ایرانی که در آمریکا و یا در ســایر 
کشور ها با فشار آمریکا زندانی هستند، با همه 

زندانیان آمریکایی مبادله شوند، این صحبتی 
بــوده که ما بیان کرده ایــم. وی افزود:  از آن 
زمان آمریکایی ها تاکنون به آن پاسخ نداده اند.

عالوه بر این، ســید حسین نقوی حسینی، 
سخنگوی کمیســیون امنیت ملی مجلس 
درباره اظهارات ظریــف گفت: آقای ظریف 
همچنین گفت مبادله زندانیان و بازداشــت 
شــدگان بین ایران و آمریکا مشکلی ندارد و 
نیاز به مذاکره نداریم و ما اصالً مذاکره ای با 
آمریکا نخواهیم داشت، اما مبادله زندانیان با 
هماهنگی حافظ منافع آمریکا در ایران انجام 
می شود. سخنگوی دولت نیز همین موضوع 
را اعالم کرده است؛ بنابراین تغییر سیاستی 

نداریم.

واکنش دوباره ظریف به گمانه زنی ها »
درباره مذاکره با آمریکا

با این حال ظریف بار دیگر در گفت وگویی  
با خبرنگاران پس از حضورش در کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره 
مذاکره با آمریکا تصریح کرد: هیچ مذاکره ای 
در میان نیســت و آمریکایی ها نشان دادند 
نمی شود به مذاکراتشان و نتیجه مذاکراتشان 
اعتماد کرد. رئیس دستگاه دیپلماسی افزود: 
تقریبــاً همه دنیا به این نتیجه رســیده که 
هــر توافقی با آمریکا کنند، هر لحظه ای که 
آمریکایی هــا بخواهند، آن توافــق را نادیده 
می گیرند؛ بنابراین دولت کنونی آمریکا باید 
رفتارش را اصالح کند، به جای اینکه دنبال 

بهانه تراشی باشد.

ایران با رد هرگونه مذاکره با آمریکا خطاب به آنان درباره تبادل زندانی اعالم کرد 

مزخرف گویی را پایان دهید، هموطنان ما را آزاد کنید

مجلس با دو فوریت یک طرح ضد صهیونیستی موافقت کرد

تشکیل سفارت مجازی ایران در قدس©
سیاست: در جلسه علنــی دیروز مجلس 
بررســی دو فوریت  اســالمی،  شــورای 
طــرح مقابله با اقدام هــای خصمانه رژیم 
صهیونیستی علیه صلح و امنیت منطقه ای 
و بین المللــی در دســتور کار قرار گرفت. 
هیچ یــک از نمایندگان مخالفت خود را با 
طرح مذکور مطرح نکردند و بر این اساس 

دو فوریت این طرح به تصویب رسید.
پس از اینکه دوفوریت طرح مقابله با اقدام های خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح 
و امنیت منطقه ای و بین المللی به تصویب رسید، نمایندگان مجلس فریاد مرگ بر 
اسرائیل سر دادند. علی الریجانی، رئیس مجلس شورای اسالمی در این باره، گفت: 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هر چه سریع تر این طرح را بررسی کند تا 

در ابتدای هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
محمدعلی پورمختــار، نماینده مردم کبودرآهنگ در گفت وگو با تســنیم درباره 
جزئیات این طرح گفت: طرح اقدام های خصمانه رژیم صهیونیســتی علیه صلح و 
امنیت منطقه ای  و بین المللی برای بررســی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی به عنوان کمیســیون تخصصی ارجاع شد تا پس از ارزیابی، گزارش آن را 
جهت بررســی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کنند. این طرح شامل 
۱4 ماده اســت. در ماده ۲ این طرح با تأکید بر اینکه سرزمین تاریخی و یکپارچه 
فلسطین به مردمان اصیل فلسطین اعم از مسلمان، مسیحی و یهودی تعلق داشته و 
دارد و با توجه به مصوبه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰6 مجلس شورای اسالمی مبنی بر اینکه 
»دولت مکلف است از قدس شریف به عنوان پایتخت همیشگی فلسطین حمایت 
کند«، آمده است که وزارت امور خارجه موظف است در مدت 6 ماه پس از تصویب 
این قانون، مقدمات الزم برای تشــکیل »کنسولگری یا سفارت مجازی جمهوری 
اســالمی ایران به پایتختی قدس« در فلسطین را فراهم و نتیجه را برای تصویب، 
تقدیم هیئت وزیران کند. ماده ۳ نیز می گوید: دولت جمهوری اسالمی ایران موظف 
است همه مؤسســات اقتصادی، تجاری، مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی رژیم 
صهیونیســتی که ســهام آن متعلق به اتباع این رژیم یا شرکت های ثبت شده در 

سرزمین های اشغالی است را تحریم کند.
ماده 4ـ در حوزه همکاری ها و روابط علمی، فرهنگی و تجاری در سطح بین الملل، 
هرگونه فعالیت شــرکت های تجاری که در حوزه امنیتی، نظامی و زیرساختی در 
ســرزمین های اشغالی فعالیت می کنند، در داخل مرزهای جمهوری اسالمی ایران 
ممنوع است. همچنین هر گونه همکاری دانشگاه ها، مراکز درمانی و علمی، مراکز 
دولتی و خصوصی و کارکنان دولت جمهوری اســالمی ایران با بخش های مربوط 
در رژیم صهیونیســتی ممنوع اســت. عالوه بر این، شرکت نخبگان و دانشمندان 
جمهوری اســالمی ایران در همایش ها و کنفرانس های وابسته به این رژیم ممنوع 

اعالم شد.
یکــی از نکات قابل توجه، ماده ۱۱ این طرح اســت که می گوید: برگزاری هرگونه 
مســابقه یا رقابت ورزشی اعم از رســمی یا تدارکاتی میان ورزشکاران و تیم های 
ورزشی ایران با حریفان رژیم صهیونیستی ممنوع است. هر یک از فدراسیون ها در 
رشته ورزشی مربوط موظف اند با بهره مندی از تمام ظرفیت های داخلی و بین المللی 
و برقراری ارتباط اصولی با مجامع بین المللی ورزشی، تعهدات و اقدام های مقتضی 
را جهــت ممانعت از اعمال هرگونه مجازات و محرومیت های ورزشــی بین المللی 
علیه ورزشکاران مستنکف از مواجهه با حریفان رژیم صهیونیستی اتخاذ نموده و با 
پیش بینی تخصیص منابع الزم، به تشویق و حمایت از آن ها بپردازد. دستورالعمل 
این ماده توســط وزارت ورزش و جوانان با همکاری وزارت امور خارجه و ســازمان 

برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

پیگیری حقوقی طرح همه پرسی ملی در سرزمین فلسطین»
ماده ۱۳ نیز تأکید دارد که وزارت امور خارجه موظف است تحقق طرح سیاسی 
جمهوری اســالمی ایران برای فلسطین با عنوان »برگزاری همه پرسی ملی در 
ســرزمین فلســطین« که با شماره s / ۲۰۱۹۰6۲ نزد ســازمان ملل متحد به 
ثبت رسیده است، در عرصه های سیاسی و دیپلماتیک پیگیری کند. همچنین 
موضوع صهیونیست برابر با آپارتاید را در سازمان ها و مجامع بین المللی تبیین 

کند.
در جریان بررسی دو فوریت این طرح، حجت االسالم ذوالنور، رئیس کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی  به نمایندگی از متقاضیان دو فوریت این طرح 
گفت: هر ســال مردم ما در روز قدس خشم و انزجارشان را نسبت به این رژیم 
منحوس اعالم می کردند و امسال با توجه به فاصله گذاری اجتماعی این امکان 
در کشــور ما و بقیه دنیا برای اعالم انزجار مردم فراهم نیســت و ممکن است 
رژیم صهیونیســتی آرامشی داشته باشــد که علیه مردم ما به توطئه های خود 

ادامه دهد.
ذوالنور تأکید کرد: یک هفته از فعالیت مجلس دهم باقی  است و روز قدس در 
پیش اســت و تا اســتقرار مجلس بعد طول می کشد، در این خأل فرصت خوبی 
برای رژیم صهیونیستی ایجاد می شود که به منافع ملت ما ضربه بزند؛ بنابراین 
الزم است در آستانه روز قدس و سکوتی که در دنیا حاکم شده، اقدام منسجمی 
صورت گیرد. وی در پایان تصویب دوفوریت این طرح را مرهمی بر دل خانواده 
شــهدای هسته ای و مردم دانســت و گفت: این اقدام همچنین پیامی به محور 

مقاومت، نهضت های آزادی بخش و مبارزات حق طلبانه خواهد بود. 

 خطر کنوانسیون©
 ایمنی سوخت و پسماند

الیحه الحاق دولت جمهوری اسالمی ایران به 
»کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت 
مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا« با 
پیشنهاد سازمان انرژی اتمی، سال ۹6 در جلسه 
هیئت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شــد. 
هرچند مجلس آن را در سال ۹۸ پذیرفت، اما 
شورای نگهبان برای رفع ابهام به مجلس ارجاع 
داد. مجلس شــورای اسالمی در ادامه با اعمال 
اصالحاتی الیحه را به شورای نگهبان ارسال کرد 
که دوباره شورای نگهبان در مهر ۹۸ با ذکر سه 
ایراد اساســی آن را مغایر بند 5 اصل ۳ قانون 
اساسی دانست و الیحه را به مجلس بازگرداند. 
تا اینکه در نهایت در سکوت خبری نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در ۱5 اردیبهشت ۹۹ بر 
نظر قبلی خود اصرار ورزیدند و با تصویب الیحه 
مذکور را برای تصمیم نهایی به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع دادند. اما به راســتی چرا 
ایــن طرح بــدون ســروصدا و کمترین بحث 
کارشناســی در هیئت وزیران و مجلس شورای 
اسالمی به تصویب می رســد و با وجود دو بار 
مخالفت شورای نگهبان، مجلس آن را به مجمع 
تشــخیص مصلحت نظام ارجاع می دهد. این 
کنوانسیون متشکل از مجموعه کنوانسیون های 
مربوط به ایمنی هسته ای در 5 سپتامبر ۱۹۹۷ 
در آژانس بین المللــی انرژی اتمی  به تصویب 
رسیده است و در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۱۹۹۷ در 
چهل و چهارمین کنفرانس عمومی آژانس برای 
امضا مفتوح گشت. دامنه شمول این کنوانسیون 
شامل سوخت مصرف شده ناشی از بهره برداری 
از رآکتور هســته ای غیرنظامی و پسماند های 
پرتوزا ناشی از کاربردهای غیرنظامی است. این 
کنوانسیون شامل 44 ماده در قالب هفت فصل و 
سه سند ضمیمه مربوط به قواعد اجرایی و مالی، 
فرایند بررسی گزارش ملی و راهنمای شکلی و 
ساختار گزارش ملی است. کشور های عضو در 
اجالس های بازنگری اجرای مفاد کنوانسیون که 
به فاصله حداکثر هر ســه سال یک بار تشکیل 
می شود، گزارش های ملی خود را از روند اجرای 
تعهدات این کنوانســیون در کشور خود ارائه 
می کنند که مورد سؤال و جواب کشور های دیگر 
عضو قرار می گیرند. در این کنوانسیون هدف باال 
بردن ایمنی ســوخت های مصرف شده و مواد 
پسماند پرتوزا در کشورهاست. هرچند نکات و 
موارد متعددی در این کنوانسیون وجود دارد که 
نشان از زیان بار بودن آن برای کشور است و باید 
مفاد آن در فضای نخبگانی و عمومی برای مردم 
تبیین و تشریح شود، اما آنچه تصویب و پیوستن 
به این کنوانسیون را که خود تعهد جدیدی به 
یک نهاد بین المللی است متناقض و بدون فایده 
می کند، متن برجام است. در بند ب برجام ذیل 
تشریح مســئله اراک، آب سنگین؛ باز فرآوری، 
در ماده ۱۱ آن ایران رســماً اعالم کرده است: 
»ایران قصد دارد همه سوخت مصرف شده همه 
رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی و قدرتی فعلی 
و آینده خود را برای پسماندداری یا اقدام های 
بعدی، آن گونه کــه در قراردادهایی که به نحو 
صحیح با طــرف دریافت کننده منعقد خواهد 
شد، از کشــور خارج کند.«؛ بنابراین بر اساس 
این بند از برجام ایران متعهد شده است تمامی 
سوخت مصرف شده همه رآکتورهای هسته ای 
را به خارج از کشــور منتقل کنــد و امروز نیز 
پســماندهای تأسیسات هســته ای بوشهر به 
روسیه منتقل می شــود. بنابراین تعهدی که 
دســتگاه سیاست خارجی کشــور با همراهی 
آژانس انرژی اتمی در برجام داده اند، حداقل با 
بند 6 و ۷ کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت 
سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند 
پرتوزا در تضاد است و امروز با این تعهد برجامی 
پیوستن به کنوانســیون مذکور هیچ ضرورتی 
ندارد. امری که نشان از آن دارد سازمان انرژی 
اتمی کــه خود پیشــنهاددهنده تصویب این 
کنوانسیون در قالب الیحه به مجلس بوده است 
و از طرفی یکی از طرف های درگیر در مذاکرات 
برجام بوده، بدون نگاه کارشناسی و فنی به ارائه 
چنین پیشنهادی مبادرت کرده و آنچه از رویه 
این دولت برمی آید، نگاه های سیاسی و پذیرش 
نسخه های نظام سلطه بر آن ها تفوق دارد. یکی 
دیگــر از نکات قابل توجه در این کنوانســیون 
آن اســت که بر اســاس بند ۳ آن ســوخت 
مصرف شــده و مواد پرتوزایی که در برنامه های 
نظامی و دفاعی تولید شده اند، از این کنوانسیون 
مستثنا شــده اند؛ که خود اوالً نشانگر آن است 
که این کنوانسیون اساساً برای کنترل و نظارت 
کشورهای درحال توسعه هسته ای است و کاماًل 
تبعیض آمیز به نفع صاحبان سالح های هسته ای 
تدوین شده است، درثانی این امر بیانگر آن است 
که برخالف ظاهر فنی آن، کنوانسیونی با اهداف 
سیاسی است، نه برای تضمین مسئله ایمنی. 
درنهایت اینکه با توجه به ســابقه برخوردهای 
سیاســی و تبعیض آمیــز آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمی با ایران و اهداف نظام ســلطه در 
طراحی و تحمیل این قبیل کنوانسیون ها برای 
هنجارسازی و مدیریت کشورهای در حال رشد 
و همچنین تناقض آشکار مفاد این کنوانسیون 
با قانون اساسی و متن برجام، مجمع تشخیص 
مصلحت نظام باید در برابر رویه کرنش مقابل 
خواسته های غرب بایستد و با رد قاطع این قبیل 
کنوانسیون های اســتعماری زمینه های هضم 
جمهوری اســالمی ایران در نظام بین الملل را 

ببندد .

صدای مردم   
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هیچ مذاکره ای 
در میان نیست و 
آمریکایی ها نشان 
دادند نمی شود 
به مذاکراتشان و 
نتیجه مذاکراتشان 
اعتماد کرد

بــــــــرش

ماه  پنج  گذشت  از  پس  سرانجام  افرازه  مینا  سیاست/   
و  عراق  نخست وزیر  المهدی،  عبد  عادل  دولت  استعفای  از 
جریان های  و  گروه ها  درون  در  که  فراوانی  کش وقوس های 
سیاسی داخل عراق بر سر معرفی افراد مختلف در جهت تصدی 
پست نخست وزیری به وجود آمد، نمایندگان مجلس عراق به 
مصطفی الکاظمی رأی اعتماد دادند. نخست وزیر جدید عراق با 
مسائل و چالش های فراوانی در حوزه سیاست داخلی و خارجی 
همچون حفظ حاکمیت عراق، مقابله با ناامنی و اعتراض های 
داخلی، مبارزه با تهدیدهای خارجی همچون گروه تروریستی 
نیز  و  آن  پیرامونی  نارضایتی های  و  اقتصادی  مسائل  داعش، 
چگونگی برقراری و تداوم روابط با همسایگان ازجمله ایران و 
یا قدرت های خارجی مانند آمریکا روبه رو است. مشی سیاسی 
تحلیلگران  برخی  الکاظمی موجب شده  و سوابق عملکردی 
رویکرد دولت آینده وی را در برقراری روابط نزدیک با آمریکا 
و کشورهای عربی و حفظ روابط متعادل با جمهوری اسالمی 
ایران تلقی کنند. کشور عراق و برقراری و گسترش ارتباطات 
با آن نه تنها از جنبه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اشتراکات تمدنی و جمعیتی برای جمهوری اسالمی ایران حائز 
اهمیت است، بلکه از منظر سیاست خارجی و ژئوپلتیکی نیز 
عراق یکی از همسایگان راهبردی ما محسوب می شود و ظرفیت 
مهمی در عرصه معادالت منطقه ای دارد. به همین دلیل تحوالت 
داخلی اخیر و روی کار آمدن الکاظمی به عنوان نخست وزیر 
جدید به نوعی در تعیین سرنوشت روابط آینده ایران و عراق 
اثرگذار خواهد بود. در همین راستا در گفت وگوی تحلیلی با سید 
رضا قزوینی غرابی کارشناس مسائل عراق به بررسی این موضوع 

پرداخته ایم که در ادامه آن را می خوانید.

تحلیلتان درباره سمت وسوی روابط ایران و عراق پس   
از روی کار آمدن مصطفی الکاظمی نخست وزیر جدید 

عراق چیست؟
روابط ایران و عراق همواره در طول یک قرن اخیر و پس از سقوط 
رژیم صدام، روابط دوستانه و حسنه ای بوده و بسیاری از نخست 
وزیران سابق عراق و مقام های عالی این کشور جدا از اینکه ممکن 

است در برخی حوزه ها اختالف هایی با جمهوری اسالمی ایران 
داشته باشند، اما در مجموع ایران به عنوان یک همسایه قدرتمند، 
مؤثر و فعال در منطقه موردتوجه تمامی این شخصیت ها و مقام ها 
بوده اســت؛ بنابراین در طول این سال ها با در نظر داشتن این 
موضوع توسط این مقام ها، شاهد روابط راهبردی و مناسب بین 
ایــران و عراق بوده ایم و به همیــن خاطر آقای الکاظمی هم از 
این موضوع مستثنا نیســت. هرچند که برخی وی را به عنوان 
یک شخصیت نزدیک به آمریکا تلقی می کنند، اما درعین حال 
طبیعتاً آقای الکاظمی برای اینکه بتواند دوره نخســت وزیری و 
قدرت آرام و متوازنی را در عراق سپری کند، نیازمند این است که 
روابط بغداد با تمامی همسایگان و کشورهای منطقه در چارچوب 
ارتباطات گســترده و سازنده  ای باشد. از همین رو، نخست وزیر 
عراق چاره ای جز ایجاد یک رابطه متوازن بین بغداد و همسایگان 
خودش و حتی دیگر کشورهای خارجی ندارد و باید بتواند روابط 

متناسب را با تمامی آن ها پیگیری و حفظ کند.

رویکرد و سابقه سیاسی و فکری مصطفی الکاظمی   
احتمال ارتباطات نزدیک تر و ســنگینی کفه مراودات 
دوستانه را به نفع کدام یک از دولت های ایران و آمریکا 

افزایش خواهد داد؟
در حقیقت این طور نیست که نخست وزیر عراق مجبور به انتخاب 
از بین یکی از آن ها باشد و بخواهد تصمیم بگیرد که کفه روابط اش 
با ایران سنگین تر باشد یا با آمریکا. برای دولت عراق، از یک سو 
داشتن ارتباطات راهبردی و مناسب با جمهوری اسالمی ایران 
به عنوان یک کشور قدرتمند و همسایه اهمیت دارد و از سوی 
دیگر، حفظ و برقراری ارتباطات با آمریکا نیز به عنوان کشوری 
که از ســال ۲۰۰۳ تاکنون و در دوره اشغال عراق، نیروهای آن 
در خاک عراق حضور یافته و منجر به سقوط رژیم سابق شدند 
و دارای نفوذ باالیی در مسائل سیاسی، اقتصادی و امنیتی عراق 
هستند، جایگاه مهمی دارد؛ بنابراین به نظر من  نخست وزیر عراق 
و دولت این کشور تالش خود را خواهند داشت که روابط متوازنی 
را با ایران و آمریکا داشــته باشند، هرچند که از رویکرد فکری و 
سوابق آقای کاظمی این گونه برمی آید که نوع نگاه وی به آمریکا 

به عنوان یک شریک پراهمیت و راهبردی برای بغداد است.

به نظرتان دستاورد مهم محور مقاومت در خصوص   
بیرون راندن نیروهای آمریکایــی از عراق، با توجه به 
اقدام های آمریکایی ها و تحرکات دوباره داعش در منطقه 

چه سرنوشتی خواهد داشت؟
موضوع آینده خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق، موضوع 
بســیار پیچیده ای است و تصمیم گیری درباره این موضوع در 
داخل عراق به ســادگی امکان پذیر نیست. به نظر می رسد که 
حداقل به این زودی شاهد خروج نیروهای نظامی آمریکایی از 
عراق نباشیم. در ماه آینده، آمریکا و عراق سلسله گفت وگوهای 
مهمی را با یکدیگر خواهند داشــت و به احتمال زیاد موضوع 
خــروج نیروهای آمریکا از عراق و سرنوشــت آن بخشــی از 
این مذاکرات خواهد بود. حتــی اگر آمریکایی ها قبول کنند 
که بخشــی از نیروهای نظامی خود را از عراق خارج کنند یا 
پایگاه های خودشــان در این کشور را کاهش بدهند، موضوع 
مهم اینجاست که به نظر می رســد آمریکایی ها تالش دارند 
بیش از توجه به موضوعات نظامی و سخت افزاری، توجهشان 
را به حوزه های نــرم، اعمال نفوذ جدی و نقش آفرینی مؤثرتر 
در ســاختارهای سیاســی، اقتصادی و اجتماعــی در عراق 
معطوف کننــد. آمریکایی ها در تالش اند نقش پرنفوذی را در 
عراق ایفا کنند و در همین راســتا در حال برنامه ریزی طرح 

هوشمندانه ای هستند.
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توضیحات وزارت خارجه درباره حادثه غرق شدن تعدادی از اتباع افغانستانی در رودخانه مشترک با ایران 

جنجال سازی روی مرز برادری
گزارش های خبری  برخی  که   اولین ساعاتی  از   سیاست  
در رسانه های مختلف و فضای مجازی درخصوص غرق شدن 
در  افغانستان  برادر شرقی  و  اتباع کشور همسایه  از  تعدادی 
رودخانه مرزی مشترک با ایران منتشر شد، پیش بینی می شد 
رسانه های معاند که سالهاست بر علیه برادری و اشتراکات دو 
ملت فعالیت می کنند، آتش بیار این معرکه شوند. اما گویا از 
همان اولین ساعات انتشار خبر، بررسی سریع و دقیق حادثه در 
دستورکار نهادهای ذیربط قرار گرفته است. از آنجا که موضوع با 
جان انسان ها به  ویژه اتباع کشور برادر و همسایه یعنی افغانستان 
مربوط بود، این مسئله با حساسیتی مضاعف مورد توجه وزارت 
خارجه کشورمان قرار گرفت و تالش شد در اسرع وقت، تمام 
ابعاد این حادثه مورد بررسی دقیق  قرار گیرد و هیچ احتمالی از 
نظر دور نماند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
و  ابهام ها  پرسش ها،  برخی  به  تفصیلی  در گفت وگویی  ایران 
فضاساز ی های رسانه های بیگانه در خصوص غرق شدن تعدادی 

از اتباع افغانستان در رودخانه مرزی مشترک پاسخ گفت. 
ســید عباس موسوی در پاسخ به این پرسش که مسئله ادعای 
غرق شدن تعدادی از اتباع افغانستان در رودخانه مرزی مشترک 
در روزهای اخیر موجب برانگیخته شدن احساسات مردم هم در 
افغانســتان و هم در ایران شده است و البته موضوع  بسیاری از 
جنجال های رســانه ای حتی در کشورهای ثالث شده است، در 
خصوص وضعیت تحقیقات در سمت جمهوری اسالمی ایران و 
نیز موضوع  بررســی مشترک این ادعا از سوی دو دولت عنوان 
کرد: اوالً به لحاظ واقعیات عینی، بر اســاس گزارش های تأیید 
شده  که از مرزبانی جمهوری اسالمی ایران دریافت شده است،ر 

در تاریــخ مورد نظر و در محدوده ادعایی نه تنها چنان واقعه ای 
رخ نداده و مواجهه ای از هیچ نوع بین نیروهای جمهوری اسالمی 
ایران با اتباع افغان رخ نداده- چه رسد به ادعاهای ناظر بر انتقال 
افراد به اردوگاه یا رفتارهای دور از شأن انسانی- بلکه در آن زمان 
به دلیل شرایط خاص جوی در منطقه حتی هیچ گونه ورود اتباع 

افغان به خاک جمهوری اسالمی ایران ثبت نشده است. 

ادعای انتقال اتباع افغانستانی به اردوگاه یا اجبار آنان »
به کار اجباری دروغ است 

موسوی اضافه کرد: اصوالً در ماه های اخیر، با توجه به شیوع بیماری 
کرونا و با هدف دور نگاه داشــتن مرزبانان از خطر ابتال به ویروس 
کرونا، بر اســاس دستورهای ابالغ شده مرزبانی، جمهوری اسالمی 
ایران هیچ اردوگاهی در مناطق مرزی به صورت دایر ندارد و هرگونه 
ادعاهایی از قبیل انتقال اتباع  افغان به اردوگاه یا اجبار آنان به کار 
اجباری و مانند آن از ریشه غلط و دروغ است و نفس همین ادعاها 

که معلوم است توسط کسانی ساخته شده که حتی از وضعیت جدید 
در طرف ایرانی  مرز مشترک بی اطالع هستند، نشان می دهد اصل 
موضوع تا چه  اندازه ســاختگی است.  وی با بیان اینکه ما باز هم 
از دولت دوســت و برادر  افغانستان تقاضا داریم در کنترل مرزهای 
خود اهتمام بیشــتری به عمل  آورد، افزود: آنچه در سه سال اخیر 
در مرزهای مشترک ایران و افغانستان با آن مواجه بوده ایم، تخلیه 
پاسگاه های مرزی در طرف افغانستان بوده است. شایان ذکر است که 
در سه سال اخیر ظاهراً به خاطر تهدیدهای ناشی از حضور داعش 
و طالبان در آن منطقه، نیروهای افغان دست کم  54 پاسگاه مرزی 
افغانستان )که حتی هزینه احداث بســیاری از آن ها در سال های 
گذشته از سوی دولت ایران در  اختیار کشور دوست و همسایه قرار 
گرفته( را تخلیه کرده اند و این مناطق مرزی همجوار خاک جمهوری 
اسالمی ایران، کامالً در اختیار  نیروهای تروریستی قرار دارد. وی در 
پاسخ به این پرسش که گفتید بر اساس تحقیقات کمیته حقیقت 
یاب ایرانی، وقوع چنین حادثه ای در قلمرو ایران و یا نقش داشتن 
مرزبانان ایرانی منتفی است، اما به هرحال شواهد گویای آن است 
که تعدادی از اتباع افغان که البته شــمار آن ها مورد تردید است،  
جان باخته اند، آیا در تحقیقاتی که صورت گرفته، علت این  سانحه 
مشخص شده است؟ اظهار داشت: چگونگی اتفاق رخ داده برای ما  به 
طور دقیق روشن نیست؛ چون همان طور که عرض کردم این سانحه 
نه در قلمرو ما رخ داده و نه نیروهای ایرانی دخالتی در آن داشته اند. 
وی در پایــان تأکید کرد: ما به احترام همکاران افغان خود آمادگی 
داریم که با طرف افغان مالقات و یافته های خود را  برای آنان تشریح 
کنیم تا هیچ گونه سوء تفاهمی بین دو  دولت دوست و همسایه باقی 

نماند و همه جنبه های این اتفاق غم انگیز روشن شود.

خبر

شما را به خدا به مسئوالن سهام عدالت منتقل کنید.۱۸ اردیبهشت به دلیل نداشتن  
اطالعات کافی گزینه مســتقیم را انتخاب کردم، االن پشیمانم، لطفاً ویرایش بگذارید. 

09120009253
چرا کارمندان شهرداری با دریافت مبلغ حدود۲5۰میلیون بازنشست شوند اما کارمندان  

آتش نشانی که شغل شان شامل مشاغل سخت وزیان آوراست با احتساب مانده مرخصی 
نهایتاً  ۱۰۰میلیون دریافت کنند. 09350007016

این چه شــورای رقابت است با این وضعیت قیمت خودرو ها مثل اینکه شریک دزد  
ورفیق قافله است. 09150008430

 لطف کنید مســئوالن دولتی و مجلســی آخر عمر خدمتی، قدمــی برای کارگران  
ساختمانی و قشرهای زحمتکش جامانده از سهام عدالت عادالنه بردارید تا مشکل این ها 
حل شود. من در ساختمان ها کار می کنم و هر روز با این ها سروکار دارم. 09150009211

جناب آقای دکتر نمکی، وزیر محترم بهداشت! همان طور که راجع به ادارات، پاساژها و  
آرایشگاه ها، وسایل حمل و نقل با شرایط خاص اجازه کار دادید، نسبت به اماکن مقدس 
هم لطفی بفرمایید! درست است که رهبر معظم انقالب برنامه شما را تأیید کردند؛ ولی 
شما هم نباید این همه سختگیر نســبت به زیارت حضوری حرم ها باشید و مردم را از 
فیوضــات ماه مبارک رمضان و لیالی قدر محروم کنید با اینکه تجربه شــده پناه بردن 
 به آن ذوات شــریفه در محل دفنشــان کم از پیراهن جناب یوســف نیست. جمعی از 

هیئت های مذهبی  باالخیابان مشهدمقدس. 09150006196

 پیام تسلیت رهبر انقالب در پی شهادت ©
جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش

سیاســت:حضرت آیت اهلل خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در پیامی به امیر سرلشکر 
»سید عبدالرحیم موسوی« فرمانده کل ارتش ضمن تسلیت شهادت جمعی از دریادالن 
نیروی دریایی ارتش در حادثه دردناک شناور ُکنارک، صبر و تسالی خانواده های داغدار و 

شفای آسیب دیدگان این حادثه را از خداوند متعال مسئلت کردند.
متن پیام رهبر معظم انقالب اسالمی به این شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
امیر سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران

حادثه ی دردناک شناور کنارک که به شهادت جمعی از دریادالن نیروی دریایی ارتش 
انجامیده برای این جانب بسیار تلخ و تأسف آور است. گرچه کارکنان زحمتکش که 
در هنگام خدمتی دشوار و با افتخار جان باخته اند از پاداش و ثواب الهی برخوردارند 
ان شــاءاهلل، ولی غم از دســت دادن عزیزان برای خانواده های آنان و خسارت فقدان 
جوانان صمیمِی پرتالش برای نیرو بســی بزرگ و ســنگین است. این جانب به آن 
خانواده های داغدار تسلیت عرض می کنم و صبر و تسالی آنان و شفای آسیب دیدگان 
را از خداوند مسئلت می نمایم و از مسئوالن ذی ربط می خواهم که ابعاد این حادثه 
را به درستی روشن کرده، ضمن شناسایی مقصران احتمالی، تدابیر الزم برای عدم 

تکرار چنین پیشامدهای خسارت بار و تلخ را اتخاذ نمایند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

برگزاری وبینار »در سوگ امیرالمؤمنین)ع(« ویژه اردوزبانان   آستان: همزمان با روزهای شهادت موالی متقیان امیرالمؤمنین علی)ع( و با حضور شاعران برجسته کشورهای هند و پاکستان وبینار شب 
شعر »در سوگ امیرالمؤمنین)ع(« امروز 24 اردیبهشت ماه از ساعت 22 به وقت ایران برای مخاطبان اردوزبان برپا می شود. شاعرانی همچون شمس جعفری و سجاد اطهر موسوی از پاکستان، ندیم سرسوی و افسر 

یسنهلی از کشور هندوستان میهمانان حاضر در این نشست هستند. مخاطبان اردوزبان با مراجعه به شبکه جهانی یوتیوب به آدرس imamrezaen می توانند از این برنامه فیض معنوی ببرند.

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

حرم رضوی سیاه پوش شد©
آســتان: آیین تعویــض پرچم حرم 
مطهر رضوی به مناسبت ایام شهادت 
امیرالمؤمنین )علیه السالم(، عصر دیروز 

انجام شد. 
در آستانه ایام شــهادت امیرالمؤمنین 
علی )علیه السالم(، پرچم گنبد مطهر 
امام علی بن موسی الرضا )علیه السالم( 

عصر سه شنبه 23 اردیبهشت توسط خادمان بارگاه منور رضوی تعویض شد.

در نامه تولیت آستان قدس رضوی به مدیر کل صدا و سیما مطرح شد

از عنوان »آیت اهلل« برای بنده استفاده نشود ©
خبر آنالین: تولیت آستان قدس رضوی 
در نامــه ای به مدیر کل صدا و ســیمای 
خراسان رضوی خواست تا  از به کار بردن 

عنوان »آیت اهلل« برای ایشان پرهیز شود.
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی 
 در نامــه ای به مدیر کل صدا و ســیمای 

خراسان رضوی نوشت: 
 چند روز پیــش در برنامه چهلمین روز وفات مرحوم آیت اهلل ســیدجعفر کریمی، 
ویژه برنامه ای پخش شــد که مصاحبه ای با اینجانب در آن بود و در زیرنویس برنامه 
عنوان »آیت اهلل« برای اینجانب به کار رفته بود که جداً تعجب کردم. لذا از جناب عالی 
مؤکداً می خواهم از این واژه بزرگ که بنده الیق آن نیستم استفاده نشود. این تعارف 

نیست حقیقت است و حتماً رعایت شود. 
سپاسگزارم.

به همت اداره امور قرآنی حرم مطهر رضوی صورت می گیرد 

کتابت سوره قدر در لیله القدر©
قدس/محمدحســین کاشــانی: رئیس اداره امور قرآنی حــرم مطهر رضوی 
از تصویرســازی و کتابت سوره مبارکه قدر به مناسبت شــب نزول قرآن در فضای 
مجازی خبر داد. حجت االســالم والمسلمین مهدی شجاع به خبرنگار قدس گفت: 
این اقدام در ســه شــب 19، 21 و 23 ماه مبارک رمضان مصادف با شب های قدر 
توسط استادان تصویرسازی، گرافیک و خوشنویسی واحد هنرهای قرآنی این اداره و 
با همراهی هنرجویان قرآنی به صورت آنالین در شبکه های اجتماعی و فضای مجازی 
برای اعضای کانال اجتماعی این واحد انجام می شود. وی ادامه داد: در این اقدام هنری 
استادان هنر گرافیک پس از مطالعه شأن نزول سوره مبارکه قدر و براساس استنباط 
خود نسبت به پیش طراحی)اتود(، تکمیل طرح اصلی و رنگ گذاری با تکنیک رنگ 

روغن، گواش، کالژ، نگارگری و... اقدام می کنند.

در پنجاه  و دومین سه شنبه  فرهنگی آستان قدس رضوی انجام شد  

 رونمایی  ازتاریخی ترین نسخه های نهج البالغه©
 در گنجینه رضوی 

آستان: دبیر رونمایی از آثار نفیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی از معرفی و رونمایی مجــازی قدیمی ترین نهج البالغه هاِی موجود در 
گنجینــه رضوی خبر داد. به گفته مهدی قیصری نیک دیــروز در پنجاه و دومین 
برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس رضوی، تعدادی از تاریخی ترین نسخه های 
نهج البالغه ای موجود در گنجینه رضوی رونمایی شد. در بین نسخه های خطی موجود 
در گنجینه رضوی بیش از 750 نسخه نهج البالغه خطی و چاپ سنگی وجود دارد که 
تعداد 152 نسخه آن از نهج البالغه های خطی با شروح، حاشیه، تعلیقه و ترجمه است.

 آستان/ سارا صالحی  چند کیلومتر خارج از 
شهر مشهد، بعد از زائرشهر رضوی نشانی تدارک 
سفره ای برای همدلی را داده اند. زیر سقف این 
آشپزخانه جهادی در حاشیه شهر، روزی ده ها 
سفره خالی افطار رونق می گیرد. جمعی از مؤمنان 
تنورها  و  دیگ  آتش  و  بخار  میان  در  روزه دار 
لحظه ای دست از خدمت مخلصانه برنمی دارند. 
توانی که از عشق و اشتیاق به صاحب کریم این 

میهمانی سرچشمه می گیرد.
پس از شــیوع بیماری کرونا و بیکار شدن بخش 
بزرگی از اقشــار کم برخــوردار جامعه، ضرورت 
ورود نیروها و تشکل های جهادی و مردمی کاماًل 
احساس شد. در این شرایط، فراخوان رهبر معظم 
انقالب از نیروهــای مؤمن و انقالبی برای حضور 
در رزمایش همدلی و یاری رســاندن به اقشــار 

بی بضاعت حجت را بر همه تمام کرد.
آســتان قدس رضوی نیز عالوه بــر برنامه های 
همیشگی خود در عرصه محرومیت زدایی، با توجه 
به شرایط موجود کشور تالش مضاعفی را به کار 
بست تا سفره محرومان خالی نماند. در این مسیر 
تشــکل های مردمی نیز به یاری خادمان بارگاه 

منور رضوی شتافتند.
اعضای تشکل مردمی »خانه ایثار و شهادت« که 
غالباً از خانواده شــهدا، رزمندگان دفاع مقدس و 
مدافع حرم هستند و در عرصه های مختلفی به 
مردم خدمت می کنند، با دعوت خادمان آستان 
قدس رضــوی در این میدان جهادی هم خودی 

نشان داده اند. 

نوکری با ماست»
حرف خدمت زیر بیرق سبز امام علی بن موسی 
الرضــا)ع( که پیش می آیــد، آن هم در روزهای 
پرفضیلــت رمضان الکریم، تک تک اعضا ســر از 
پا نمی شناسند و کســب و کار و زندگی را برای 
رسیدن به ساعت خدمت می گذرانند . در روزهای 
گرم و طوالنی رمضان تا پاسی از شب یکسره پای 
دیگ و دســتگاه نانوایی ایستاده اند، به این امید 
که هر چند به قدر لقمه ای  ســر سفره افطار، در 
ثواب مؤمنان روزه دار شریک شوند و لبخندی بر 
لب امام هشتم بنشانند. از یک هفته پیش از ماه 
مبارک رمضان با هماهنگی آستان قدس رضوی 
برای تهیه تدارکات راه انداختن این آشپزخانه و 

نانوایی به خط شده اند. هادی غالمی؛ 
مسئول آشپزخانه مرکزی »رزمایش 
همدلی« پیش از هر حرفی می گوید: 
نوکری با ماست و پشتیبانی با آستان 

قدس رضوی.
120 نیروی افتخاری از گوشه  گوشه 
شهر مشهد، دور این بساط میهمانی 
جمع شــده اند و به قول حاج آقای 
غالمی؛ »تک تک خادمان به امضای 
حضرت رضا)ع( دعوت شده اند و این 
توفیقی اســت که نصیب هر کسی 
نمی شــود«. نیروها در دو شــیفت 
صبح و عصر و از 8 صبح تا ســاعت 
2 بامداد پای کار حاضر به خدمت اند 
و از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. از 
همان شب نخست ماه مبارک دست 
به کار شــده اند و حتی یک افطار از 

ایــن ماه پرفضیلت را از دســت نداده اند. غالمی 
اشــاره ای هم به آمار و ارقــام پخت و پز این ماه 
می کند و می گوید: در هر روز ماه مبارک رمضان، 
طبخ حدود 6 هزار کاسه ســوپ، حدود 4 هزار 
وعده غذا نظیر استانبولی و عدس پلو و نیز 5 هزار 
قرص نان شیرمال برای وعده افطار در نظر گرفته 
شده است. در مجموع روزانه 10 هزار وعده غذای 
گرم برای افطار دست اقشار نیازمند می رسانیم و 
این برنامه تا پایان ماه مبارک ادامه خواهد داشت.

او تأکیــد دارد که توجه به 
نکات بهداشتی برای حفظ 
ســالمتی یکایــک اعضا از 
رأس  در  اول  روز  همــان 
امور قرار داشــت. سالن کار 
مرتباً شسته می شود و لوازم 
و اســباب خریداری شــده 
همه  می شــود.  ضدعفونی 
گروه، از تیم آشپزی گرفته 
تا خدمــه و نانوایان روپوش 
یک شکل ســفید و تمیزی 
بر تن دارند. ماسک زده اند و 
دستکش مناسب آشپزی به 

دست کرده اند.

بــرای روزی که فقر »
نباشد

بیشــتر از دود و دم و گرمــای طاقت فرســای 
آشپزخانه، گرمی صفا و صمیمیت میانشان جذاب 
و دیدنی است. همه با لبخندی و یا ذکری بر لب، 
گوشه ای از کار را گرفته اند. از بین جمع مشغول 
کار، جوانی را به عنوان سرآشپز نشان می دهند که 
سالهاست در این دست حرکت های خداپسندانه 
آشپزی می کند. اما شمار دیگ های هیئتی روی 
آتش و نیروهای زیر دســت و حرف هایش، بوی 

خامی و جوانی نمی دهد.

مرتضی خمسه  27 ســاله، متولد مشهد است و 
می گوید؛ هر روز خدا را برای این نعمت شکرگزار 
اســت. چون خیلی هــا به حال مشــهدی ها و 
همجواریشان با بارگاه امام هشتم غبطه می خورند. 
معتقد اســت، خدماتی که در راه خدا، ائمه)ع( و 
شهدا در این 10 سال پخت و پز انجام داده است، 

بیشتر شکرانه این نعمت بوده تا کار خیر.  
خدمــت کردن در دم و دســتگاه امام رئوف کم 
توفیقی نیست که نصیبش شــده، برای همین 
از او آرزوی قلبی اش را جویا می شــویم. برخالف 
معمول جوانان، پول و ملک و ســر و همسر آرزو 
نمی کند، می گوید: دیگر مثل گذشته مردم هوای 
همدیگر را ندارند و گرایش به اعتقادات کمرنگ تر 
شده. از خدا می خواهم به حق امام رضا)ع( و دیگر 
اهل بیت)ع( دوباره همه به مهربانی و دست گیری 
ضعیفــان رو بیاورنــد و روزی برســد که فقر و 

گرفتاری دامنگیر مردم ما نباشد.  

 قرار است گرهی باز شود»
در این جمع نگاهی دقیق تر بیندازیم، از نوجوان 
9 ســاله تا پیرمرد 60 ســاله را می بینیم که به 
بهانه ای مشــق خدمت می کنند. اما بزرگ ترین 
خادم این جمع، جعفر احسنی مقدم است که این 
روزهــا وقت چندانی برای گپ و گفت وگو ندارد. 
پای دیگ با کمک چند بردســت در حال آبکش 
کردن برنج ســراغش می رویم. دانه های درشت 

عرق طوری سر و صورتش را خیس کرده که انگار 
صورتش را شسته است.

زبان حالش را این طور بیان می کند: 57 ساله ام و 
بازنشسته نیروهای مسلح. اما سال هاست به عنوان 
عضو کوچکی از جمع خانه ایثار و شهادت مشغول 
خدمت هســتم. از چند روز پیش از رمضان که 
به من اعالم شــد، باید به نام حضرت رضا)ع( به 
مردم نیازمند همشهریمان خدمت کنم، سر از پا 
نمی شناختم. از دوستان و بستگان هر کس شنید، 
به حالم حسرت خورد که قرار است در ماه خدا، 
گره از کار بنده خدایی باز کنم. خدا را شکر، حقیر 

را به غالمی این درگاه قبول کردند.  

 تا ابد در بند محبت»
مرتب ذکر صلواتی دم می گیرد و دود اســپندی در 
هوا گردانده می شود و فضا را معطر و معنوی می کند. 
صدای ُگُرگر دستگاه نانوایی و دست های آغشته به 
آرد و خمیر در گوشه دیگری از این آشپزخانه خبر 
از خدمت و همدلی می دهد. مهدی آزاد، به عنوان 
عضوی از اتحادیه نانوایان مشهد در کنار جمعی از 
هم صنفی ها به پخت نان مشغول است. مثل همان 
نان شیرمال از تنور برگشته در دستانش، شیرین و 
گرم و پخته از عشق و باورهایش تعریف می کند. در 
شمار خادمان حرم مطهر رضوی است و ماجراهای 
بسیاری از عشق به امام هشتم در این صحن و سرای 
نورانــی دیده و به خاطر دارد. اما عنایت حضرت به 

پسرش را هرگز از یاد نمی برد.
چند سال پیشتر بی هیچ سابقه قبلی پسر دومش 
دچار تشنج می شــود و پزشکان راه  درمانی قطعی 
پیش پای آن ها نمی گذارند. شب چهارشنبه، سوار 
بر ترک موتور در مســیر بیمارستان بستری شدن 
پســرش، صدای دعای توسل از مساجد به گوشش 
می رســد. به محض نزدیک شــدن به حرم مطهر 
ثامن الحجج)ع( همان طور به آقا متوسل می شود و 
فردای آن روز تیم پزشــکان تشخیص به سالمت و 
ترخیص او می دهند. حاال پسرش 25 ساله و صاحب 
خانواده شده و مهدی آزاد خود را تا ابد در بند محبت 

امام رئوف می داند.
هر کدام از این خادمان گمنام دستگاه امام رضا)ع( به 
امید و نیتی قدم در این راه گذاشته اند، ولی در یک 
نیت هم جهت هستند؛ حضور در میدان خدمت تا هر 

زمان به کمک آن ها نیاز باشد.

مرتب ذکر صلواتی 
دم می گیرد و دود 

اسپندی در هوا 
 گردانده می شود 

و فضا را معطر 
می کند. صدای 

دستگاه نانوایی و 
دست های آغشته 
به آرد و خمیر در 
گوشه دیگری از 

این آشپزخانه خبر 
از خدمت و همدلی 

می دهد

بــــــــرش

یک روز در آشپزخانه مرکزی »رزمایش همدلی« آستان قدس رضوی در منطقه طرق  
j ضیافتی برای میهمانان حضرت رضا
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 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399  19 رمضان 1441 13 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9245 

آگهی مزایده)نوبت اول(
شهرداری بیدخت در نظر دارد به استناد 
بن��د 6 مصوب��ه 115-98/12/5، ش��ورای 
محترم اس��امی ش��هر بیدخت نسبت به 
فروش یك قطعه زمین مسكونی واقع در 
ش��هرك امام علی بیدخت به مساحت 222 
متر مربع به قیمت پایه 888.000.000 ریال 
اقدام نماید. لذا متقاضیان جهت كس��ب 
اطاعات بیشتر حداكثر تا تاریخ 99/3/11 

ساعت 14 به شهرداری مراجعه نمایند.  
میر بیدختی 

شهردار بیدخت 99
01
03
7

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور
 فوق العاده شرکت صنعتی الما الکترونیک 

)سهامی خاص( شماره ثبت 7494
بدینوسیله از كلیه سهام داران محترم شركت صنعتی 
الما الكترونیک دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده كه در ساعت 12 روز سه شنبه 13 
خرداد 99 در محل اقامتگاه قانونی شركت واقع در شهرک 
صنعتی توس فاز 2 اندیشه 4 پاک 213 تشكیل میگردد 
، شخصا یا با معرفی وكیل قانونی خود حضور بهم رسانند.

دستور جلسه :
انتخاب اعضای هیئت مدیره

رئیس هیئت مدیره - محمود توكلی 99
01
03
2

س
/ 9
90
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اداره كل  راه و شهرسازی  خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت برگزار نماید. 
كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سامانه مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. 
ضمنا اسناد مناقصه به شرح خواسته شده به صورت فیزیكی می بایست در مهلت مقرر تحویل گردد.    

           

ف
دی

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه

مهلت زمانی دریافت اسناد از مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهااجرا
سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت و 
بارگذاری اسناد در سامانه

تاریخ و زمان برگزاری جلسه
کمیسیون مناقصه

199/1
احداث باند دوم محور نهبندان-زابل 

به طول 24 كیلومتر)هم زمان با 
ارزیابی كیفی(

36 ماه833/060/074/348

تجمیع شده راه 
، باند فرودگاه و 

زیرسازی راه اهن 
سال 1399

19/500/000/000

 ساعت12 روز  پنج شنبه 
مورخ 99/02/25 الی  ساعت 14 

روز دو شنبه 
مورخ 99/02/29

ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/03/13

ساعت 8صبح روز
 شنبه

مورخ 99/03/17

299/2
احداث باند دوم محور سربیشه-
نهبندان به طول 28 كیلومتر)هم 

زمان با ارزیابی كیفی(
36ماه1/083/797/328/305

پایه راه،راه آهن و 
باند فرودگاه سال 

1399
22/540/000/000

ساعت12 روز   پنج شنبه 
مورخ 99/02/25 الی  ساعت 14 

روز   دو شنبه 
مورخ 99/02/29

ساعت 14 روز
سه شنبه 

مورخ 99/03/13

ساعت 8:30صبح روز
 شنبه

مورخ 99/03/17

آدرس و اطاعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همكف اتاق 111 تلفن:05632221220

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی)نوبت اول(

اداره ارتباطات و اطاع رسانی -  اداره كل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

س
/ 9
90
08
91

آگهی مزایده عمومی شماره 99/301 نوبت دوم

 روابط عمومی شركت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی

ش���رکت توزی���ع نیروی برق اس���تان خراس���ان ش���مالی در نظ���ردارد ؛ 
کااله���ای اس���قاط و مس���تعمل خ���ود را از طریق مزای���ده عمومی به 
ف���روش برس���اند. متقاضیان م���ی توانند نس���بت به دریافت اس���ناد 

مزایده با توجه به شرایط ذیل اقدام نمایند.
* مهل���ت، محل دریافت و تحویل اس���ناد : از تاری���خ 99/02/21 تا تاریخ 99/02/27 
و مح���ل آن  بجن���ورد –خیاب���ان طالقان���ی غربی – ش���رکت توزیع نیروی برق اس���تان 

خراسان شمالی خواهد بود.
مبلغ خرید اس���ناد مزایده500.000 ریال میباشد که باید به حساب 0101806120009 

بانک صادرات به نام وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها واریز شود.
*تاری���خ تحویل پاکتهای مزایده تا س���اعت 12:00 روز یکش���نبه  م���ورخ 99/03/07 و 

تاریخ گشایش پاکتهای مزایده ساعت  13:00  همان روز می باشد.
*می���زان تضمین ش���رکت در مزایده جه���ت هر ردیف طبق صفحه 4 اس���ناد مزایده               

می باشد كه نحوه تهیه و ارائه آن در شرایط مزایده اعالم شده است. 
به پیشنهادهای فاقد سپرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیشنهاداتی که بعد از 
انقض�اء مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است.
* متقاضی���ان می توانند جهت دریافت اس���ناد مزایده و کس���ب اطالعات بیش���تر با 

شماره تلفن 31777413-058 تماس یا به آدرس اینترنتی: 
WWW.NKEDC.IR-1

W W W.TAVANIR.ORG.IR-2
WWW.IETS.MPORG.IR-3   مراجعه نمایند.

آگهی مزایده عمومی 
فروش یک باب منزل مسکونی

به اطاع می رس��اند سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی در 
نظر دارد از طریق مزایده عمومی نسبت به واگذاری یک باب منزل مسكونی 
واقع در پیروزی 64/5  به شرح جدول زیر به متقاضیان واجد شرایط اقدام 

نماید.
لذا متقاضیان حقوقی می توانند با معرفی نامه از مورخ 24 تا 29 اردیبهشت 
ماه 99 همه روزه در وقت اداری از ساعت 7:30الی14:00 به دبیرخانه سازمان 
همیاری شهرداری های استان خراسان رضوی واقع در مشهد بلوار پیروزی، 
میدان ش��هید مهدوی، نبش دالوران7 مراجعه و اس��ناد مزایده را دریافت و 
در صورت لزوم از محل بازدید نمایند.ضمنا ش��ماره تم��اس 09917183930 

جهت هماهنگی الزم برای بازدید آماده پاسخگویی می باشد.
تاریخ بازدید:99/02/24لغایت 99/03/12از ساعت7:30الی12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:99/03/12 ساعت:14:00   
زمان بازگشایی پاكتها:99/03/13ساعت:15:00
مزایده فروش امالک

اعیانعرصهنوع ملکآدرسردیف

329214/5مسکونی/ویالییپیروزی 164/5
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 تأثیر قرنطینه بر گفتمان دینی جامعه  اندیشه: حجت االسالم محمدحسین توانایی، استاد دانشگاه امام صادق)ع( در گفت وگو با ایکنا گفت: به نظر می رسد قرنطینه برای افراد پر مشغله ای که پیش از کرونا، 
گفتمان  دینی در برنامه های روزانه خود ایجاد نمی کردند و طی این مدت از طریق فضای مجازی مباحث دینی را رصد می کردند، آثار ارزشمندی داشته و با مباحث دینی بیشتر آشنا شده اند. هر چند انتظار آن ها از حضور 

کارشناسان دینی در فضای مجازی و ایجاد تعامالت و ارتباطات دینی برای اینکه بتوانند شبهات و مسائل خود را راحت تر از طریق فضای مجازی با صاحبنظران دینی در میان بگذارند، بیشتر می شود.

کدام کتاب تاریخ فلسفه غرب را بخوانیم؟©
محمدعلی  حجت االســام  اندیشــه: 
عبداللهی، استاد فلســفه دانشگاه تهران 
)پردیس فارابی( در یادداشــتی با عنوان 
تاریخ فلسفه غرب راسل و نجف دریابندری 
به بررسی سه کتاب شاخص در این حوزه 
پرداخته است که بخشی از آن را در ادامه 

می خوانید.
تاریخ فلســفه  غرب راسل دو ویژگی دارد: الف( نثِر شیوا، روشن و روشنگر، جذاب و 
درخشان. همین ویژگی سبب شده خواندن آن مال آور نباشد و خوانندگان با شوق 

بیشتری آن را بخوانند.
ب( راسل تنها به نقِل آرا و اَنظار اکتفا نکرده، بلکه با فیلسوفان مختلف وارد بحث و 

گفت وگو شده است. 
ویژگی دوم را بعضی جزو محاسِن تاریخ فلسفه  راسل دانسته اند.

کسی که تاریخ فلسفه می نویسد می تواند خود اظهارنظر کند و با دیگران وارد بحث شود، 
اما به نظر می رسد راسل با داوری و مواجهه  شخصی با فیلسوفان از اعتبار و دقت کار خود 
کاسته است. با خواندِن کتاب می توان شواهد بسیاری بر این ادعا یافت. برداشت های او از 
افاطون و ایدئالیزم آلمان دو نمونه از بسیار است. بی توجهی و بی مهری او نسبت به بعضی 
از فیلسوفان نشان می دهد او به چه میزان عایق شخصی خود را در نگاشتن تاریخ فلسفه 
وارد کار کرده اســت. راسل خود در مقدمه  تاریخ فلسفه ی غرب با تواضع نوشته است که 
به اســتثنا فلسفه ی الیب نیتس که به آن عاقه ودر آن تخصص دارد، دانش او نسبت به 
فیلسوفان دیگر اندک است. به نظر می رسد کسی که می خواهد کتابی را از زبان مبدأ به 
زبان مقصد برگرداند نخست باید بیش و پیش از زبان مبدأ در زبان مقصد تسلط و مهارت 
پیدا کند، دریابندری این شــرِط مترجم بودن را به خوبی داشته است، اما تسلط بر زباِن 
مقصد و مبدأ برای ترجمه در قلمرو فلسفه کافی نیست، شخص باید اهل فن نیز باشد، به 
خصوص بر خزینه  لغت فیلسوفان مختلف مسلط باشد. در کشور ما بسیارند کسانی که از 
سرتفنن به کار ترجمه  فلسفه روی آورده اند، کاش چنین نمی کردند. چه بسیار کتاب های 
خوبی که با ترجمه بد بی اســتفاده مانده اند، شاید به همین دلیل گفته اند ترجمه خیانت 
اســت. ترجمه از سر تفنن، نمی دانم برای مترجم چه محاســن و مزایایی دارد، اما برای 
قلمروهای تخصصی ضرر دارد. مهم ترین نقصی که در ترجمه تاریخ فلسفه  غرب راسل در 
چشــم من برجسته می آید، انتخاب معادل های نادرست و نامناسبی است که دریابندری 
در برابر بعضی از اصطاحات فلســفی نهاده است. متعاطی فلسفه امروز نمی تواند بفهمد 
مقصود چیست. ترجمه باید به گونه ای باشد که وقتی خواننده آشنا با بافت مطالعاتی کتاب 
آن را می خواند بداند واژه  به کار رفته برابر چه اصطاحی در زبان مبدأ است.  دانشجویان 
می پرسند در میان تاریخ فلسفه های موجود به زبان فارسی کدام را بخوانیم؟ من در پاسخ از 
میان تاریخ فلسفه های موجود به زبان فارسی، تنها به سه تاریخ فلسفه اشاره می کنم: یکی 
تاریخ فلسفه غرب نوشته فردریک کاپلستون؛ دوم تاریخ فلسفه غرب نوشته برتراند راسل. 
سوم تاریخ فلسفه غرب نوشته آنتونی ِکنی که تاکنون سه جلد از چهار جلد آن به فارسی 
انتشار یافته است. از میان این سه، من تاریخ فلسفه آنتونی کنی را ترجیح می دهم. شیوه 
تقرب او به تاریخ فلسفه را می پسندم. خواندن تاریخ فلسفه برای فیلسوف شدن ضروری 
است. در تاریخ فلسفه بیش از همه با سه چیز آشنا می شویم: فیلسوفان، موضوعات فلسفی 
و مکاتب فلســفی. تاریخ فلسفه  غرب کاپلستون به لحاِظ پرداختن به جزئیاِت فلسفی در 
دوره های مختلِف فلسفه، بررسی و شرِح آرا و انظار فیلسوفان، دقت و وثاقت در اسناد مطالب 
و مراجعه به منابع اصلی کم نظیر، اما خواندن آن مال آور است به خصوص که ترجمه آن 
به فارسی کار چندین مترجم با تفاوت های بسیار است. تاریخ فلسفه  غرب راسل هر چند 
جذاب و دلکش است، وثاقت و اعتبار کافی به لحاظ تاریخی ندارد. آنتونی کنی اما در تاریخ 
فلسفه غرب خود راهی میانه برگزیده است. آنتونی کنی گفته تاش کرده دقیق تر از راسل 
و سرگرم کننده تر از کاپلستون باشد. در باب ترجمه فارسی تاریخ فلسفه  غرب آنتونی کنی 
نظری اکنون نمی دهم اما روش آنتونی کنی و نثر او را می پسندم. به نظر می رسد مهم ترین 
ویژگی کارِ کنی عاوه بر آنچه خود گفته این است که در بررسی هر دوره تاریخی، نخست ما 
را با تاریِخ فلسفه  آن دوره و فیلسوفاِن ظهور کرده در آن دوره آشنا می کند سپس بحث را به 
قلمرو موضوعات می کشاند، موضوعاِت فلسفی آن دوره را از منظر همان فیلسوفانی بررسی 
می کند که پیش از آن ما را با آن ها آشنا کرده است. او با این کار ما را هم به صورت خاص 
با فیلسوفان آشنا می کند و هم با موضوعات فلسفی. بنابراین تاریخ فلسفه غرب آنتونی کنی 

بهترین تاریخ فلسفه غرب است، البته پس از تاریخ فلسفه غرب کاپلستون.

 اندیشــه/ رضایی   این روزها مسئله سهام 
عدالــت به دغدغه اول اقتصــادی اکثریت مردم 
تبدیل شــده اســت؛ به گونه ای که بسیاری، در 
پی آشــنایی با چگونگی دریافت سهام عدالت و 
مفهوم بورس برآمده اند. اما این اقدام دولت، جدا 
از پیامدهای مثبت یا منفی آن بر اقتصاد کشور، 
کارشناســان اقتصاد اسامی را نگران آینده بازار 
هیجانی بورس و تبعات فرهنگــی آن بر اذهان 
عمومی کرده است. کارشناسان اقتصاد اسامی 
نگران از رشــد هیجانی بورس در برخی حوزه ها، 
آن هم بدون ایجاد سازوکار هدایت این نقدینگی 
به حوزه تولید، آینده روشــنی برای این مسئله 
متصور نیستند و درباره پیامدهای منفی فرهنگی 

آن هشدار می دهند.
در همین خصوص با دکتر سید محمد حسینی، 
عضو هیئت علمی دفتر تبلیغات اسامی گفت وگو 

کرده ایم که حاصل آن را در ادامه می خوانید.

 آقای دکتر! با توجه به آزادسازی طرح   
سهام عدالت و اعالم این سیاست از سوی 
دولت، شــاهد تمایل بی سابقه ای از سوی 
مردم بــرای ســرمایه گذاری در این بازار 
هستیم. جدا از تحلیل اقتصادی این پدیده، 
از حیث اندیشه ای چه تحلیلی از این رفتار 

می توان ارائه داد؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید مفهوم رقابت را 
در بستر شریعت و اخاق تبیین و با معیار قرار دادن 
آن، رفتار مردم را از حیث روان شناســی اقتصادی 
تحلیل کنیم. پی بردن بــه الیه های پنهان یک 
معنا اسلوب و روش های گوناگونی دارد. در اینجا 
به تحلیل مفهوم رقابت از طریق شــبکه معنایی 
می پردازیم. یعنی واژه ها به سبب ارتباط معنایی به 
صورت شبکه ای به هم پیوسته ظهور می کنند و از 
این طریق ماهیت و حدود یک موضوع و مؤلفه های 
تشکیل دهنده آن با هم بررسی می شود.اگر مفهوم 
رقابت را خارج از شبکه معنایی تحلیل کنیم، بعد 
منفی رقابت معنا پیدا می کند. یعنی به کارگیری 
روش هایی که در میدان فعالیت ما را پیشرو گرداند 
و مانع از پیشرفت دیگران شویم. بنابراین اگر رقابت 
 را در ارتبــاط با مفاهیمی از قبیــل ایمان، تقوا و 
عمل صالح بازبینی کنیم معنایی متفاوت با معنای 

اول پیدا می کند که به روح شریعت 
به معنای عامش نیز نزدیک تر است.

بنابرایــن رقابت مبتنی بر شــریعت 
اسام، رقابتی است که نافی این سه 
مؤلفه نباشــد. یعنی رقابت اگر قرار 
است رفتاری تلقی گردد که موجب 
تقرب به خداوند متعال شود باید قرین 

با ایمان باشد. تمام کسانی که در 
حوزه اقتصــاد فعالیت می کنند، 
باید از خود بپرسند چه مناسبتی 
بین فرم، شــکل و میزان فعالیت 
آن ها با قرب الهی اســت. مؤلفه 
دیگر تقواست. در آیه 130 سوره 
آل عمران )یا ایهــا الذین آمنوا و 
التاکلوا الربا اضعافا مضاعفه و اتقوا 
اهلل لعلکم تفلحون( انسان ها را از 
رباخواری منع کرده اســت و این 
روابــط را به تقوا گره زده اســت. 
برخی، رقابت را در بعد منفی آن 

منحصر کرده اند ولی اسام رقابت را ذیل تقوا نه تنها 
می پذیرد بلکه بدان توصیه نیز می کند. مؤلفه سوم 
عمل صالح است. بر اساس آموزه های قرآن کریم این 
کان مؤلفه به مؤلفه های دیگری از قبیل استحکام و 

درستی، پیوند می دهد. 

بعد اجتماعی عمل صالــح چگونه در   
جامعه نمود پیدا می کند؟

جامعه صالح، اعضــای صالح می خواهد؛ نمی توان 
عمل صالح را از امور اجتماعی، صنایع و شغل های 
حرفه ای جــدا کرد. یعنی معیار عمــل مؤمنانه، 
استحکام عقانی منطبق با شریعت و در راستای 
اخاق اســت. البته عمل صالح مؤلفه های دیگری 
هم دارد که در عرصه اجتماعی قابل مشاهده است. 
مؤلفه هایی مثل میانه روی؛ گشاده دستی و بخل هر 
دو در پرتــگاه توقف قرار دارند؛ بنابراین اعتدال در 
فعالیت های اقتصــادی از معیارهای رفتار عقایی 
فعال اقتصادی اســت. مؤلفه دیگر توجه به وجه 
اجتماعی است که بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه 
بســیاری از اعمال اقتصادی در ارتباط با دیگران 
تحقق می یابد. به عبارتی خوبی ها از افراد برمی خیزد 
و در اجتماع گسترش می یابد و دوچندان می شود. 

مؤلفه دیگر همراه بودن با ســعی و 
تاش است. اکتساب انسان از تاش 
خود و بهره مندی او از حاصل سعی 
و کاری کــه انجــام می دهد، امری 
پسندیده است. مؤلفه دیگر تناسب 
عمل با شاخص های مناسب است، 
قرآن ســرمایه انسان را زندگی او 
می داند و انســان اگر در عمل و 
عقیده از حق پیروی کند، حیاتش 
ســودبخش و در آینده از شر در 
امان اســت. هر کس می تواند بر 
اساس بازتعریف رقابت مبتنی بر 
تحلیل مفهومی آن از طریق شبکه 
معنایی این مفهوم با مفاهیم سه 
گانه تقوا، ایمان، توصیه به حق و 
صبر، رفتار اقتصادی خود را تبیین 
کند. بنابرایــن اگر هر یک از این 
مؤلفه ها در بستر رقابت اقتصادی 
در سطح فرد یا بنگاه آسیب ببیند، 
می توان به تعبیر شما آن را پدیده ای هیجانی تلقی 

کرد که در مقابل عقل معاش معنا پیدا می کند.

به طور مصداقی مناســبات میان تقوا و   
رقابت را تبیین می کنید؟

تقوا دارای شئونات مختلفی است، شأن جسمی، 
اخاقی، فکری، اجتماعی و شأن اقتصادی. پاسخ 
پرسش شما ناظر به شأن اقتصادی تقواست. تقوا 
در حوزه اقتصاد در محبت و روابط گرم انســانی، 
در عدالت ورزی و عدالت محــوری، در توانمندی 
و مهارت آمــوزی اقتصادی، در تعــاون و روحیه 
همکاری در فعالیت های اقتصادی و در کمک به 
دیگران معنا پیدا می کند و رقابت، در روابط انسانی، 
کمک به دیگران و توانمندی اقتصادی جریان دارد. 
از این منظر می توان به شکل عینی تقوا و رقابت را 
در ارتباط با هم دید. همواره باید متوجه این نکته 
بود که اسام در سه الیه اعتقادات مبنایی، اخاقی 
و فقه به معنای احکام، تبیین می شود. بنابراین چه 
بســا از منظر فقهی فعالیت بورسی مردود نباشد 
اما اخاق مانع از چنین فعالیت هایی  شود. یعنی 
چنین فعالیت های می تواند سازنده طمع در انسان 
باشــد. یعنی انسان را در آستانه نفی خیرخواهی 

مطلق و مادی بودن قرار می دهد.

با توجه به حجم گسترده تبلیغات برای   
حضور مردم در بازار بورس، به نظر شــما 
تبلیغ به معنای خاص آن در حوزه اقتصاد 

چه حد و مرزی دارد؟
تعیین حد و مرز تبلیغ مربوط به فعالیت اقتصادی 
فرع بر پاســخ به این سؤال اســت که ما تا کجا 
می توانیم نیازســازی کنیم؟ تمام مشکات بشر 
در نــگاه تمدن غربی در گرو کم یابی اســت و از 
آنجا نیاز سازی معنا پیدا می کند. اساس لیبرالیسم 
نیازسازی اســت و در مکانیســم بازار دائم نیاز 

ساخته می شود و به تعبیر شهید آوینی غرب نیاز 
می سازد تا نیاز برطرف کند. اگر در ساختن نیاز 
محدودیت ایجاد کردیم، در تبلیغ هم می توانیم 

محدودیت ایجاد کنیم. 
این نیازســازی ها خــودش را در زندگی روزمره 
نشان می دهد. درواقع فناوری با سرعت در حال 
پیشرفت است، اما انسان همواره خودش را ناقص 
می داند و نظام سرمایه داری همواره او را ترغیب 
می کند تا این نقص ها را رفع کند و در این راستا 
مکانیسم بازار رخ می دهد. البته پاسخ کامل این 
پرســش بر عهده فلسفه است که به اقتصادی ها 

بگویند تا کجا باید نیاز ساخت!

گفت و گو با دکتر سید محمد حسینی درباره سهام عدالت و تحلیل شبکه معنایی رقابت در بورس 

رقابتدراقتصاداسالمیمانعپیشرفتدیگراننمیشود

تمام کسانی که 
در حوزه اقتصاد 
فعالیت می کنند، 
باید از خود بپرسند 
چه مناسبتی بین 
فرم، شکل و میزان 
فعالیت آن ها با 
قرب الهی است
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درنگ

در رقابت اسالمی باید همکاری و همیاری مشاهده شود
در داوری درباره رقابت باید دقت داشــت و از 
افــراط و تفریط در آن پرهیــز کرد. نمی توان 
معتقد شد تمام موارد رقابت مبتنی بر قدرت 
است و با هدف حذف دیگران انجام می شود، در 
نتیجه سبب تضعیف انسجام اجتماعی می شود. 
همچنین نمی توان معتقد شد رقابت همیشه 
مبتنی بر آزادی اســت و در تمــام موارد آن 

مصالح دیگران و جامعه در نظر گرفته می شود. 
البته باید رقابت به گونه ای بیان و تفسیر شود 
که در دل آن نوعی همکاری و همیاری نهفته 
اســت. به این معنا که رقابت بین افراد آنان را 
وادار نکند که در جهت حذف یکدیگر بکوشند، 
بلکه بقا و پیشرفت خود را در بقای کارآمدی و 

موفقیت دیگران ببینند.

 چهارشنبه 24 اردیبهشت 1399  19 رمضان 1441 13 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9245 

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه )841036(

 آگهی تغییرات شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی سهامی خاص به شماره ثبت 7 و شناسه ملی 10220001060

شامل  مالی  صورتهای   .1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,06,13 مورخ  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 1397,12,29شرکت مورد تصویب 
قرار گر فت. 2. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 10101136332 بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای 
انتخاب گردید. 3. روزنامه کثیر االنتشار قدس و روزنامه محلی ارک جهت درج  رسیدگی به عملکرد سال مالی 1398 

آگهی های رسمی شرکت انتخاب گردید. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )841243(

 آگهی تغییرات شرکت سپهر الستیک سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 681 و شناسه ملی 14005968492

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای علی اصغرحنائی به شماره ملی0934481504 
به سمت مدیرعامل، خانم نوشین یوسف زاده به شماره ملی 0938766562به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم نگار حنائی به شماره 
ملی 0924804181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نگین حنائی به شماره ملی 0925484547 به سمت عضو هیئت مدیره 
شرکت برای مدت دوسال تعیین گردیدند وکلیه اوراق واسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره )هریک به 

تنهایی( بهمراه مهرشرکت معتبرخواهد بود .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841228(

 آگهی تغییرات شرکت اشتوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5878 و شناسه ملی 10380217130

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره به قرار 
ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای رضا روشنی مقدم به شماره ملی 0681676477 و آقای محمد اکبریانی به شماره 
ملی 0680183418 و آقای محمدرضا خانی به شماره ملی 0902215442 - آقای غالمحسن آرامی کدملی 0680184635 به سمت 
بازرس اصلی و آقای محمود ظریف امانیان جوین زاده کدملی : 0939347318 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب گردیدند.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )839387(

آگهی تغییرات شرکت فرآورده های لبنی رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12865 و شناسه ملی 10380285409

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,02,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- آقای امیر حسین خزاعی به شماره 
ملی 0943250099 به عنوان مدیر عامل) خارج از اعضا( برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ 1400,9,14 انتخاب گردید 
2- کلیه چکها و اوراق و اسناد بهادار و قراردادها با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود وسایر مکاتبات رسمی 

شرکت با امضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر است.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )839373(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان بانک صادرات خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1778 و شناسه ملی 10380154431

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,08 و نامه شماره 2,109688 مورخ 1398,10,17 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : با توجه به استعفای آقای غالمرضا ناصری از عضویت در هیئت مدیره، آقای محمدرضا نیکو عضو علی البدل، جایگزین ایشان در هیئت مدیره گردید. - 
آقای غالمرضا ناصری با کد ملی 0849321603 به سمت مدیرعامل )خارج از اعضا هیئت مدیره( آقای جواد میرزاده با کد ملی 0919304281 به سمت رئیس هیئت 
مدیره آقای غالمرضا سلیمی با کدملی 0569709822 به سمت نایب رئیس و آقای محمدرضا نیکو با کدملی 0940624516 بسمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1401,03,08 انتخاب شدند و کلیه اسناد و قرارداد ها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و برات و اوراق بهادار و تعهدآور با 

امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا، رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841292(

 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29700 و شناسه ملی 10380449498

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,10,29 و نامه شماره 992,128,1333 مورخ 99,2,10اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی دوره مالی منتهی به 98,6,31 مورد 
تصویب مجمع قرارگرفت - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارکان سیستم ) حسابداران رسمی ( به شناسه ملی 10100530054 
بازرس                                          عنوان  به   10380076460 ملی  شناسه  با  رهیافت  دایا  مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  موسسه  و  اصلی  بازرس  عنوان  به 
علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841282(

 آگهی تغییرات شرکت آرایه های معماری رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10965 و شناسه ملی 10380266760

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای 
اکبری  به سمت رئیس هیئت مدیره. 2-1( آقای خلیل  از سهام آستان قدس رضوی  نمایندگی  به  به شماره ملی 0939282852  محمدتقی غنیان 
شاندیز به شماره ملی 0934932379 به نمایندگی از سهام مؤسسه سازمان اقتصادی رضوی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره . 3-1( آقای محمدجواد 
طبسی به شماره ملی 0901105805 به نمایندگی از سهام شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به سمت عضو هیئت مدیره . 4-1( آقای محمدجواد 
طبسی به شماره ملی 0901105805 بعنوان مدیر عامل. 2( کلیه اسناد تعهدآور شرکت و حساب های بانکی و اسناد مالی و اوراق بهادار شرکت با 

امضای ثابت آقای محمدجواد طبسی)مدیرعامل( و یک امضای متغیر ازاعضای هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبرخواهدبود
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841253(

 آگهی تغییرات موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام پویا به شماره ثبت 1015 و شناسه ملی 10380112106

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 1398,05,01 و نامه شماره 98,230111 مورخ 1398,5,19 جامعه حسابداران رسمی ایران تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - آقای رضا ابوالفتحی زاده به شماره ملی 4132175286 با دریافت مبلغ 3750000 ریال سهم الشرکه خود از از موسسه خارج و دیگر هیچگونه 
حق و سمتی ندارد و آقای محمد رضا غرویان به شماره ملی 0730095096 با دریافت مبلغ 25500000 ریال سهم الشرکه خود از موسسه خارج و دیگر 
هیچگونه حق و سمتی ندارد و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 58.500.000 ریال به 29.250.000 ریال کاهش یافت در نتیجه ماده 7 اساسنامه بشرح مذکور 
اصالح می گردد. اسامی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه و ماده 8 اساسنامه به شرح ذیل اصالح می گردد: 1- آقای نیما اخباری با کد 

ملی 1062700597 دارای مبلغ 28.750.000 ریال سهم الشرکه 2 - آقای سعید خرمی با کد ملی 0944860982 دارای مبلغ 500.000 ریال
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841237(

 آگهی تغییرات شرکت اشتوت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5878 و شناسه ملی 10380217130

کدملی  اکبریانی  محمد  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,02,23 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
:0680183418 بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای محمدرضا خانی کدملی: 0902215442 بسمت نائب رئیس 
و آقای رضا روشنی مقدم کدملی: 0681676477 بسمت رئیس هئیت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضا ء مدیرعامل یا رئیس 

هئیت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود .
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس



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

5روزنامـه صبـح ایـران

فرهنگ نامه و دانش نامه قرآنی رمضان منتشر شد   معارف: همزمان با ماه مبارک رمضان، نرم افزار اندروید »فرهنگ نامه و دانش نامه قرآنی رمضان« از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. 
این فرهنگ نامه برای دسترسی سریع و آسان عموم جامعه به ویژه مبلغان، مفسران و پژوهشگران قرآنی به موضوعات مورد نیاز قرآنی مرتبط با ماه مبارک رمضان، با بهره گیری از فرهنگ 33 جلدی قرآن تهیه شده است. 
این نرم افزار مشتمل بر 135 مدخل اصلی و هزارها عنوان فرعی است که به صورت الفبایی موضوعی تنظیم شده و از طریق نشانی https://cafebazaar.ir/developer/quran-isca در دسترس عالقه مندان است.

روزه داری و کار©
از زیبایی هــای رمضان، فراهــم بودن امکان کار و تالش در حال روزه داری اســت. 
روزه دارم اما در کتاب آســمانی ام خوانده ام: اوســت که شما را از زمين پدید آورد و 
خواست آبادش دارید. )سوره هود، آیه61( روزه دارم اما با این باور و حس که زندگی 
جاری اســت؛ با همه نيازهایش، از امنيت تا ســالمت و از خوراک تا پوشاک. افزون  
بر این، فرمان یافته ام از پس هر نماز دســت به دعا بردارم و از خداوند، ســير شدن 
همه گرسنگان و پوشيده شدن همه برهنگان را بخواهم. )نک به: کفعمی، المصباح، 
ص617( باید تا بيشتر و بيشتر بکوشم زیرا، اکنون وظيفه یافته ام در کنار برآوردن 
نيازمندی های روزانه خود و خانواده ام، خویش را در برابر پرشمار گرسنگان و برهنگان 
پهنــه گيتــی و مردمی نيازمند با هر دین و رنگ و نژاد بيابــم. باید تا بدانم، اینکه 
توانسته ام سه عبادت را در یک زمان و توأمان به فرجام رسانم، جز به عنایت و کرامت 
او نبوده است؛ توفيق حضور در ماه خدا، روزه داری، و کار و کوشش برای همه آنان که 
در برابرشان مسئولم، که فرمود: کسی که خود را برای روزی خانواده اش به زحمت 
می اندازد مانند رزمنده در راه خداست. )کلينی، الکافی، ج5، ص88( این فرمانی الهی 
اســت که پس از برپا داشتن نماز جمعه، در پِی فضل خداوند برآیيد. )سوره جمعه، 
آیه10( و معلوم نيســت تعطيل کردن کار در روز جمعه را از کجا بدست آورده ایم، 
چه رسد به کم کاری و خواب بيشتر در طول یک ماه! از حضرت امام علی بن موسی 
الرضا)ع( پرســيده شد: چرا با وجود برتری نماز بر روزه، شماری از اهل تکليف، باید 
روزۀ ترک شده در شرایطی خاص را قضا کنند ولی موظف به قضای نماز ترک شده 
نيســتند؟ فرمود: به علت هایی، از جمله اینکه نماز، مانع کار است و شخص را از به 
سامان رساندن امور خانه اش بازمی دارد اما روزه چنين نيست. )نک به: صدوق، علل 
الشرائع، ج1، ص271( نيز از آن امام همام است، هر که به قصد تفریح در پِی شکار 
رود، پــس باید تا نماز خود را به صورت تمام )کامل( بجــا آورده و روزه بدارد، ولی 
اگر این کار برای تجارت و تأمين نياز خانواده بود، بر اوســت تا نماز خود را به قصر 

)شکسته( بجا آورد و روزه اش را بگشاید. )نک به: صدوق، فقه الرضا، ص162(

 فرصت های زندگی را قدر بدانیم©
رسا: خداوند سه چيز را از بنده های خود پنهان کرده است، از جمله »ولّی« و دوست 
خود را در ميان مردم پنهان کرده تا انسان به هر که نگاه کرد، احتمال بدهد که او 
ولّی خداوند است و به هيچ کس بی اعتنا نباشد. خداوند »غضب« را در ميان گناهان 
پنهان کرده، به طوری که انسان نمی داند کدام گناه سبب غضب الهی که قطع کننده 
رحمت خداوند اســت می شود و این مسئله موجب می شود که از گناه پرهيز کند. 
پنهان بودن شب قدر یکی دیگر از خواسته های الهی است تا بندگان هر سه شب را 

احيا بدارند و شب های رمضان را قدر بدانند.
پيامبر گرامی اســالم)ص( به امام علی)ع( با این مضمون توصيه می کنند که وقتی 
همه مردم با اعمال جوارح خود به سوی خداوند می روند، شما با عمل عقل و تفکر به 
سوی خدا بروید؛ ]لذا[ ما باید از خدا بخواهيم که در شب های قدر لحظاتی را به تفکر 
بپردازیم و به این موضوع بيندیشيم که اگر امام زمان)عج( امشب مقابل ما بایستد، 
آیا از این نحوه  عمل، رفتار، کردار و زندگی ما راضی است یا نه؟ و برای رضایتمندی 

حضرت فکری بکنيم.
فرصت های زندگی را قدر بدانيم؛ پيامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: »َمن ُفِتَح لَُه 
باٌب ِمن الَخيِر َفلَْينَتِهْزُه، فإنُّه ال یَدرِي َمتی یُغلَُق َعنُه«؛ هر که دری از خير به رویش 
گشــوده شود، باید آن را غنيمت شمرد، زیرا که نمی داند آن در چه وقت به رویش 
بسته می شود. حضرت فاطمه)س( در شب های قدر بر صورت فرزندان و اهل خانه 
خود آب می پاشيدند و اجازه نمی دادند که هيچ یک از آنان در شب های قدر بخوابند؛ 
ایشان همه افراد خانه را در روز آماده می کردند و می فرمودند: در طول روز استراحت 
کنيد تا شب بتوانيد بيدار بمانيد. این رفتار حضرت زهرا)س( نشانگر یک خصوصيت 
و ویژگی است و آن فرصت شناسی حضرت زهرا)س( است. هنر برخی فرصت شناسی 
و هنر برخی فرصت سوزی است؛ مانند لحظه ای که می خواهيد نماز اول وقت بخوانيد، 
اما فردی با شما صحبت می کند و توفيق نماز اول وقت را از خودش و شما می گيرد؛ 

کار شيطان فرصت سوزی است.

معارف/مریم احمدی شیروان: ماه رمضان و به  
ویژه شب های قدر شایسته ترین زمان برای توجه به 
قرآن است؛ اگر چه این توجه نباید محدود به زمان 
و مکان و موضوعی خاص باشد؛ چرا که قرآن کتاب 
زندگی است و رمز تحقق این عنوان، متوقف نشدن 
در خواندن و بلکه تدبر و تعمق و عمل به مفاهيم و 
دستورهای کاربردی آن است. در حال و هوای شب  
قدر که شب نزول قرآن است با حجت االسالم دکتر 
قاسم ترخان به گفت وگو نشستيم تا ابعاد عينيت 
یافتن عمل به دســتورات قرآن در زندگی را مورد 
بررســی قرار دهيم. وی مدیر گروه تخصصی علوم 
انسانی قرآنی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 

است.

 قرآن تمام شئون زندگی انسان را»
 شامل می شود

حجت االســالم ترخان در پاسخ به این پرسش که 
وقتی از عمل به دستورات قرآن سخن می گویيم چه 
شئونی از زندگی انسان را در برمی گيرد، می گوید: 
ما نگاه حداکثری به قرآن داریم و معتقدیم که قرآن 
تمام شئون زندگی انسان را شامل می شود، اما باید 
توجه کرد که همه شئون یعنی هر آنچه به سعادت 
و هدایت انسان ها مربوط می شود؛ بنابراین ما وظيفه 
داریم در تمامی زمينه های فردی و اجتماعی قرآن 
را مبنای عمل خود قرار دهيم؛ البته جامعيت قرآن 
به این معنا نيست که تمام جزئيات علوم طبيعی و 
انسانی از ظاهر قرآن دست یافتنی است. بله؛ ممکن 
است کســی قرآن را با اشاراتش یا از طریق باطن 
شامل این معارف بداند که البته علم آن در اختيار 

اهل بيت)ع( قرار دارد. 
او در خصوص مواردی که قرآن به صورت کاربردی 
دستور نمی دهد نيز بيان می کند: قرآن نيامده که 
عقــل یا تجربه را تعطيل کنــد؛ در حوزه هایی که 
قرآن دستور مستقيم ندارد یا اساساً دستوری ندارد 
چون حوزه مرتبط با حوزه ورود قرآن نيست بدیهی 
است که عقل و تجربه، روش ها و منابع دیگر کارساز 
هستند. حتی در حوزه ای که به سعادت و شقاوت 
مربوط می شــود، توجه به قرآن بــه معنای کنار 
گذاشــتن عقل و تجربه نيست. به عنوان نمونه در 
بحث توليد علوم انســانی اسالمی باید گفت از آن 
جهت که علوم انسانی با سعادت انسان ها سرو کار 

دارد باید مبانی این علــوم را از قرآن بگيریم و در 
روش و غایات، فرضيه سازی و نظریه پردازی از قرآن 
استفاده کنيم، اما این حرف به این معنا نيست که از 

عقل و تجربه استفاده نکنيم.
این پژوهشگر می افزاید: قرآن آمده است تا به منابع 
معرفتی کمک کند. عقل هم منبع و هم ابزار فهم 
دین است. در موارد بسياری قرآن به عقل یا تجربه 
ارجاع داده یا بحث فطرت را مطرح می کند. حضرت 
علی)ع( در این خصوص فرموده است: »َو یُِثيُروا لَُهْم 
َدَفائَِن الُعُقوِل« یعنی از رسالت ها و اهداف انبيا شکوفا 

ساختن و استخراج دفينه های عقل بشر است. 

انسان قرآن محور، مشروعیتی برای »
حکومت طاغوت قائل نیست

مدیــر گــروه تخصصی علــوم انســانی قرآنی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی در بيان 
اثرات عمل به دســتورات قرآن کریم در زندگی 
فــردی و اجتماعی نيز توضيح می دهد: قرآن در 
ســه حوزه اندیشه، ميل، ســليقه  ها، گرایش ها 
و رفتارها ورود کرده اســت. در حوزه اندیشــه 
می تــوان گفت که عمل به قــرآن و محور قرار 
دادن آن نــوع نگاه ما را بــه دنيا عوض کرده و 
جهان بينی جدیدی می دهــد. اگر قرآن مبنای 
زندگی افــراد قرار بگيــرد، نوع نگاه هــا تغيير 
می کنــد در آن صــورت افراد بــرای خلقت و 

زندگی خود هــدف قائل بوده و از پوچی رهایی 
پيــدا می کنند.وی یادآور می شــود: بر اســاس 
نگاه قرآنی آینده جهــان، آینده خوب و زیبایی 
ِقيَن«؛ انسان قرآن محور،  اســت: »َو الْعاقَِبُه لِلُْمَتّ
مشــروعيتی برای حکومت طاغوت قائل نيست 
و زیر چتــر آن زندگی نخواهد کــرد. نوع نگاه 
چنين فــردی مبارزه با ظلم اســت که خود را 
در رفتار نشــان می دهد و او ظلم ســتيز خواهد 
شد. بر اساس جهان بينی قرآنی، انسان احساس 
می کند جهان خالقی دارد و جهان به ســوی او 
حرکت می کند و به گونه ای طراحی شــده که با 
پلشتی ها و پليدی ها سازگاری ندارد و نسبت به 
آن ها واکنش نشــان می دهد. همه این نگاه ها را 
قرآن به ما عطا می کند و سبب می شود نوع نگاه 

ما به جهان عوض شود.
حجت االسالم ترخان تشــریح می کند: وقتی نوع 
نگاه و جهان بينی عوض  شــود این انسان است که 
قرآن را مبنای زندگی خود قرار می دهد و نسبت به 
هر چيزی گرایش ندارد؛ سليقه او عوض می شود و 
سبک زندگی و رفتارهایش نيز تغيير پيدا می کند. 
فردی که زندگی اش قرآنی اســت، سبک زندگی 

متفاوتی با افراد دارای سبک زندگی سکوالر دارد.

سبک زندگی قرآنی، شریعت محور است»
عضو هيئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه 

اســالمی اضافه می کند: دین و 
قرآن نــه تنها می خواهند ما را از 
زندگی حيوانی باالتر ببرند، بلکه 
حتــی می خواهند ما را از زندگی 
انسانی نيز باالتر ببرند که آن سطح 
حيات الهی است. اگر زندگی الهی 
شد مؤلفه ها و ویژگی های سبک 
زندگی نيز عوض می شود. زندگی 
قرآنی توأم با دین و سياست است؛ 
یعنی انسان دیندار انسانی نيست 
که در مسائل اجتماعی و سياسی 
ورود پيــدا نکند؛ او هــم به رفاه 
مادی توجه می کند هم به ارتقای 
معنوی. اگر فــردی زندگی خود 
را بر مبنای قرآن بنا گذارد یقيناً 
او شریعت محور  ســبک زندگی 
خواهد شد. عده ای تصور می کنند 

اگر زندگی بر مبنای عبودیت بنا شــود عقالنيت 
کنار رفته و عقالنيت نيز مساوی است با کنار رفتن 
عبودیت؛ در صورتی که سبک زندگی قرآنی، سبکی 
است که در آن هم عقالنيت هست »أََفاَل تَْعِقُلوَن« 
و هم عبودیت.او در توضيح این موضوع که جامعه 
ما با مبنای عمل به قرآن چقدر اســالمی و قرآنی 
است، عنوان می کند: مواردی که  گفته شد شاخص 
اســت؛ اگر می خواهيم قضاوت کنيم که جامعه ما 
تا چه اندازه به قرآن نزدیک اســت و آن را مبنای 
زندگی خود قرار داده است باید بررسی کنيم چقدر 
به دســتورات قرآن عمل می کنيم. به عنوان نمونه 
قرآن در مواجهه با بالها و گرفتاری ها چه دستوری 
داده است؟ قرآن شــاخص دارد و بيان کرده است 
که صبوری کنيــد و آن را به عنوان امتحان الهی 
تلقی نمایيــد؛ نيمه پر ليوان را ببينيد و اميد خود 
را از دســت ندهيد: »َولََنْبُلَونَُّکْم بَِشْيءٍ ِمَن الَْخْوِف 
ِر  َمَراِت و بَِشّ َوالُْجوِع َونَْقٍص ِمَن اْلَْمَواِل َواْلَنُْفِس َوالَثّ

ابِِریَن«. )بقره: 155( الَصّ
این استاد حوزه و دانشگاه می افزاید: یا در مواجهه 
با همين بالها قرآن توصيه می کند که از وســایل 
مادی و معنوی اســتفاده کنيم؛ یعنی اگر در مورد 
بيمــاری اخير که دنيا را درگير کرده تالش کردیم 
برای رعایت بهداشــت و درمان و کشف داروی آن 
و... و در کنار آن از اسباب معنوی مانند دعا و توسل 

بــه اهل بيت)ع( هم اســتفاده 
کردیم، بــه زندگی قرآن محور 
نزدیک شــدیم. با وجود اینکه 
در ســال های پــس از انقالب 
اسالمی توفيقات زیادی در این 
زمينه داشته ایم، اما تا رسيدن 
به نقطه مطلوب فاصله داریم و 
باید بيشتر تالش کنيم که قرآن 
را در متن زندگی خود راه داده 

و زندگی هایمان را قرآنی کنيم.

قرآن در بین ما مسلمانان »
حرف اول را نمی زند

عضو هيئت علمی پژوهشــگاه 
فرهنگ و اندیشــه اسالمی با 
اشــاره به آیه 30 سوره فرقان 
توضيــح می دهــد: در این آیه 
ُســوُل یَا َرِبّ إَِنّ َقْوِمي  آمده اســت که »َو َقاَل الَرّ
اتََّخُذوا هَذا الُْقْرآَن َمْهُجوًرا«؛ شکایت پيغمبر)ص( 
از این اســت که قرآن در بين ما مسلمانان حرف 
اول را نمی زند؛ این همان مهجوریت قرآن اســت 
که مراتبی دارد. برخی از مراتب مربوط به خواندن 
روزانه قرآن است. مرحله بعد فهميدن است؛ یعنی 
افراد قرآن می خوانند اما نســبت به فهم آن تدبر 
نمی کنند. مرحله دیگر از مهجوریت این است که به 
آن عمل نمی شود. حجت االسالم ترخان در پایان با 
ُل  اشاره به آیه 82 سوره اسراء که می فرماید: »َو نَُنِزّ
ِمَن الُْقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َو َرْحَمٌه لِلُْمْؤِمِنيَن َواَل یَِزیُد 
الِِميَن إاَِلّ َخَساًرا« می گوید: قرآن کاربردی است  الَظّ
و برای درمان مریضی های روحی آمده اســت اما 
درمان به وسيله آن مراحلی دارد و باید دید در چه 
مرحله ای مشکل داریم. باید قرآن را بخوانيم، در آن 
تدبر کنيم و برای فهم قرآن به دامان اهل بيت)ع( 
چنــگ زنيم که آنان مفســران واقعــی قرآن اند. 
مرحله دیگر اینکه وقتی متوجه شــدیم قرآن چه 
چيزی می گوید باید به دســتورات آن عمل کنيم. 
اگــر می خواهيم قرآن را از مهجوریت خارج کنيم 
باید در ســه حوزه قرائت، فهــم و عمل به آن کار 
کنيــم. هر ميزان که این موارد را نهادینه کردیم و 
مردم توانستند در آن ها موفقيت پيدا کنند قرآن از 

مهجوریت خارج خواهد شد.

حجت االسالم ترخان در حال و هوای شب های قدر، در گفت وگو با قدس از سبک زندگی قرآنی می گوید

قرآن می خواهد زندگی ما را الهی کند

وقتی انسان، قرآن 
را مبنای زندگی 
خود قرار دهد، 

اندیشه، سلیقه، 
گرایش، نگاه، 

رفتار و به طور کلی 
سبک زندگی  اش 
تغییر پیدا می کند
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت امالک میاندوآب

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

هیئت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه 
اشخاص را تأیید و به جهت عدم دسترسی به مالکین مقرر شده است پس از نشر آگهی سند مالکیت رسمی صادر 
و تس��لیم گردد و علیهذا در اجرای ماده 3 قانون مذکور و آئین نامه اجرائی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهت اطالع مالکین مشاعی و سایر صاحبان حقوق آگهی می شود و چنانچه اشخاص اعتراض داشته باشند حداکثر 
ظرف مدت دو ماه از انتش��ار اولین آگهی اعتراض کتبی خود را مس��تقیماً بع اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرستان 
میاندوآب تس��لیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب ، دادخواست 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در غیر اینصورت سند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
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به دادگاه نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139860313006012143 مورخه 1398/12/04 تقاضای آقای رش��ید بش��ارت قره ورن فرزند 
احمد مبنی بر صدور س��ند مالکیت شش��دانگ اعیانی یک باب خانه قس��متی از پالک 11766 فرعی از یک اصلی 
بخ��ش 14 مراغه حوزه ثبتی میاندوآب واقع در میاندوآب خریداری ش��ده از آقای جمش��ید ج��وان پرونده هیأت 

609 – 96 به مساحت
 75/ 150 مترمربع که برای آن پالک 29121 فرعی تعیین شده است . 9900351

تاریخ انتشار نوبت اول : سه شنبه 1399/02/09 
تاریخ انتشار نوبت دوم : چهار شنبه 1399/02/24 

قنبر محمد وند –  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان 

های فاقد سند رسمی
 1-برابر رای ش��ماره139860327006000576مورخه 98/8/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم و تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
خانم محترم السادات موسوی فرزند صمد به شماره شناسنامه 66 صادره از زنجان به شماره ملی53997995477 
نس��بت به س��ه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب واحد تولید بچه ماهی و پرورش ماهی به مساحت4057.44متر 
مربع پالک 1326 فرعی مفروز و مجزی  شده از پالک 188 اصلی واقع در قریه آببر خریداری معلع الواسطه از مالک 

رسمی نصرت اله محمدی محرز گردیده است.
2--برابر رای شماره139860327006000575مورخه 98/8/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم و تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی 
آقای محمدرضا شوکتی فرزند حسن به شماره شناسنامه 742 صادره از رشت به  شماره ملی2591307954 نسبت 
به سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب واحد تولید بچه ماهی و پرورش ماهی به مساحت4057.44 مترمربع پالک 
1326 فرعی مفروز و مجزی  ش��ده از پالک 188 اصلی واقع در قریه آببر  خریداری مع الواس��طه  از مالک رسمی 

نصرت اله  محمدی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت  متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند در شهر از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ 
الصاق آگهی در روس��تا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل  تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی  تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9900348
 تاریخ انتشار نوبت اول99/2/9           تاریخ انتشار نوبت دوم99/2/24

سید رضا شفیعی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 قانون آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان 

های فاقد سند رسمی
 برابر رای شماره139860327006000574مورخه 98/8/27هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان طارم و تصرفات مالکانه  بالمعارض متقاضی آقای 

رس��ول محمدی فرزند علی به شماره شناسنامه 2350 صادره از طارم به شماره ملی 5399273985در ششدانگ 
یک باب  عمارت به مس��احت 212.69 مترمربع پالک 2530 فرعی از 493 فرعی مفروز و مجزی  ش��ده از پالک 
146 اصلی واقع در شهر آببر خریداری مع الواسطه از مالک رسمی وهاب نیساری محرز گردیده است لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 اگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت  
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند در شهر از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق آگهی در 
روس��تا به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل  تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند و گواهی  تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.9900349
 تاریخ انتشار نوبت اول99/2/9

 تاریخ انتشار نوبت دوم99/2/24
سید رضا شفیعی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان طارم 

آگهی مزایده
نظر به ضمانت آقای نصراهلل آزاد به پرداخت مبلغ 1/500/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 675، نیم دانگ پالک 
ثبتی شماره 47214 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به قیمت 145/833/333 تومان به نشانی وکیل آباد 19 عدل 
11 پالک 202 دارای عرصه به مساحت حدود 250 مترمربع و اعیان به مساحت حدود 110 مترمربع شامل ملک 
تعرفه ش��ده یکباب ساختمان مسکونی 3 طبقه در موقعیت جنوبی ش��امل همکف و اول و دوم و دارای 3 واحد در 
حال بهره برداری است ساختمان با نمای سنگ و دارای قدمت 25 سال و فاقد آسانسور و کل ساختمان دارای یک 
انشعاب آب و یک برق و یک کنتور گاز میباشد توقیف گردیده و به مبلغ 17/500/000/000 ریال ارزیابی گردیده 
اس��ت که در تاریخ 99/03/19 س��اعت 9 صبح در محل ش��عبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی 
وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واحد مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد 
ش��د. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده اخذ خواهد ش��د و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ 
واریز نش��ود 10 درصد پرداختی به حس��اب دولت ضبط خواهد شد. قیمت پایه دو دانگ ملک 17/500/000/000 

ریال می باشد. آ- 9900983
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 8 اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 10 مشهد- ملیحه قویدل

اداره کل 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 نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می            براب��ر رای ش��ماره 139860308001000708 � 1398/12/19 هی��ات اول/دوم موض��وع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمرضا عباس آبادی فرزند محمود  بشماره شناسنامه1393وشماره 
ملی 0651906751 نس��بت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 231 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � 
اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت رقیه مددی پورمحرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-990985
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/02/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1399/03/10
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
1�محمد علی اسماعیل نژاد فرزند اسماعیل ، نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
کل 344/94 متر مربع ، انتقالی مع الوسطه از محمد رضا کفیلی از پالک 678 فرعی از 2 � اصلی بخش یک فردوس 

� محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان هفده شهریور 4 
2� عباس اسماعیل نژاد فرزند محمد علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت 
کل 344/94 متر مربع ، انتقالی مع الواسطه از محمد رضا کفیلی از پالک 678 فرعی از 3� اصلی بخش یک فردوس 

محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان هفده شهریور 4
3� اصغر اسماعیل نژاد فرزند محمد علی نسبت به دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل مسکونی به مساحت کل 
344/94 متر مربع ، انتقالی مع الواس��طه از محمد رضا کفیلی از پالک 678 فرعی از 3� اصلی بخش یک فردوس 

محل وقوع ملک شهرستان فردوس � خیابان هفده شهریور 4
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901028
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/07

 محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی 
شهرستان فردوس

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 
13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شهر 
فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم فاطمه نس��اء آملی فرزند محمد علی ، به صورت شش��دانگ یکباب س��اختمان وزمین متصل ، به مس��احت 
1185/57 متر مربع ، از پالکم 317 � اصلی بخش یک فردوس انتقال ملک از مالک رس��می آقای فتح اله س��عادت 

قدسی نیا � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � روستای فریدونی 
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9901032
تاریخ انتشار نوبت اول:   24/ 1399/02
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/03/07

 محمود جهانی مهر  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه خانم معصومه بیگم حس��ینی  دارای شناس��نامه  5749600270به ش��رح دادخواست به کالسه  34  
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  س��ید محمد حسینی    به 
شناس��نامه   5749579611 در تاریخ 98/9/5  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.  سید مرتضی حسینی  فرزند سید محمد  کد ملی  1050238281  ت.ت  1369/8/18 نسبت فرزند مرحوم  
2. زهرا سادات حسینی    فرزند  سید محمد  کد ملی  5749134024  ت.ت  1363/6/30 نسبت فرزند مرحوم 
3. نرگس سادات حسینی   فرزند  سید محمد  کد ملی  5749884112  ت.ت 1366/1/1 نسبت فرزند مرحوم     

4. معصومه بیگم حسینی   فرزند سید محمد  کد ملی 5749756025 ت.ت 1356/2/10  نسبت فرزند مرحوم
5 .  ربابه بیگم حسینی  فرزند سید محمد کد ملی 5749781232 ت.ت 1359/6/5  نسبت فرزند  مرحوم

6.  معصومه بیگم حس��ینی    فرزند س��ید حس��ن  کد ملی 5749600270 ت.ت 1326/10/17  نس��بت همسر  
مرحوم         

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید  
تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی صادر خواهد شد.آ-9900975
   سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  7 دشورای حل اختالف شهر خرو 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظریه اینکه آقای  نجف محمدی فرزند  برات محمد به ش ش174به استناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده توسط 
دفتر اسناد رسمی شماره38شیروان جهت دریافت سندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی 
اند که سند مالکیت ششدانگ یکباب ساختمان بشماره پالک1326فرعی 5اصلی  واقع درقطعه سه شیروان بخش 
5قوچان به آدرس خانلق   که متعلق به ایشان می باشد بعلت نامعلومی مفقود شده است با بررسی دفتر امالک معلوم 
گردیده که سند مالکیت آن بشماره چاپی 197746ذیل دفتر الکترونیک بنام نامبرده صادروتسلیم گردیده است  لذا 
به استناد تبصره یک اصالحی ماده 120آئیننامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگرددهرکس نسبت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سندمالکیت نزد خود می باشد بایستی ظرف 10روز ازتاریخ 
انتشار آگهی اعتراض خود را به همراه اصل سند مالکیت یا سندمعامله رسمی به این اداره تسلیم نمائیدبدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.آ-9900944
تاریخ انتشار:99/02/24

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 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 

ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 425-99 و 426-99 مورخ 99/2/22 هیات به ش��ماره کالس��ه های 69-98 و 70-98 موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
منطقه دو بجنورد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان آقای احمد گریانلو فرزند محمد بشماره شناسنامه 18542 
و آقای ایرج یزدانی فرزند حسین به شماره 354 بالسویه هر یک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب ساختمان 
به مساحت 259/35 مترمربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند بخش دو بجنورد خریداری از مالکین 
رس��می خانم ها صفیه و ش��یرین و آقایان اسکندر و عباس شهرت همگی شادلو محرز گردیده است  لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف 1445 آ-9901029
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/02/24

تاریخ انتشار نوبت دوم 1399/03/8
احمد اصغری شیروان -

رئیس ثبت اسناد و امالک

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای قاسم عزیزمند بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 
ذیل ش��ماره یکتا 139702151266000025 وش��ماره ترتیب16266 مورخ 99/2/4 دفتراس��ناد رس��می 
شماره17 پیش��وا و طی درخواس��ت وارده139985601046000475مورخ 99/2/16 تقاضای صدورالمثنی 
س��ند مالکیت تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی 
میگردد 1. نام ونام خانوادگی : قاس��م عزیزمند. میزان مالکیت : شش��دانگ یکباب قلعه جدیدالبناء.3. شماره 
پالک : 155فرعی از154* اصلی مفروزازپالک 86. 4- محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت 
ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ یکباب قلعه جدیدالبناء 
به مس��احت 1260 مترمربع تحت پالک 154/155مفروزازپالک 86واقع درش��عیب آبادبخش بهنام سوخته 
بنام س��تادفرمان حضرت امام)ره(دردفتر97صفحه 341ذیل ثبت 83519ثبت وس��ند94539.صادرگردیده 
اس��ت سپس مع الوسطعه به موجب سند21184مورخ 1387/4/8دفترخانه 6 پیشوابه قاسم عزیزمندمنتقل  
گردیده است.لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدورسند المثنی تک برگی 
آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده 
یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادرصورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری، صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی 

ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا 106م/ الف
 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی اصالحی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابررای ش��ماره 139860301060001071واصالحی139860301060005088-هیات اول  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای یوسف شیرکوندفرزند محمدرضا بشماره شناسنامه 18 
صادره ازدر-ششدانگ یک باب خانه به مساحت975/74 مترمربع عرصه ازپالک شماره 1403فرعی از7اصلی 
واعی��ان ازپالک16فرعی ازاصلی7واقع درقریه کاظم آبادتهران بخش حوزه ثبت ملک ورامین ازمالکیت وارث 
علی شیرکونداحدی ازورثه رضاقلی شیرکوند محرز گردیده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به 
فاصله15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند 
می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف 
مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد49ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/2/24   تاریخ انتشارنوبت دوم:99/3/8  

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی برابررای ش��ماره 139860301046000865-1398/11/20هیات اول  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سندرسمی مستقردرواحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیشواتصرفات مالکانه 
بال معارض متقاضی آقای مجیداستئین نژاد فرزند عباسعلی بشماره شناسنامه 17253 صادره ازورامین دریک 
قطعه زمین وبنای احداثی به مس��احت 20451مترمربع ازقطعه پنجم صورت جلس��ه تفکیکی شماره438-
84/2/8پالک29فرعی از158 اصلی خریداری ازمالک رسمی آقای ابراهیم اعالئی جعفری محرزگردیده است 
لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به 
صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرابه این اداره تس��لیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد107ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول: 99/2/24   تاریخ انتشارنوبت دوم: 99/3/8  

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا

آگهی فقدان سند مالکیت
بناب��ه درخواس��ت وکی��ل مال��ک آق��ای علیرضاش��مس آب��ادی بموج��ب وکال��ت ش��ماره 27383مورخ 
1370/1/19دفترورامین وتفویض وکالت ش��ماره 28096 م��ورخ 1370/2/29دفتر2ورامین وتفویض وکالت 
شماره 1077 مورخ 1382/3/12دفتر13ورامین مبنی براعالم مفقودی سندمالکیت ملک موردتقاضاباتسلیم 
دوبرگ استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل شماره 90013مورخ 1398/12/24دردفترخانه اسنادرسمی1ورامین 
به ضمیمه درخواست به وارده ش��ماره 13988561060015866مورخ 1398/12/13که تقاضای صدورسند 
مالکیت المثنی نموده است مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : امیدموس��وی صالحی.2. میزان مالکیت : سندمالکیت نسبت مقدار500سهم مشاع ازیکهزارسهم 
ازدوهزاروچهارصدوچهل ودوس��هم ازچهارس��هم ازکل سیزده سهم شش��دانگ باستثنای بهای ثمنیه اعیانی 
یک قطعه زمین بش��ماره19فرعی از107 اصلی که دردفتر 36 صفحه 100ذیل ثبت12010بنام آقای مانده 
علی گلس��تانی ثبت وسندبش��ماره چاپی 3/229355بنامش صادرش��ده است س��پس بموجب سند قطعی 
22732مورخ1368/12/28دفتریک ورامین تمامی موردثبت درمالکیت امیدموسوی صالحی ومریم آخوندی 
مشاعا بالسویه قرارگرفت که نسبت به سهم خانم آخوندی سندصادرگردیدکه نامبرده هم اکنون تقاضای المثنی 
نموده است لذاشایسته است چنانچه سندمالکیت فوق االشاره جهت تنظیم هرگونه معامله به آن دفترخانه ارائه 
گردید،اخذوبه این واحد ثبتی ارسال نمایید.3. علت ازبین رفتن : جابجایی 4.بحکایت سوابق ثبتی وثبت دفتر 
امالک تاکنون نسبت به مورد ثبت معامله ای صورت نگرفت است لذاباتوجه به فقدان سند مالکیت ملک فوق 
الذکرو درخواست المثنی مراتب اعالم تاشخص یااشخاص به ملک موردآگهی معامله ای انجام داده اندویامدعی 
وجودس��ندمالکیت نزد خود می باش��د ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک 
ورامین مراجعه و اعتراض خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند انتقال، تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت 
مقرر اعتراضی واصل نشود سندمالکیت المثنی طبق قانون ومقررات صادروتسلیم خواهد شد .45/م الف                                                    

 رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین
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بهره وری بازار کار منوط به آرامش خاطر کارگر است ©
با وجود اینکه فعاالن بازار کار انتقادات جدی به کارفرمایان دارند و بنده هم همواره 
این موضوع را تأکید می کنم، اما شــرایط حال حاضر کشور به گونه ای است که 
نمی توان توقع چندانی از کارفرمایان در حمایت هر چه بیشتر از کارگران داشت. 
تعطیلی کارگاه ها، گران شدن مواداولیه و عدم حمایت دولت در شرایطی که کرونا 
بار مضاعفی به کارفرمایان وارد کرده، نمونه هایی هستند که امروز کارفرمایان نیز 

همانند کارگران نیازمند حمایت های حداکثری دولت هستند. 
در ســال جهش تولید و سالی که رونق و جهش تولید می تواند به یاری اقتصاد 
کشور بیاید، بخش مهمی از حل مشکالت تولید و افزایش بهره وری کار، منوط 
به ایجاد رضایت شــغلی در کارگران است. بی توجهی به معیشت کارگران آثار 
وخیمی بر اقتصاد کشور به جا می گذارد که جبران آن بسیار سخت و هزینه زاست. 
ایجاد فضای درون سازمانی در محیط کار برای افزایش رضایت کارگران نیز زمینه 
بهره وری و افزایش کیفیت تولید را رقم می زند. بی شک ایجاد رضایت نسبی در 
کارگران به شــرطی حاصل می شود که حمایت از خانواده های کارگری در رأس 

حمایت ها قرار داده شود. 
از ســوی دیگر چالش مدیریت انسانی در کارگاه ها و واحدهای تولیدی باید یک 
بار برای همیشه برطرف شود؛ به این نکته ضروری باید توجه کرد که کارفرمایان 
نمی توانند دســتمزد کارگران را ساعتی یا صرفاً محدود به ساعات کار او کنند و 
در ازای ســاعت کار مبلغی به عنوان حقوق و دستمزد به کارگر پرداخت کنند. 
نظریه های بزرگ ســازمانی که ســال  های سال اســت در بهترین دانشگاه های 
دنیا تدریس می شــوند، بر ابعاد مختلف حمایت روان شناختی و جامعه شناختی 
کارفرمایان و دولت ها از نیروی کار تأکید دارند، چرا که بی توجهی به این موضوع 
مهم بار مسائل و چالش های اصلی اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی کشور را 

افزایش می دهد و  مدیریت منابع انسانی را ناکارآمد می کند. 
 در حــوزه نیــروی کار باید به این موضوع مهم توجه شــود کــه بهره وری کار 
بســته به عوامل مختلفی است که یکی از آن ها، ایجاد فضای دوستانه و محیط 
آرامش بخشی برای حضور کارگران است. اگر نیازهای معیشتی و نیاز به آرامش 
کارگر در محیط کار فراهم نشــود و کارگر با دغدغه تأمین معیشت خانواده در 
محیط کار حاضر شود، نه تنها بهره وری در کار حاصل نمی شود بلکه از تمامی زوایا 
چالش هایی دامن اقتصاد و اجتماع را می گیرد که حل آن زمانبر و فائق آمدن بر 

آن، هزینه بیشتری به جامعه و اقتصاد تحمیل می کند.

دالیل ریزش دیروز بازار سرمایه چیست؟©
احمد جواهری، کارشــناس بازار ســرمایه گفت: یکی از دالیل ریزش شاخص 
بورس، اصالح موقت شــاخص تا محدوده روانی یک میلیون واحدی اســت. این 
موضوع همواره در تاریخ بازارســرمایه وجود داشــته که زمانی که شاخص عدد 
مهمی را رد می کند، ممکن است تا سقفی نزولی و مجدد صعودی شود یا ممکن 
اســت صعودی و مجدد نزولی شود. بازگشایی نمادهای سایپا و ایران خودرو نیز 
در ریزش دیروز بی تأثیر نبودند. بســیاری از سهامداران برای خرید سهام سایپا 
و ایران خودرو، اقدام به فروش دیگر سهم های خود کردند. برکناری وزیر صنعت 

توسط رئیس جمهور هم در روند نزولی بازار تأثیرگذار بود.
موضوعی که ریزش بازار را تشــدید می کند، حضور افراد آماتور است. این افراد 
تجربه ای در بازار ســرمایه ندارند و زمانی که می بینند بازار کمی نزولی اســت، 

هیجانی رفتار کرده و اقدام به فروش سهم های خود می کنند.
از سوی دیگر با توجه به رشد خوبی که گروه های بانکی و پاالیشی از ابتدای سال 
تجربه کردند، انگیزه فروش و شناســایی سود در میان سهامداران این دو گروه، 

به خصوص جدیدالورودها، از سوی دیگر نسبت به سایر گروه ها باالتر بود. 
با توجه به اینکه این دو گروه، لیدر محســوب می شــوند، همواره چشــم سایر 
سهامداران به روند رشد این دو گروه است. باید توجه داشت برای ادامه مسیر رشد 

بورس دست به دست شدن و گردش مالکیت سهام شرکت ها نکته مهمی است.

گزارش تحقیق و تفحص از مبارزه با قاچاق کاال و ارز در صحن علنی مجلس رونمایی شد

95 درصد قاچاق رسمی است!
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  گزارش نهایی تحقیق و 
تفحص از سیاست دولت ها در مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز سرانجام دیروز و پس از حرف و حدیث های 
زیاد مبنی بر سنگ اندازی و عدم تمایل »دست های 
پنهان« برای انتشار، در صحن علنی مجلس قرائت 

و به  قوه قضائیه ارجاع شد.
تهیه این گزارش در کمیسیون اقتصادی مجلس 
با این اســتدالل که بازدیدهــای میدانی از بنادر 
ایرانی و خارجی زمانبر اســت، سه سال به طول 
انجامید و با تأخیری یکی، دو ساله، دیروز در صحن 
علنی مجلس قرائت شــد و یکی، دو روز قبل هم 
سخنگوی دولت صراحتاً مقاومت و مخالفت برخی 
مســئوالن و دستگاه های دولتی را در برابر انتشار 
این گزارش، رد کرده و رئیس قوه قضائیه نیز مبارزه 
با قاچاق ســازماندهی شده و  تشکیل دادگاه های 

تجاری را وعده داده است.

تخفیف 100درصدی دولت در آمار قاچاق»
براســاس گزارش قرائت شــده در صحن علنی 
مجلس، با وجود اعالم ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز  مبنــی بر کاهش میزان قاچاق، این عدد در 
سال های ۹5 و ۹۶، 21/5تا 25/5میلیارد دالر بوده، 
این در حالی اســت که آمار اعالمی در ســال ۹5 
حدود 12/5و در سال ۹۶ حدود 13/1میلیارد دالر 

بوده است.
در این گزارش 31 شگرد و شیوه قاچاق کاال ذکر 
شده و به این واقعیت های تلخ اذعان شده که بیش 
از ۹5درصد در قالب رویه های رســمی از مبادی 
رسمی صورت می پذیرد و حدود ۹5درصد کاالی 
قاچاق به بازار داخل راه پیدا می کند. حجم قاچاق 
می تواند بیش از 35درصد واردات را تشکیل دهد و 

کشفیات نیز حدود 4درصد خواهد بود.
بر همین اساس عدم ساماندهی وضعیت مرزنشینان 
و مبادالت مرزی از دیگر نواقص حوزه پیشگیری 
از قاچاق است، بنابراین باید الیحه توسعه و امنیت 
پایدار مناطق مرزی توسط وزارت کشور نهایی و 
به مجلس ارائه و مبادالت غیررســمی مرزی در 
کرمانشاه  کردستان،  آذربایجان غربی،  استان های 
و سیســتان و بلوچســتان به گمرکات رسمی یا 

بازارچه های مرزی منتقل شوند.
هیئــت  تحقیق و تفحص از قاچــاق کاال و ارز در 
ایــن گزارش، تــداوم حمایــت از کاالی قاچاق، 

عدم ســاماندهی مداخلــه ارزی بانک مرکــزی، 
عدم ســاماندهی احراز شــرایط و صــدور کارت 
بازرگانی و عدم تکمیل سامانه شناسایی و مبارزه با 
کاالی قاچاق را از نواقص عمده حوزه پیشگیری و 

مبارزه با قاچاق عنوان کرده است.
براساس این گزارش مجموعاً 223تکلیف قانونی در 
حوزه پیشگیری و مقابله با پدیده قاچاق استخراج 
شــده که ۶2تکلیف انجام شــده، 144 تکلیف یا 
اساساً انجام نشده یا ناقص اجرا شده و همچنین 
1۷ تکلیف به دالیلی از جمله ناقص بودن همکاری 
برخی دســتگاه ها یا تعارض داده هــای واصله به 
هیئت، وضعیت اجرا یا عدم اجرای آن احراز نشده 
اســت، بنابراین از 223 تکلیف احصا شــده تنها 
۶2 تکلیف انجام شــده و 1۶1تکلیف انجام نشده 
است. همچنین 12 دستگاه با عملکرد ضعیف در 
حوزه مبارزه با قاچاق به ترتیب عبارتند از: »اتاق 

گمرک،  سازمان  بازرگانی، 
اقتصــاد، دبیرخانه  وزارت 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، 
اتاق اصناف، وزارت خارجه، 
سازمان جمع آوری و فروش 
اموال تملیکی، اتاق تعاون، 
وزارت کشور، سازمان صدا 
نیروی انتظامی،  و ســیما، 
وزارت بهداشــت«. در این 
ارتباطــات  وزارت  میــان 
عملکرد مطلوب تری نسبت 
به سایر وزارتخانه ها داشته 

است.

40 تکلیف مبارزه با  قاچاق اجرایی نشده »
است

در جلســه علنی دیروز مجلــس، اظهارات برخی 
نمایندگان در خصوص این گزارش تأمل برانگیز بود.

حســینعلی حاجی دلیگانی گفت: گزارش امروز 
با گزارشــی که متن آن در تاریخ 13۹8/3/8 در 
اختیار نمایندگان قرار گرفت، فرق داشت و خیلی 
از موارد آن حذف شده است. چرا بخش هایی که 
اعالم جرم علیه افرادی که این بالی خانمان سوز 
را بر سر کشور آورده است، حذف شده، چرا بخش 
جمع بندی که افراد مجرم شناخته شده و باید به 

مرجع قضایی شناسایی شوند، حذف شدند؟
حسن حسینی شــاهرودی سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی گفت:. مسئوالنی که نسبت به تکالیف 
قانونــی خود در مبارزه با قاچاق کوتاهی کرده اند، 
اعمال نظارت و اعمال قانون خواهند شد. همچنین 
باید بتوان از رئیس جمهور و وزرای مربوط در این 
باره سؤال و به وضعیت ضعف عملکرد و استنکاف 
دستگاه ها از انجام تکالیف خود رسیدگی کرد که 
در این زمینه دستگاه ها به 40 تکلیف خود عمل 
نکرده و ۷0 تکلیف را به صورت ناقص انجام داده اند.

هر سه قوه در افزایش قاچاق مقصرند»
رئیس اتاق بازرگانی مشــترک ایــران و چین در 
خصوص گــزارش قرائت شــده در صحن علنی 
مجلس و اختالف 100درصــدی موجود در آمار 
ارائه شــده قاچاق  ســال های ۹5 و ۹۶ از سوی 
دولت، بــه خبرنگار ما می گوید: اینکه 
اتاق را یکی از مقصران اعالم کرده اند، 
وجاهت قانونی ندارد. مگر اتاق سمت 
اجرایــی دارد؟ من ســخنگوی اتاق 
نیســتم، اما انتخابات اتــاق را همین 
دولتی هــا و مجلســی ها مهندســی 
می کنند و چه ســکه ها و هدایا از اتاق 

تحت عنوان مشاوره و... نمی گیرند!
مجیدرضا حریری با غیرعادی توصیف 
کردن شرایط فعلی تجارت کشور ادامه 
می دهــد: امــروز ارز آن  چنانی برای 
واردات وجود ندارد، اما زمانی که بیش 
از 100میلیارد دالر نفت می فروختیم، 
حدود 25 میلیارد دالر قاچاق داشتیم. 
از سال ۹۶ طبیعتاً قاچاق کاهش یافته، 
چــرا که مردم توان خرید ندارند و تولید داخل به 
دلیل عدم وجود تقاضا با رکود شدید مواجه شده 
و بر همین اســاس تقاضا برای کاالی قاچاق هم 

کم شده است.
وی اضافه می کند: در شــرایط نرمال اقتصادی و 
تجاری باید پرســید چرا این همه قاچاق به ایران 
صورت می گیرد؟ واقعیت این است که تقریباً در 
هیچ کشوری به اندازه ایران این همه رفتار طبیعی، 
جرم تلقی نمی شود. قاچاق در تمام دنیا به کاالهای 
مربوط به حوزه سالمت و دخانیات محدود می شود 
و قوانین ســخت گیرانه برای برخورد با آن وجود 

دارد. در ایران اما این همه پوشاک و لوازم آرایش به 
کشور قاچاق می شود، چون روال عادی کار تجارت 

با سخت گیری های زیادی همراه است.
بــه تعبیر وی دیــوار بلند تعرفه هــای باالی 50 
درصدی با شعار خیرخواهی برای تولید ملی، تقاضا 
برای کاالهای قاچــاق را افزایش داده و قاچاقچی 
حتــی با 20درصــد هزینه صرفــه را در واردات 
غیرقانونی می بیند، حال آنکه اگر تعرفه 5 درصد 

بود، صرفه ای برای قاچاق وجود نداشت.
این فعال حــوزه واردات، به ممنوعیــت واردات  
یک هزار و ۶00قلم کاال به کشــور اشاره و اضافه 
می کند: واردات قانونی این کاالها ممنوع شده، اما 
تقاضایش که ممنوع نشده است. برای مثال از سه 
سال پیش واردات قانونی لوازم آرایشی نداریم، اما 
آیا تقاضا هم نداریم یا تقاضا افزایش داشته است؟!  
ایــن نوع حمایت از تولید ملی با دیوار بلند تعرفه 
فقط قاچــاق را تقویت می کنــد و هیچ کارکرد 

دیگری ندارد.
حریــری ادامه می دهــد: اصالً صورت خوشــی 
ندارد ســه قوه همدیگر را در قبال افزایش قاچاق 
و کوچک نمایــی آمار محکــوم می کنند، چرا که 
نمایندگان ایــن قوا به همراه نمایندگان ســایر 
نهادهای نظارتی در ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز در کنار هم هستند. 
پس ریشــه قاچاق را باید در سیاســت های غلط 
تجاری، ممنوعیت های متعدد و جرم انگاری های 
بی حســاب و کتــاب در رفتار طبیعــی تجارت 
جست وجو کرد. به باور وی، وجود تقاضای زیاد در 

بازار، قاچاق را توجیه پذیر کرده است.
رئیس اتــاق بازرگانی مشــترک ایــران و چین 
می گوید: تقریباً در هیچ کشوری ممنوعیت برای 
مصرف کاالی خارجی وضع نشده،  اما در کشور ما 
که تولید داخل حتی توان رقابت با همتای داخلی 

را ندارد و قطعاً در عرصه بین المللی هم ناتوان است 
و صادرات غیرنفتی جذابی خلق نکرده، به صورت 

غیرمنطقی حمایت می شود.

نخست »قاچاقچی بی عرضه« بعد »
واردکننده قانونی

رئیس پیشین مجمع عالی واردات هم به خبرنگار ما 
می گوید: در حال حاضر امکان فعالیت از واردکنندگان 
قانونی گرفته شده و اگر کار مردم را به مردم و بخش 
خصوصی بســپرند، قاچاق کاهش می یابد. متأسفانه 
قوانین را در کشــور ما مبتنی بر خالفکاری تدوین 
می کنند و ایــن قوانین طبعاً مانــع فعالیت قانونی 

واردکنندگان خوشنام و شناسنامه دار می شود. 
در حــال حاضر عالوه بــر حمایت هــای تعرفه ای 
بی منطق، ریسک قاچاق کم شده، اما فعالیت قانونی به 
شدت ریسک زاست. این ریسک از بروکراسی پیچیده 
و طوالنی گرفته تا قوانین دائم التغییر و دیر رسیدن 
کاال به بازار، طوری شــده که سرعت یک قاچاقچی 
برای تزریق کاال به بازار، از واردکننده قانونی به مراتب 

بیشتر است.
بــه گفتــه وی، از زمــان ســفارش کاال تا زمان 
خروج آن از انبــار برای واردکننده قانونی  حدود 
ســه ماه طول می کشــد، اما همین پروسه برای 
»بی عرضه ترین قاچاقچی« حداکثر 15 روز زمان 
می برد که این اختالف مشــکالت و نارسایی های 
زیــادی در بازار ایجــاد می کنــد. مناقبی، وضع 
تعرفــه برای حمایت از تولید را حق قانونی دولت 
می داند، اما معتقد است این حمایت باید منطقی 
و زمان بندی شــده اعمال شــود. بدان معنی که 
مثاًل اگر تولید ملی ظرف سه سال با حمایت های 
تعرفه ای خود را به همتای خارجی نرســاند، این 
حمایت قطع شــود، چرا که نباید مردم و اقتصاد 

ملی تاوان چنین حمایتی را بپردازند.

مجموعًا 
۲۲۳تکلیف قانونی 
در حوزه پیشگیری 
و مقابله با پدیده 
قاچاق استخراج 
شده که ۶۲تکلیف 
انجام شده، ۱۴۴ 
تکلیف یا اساسًا 
انجام نشده یا ناقص 
اجرا شده است

بــــــــرش

اقتصاد ایران در حال حاضر پدر ندارد  نود اقتصادی: ابوالقاسم حکیمی پور، اقتصاددان نوشت: دولت به طور کلی اقتصاد ایران را رها کرده و اقتصاد ایران در حال حاضر پدر ندارد، بنابراین نباید از گرانی 
خودرو تعجب کرد. در حال حاضر فساد گسترده اداری در دولت حاکم است و هر کدام از مسئوالن وزارتخانه ها با یک توجیه اقتصادی سعی در افزایش قیمت کاالها و خدمات دارند. امروز تنها قیمت پراید نیست که گران 

شده، می توانید تعداد زیادی کاال را نام ببرید که از ابتدای سال ۹۹ قیمت آن ها باال رفته است. با وجود بین ۱۷ تا ۱۸ سازمان نظارتی نباید چنین تورم افسارگسیخته ای وجود داشته باشد.

تحلیل

یادداشت

 کارشناس بازار کار

 چهارشنبه 24 اردیبهشت ۱3۹۹  ۱۹ رمضان ۱44۱ ۱3 می 2020  سال سی و سوم   شماره ۹245 

 حمید حاج اسماعیلی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9402519
بانک اقتصاد نوین به اس��تناد سند رهنی شماره: 196746- 92/6/13 دفترخانه: 71 مشهد علیه سعید 
س��عیدی من��ش فرزند علی اکبر ب��ا ش ش 11255 اجرائیه ای تحت کالس��ه 9402519 در قبال مبلغ 
4/881/387/228 ری��ال ت��ا تاریخ 1394/6/12 صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخه 10 آبان 
1394 در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی 
بر ارزیابی و مزایده شش��دانگ پالک ثبتی: 72106 )هفتاد و دو هزار و صد و ش��ش( فرعی از 41383 
)چهل و یک هزار و س��یصد و هش��تاد و سه( از 4 )چهار( اصلی بخش 9 )نه( مشهد به آدرس: مشهد خ 
امامت 29 بعد از چهارراه اول پالک 77 طبقه پنجم به مبلغ 11/500/000/000 ریال )یازده میلیارد و 

پانصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته است.
حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل است:

ش��ماالً: در نه قس��مت که قس��مت های دوم و ششم آن شرقی و قس��مت های چهارم و هشتم آن غربی 
اس��ت اول دیوار و پنجره اس��ت بطول دو متر و هشت سانتیمتر به ملک مجاور، دوم دیوار و پنجره است 
بطول هفتاد و دو س��انتیمتر به نورگیر، س��وم دیواریس��ت بطول یک متر و پنجاه س��انتیمتر به نورگیر، 
چهارم دیوار و پنجره اس��ت بطول هفتاد و دو س��انتیمتر به نورگیر، پنجم دیوار و پنجره است بطول سه 
متر و نوزده س��انتیمتر به ملک مجاور، ششم دیوار و پنجره است بطول هفتاد و دو سانتیمتر به نورگیر، 
هفتم دیواریس��ت بطول یک متر و چهل و پنج سانتیمتر به نورگیر، هشتم دیوار و پنجره ای است بطول 
هفتاد و دو س��انتیمتر به نورگیر، نهم دیوار و پنجره ای اس��ت بطول یک متر و هفتاد و هشت سانتیمتر 

به ملک مجاور.
شرقاً: در هفت قسمت که قسمت های چهارم و ششم آن شمالی، قسمت دوم آن جنوبی است اول دیوار 
به دیوار است به طول چهار متر و هفتاد و نه سانتیمتر به ملک مجاور، دوم دیواری است بطول سه متر 
و پنجاه و نه سانتیمتر به راه پله، سوم دیواری است بطول دو متر و شصت و شش سانتیمتر به راه پله، 
چهارم درب و دیواری اس��ت بطول دو متر و س��ی و سه س��انتیمتر به راه پله، پنجم درب است به طول 
یک متر و دوازده سانتیمتر به آسانسور، ششم دیواری است بطول یک متر و بیست و شش سانتیمتر به 

آسانسور، هفتم دیوار به دیواری است بطول هشت متر و نود و هفت سانتیمتر به ملک مجاور.
جنوباً: در چهار قس��مت که قسمت چهارم آن غربی است اول دیوار و پنجره است به قوس درونی بطول 
چهار متر و بیست و دو سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی، چهارم دیواری است به طول یک متر و پنجاه 

و هفت سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی
غرباً: دیوار به دیواری است بطول پانزده متر و سی سانتیمتر به ملک مجاور

حقوق ارتفاقی: رعایت قانون تملک آپارتمانها و آئین نامه اجرائی آن الزامی است.
ح��دود و مش��خصات و توصیف اجمالی مل��ک برابر گزارش کارش��ناس در مورد ارزیابی به این ش��رح 

می باشد:
1- توضیحات کلی:

آپارتمان تعرفه ش��ده برابر س��ند مالکیت ابرازی به ش��ماره 91/536582- ب بنام آقای سعید سعیدی 
منش فرزند علی اکبر در مجتمع مس��کونی 5 واحدی با موقعیت ش��مالی شامل: همکف بصورت پیلوت 
و طبقات اول تا پنجم هر طبقه یک واحد مس��کونی می باش��د و همکف با کاربری پارکینگ و متصل به 
حیاط و نمای س��اختمان در ضلع ش��مال سنگ است. سازه ساختمان اس��کلت فلز با سقف های بتنی و 
دیوار برش��ی و با قدمت بنا حدود 8 س��ال می باشد. عرصه ملک استیجاری موقوفه آستان قدس رضوی 
به مس��احت 251/5 مترمربع که از ضلع ش��مال به خیابان 20 متری و از ضلع جنوب و شرق و غرب به 
پالک های مجاور همس��ایگی دارد. آپارتمان مسکونی مذکور برابر پاسخ استعالم به شماره 11/468892 
مورخ 1392/06/10 صادره از شهرداری منطقه 11 مشهد در طبقه پنجم با کاربری مسکونی به مساحت 
159/62 مترمربع اس��ت دارای س��ه خواب یک تراس در ضلع شمال و قسمت نشیمن در ضلع شمال و 
خواب ها در ضلع جنوب می باش��د کف پذیرایی پارکت و کف اتاق ها تماماً س��رامیک بدنه کاغذ دیواری، 
آش��پزخانه اپن و کابینت هایگالس و دارای گاز و فر توکار، هود، س��ینک و حمام دارای روش��ویی، وان 
جکوزی و س��رویس فرنگی و یک خواب نیز مس��تر دارد س��قف اتاق ها و پذیرایی طرح دار و نور مخفی و 
سیس��تم گرمایش پکیج و رادیاتور و س��رمایش کولر گازی )اسپیلت با کندانسور(، پنجره های یو پی وی 
س��ی با شیشه دو جداره است. ساختمان دارای انشعابات مستقل آب، برق، گاز، آسانسور و نیز مجهز به 
سیستم اعالم حریق و درب پارکینگ جک برقی، آیفون تصویری و همچنین دارای حق استفاده از کلیه 
مش��اعات مندرج در سند اعیانی می باش��د. ضمناً ملک در حال حاضر بنا بر اظهارات نامبرده در تصرف 

سعید سعیدی منش است و منطبق بر سند ابرازی می باشد.

نظریه کارشناسی:
با توجه به موارد فوق ارزش شش دانگ ملک با توجه به موقعیت مکانی و منطقه ای و جهت جغرافیایی 
و حدود اربعه و عرض معبر و ممر دسترس��ی و مس��احت و میزان س��هم العرصه و تراکم و کاربری و نوع 
و قدمت بنا و مصالح به کار رفته و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی از جمله عرف محل و مقایس��ه با موارد 
مش��ابه و معامالت روز با انشعابات و تحقیقات انجام شده بدون احتساب بدهی احتمالی ملک به ادارات 
و ارگان های و اشخاص حقیقی ارزش منافع استیجاری عرصه و شش دانگ اعیان آپارتمان فوق االشاره 
ذیربط جمعاً به مبلغ 11/500/000/000 ریال )یازده میلیارد و پانصد میلیون ریال( معادل یک میلیارد 

و یکصد و پنجاه میلیون تومان تعیین و اعالم می گردد.
و ملک مذکور برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی در تصرف مالک سعید سعیدی منش می باشد.

ملک موصوف برابرنامه شماره 139985606004000886- 99/2/14 دفتر امالک بازداشتی دارای 
یک مورد بازداش��تی می باشد. مزایده ششدانگ پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 11/500/000/000 
ری��ال در روز: دوش��نبه 12 خ��رداد 1399 از س��اعت 9 ال��ی 12 ظهر در محل ش��عبه اول اجرای 
ثبت مش��هد واقع در خیابان پاس��داران، پاسداران 3/1 ش��عبه رهنی اداره اجرا شروع و به باالترین 
قیم��ت پیش��نهادی نقداً واگذار می گ��ردد. ضمناً مبالغ حق مزایده و نیم عش��ر دولتی زاید بر مبلغ 
مزای��ده و س��ایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا نامعلوم طبق تبص��ره 6 ماده 121 به عهده برنده 
مزایده می باش��د و چنانچه روز مزای��ده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد ش��د. 

آ- 9900991 م.الف 725
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9707438
بدینوسیله به

- ج��واد باقرپ��ور نام پ��در: رمضانعلی تاریخ تولد: 1344/03/22 ش��ماره ملی: 0934668701 ش��ماره 
شناس��نامه: 3118 اب��الغ میگ��ردد که بانک ملت باس��تناد س��ند رهنی ش��ماره 7838، تاریخ س��ند: 
1395/05/30 اجرائیه ای به کالسه 9707437 علیه شما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجرای 
ثبت مش��هد بدلیل عدم امکان ابالغ واقعی، لذا بدینوس��یله به ش��ما ابالغ میگردد که بدهی ش��ما بابت 
س��ند مذکور به مبلغ 2/434/831/775 ریال اصل طلب، خس��ارت تأخیر تأدیه: 599/878/852 ریال، 
تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1397/09/08 و خسارت تأخیر روزانه: 1/432/649 ریال، جمعاً به مبلغ 
3/034/710/627 ریال )س��ه میلیارد و س��ی و چهار میلیون و هفتصد و ده هزار و شش��صد و بیست و 
هفت ریال( و سایر هزینه های قانونی تا روز پرداخت نیز به آن اضافه میگردد و طبق ماده 18 آئین نامه 
اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، 
اجرائیه ابالغ ش��ده محس��وب، در غیر این صورت طبق ماده 34 اصالحی قانون ثبت پس از گذشت ده 
روز از تاریخ ابالغ اجرائیه، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت و مورد رهن عبارت است از: پالک ثبتی 
هجده هزار و چهارصد و بیس��ت و س��ه فرعی از یکصد و هش��تاد و س��ه اصلی بخش ده مشهد میباشد، 
طبق مقررات از طریق مزایده بفروش خواهد رس��ید و بجز آگهی مزایده، آگهی دیگری منتش��ر نخواهد 

شد. آ- 9900992 م.الف 727
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

ابالغ اجراییه پرونده کالسه 9900518
بدی��ن وس��یله به آقای ج��واد گنجلو نام پدر: زی��ن العابدین تاری��خ تولد: 1345/01/01 ش��ماره ملی: 
0937718394 شماره شناسنامه: 20 به نشانی: مشهد خیابان امام خمینی 21 دست راست پالک 93

ب��ه ابالغ می ش��ود که خانم ش��هره موغانلو ن��ام پدر: س��تار تاریخ تول��د: 1337/06/27 ش��ماره ملی: 
0700181571 شماره شناسنامه: 18264 به نشانی: مشهد آب و برق ارغوان فرعی پالک 37 با وکالت 
الهام الس��ادات میر عاقل به نش��انی: خراسان رضوی مشهد بلوار شهید فکوری بین 6 و 8 پ 377 جهت 
وصول 100 عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 2385- 1371/06/16 
دفتر 110 مش��هد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9900518 در این اداره 
تش��کیل ش��د و طبق گزارش مورخ 1399/02/13 مأمور، محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته 
نش��ده، لذا بنا به تقاضای بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 
ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایی��د، عملیات اجرائی جریان خواهد 

یافت. آ- 9900993 م.الف 729

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه: 9900126
بدینوسیله به آقای هادی قنبری نام پدر: مهدی تاریخ تولد: 1353/08/10 شماره ملی: 3673481290 
ش��ماره شناس��نامه: 419 بدهکار پرونده کالس��ه 9900126 ک��ه برابر گزارش 1399/1/28 ش��ناخته 
نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج: ش��ماره س��ند: 14300، تاریخ س��ند: 1380/07/07، 
دفترخانه صادر کننده: دفترخانه ازدواج ش��ماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوی بین شما و خانم 
راضیه محمدزاده بجمعه نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1362/09/23 شماره ملی: 0940012812 شماره 
شناس��نامه: 5168 بتعداد پانصد و چهارده عدد س��که طالی بهار آزادی بدهکار می باشید که بر اثر عدم 
پرداخت وجه بس��تانکار درخواست صدور اجرائیه نموده پس از تشریفات قانونی اجرائیه صادر و بکالسه 
فوق در این اجراء مطرح می باش��د لذا طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ 
می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که تاریخ ابالغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط یک نوبت در روزنامه 
درج و منتش��ر می گ��ردد ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اق��دام و در غیر این صورت 
بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرائی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. آ- 9900994 

م.الف 731
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9807526
بدینوسیله به

شرکت سهامی خاص مدیریت رفیع سرمایه آریا- ش ،ث: شناسه ملی: 10380513759
- س��ید محمدتقی رفیعی نام پدر: س��یدهادی تاریخ تولد: 1350/04/10 شماره ملی: 0940693402 

شماره شناسنامه: 549
ابالغ می گردد بانک س��رمایه )بستانکار( به اس��تناد قرارداد بانکی: شماره سند: 2101/11/446146/3، 
تاری��خ س��ند: 1388/06/18 اجرائی��ه ای تح��ت کالس��ه 9807526 به مبل��غ موضوع��ات الزم االجرا: 
6/758/974/817 ریال )ش��ش میلیارد و هفتصد و پنجاه و هشت میلیون و نهصد و هفتاد و چهار هزار 

و هشتصد و هفده ریال(
- اصل طلب: 2/223/417/029 ریال

- سود: 85/058/192 ریال
- خس��ارت تأخیر تأدیه: 4/450/499/596 ریال علیه شما صادر نموده است و چون برابر گزارش مأمور 
پس��ت مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان 
انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام 
و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد 

شد. آ- 9900995 م.الف 732
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

 محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9806779
بدینوسیله به

- ماش��اءاله پرورش نیا نام پ��در: درویش علی تاریخ تولد: 1336/01/01 ش��ماره ملی: 0931339154 
شماره شناسنامه: 4628

- مرح��وم محمدابراهیم خ��ادم ازغدی نام پدر: عبدالحس��ین تاریخ تولد: 1337/06/20 ش��ماره ملی: 
0938511191 شماره شناسنامه: 1438

متعهد )ورثه ضامن(:
- فاطمه خادم ازغدی نام پدر: محمد ابراهیم شماره شناسنامه: 1283

- علی خادم ازغدی نام پدر: محمد ابراهیم تاریخ تولد: 1364/04/19 شماره شناسنامه: 1696
ابالغ می گردد بانک س��رمایه )بس��تانکار( به استناد قرارداد بانکی: ش��ماره سند: 2101/36/485682/1 
اجرائیه ای تحت کالسه 9806779 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم االجرا: 32/892/181 

ریال )سی و دو میلیون و هشتصد و نود و دو هزار و صد و هشتاد و یک ریال(
- اصل طلب: 12/651/779 ریال

- سود: 2/104/821 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 18/135/581 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/09/06

- خس��ارت تأخیر روزانه: 9/707 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/09/06 علیه شما صادر 
نموده اس��ت و چون برابر گزارش مأمور پس��ت مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، 
لذا بدینوس��یله به ش��ما ابالغ میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در 
روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه ابالغ شده محسوب، ظرف مدت 
ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات 

اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9900996 م.الف 733
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم زهرا امیر احمدی باس��تناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت 
س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت یکدانگ مشاع 
از شش��دانگ یکباب منزل به ش��ماره پالک 1270 فرعی از 1219 فرع��ی از 107 فرعی از 228 اصلی 
بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر 
امالک، معلوم ش��د مالکیت نامبرده در ذیل ش��ماره ثبت 372186 دفتر 2302 صفحه 313 بنام خانم 
زهرا امیر احمدی ثبت و سند به شماره چاپی 826439 الف 89 صادر گردیده است. دفتر امالک بیش 

از این حکایتی ندارد. ......
لذا به اس��تناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نس��بت 
به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د، بایستی ظرف 
مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل سند مالکیت یا سند معامله 
رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9900997 م.الف 734
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس

 محمد جواد غالمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( 9700073
به موجب پرونده اجرائی کالسه 139704006093000156 )9700073( له محمد آهنگری فرزند 
س��عید ش��ماره ملی 0082790426 علیه محمد رضازاده فرزند لطف اله شماره ملی 0779620380 
تمامت 358 س��هم مش��اع از 1600 سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه پالک ثبتی باقیمانده 
358 فرعی از 81- اصلی بخش 6 مشهد ثبت شده در دفتر 533 صفحه 214 شماره ثبت 100060 
با ش��ماره چاپی 125676 به آدرس ش��اندیز- خیابان امام رضا 18- خیابان ویال- بعد از پل مهندس 
نقیب- س��مت- انتهای کوچه اول به موجب چک برگشتی ش��ماره 443567- 1396/07/15 بانک 
ملی ش��عبه عدالت مش��هد در قبال مبلغ 20/000/000/000 ریال تش��کیل ک��ه اجرائیه در مورخه 
1397/03/24 به بدهکار ابالغ گردیده برابر درخواس��ت بس��تانکار آق��ای محمد آهنگری پالک فوق 
در قب��ال اص��ل طلب به انضمام حقوق دولتی متعلقه که س��ند آن در صفحه 214 دفتر 533 امالک 
ثبت و مع الواس��طه به آقای محمدرضا زاده منتقل ش��ده اس��ت بازداش��ت که طبق نظر کارشناس 
رس��می به مبلغ 3/655/180/000 ریال ارزیابی ش��ده و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز یکشنبه 
1399/04/15 از طریق مزایده به فروش می رس��د. حدود اربعه: ش��ماالً و غرباً: بحریم رودخانه شرقاً: 
بدیوار اشتراکی با زمین 357 ابراهیم جنوباً: اول به مرز زمین 722 سهمی بانو اشرف مجزی شده از 
مورد ثبت دوم دیوار به زمین 357 محمدابراهیم، مزایده از مبلغ 3/655/180/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، 
برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم 
ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر به مبلغ 182/759/000 
ری��ال و ح��ق مزایده به مبل��غ 146/207/000 ریال نقداً وصول می گردد ضمن��اً چنانچه روز مزایده 
تعطیل رس��می گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد. آ- 9900998 م.الف 735
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز

 حسن ابوترابی

 آگهی تغییرات شرکت شایان ترابر ایرانیان 
و   57767 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت 

شناسه ملی 14005732448

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
نامه  و   1398,12,23 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تعاون  اداره  شماره2,124012مورخ98,12,24 
اتخاذ  کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل 
ملی  شماره  به  ساالن  آب  حسن  آقای   -1 شد: 
آقای  و  اصلی  بازرس  عنوان  به   5739437164
علیرضا رمضانی طرقی به شماره ملی 0900588322 
به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
به  مالی 97  انتخاب گردیدند. 2-صورتهای  مالی 

تصویب مجمع رسید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841258(

س
,  9

90
10

05

رضوی  قدس  نان  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 840 و 

شناسه ملی 10380098441

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,01,06
سید مهدی طالبیان به شماره ملی 0938739220 
به سمت مدیر عامل برای باقیمانده مدت تصدی 
مدیران تاتاریخ 1400,07,08 انتخاب شدند. کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی 
با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء متغیر یکی از 
معتبر  با مهر شرکت  اعضاء هیئت مدیره، همراه 

می باشد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841246(

س
,  9

90
10

03

توسعه  گذاری  سرمایه  شرکت  تغییرات  آگهی   
گردشگری خراسان شرکت سهامی خاص به شماره 

ثبت 29700 و شناسه ملی 10380449498

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
نامه شماره  العاده مورخ 1398,12,11 و  فوق 
کل  99,2,10اداره  مورخ   992,128,1333
گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث 
شد:  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  رضوی  خراسان 
اصالح  ذیل  شرح  به  اساسنامه   32 1-ماده 
گردید: ماده 32 اساسنامه شرکت: سال مالی 
شرکت از اول فروردین هر سال شروع و به 

آخر اسفند ماه همان سال ختم می گردد. 
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841311(

س
,  9

90
10

10

 آگهی تغییرات شرکت آرایه های معماری 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

10965 و شناسه ملی 10380266760

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,10,25 مورخ  العاده  فوق  بطور 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت 
مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند: آستان قدس رضوی به شناسه ملی 
اقتصادی  سازمان  مؤسسه   -  14004342173
 -  10380129694 ملی  شناسه  به  رضوی 
شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به شناسه 

ملی 10380186188
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841299(

س
,  9

90
10

09

 آگهی تغییرات موسسه زائر سرای مهر رضا 
موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4618 و 

شناسه ملی 14004967857

عمومی                          مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
تصمیمات   1398,12,03 مورخ  العاده  فوق 
با دریافت مبلغ  بنیاد علوی   : ذیل اتخاذ شد 
موسسه  صندوق  از  ریال   27000000000
 49000000000 به  را  خود  الشرکه  سهم 
موسسه  سرمایه  نتیجه  در  و  داد  کاهش  ریال 
ریال  به  ریال   127000000000 مبلغ  از 
100000000000 کاهش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )841285(

س
,  9

90
10

07
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محسنحاجیمیرزاییافزود:بهشورایآموزشیمدارساختیاردادهایمکهمتناسبباحضوردانشآموزانتصمیمگیریکنندواگرپسازهفتهنخست،مراجعهدانشآموزانکمبودوالزمنباشددرهمهروزها

معلماندرمدرسهباشند،آنرابهبرخیازروزهایهفتهموکولکنندواگرپاسخبهپرسشهابهانجامرسیدمیتوانندامتحاناتراهمدراینزمانبرگزارکنند.

سازمان جهانی بهداشت:

 ۷ تا ۸ کاندیدای اصلی برای تولید واکسن کرونا وجود دارد©
ایســنا: ســازمان جهانی بهداشــت 
)WHO( اعالم کرد در حال حاضر هفت 
تا هشــت کاندیدای خوب برای تولید 
واکسن نهایی کرونا در دست آزمایش 

است.
دبیرکل سازمان جهانی بهداشت گفت: 
ما اکنون هفت تا هشــت نامزد خوب 

برای تولید واکســن کووید ۱۹ و بیش از ۴۰۰ دانشمند داریم که در آزمایش ها 
روی این بیماری فعالیت دارند.

بنابر گزارش الجزیره، این ســازمان همچنین با اشــاره بــه اینکه لغو یا کاهش 
محدودیت های تردد و قرنطینه خانگی در بسیاری از کشورها می تواند منجر به 
افزایش دوباره موارد ابتال و تلفات این بیماری شــود، تأکید کرد بودجه بیشتری 

برای شتاب بخشیدن به روند تولید واکسن مورد نیاز است.
تدروس ادهانوم دوشنبه در نشست مجازی شورای اقتصادی-اجتماعی سازمان 
ملل متحد که با موضوع »سیاست های مؤثر در پاسخ به کووید۱۹« برگزار شد، 
بیان کرد: ۱۹ هفته پیش ما هیچ چیز درباره این ویروس نمی دانستیم اما اکنون 

می دانیم که بسیار مسری و در عین حال کشنده است.
ادهانوم به ضرورت تأمین مالی برای این پروژه اشــاره و خاطرنشان کرد که 
بودجــه 8 میلیارد دالری اخیــر اروپا برای تولید واکســن برای همه، کافی 

نخواهد بود.

روبات آمازون ویروس کرونا را می ُکشد©
بیزنس اینســایدر،  گزارش  به  فارس: 
شــرکت فناوری آمازون، نوعی روبات 
ابداع کرده کــه می تواند ویروس کرونا 

را با کمک نور ماوراءبنفش از بین ببرد.
روبات ابداع شــده توسط این شرکت 
المپ هایــی دارد کــه به کمــک نور 
ماوراء بنفش ســطوح را از این ویروس 

پاکیزه  کند.
این روبات قرار اســت ویــروس کرونا را در انبارها و فروشــگاه ها از بین ببرد تا 
بســته بندی که برای مردم ارسال می شــود، به جهت پاکیزگی و عاری بودن از 

ویروس کرونا مطمئن باشد.
مطالعات نشان داده که نور ماوراء بنفش می تواند ویروس ها و میکروب ها را از بین 
ببرد؛ محققان در دانشگاه کلمبیا در حال آزمایش میزان اشعه ماوراء بنفش مؤثر 

در برابر ویروس کرونا هستند.
این روبات کمی شبیه به یک چرخ دستی چمدان در هتل است، با یک قاب فلزی 
بلند که به یک قسمت چرخ دار مستطیل متصل است. یک طرف قاب با حداقل 

۱۰ چراغ لوله ماوراء بنفش مجهز شده است.
محققان دانشگاه کلمبیا در حال آزمایش اثربخشی نوع خاصی از نور ماوراء بنفش 

به نام نور UVC در مقابل ویروس کرونا هستند.
به گفته مرکز تحقیقات رادیولوژی دانشگاه کلمبیا، این نوع از نور UV می تواند 

ویروس ها را بدون آسیب رساندن به انسان از بین ببرد.

محل هزینه کرد »بودجه درمان ناباروری« کجاست؟©
تســنیم: تصویر مادری که در پارک 
فرزندش را به آغوش می کشد و نوازش 
می کند، شاید صحنه دلنشینی را رقم 
زند، اما ممکن است در آن سو، نگاهی 
را نیز اشکبار کند، نگاهی که سال هاست 
در حســرت و خواب و خیــال بچه دار 
شدن به سر می برد. شاید ما درک نکنیم 

اما حقیقت آن است که نداشتن فرزند موضوع ساده ای نیست که بتوان به راحتی 
از کنارش گذشت، همان که شیرینی حضورش را می چشیم، از بابا و مامان صدا 

زدنش انرژی می گیریم و آینده خویش را در چشمان او تصور می کنیم.
شاید بتوان چند سال نخست زندگی مشترک را از شیرین ترین لحظات زندگی 
زوجین به شمار آورد که به سختی می توان طعم آن را از یاد برد، ولی گاهی زمان 
زیادی نمی برد که غمی ســنگین بر این رابطه پرشور و نشاط سایه افکند؛ غمی 
ناشی از فقدان امید به آینده، استرس روبه رو شدن با روزهای تکراری، نگرانی از 
سرزنش اطرافیان و... یکی و دو تا نیست، آشوب ها و دل نگرانی های زوجینی که 
با این وضعیت مواجه اند، درکشــان برای ما آسان نیست اما اگر پای درد دلشان 

بنشینی، بخشی از این آالم را خواهی فهمید.
مادری و پــدری در میان فرهنگ های مختلف به خصــوص فرهنگی ایرانی، 
همواره قداســت و جایگاه باالیی داشته است؛ براســاس تازه ترین تحقیقات 
که توســط مرکز بررسی های استراتژیک ریاســت جمهوری به انجام رسید، 
ایرانیان افرادی فرزنددوســت شناخته شــدند، چنان که حدود ۹۹ درصد از 
آنان تمایل خود را به داشتن حداقل یک فرزند اعالم کرده اند؛ با این تفاسیر، 
تالش برای فرزندآوری و ناکام ماندن از آن، می تواند مشکالت روحی و روانی 
زیادی را برای این زوجین و اطرافیانشــان به همراه داشته باشد. از مهم ترین 
مشــکالت روانی و درگیری های ذهنی این افراد، می توان به موارد زیر اشاره 
کرد: احســاس خشــم و عصبانیت، غم و اندوه، احســاس درماندگی، عذاب 
وجدان و احساس گناه، برچسب ها و سرزنش های اطرافیان، تجسس و دخالت 
ایشان، احساس تبعیض و یا ســرخوردگی به خاطر ترحم دیگران، احساس 
تنهایــی و عدم حمایت های اجتماعی، کاهش رضایت از زندگی، مشــکالت 
ارتباطی، عاطفی و سردی محیط خانه و خانواده، مشکالت مربوط به ازدواج 
مجدد، مشکالت مربوط به فرزندخواندگی، هزینه های باالی درمان ناباروری 

و مشکالت فرایند درمان و... .
این موارد، بخشی از ناراحتی ها و نگرانی های زوجین درگیر ناباروری است؛ اما این 
موضوع زمانی تأسفبارتر است که بدانیم آمار زوج های نابارور بسیار بیشتر از حد 
تصور است. براساس گزارش مدیر ملی پروژه جمعیت وزارت بهداشت، هم اکنون 
بیش از 3 میلیون زوج نابارور در کشــور حضور دارند که ساالنه 8۰ هزار نفر به 
این آمار افزوده می شود؛ این یعنی از هر پنج زوج، یک زوج با آسیب هایی نظیر 
کاهش رضایت زندگی، سرد شدن روابط خانوادگی، مشکالت روانی و افسردگی 

و... روبه رو است.
 در سال های اخیر، اخبار خوشحال کننده ای در زمینه توسعه درمان ناباروری در 
کشور به گوش می رسد؛ خبرها حاکی از آن است که رشد ایران در زمینه توسعه 
پزشکی و درمان ناباروری، همپای بسیاری از کشورهای پیشرو در صنعت پزشکی 
اســت؛ البته هزینه های باالی درمان ناباروری و نداشــتن توانایی مالی، موجب 

سردرگمی بسیاری از زوجین برای حل مشکل شده است.
گفتنی اســت، هزینه یک دوره کامل درمان ناباروری در طول یک سال، در مراکز 
دولتی، 2۱ تا 2۴ میلیون تومان و در مراکز خصوصی ۴۹ تا 5۴ میلیون تومان است، 
البته بدون لحاظ دیگر هزینه ها همچون رفت وآمد و اقامت در شهرهایی که دارای 
مراکز درمان هستند؛ موضوعی که ضرورت دخالت حاکمیت را در این زمینه روشن 
می ســازد. آیا دولت ها رسالتی جز رسیدگی به مسائل عمومی دارند؟ آیا درگیری 
میلیون ها زوج ایرانی و اطرافیانشان با مسائل مربوط به ناباروری کافی نیست تا این 
موضوع را مسئله ای عمومی تلقی کرده و دولت را ملزم به رسیدگی به آن بدانیم؟

البته چندی اســت که مسئوالن تا حدودی به عمق بحران ناباروری در کشور آگاه 
شــده و ردیف بودجه ای را برای حل آن در نظر گرفته اند؛ اما براساس گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس، با وجود تخصیص بودجه 2هزار میلیارد ریالی به درمان ناباروری، 
دولت تنهــا 3۰ درصد از هزینه درمان ناباروری را، آن هم فقط در مراکز دولتی، به 

زوجین متقاضی پرداخت می کند و مشخص نیست با بقیه این پول چه می کند!
عده ای از نمایندگان مجلس برای شفاف شدن محل هزینه کرد این 2هزار میلیارد 
ریال پیشنهاد داده اند این پول از طریق بیمه ها به مردم برسد؛ پیشنهادی که گفته 
می شود با البی وزارت بهداشت با رئیس کمیسیون تلفیق به شکل عجیبی رد شد 

آن هم بدون رأی گیری!
نمایندگان فرصت دارند بار دیگر این پیشــنهاد را به کرسی بنشانند؛ اتفاقی که 
می تواند رنج ها، افسردگی ها، انتظارها، اختالفات و چالش های بسیاری از زوج های 

نابارور را کاهش دهد و لبخندی از جنس شادی بر لبانشان بنشاند.
باید دید مجلس در روزهای آینده کاری برای این دردها می کند.

تصویب  از  مصدق  محمود  جامعه/  گروه   
بیش  بازنشستگان  به کارگیری  قانون ممنوعیت 
از چهار سال می گذرد. بیستم اردیبهشت ۱3۹5 
در راستای اجرای اصل ۱23 قانون اساسی ایران، 
طرح دوفوریتی که با عنوان ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان به مجلس شورای اسالمی ارائه شده 
بود به تصویب نمایندگان ملت رسید و پس از 
تأیید شورای نگهبان در چهارم خرداد همان سال 

برای اجرا به دولت ابالغ شد.
بر اســاس این قانون به کارگیــری افرادی که در 
اجــرای قوانین و مقررات مربوط بازنشســته و یا 
بازخرید شــده و یا شوند در دستگاه های اجرایی 
موضوع ماده 5۱ قانون مدیریت خدمات کشور و 
تمامی دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی 

استفاده می کنند ممنوع است. 
البته بر اساس این قانون و اصالحیه ای که شهریور 
۹7 در آن صورت گرفت جانبازان باالی 5۰ درصد، 
آزادگان باالی سه سال اسارت و فرزندان شهدا از 
شمول این قانون مستثنا شدند، همچنین استفاده 
از بازنشستگان، در سمت های یادشده در بندهای 
الف، ب و ج مــاده )7۱( قانون مدیریت خدمات 
کشوری، بازنشســتگان وزارت اطالعات تا سقف 
یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این 
وزارتخانه  و به کارگیری بازنشستگان در نیروهای 
مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز شمرده 

شد. 
حال پرسش اینجاست که آیا پس از گذشت این 
مدت، ســازمان های مختلف این قانون را جدی 

گرفته و از آن تمکین می کنند؟

 روند اجرای این قانون مناسب است»
عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیســیون اجتماعی 
مجلس شورای اســالمی در پاسخ به قدس روند 
اجرای قانون یاد شده را مناسب ارزیابی می کند و 
می گوید: پیرو این قانون کسانی که 35 سال سابقه 
خدمت دارند و یا سنشان به باالی 65 سال رسیده 
باشد دیگر نمی توانند در مناصب دولتی مشغول 
به کار شوند. االن هم این قانون به خوبی در حال 
اجراست، به طوری که چندی پیش می خواستند 
شخصی را به عنوان رئیس سازمان بازنشستگی 
کشوری تعیین کنند اما به دلیل همین محدودیت 
ســنی این اتفاق نیفتاد و تمام کســانی هم که 
باالی 65 سال سن داشــته اند بازنشسته شده و 
دیگر دعوت به کار نشــده اند. این روال همچنان 
ادامه دارد و به ندرت بعضی افراد اذن مقام معظم 

رهبری را می گیرند و مشغول به کار می شوند. 
وی با اشــاره بــه اینکه ممنوعیــت به کارگیری 
بازنشســتگان هیچ خأل قانونی نــدارد، تصریح 
می کند: دیوان محاســبات بازوی ما برای نظارت 

بر حســن اجرای ایــن قانون 
اســت و گزارش های مرتبط را 
به مجلــس ارائه می دهد. البته 
نقش  هم  بازرســی  ســازمان 
نظارتــی در این خصوص دارد، 
به همین دلیل امکان تخلف در 
این حــوزه چندان وجود ندارد. 
ضمــن اینکه اگــر تخلفی در 
اجرای این قانون صورت گیرد، 

یعنی مثالً شخصی که بازنشسته 
یا بازخرید شده است در بخش های دولتی مشغول 
به کار باشد به صورت خودکار با مافوقش برخورد 
می شــود. بر این اساس هیچ مقام مافوقی چنین 
ریسکی نمی کند و اگر تخلفی مرتکب شوند باید 
در دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و حتی در 

دادگاه پاسخگو باشند. 

عذر بیشتر بازنشسته ها خواسته می شود»
داود محمدی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس 
هم از نحــوه اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشســتگان در بخش های دولتی ابراز رضایت 
می کند و به قــدس می گوید: اگــر موردی هم 
باشــد که دســتگاهی تخلف کرده باشد گزارش 
آن به اصل ۹۰ می رســد و ما هم حتماً برخورد 
می کنیم، به طوری که تاکنون گزارش هایی از این 
دست تخلفات داشتیم که به دستگاه های مرتبط 

تذکرهای الزم داده شد.
وی اجرای بی کم و کاســت قانون یاد شده را در 
جوان شــدن نظام مدیریتی کشــور بسیار مهم 
می خواند و می گوید: با توجه به اهمیت مسئله و 
اینکه برخــی از قوانین مصوب مجلس به مرحله 

اجرا درنمی آینــد پرونده ای در 
این خصوص در کمیسیون اصل 
۹۰ تشکیل شده و االن به جد 
می توانم بگویم کار از سوی تمام 
وزارتخانه ها و دستگاه ها دنبال 
می شود تا افرادی که بازنشسته 
شده اما همچنان مشغول به کار 
هستند به سرعت به فعالیتشان 
براســاس  خاتمه داده شــود؛ 
گزارش ها هم در بیشــتر موارد 

عذر بازنشستگان را خواسته اند.
وی از تشــکیل پرونده ای در کمیسیون اصل ۹۰ 
در خصوص عــدم اجرای قوانین می گوید و ادامه 
می دهد: ســال گذشــته این کمیسیون گزارش 
مواردی را که در آن قانون رعایت نشــده است در 
صحن علنــی قرائت کرد و بعد هم تخلفات برای 

رسیدگی به دستگاه قضایی ارجاع شد. 
محمــدی در پاســخ به این پرســش کــه اگر 
دستگاهی توجهی به قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشســتگان نکند و از ســوی دیگــر تذکرات 
کمیســیون اصل ۹۰ را هم نادیده بگیرد مجلس 
چه خواهــد کرد، می گوید: در این صورت پرونده 
برای رســیدگی و برخورد با دستگاه متخلف به 

دستگاه قضایی ارجاع می شود.

در کشورمان قانون پایستگی مدیر داریم»
با وجود این، بعضی از بهارستانی ها و کارشناسان 
حوزه جوانان نظر دیگری در خصوص نحوه اجرای 

قانون منع به کارگیری بازنشستگان دارند. 
علی محمد مــرادی، نماینده قــروه و دهگالن 
از اجــرای نامناســب این قانــون انتقاد می کند 

و می گویــد: ۴۱ ســال از عمر انقالب اســالمی 
می گذرد، ما چه زمانی می خواهیم تصمیم بگیریم 
که مدیران پیرمــان را با احترام روانه خانه کنیم 
و مملکت را دســت جوانان تازه نفس بدهیم که 
شــاید بتوانند با انگیزه و نشاط بیشتری کشور را 

اداره کنند؟
وی در ادامــه می گوید: ما در کشــورمان قانون 
پایستگی مدیر داریم، به این معنی که مدیران از 
گردونه خارج نمی شوند؛ بلکه فقط در طول زمان 
از شکلی و سازمانی به شکلی و سازمانی دیگر در 
می آیند. این را بارها گفتــه ام و تکرار می کنم تا 
زمانی که قوانین ما اصالح نشود و راه را بر تفاسیر 
شــخصی و سلیقه ای نبندیم نمی توانیم به آینده 

روشن امیدوار باشیم.

این قانون چندان اجرا نمی شود»
دکتر محمد مهدی تندگویان، رئیس سازمان ملی 
جوانان هم چنین نگاهی به موضوع دارد و معتقد 
اســت قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان 

چندان اجرا نمی شود.
 وی با اشــاره به اینکه بســیاری از سازمان ها و 
دستگاه ها گزارشی از اقدام های خود در خصوص 
منع به کارگیری بازنشستگان نمی دهند، می افزاید: 
به هرحــال در جاهایی هم که ایــن قانون اجرا 
شده متأســفانه هدف اصلی قانون که جایگزینی 
جوانان به جای مدیران بازنشســته بوده، حاصل 
نشده است؛ به طوری که در موارد بسیاری شاهد 
بوده ایم فردی با سن بیشتر به جای شخصی آمده 
که بازنشسته شده بود. البته بعضی از وزارتخانه ها 
بــا اینکه این قانون، جامع نبوده اســت عملکرد 
خوبی داشته اند. مثالً وزارتخانه های کشور، ورزش 
و جوانان، نفت، کار و تعاون در جوانگرایی تا حدی 
توفیقاتی داشته و خیلی از وزارتخانه و سازمان ها 
هم عملکرد خوبی نداشــته اند. یعنی کسانی که 
مشــمول قانون بازنشســتگی بودند را دوباره به 
سمت های مدیریتی نشاندند و کسی هم نبود تا 

این موضوع را پیگیری کند.
وی با تأکید بر اینکه قانون ممنوعیت به کارگیری 
بازنشستگان دچار خأل و ایراد هایی است، می افزاید: 
این قانون به دســتگاه ها اجازه می دهد افرادی را 
حتی با سن بیشتر از بازنشسته های برکنار شده 
جایگزین آن ها کنند. به عبــارت دیگر در قانون 
نیامده که اگر بازنشسته ای برکنار شد باید با چه 
میانگین ســنی فرد دیگری را جایگزینش کنیم. 
عــالوه بر این، در قانون به صراحت اعالم نشــده 
مسئولیت اجرای قانون منع به کارگیری با کیست؛ 
از سوی دیگر هیچ دستگاهی برای نظارت، کنترل 
و گزارش گیری از دستگاه های دولتی پیش بینی 
نشده، در حالی که حداقل انتظار این بود که خود 

مجلس پس از تصویب ایــن قانون کارگروهی را 
مشــخص می کرد تا هر دو ماه یک بار گزارشی از 
اقدام های دستگاه و سازمان ها تهیه و ارائه می داد  
یا ســازمان امور اســتخدامی را ناظر این مسئله 
می کرد تا شاید روند کار مقداری بهتر پیش برود. 
االن ناظری بر اجرای کار وجود ندارد و دســتگاه 
مجری کار مشخص نیست؛ یعنی فقط به صورت 
کلی در قانون آمده که دولت باید پاسخگو باشد؛ 
در حالی که خیلی از قوانینی که این گونه هستند 
اگر از سوی دولت اجرا نشوند، معلوم نیست باید 
از چــه طریقی عدم اجرای آن ها را پیگیری کرد؛ 
یعنی معلوم نیست پاسخگوی اجرا نشدن قانون 
در دولت کیست؟ باید با همه دستگاه ها برخورد 

کرد یا با یک نهاد خاص؟
وی با اشــاره به اینکه ضعــف قانون ممنوعیت 
به کارگیری بازنشســتگان به خوبی خودش را در 
عملیات اجرا نشــان داده است، می گوید: بر این 
اساس این قانون نیازمند اصالح است، حتی مقام 
معظم رهبری هم پس از ابالغ این قانون در یکی 
از سخنرانی هایشــان فرمودند این قانون یکسری 
نقاط ضعف دارد و باید تجدید نظر شود و پس از 
این سخنرانی هم مجلس این قول را داد و حتی 
کمیسیون ها هم گفتند این در قانون تجدید نظر و 
دوباره ابالغ می شود، ولی با گذشت زمان ما چیزی 

از اصالح آن ندیدیم. 
وی جــدا از ضعف قانون در عــدم به کارگیری 
بازنشستگان می گوید: البته اگر بحث جوانگرایی 
در نظام مدیریتی کشــور اســت از نظر ما این 
مســئله اصاًل نیازی به قانون و بخش نامه ندارد 
بلکه فقط به مدیران مافوق و ارشد سیستم های 
دولتی بســتگی دارد تــا در انتصاب مدیران به 
جوانان اعتماد کنند، اما چون متأسفانه مدیران 
مافوق به جوانــان اعتماد نمی کنند جوانگرایی 
در سیستم مدیریتی دستگاه ها شکل نمی گیرد 
و اگر هم در جاهایی این اتفاق رخ داده موضوع 
شایســته ســاالری اتفاق نیفتاده است؛ یعنی 
آن جوانی که به ســمتی مشــغول شده مدل 

به کارگیری اش مدل درستی نبوده است.
وی در پاســخ به این پرسش که کدام دستگاه ها 
در اجرای قانون مذکور کوتاهی می کنند، می گوید: 
آمار درســتی در این زمینه ندارم. رصد ما در این 
حوزه از طریق ســازمان امور اســتخدامی است. 
ما چندین بار با این ســازمان مکاتبه کرده ایم تا 
فهرســتی از انتصابات مدیریتی حوزه جوانان از 
کل کشــور را برای ما ارسال کند تا ما بر مبنای 
آن بتوانیم ورود  و دستگاه هایی که اقدامی خوبی 
در این زمینه نداشته اند را معرفی کنیم تا با آن ها 
برخورد شــود، اما تاکنون هیچ پاسخی از سوی 

سازمان امور استخدامی دریافت نکرده ایم. 

چهار سال پس از تصویب، قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان چگونه اجرا می شود؟

قانون پایستگی به جای بازنشستگی!

در بسیاری موارد 
شاهد بوده ایم 

فردی با سن بیشتر 
به جای شخصی 

آمده است که 
بازنشسته شده بود

بــــــرش
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۸۱ درصد بودجه امسال دانشگاه ها فقط برای حقوق و مزایا 
مهر:محمدتقی نظرپور، معاون اداری مالی وزارت علوم با اشاره 
به افزایش و ترمیم حقوق کارکنان در ســال ۹۹ گفت: چنانچه 
8۱ درصد بودجه مصوب سال ۹۹ به دانشگاه ها پرداخت شود، 
این مبلغ صرفاً به پرداخت حقوق و مزایا تعلق می گیرد؛ بنابراین 
از سازمان برنامه و بودجه درخواست می شود کمک کنند تا این 

میزان افزایش یابد.

تبلیغ کذب برای آزمایش خون و کیت های تشخیصی
برنا:مینو محرز، عضو کمیته کشوری مبارزه با بیماری های واگیر 
وزارت بهداشت درباره آزمایش خون و کیت های تشخیصی که 
این روزها از سوی برخی آزمایشگاه های خصوصی تبلیغ می شود، 
گفت: این تست ها و آزمایش ها را توصیه نمی کنم، این ها تبلیغات 
است. نتایج 3۰ درصد از تست های تشخیصی کرونا منفی و کذب 

است.

علم و فناوری

یک مسئول وزارت بهداشت:
محققان ایرانی به دانش تولید 

داروهای کرونا دست یافتند
ایرنا: مدیرکل دفتر توســعه فناوری سالمت 
وزارت بهداشت از دستیابی محققان ایرانی به 

دانش تولید داروهای بیماری کرونا خبر داد.
حســین وطن پور گفت: به محض تأیید نتایج 
مثبت کارآزمایی بالینی توسط مسئوالن مرتبط 
و تأیید نهایی سازمان غذا و دارو، این مجموعه ها 
آماده تولید مواد اولیه و محصول نهایی هستند.

وی افــزود: تولید انبوه این داروها نیاز به تأیید 
کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا و کسب 
مجوز از سازمان غذا و دارو دارد که این موضوع 

درحال پیگیری است.
در حال حاضر منتظر نتایج نهایی گزارش ها 
و بررسی های کمیته علمی ستاد ملی مقابله 
با کرونا هســتیم و آن ها باید اعالم کنند که 
از میــان داروهای متعدد مطــرح در درمان 
بیماری کرونا کدام دارو مورد تأیید اســت تا 
شــرکت های دانش بنیان برای تولید انبوه و 

ورود آن ها اقدام کنند.

فضای مجازی

 معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا بیان کرد
بررسی خرید و فروش اقالم 

ممنوعه در فضای مجازی
میزان: به گفته معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا، 
خرید و فروش اقالم ممنوعه در پلیس فتا بررسی 
می شود.سرهنگ رامین پاشــایی گفت: فروش 
هرگونه اقالم ممنوعه مانند آثار باستانی، گونه های 
زیستی مانند گیاهان خاص یا حیوانات وحشی 
مانند عقاب در فضای مجازی ممنوع اســت. وی 
افزود: تمام ســایت ها در رصد پلیس قرار دارند و 
همانند گذشته در صورت هرگونه تخلف، پلیس 
با مجرمان برخورد قانونی خواهد کرد.  این مقام 
انتظامی درباره نرم افزار های خریدوفروش اینترنتی 
اظهار کرد: ســایت های خرید و فروش اینترنتی 
طبق ابالغیه ای، متعهد شــدند بــه آگهی های 
خرید و فروش اقالم ممنوعه اجازه انتشار ندهند 
که این مسئله نیز رعایت می شود. وی همچنین 
درباره فروش آثارباستانی در فضای مجازی گفت: 
وزارت میراث فرهنگی تشکیالتی برای نظارت در 
این حوزه تشــکیل داده و فضای مجازی را برای 

جلوگیری از فروش این اقالم رصد می کند. 

خانه و خانواده

رئیس پلیس پیشگیری پایتخت:
 درگیری های خانوادگی 

در دوران کرونایی صحت ندارد
مهر:رئیس پلیس پیشــگیری پایتخت گفت: 
تماس  با ۱۱۰ از ابتدای ســال نسبت به سال 
گذشته کاهش داشته، به عنوان مثال تماس های 
مربوط به درگیری هــای خانوادگی ۱۰ درصد 
کاهش داشته است.ســردار کیوان ظهیری در 
پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گفته می شود 
در دوران کرونایــی آمار جرم و جنایت به ویژه 
درگیری های خانوادگی بیشتر شده، گفت: اصاًل 
چنین چیزی صحت ندارد؛ تماس های مردمی 
با مرکز فوریت های پلیســی )۱۱۰( از ابتدای 
سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 
داشــته، به عنوان مثال تماس هایی که مربوط 
به درگیری های خانوادگی بودند نسبت به سال 

پیش ۱۰ درصد کاهش داشته است.
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت: از ابتدای 
ســال تاکنون 3۱5 هزار و 572 تماس با مرکز 
فوریت های پلیس گرفته شده که از این تعداد 

3۱۰ هزار و ۹57 عملیاتی شده است.

رفاه و خدمات اجتماعی

خبر خوش برای روستاییان و عشایر
ارفاق بیمه ای برای سالمندان 

باالی ۶۵ سال
مهر:علی شــیرکانی، مدیرعامــل صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان، روستاییان و عشایر گفت: 
نخستین گروه از بیمه شدگان صندوق که امسال 
65 ساله می شوند و ۱5 سال سابقه پرداخت حق 
بیمه دارند، در ســال جاری سالمند می شوند و 
نتیجه اعتماد ۱5 ســاله خود را به صندوق بیمه 
اجتماعی کشــاورزان دریافت می کنند و از ثمره 
بیمه پردازی شــان که همان دریافت مســتمری 
سالمندی است، بهره مند می شوند.شیرکانی افزود: 
البته صندوق در حال حاضر به بیش از ۱۰۰ هزار 
خانوار مستمری ماهیانه پرداخت می کند، اما این 
خانوارها اغلب به دالیلی مانند ازکارافتادگی یا فوت 
بیمه شــده اصلی یا پیش از موعد، مستمری بگیر 
شده اند. یکی از مزایای این صندوق هم در همین 
۱5 سال بیمه پردازی است چراکه بیمه شدگان با 
پرداخت ۱5 سال حق بیمه، در صورت رسیدن به 
سن 65 سالگی معادل 2۰ روز مستمری دریافت 
می کنند و به عبارتی، پنج سال ارفاق بیمه ای دارند.

حقوقی

مدیراتحادیه سازمان های حمل و نقل همگانی:
خودروهای فاقد معاینه فنی 

جریمه می شوند
فارس: مدیرعامل اتحادیه سازمان های حمل و نقل 
همگانی گفت:خودروهای فاقد معاینه فنی روزی 

5۰ هزار تومان جریمه می شوند.
ســعید قیصر یادآور شــد: تا ۱5 اردیبهشت 
خودروهای بدون معاینه فنی جریمه نمی شدند 
ولی از ۱6 اردیبهشت خودروهای بدون معاینه 
فنــی روزی 5۰ هزار تومان از ســوی پلیس 
جریمه می شوند.قیصر بیان کرد: در حال حاضر 
62۴ مرکز معاینه فنی در کشور فعال است که 
افراد می توانند برای دریافت برگه معاینه فنی 
اقدام کنند.وی اظهار کرد: ۴ میلیون خودرو به 
خودروهای مشمول معاینه فنی در کشور اضافه 
شدند که تاکنون تعدادی از آن ها نسبت به اخذ 

معاینه فنی اقدام کرده اند.
از روز ۱6 اردیبهشت تا کنون مراجعه به مراکز 
معاینه فنی خودروها 3۰ درصد افزایش یافته 
و با تمهیدات صورت گرفته شــاهد صف های 

طوالنی برای اخذ برگه معاینه فنی نبوده ایم.

فراسو

برداشت آزاد
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 هزینه ۱۵ هزار تومانی رعایت پروتکل بهداشتی برای تاکسی ها 
ایرنا: مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی شهری 
کشــور گفت: رانندگان تاکســی ها از اقشارآسیب پذیر در زمان 
شــیوع ویروس کرونا هســتند. این گروه برای رعایت پروتکل 
بهداشتی اعالم شــده از سوی وزارت بهداشت و ستاد مقابله با 
کرونا، برای تهیه یک جفت دستکش و یک عدد ماسک و محلول 

ضد عفونی کننده روزانه باید ۱5 هزار تومان هزینه کنند.

تعارض شکلی در پوشش خبری بحران کرونا
تسنیم: اکبر نصراللهی، رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات 
و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد در مورد تعارض شکلی در پوشش 
خبری بحران کرونا گفت: زمانی که به مردم گفته می شد مسائل 
بهداشتی را رعایت کنند، دکتر ربیعی، سخنگوی دولت و دکتر 
حریرچی در کنفرانس خبری مشترک که به صورت زنده پخش 

شد در فاصله کمتر از نیم متری همدیگر ایستاده بودند.

حناچی منفعل عمل کرده است
باشگاه خبرنگاران جوان: محسن هاشمی، رئیس شورای شهر 
تهران در خصوص ساخت و ساز های غیرمجاز مجلس در حریم 
خود گفت: به نظر می رسد شهرداری هم به این کار راضی بوده 
و من به حناچی تذکر می دهم که چرا منفعل عمل کرده است، 
زیرا صدای ما باید از طرف شــهردار شــنیده شود، که این کار 

عملی نشده است.

افتخاری برای ایران
ایرنا: علی رضا بیگلری، رئیس انســتیتو پاســتور ایران گفت: 
کیت های سرولوژی را آلمان برای تشخیص کرونا از ایران دریافت 
نکرده و فقط برای این مصرف می شــود که بدانند چند درصد 
از جامعه با این ویروس مواجه شــده اند. صادرات این کیت ها به 
آلمان برای کشور ما افتخار است. در ایران هم این کیت ها برای 

تشخیص مورد استفاده قرار نمی گیرد.
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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 حی یا قیوم

حمالت تروریستی در افغانستان بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت

حمله به شیرخوارگاه درماه رمضان!
  جهان  هجدهم ماه مبارک رمضان، به روز خونین دیگری 
در تاریخ افغانســتان تبدیل شد. این روز که با سلسله حمالت 
مهاجمان به مســجد، بیمارســتان، زایشگاه )شــیرخوارگاه(

و مراسم تشــییع جنازه در مناطق مختلف همراه بود بیش از 
۱۰۰ کشــته و زخمی داشت. در نخستین حادثه، ۱۰ صبح روز 
گذشته مهاجمان مسلح با سالح های سبک و سنگین به یک 
بیمارستان و زایشگاه در منطقه ۱۳ در غرب شهر کابل حمله 
کردند. ظاهراً در این اقدام، یکی از مراکز وابســته به پزشکان 
بدون مرز هدف قرار گرفته است. ۱۳ غیرنظامی که شامل دو 
نوزاد و مادران و پرســتاران این بیمارستان بودند، در این حمله 

جان باخته  و ۱5غیرنظامی دیگر زخمی شده اند. 
همزمان با این حمله، استان شرقی ننگرهار افغانستان نیز شاهد 
واقعه تروریســتی دیگری بود. در ایــن انفجار ۲۴تن از جمله 
عبداهلل ملک زی، عضو شورای والیتی این والیت جان باخته 
و بیش از 6۰ تن دیگر زخمی شده اند. این حمله، مراسم تشییع 
جنازه »شیخ اکرم« از فرماندهان نیروی مردمی را هدف قرار 
داد که علیه طالبان و داعش می جنگید. روز گذشته همچنین 
منابع خبری از استان پکتیکا در جنوب افغانستان گزارش دادند 
مهاجمان مســلح ناشناس به سوی نمازگزاران یک مسجد در 
این اســتان شــلیک کرده اند که در آن سه نفر کشته و برخی 

دیگر هم زخمی شــده اند. مقام ها و شخصیت های افغانستانی 
وقــوع این جنایت ها آن هم در ماه رمضــان را محکوم و آن 
را اوج حقارت و بزدلی تروریست ها و حامیان آن ها دانسته اند. 
تاکنون معلوم نیست پشت این حمله ها چه گروهی است، اما 
طالبان دست داشتن در این اقدام را رد کرده اند. ننگرهار یکی از 
والیت های ناامن در شرق افغانستان محسوب می شود. افزون 
بر گروه طالبان، اعضای داعش نیز در بخش هایی از آن فعالیت 

دارند. 
همسایه شرقی مان دو روز گذشته در حالی اوضاع تنش باری را 
پشت سر گذاشــت که همزمان اخباری از این کشور در مورد 
توافق »اشــرف غنی« رئیس جمهور افغانســتان و »عبداهلل 
عبداهلل« رقیب سیاســی وی برای تشــکیل یک دولت واحد 
منتشر شــد. به اذعان تحلیلگران، تداوم جنگ قدرت غنی و 
عبداهلل آن هم هشــت ماه پس از انتخابات ریاست جمهوری 
تنها دستاوردی که داشــته تضعیف دولت مرکزی و افزایش 
قدرت گروه های تروریســتی بوده، مسئله ای که باید تاوان آن 
را نه رهبران سیاسی بلکه شــهروندان بی گناه افغان بدهند. 
از ســوی دیگر این سلســله حمالت در حالی رخ می دهد که 
قرار است به زودی مقام های کابل با وساطت آمریکا پای میز 

مذاکره با طالبان بنشینند.

القدس العربی: »تــوکل کرمان« فعال یمنی 
برنده جایزه صلح نوبل اعالم کرد به شــدت از 
سوی رسانه های ســعودی و همپیمانان آن ها 
مورد هجمه رســانه ای قرار گرفته اســت. وی 
افزود: مهم آن است که از اره ای که پیکر جمال 
خاشقچی را تکه تکه کرد جان سالم به در ببرم.

سی ان ان: برپایه گفته پلیس شهر لس آنجلس 
آمریــکا، زندانیانی در ایالــت کالیفرنیا تالش 
می کنند با استفاده از لیوان ها به طور مشترک، 
خــود را به کرونا مبتال کنند تا این گونه خود و 

دیگران را از زندان آزاد کنند.

شورای روابط خارجی آمریکا:

جنگ سرد با چین یک اشتباه ©
استراتژیک خواهد بود

خالدی: ریچارد هاس، تحلیلگر ارشــد شورای 
روابط خارجی آمریکا در یادداشتی به چالش های 
اخیر میان آمریکا و چین پرداخته و می نویسد: 
اگرچه پکن در آینده نزدیک چالشــی واقعی 
برای واشنگتن محسوب می شود، اما بارزترین 
تهدیدهای کنونی برای ایاالت متحده معضالت 
فراملی دیگر اســت. اکنون گروه های زیادی در 
آمریکا استدالل می کنند که مقابله با چین باید 
تبدیل به یک اصل سازمان دهنده در سیاست 
خارجی ایاالت متحده، مشابه جنگ سرد علیه 
اتحاد جماهیر شوروی شود. اما این می تواند یک 
خطای بزرگ راهبردی باشد. این یک ذهنیت 
منسوخ شده است که برخورد با سایر قدرت های 
بــزرگ را چالش اصلی آمریــکا می داند. از این 
گذشــته حتی اگر ایاالت متحده با موفقیت از 
پس چین برآمده و این کشــور را محدود کند، 
امنیت و رفاه مردم آمریکا به دلیل بیماری های 
همه گیر آینده، تغییرات آب و هوایی، حمالت 
سایبری، تروریسم و گسترش یا حتی استفاده از 
سالح های هسته ای همچنان می تواند رو به زوال 
باشــد. نتیجه گیری از بحران امروز واضح است: 

آمریکا باید بر مشکالت فرا ملی متمرکز شود.
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رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا:
»اوباما«ی بی کالس، دهانت 

را بسته نگه دار
هیل: رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای 
آمریکا گفت: باراک اوباما نباید از مدیریت 
دونالد ترامپ در قبال شــیوع کرونا انتقاد 
می کرد و انتقــاد اوباما را کمی بی کالس 
توصیف کرد. مک کانل ادامه داد: اوباما باید 
از رویه جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری 
اســبق آمریکا که پس از ترک کاخ سفید 
عمدتاً از مداخله در امور سیاســت پرهیز 
دارد، تبعیت می کرد. جورج بوش و پدرش 
هــر دو وقتی از ریاســت جمهوری کنار 
رفتند »دهانشان را بسته نگه داشتند« زیرا 
فکر نمی کردند انتقاد کردن از یک رئیس 

جمهور دیگر کار مناسبی باشد.

وزیر خارجه آمریکا درباره طرح الحاق کرانه باختری:

اسرائیلی ها حرف آخر را می زنند©
ایسنا: وزیر خارجه آمریکا در آســتانه سفرش به اراضی اشغالی اعالم کرد، 
در این سفر با مســئوالن رژیم صهیونیستی طرح الحاق بخش هایی از کرانه 
باختری را بررســی می کند، اما در نهایت رژیم صهیونیستی در این خصوص 
تصمیم گیری خواهد کرد. وی ضمن اشــاره به طــرح معامله قرن افزود: در 
نهایت این تصمیم اســرائیل اســت، اما مطمئناً ما درباره بهترین راه اجرای 
این طرح که نتانیاهو با آن موافقت کرده دیدگاه خود را به اشــتراک خواهیم 
گذاشــت و مفصل درباره این موضوع گفت وگو و مذاکره خواهیم کرد. ســفر 
وزیر خارجه آمریکا به اراضی اشغالی که قرار است امروز انجام شود تنها چند 

ساعت طول خواهد کشید.

رکب تاجر هندی به سیستم اقتصادی امارات ©
پــس از کالهبــرداری 6.5میلیارد دالری یــک تاجر هنــدی از بانک ها و 
شرکت های اماراتی، حال و روز این روزهای بازار امارات چندان خوش نیست. 
رســانه های خبری از این اتفاق به »شــوک بزرگ به بانک های امارات« یاد 
کرده اند. ماجرا از این قرار است که این تاجر هندی که یک شرکت در زمینه 
کشاورزی و لوازم بهداشتی را می چرخاند در تعامل مالی با چند بانک بزرگ 
امارات و 80شــرکت محلی، ملی و بین المللی اماراتی افزون بر 6.5 میلیارد 
دالر تســهیالت یا پول نقد از آن ها گرفته و پس از آنکه ورشکســت شــده 
به کشــورش گریخته اســت. حاال اماراتی ها به دنبال وی افتاده اند تا بتوانند 

پولشان را از او بگیرند.

تغییر جبهه وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ©
تســنیم: پس از اینکه مذاکرات کابینه ائتالفی رژیم صهیونیستی با حزب 
راســت گرای »یامینا« به نتیجه نرســید، نفتالی بنت وزیر جنگ اسرائیل و 
رئیــس این حزب اعالم کرد به جبهه مخالفــان نتانیاهو می پیوندد. بنت که 
رئیس حزب یامینا هم هســت، در یک نشســت خبری آنالیــن به نتانیاهو 
هشــدار داد »چنانچه از یک متحد سیاسی خود دست بکشد دیگر نباید در 
مواقع نیاز به )حزب( یامینا امیدی داشــته باشــد«. او تأکید کرد قصد دارد 
یک »اپوزیسیون سخت« در مقابل نتانیاهو باشد و در موضوعاتی مانند الحاق 

کرانه باختری، ایران، شیوع کرونا و اقتصاد او را زیر فشار قرار خواهد داد.

توییتر صفحه وزیر خارجه ونزوئال را بست!©
تسنیم: پــس از آنکه شرکت فیس بوک، صفحه خورخه آرئاسا، وزیر خارجه 
ونزوئال را بســت، او این اقدام توییتر را محکــوم و اعالم کرد: »پس از اینکه 
گزارش یک مصاحبه با رادیو کاراکول را منتشــر کردیم که در آن مسئولیت 
آمریکا و رئیس جمهور کلمبیا در تخاصم علیه ونزوئال را مستند کرده بودیم، 
توییتر تصمیم گرفت حســاب ما را محدود کند«. این اتفاق البته با شکایت 

مقام های ونزوئال و باز کردن صفحه آرئاسا خاتمه پیدا کرد.
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عکس نوشت

ساعت مرگ ترامپ!ساعت مرگ ترامپ!
یک فیلمســاز مشهور آمریکایی در میدان ساعت نیویورک تابلویی را نصب 
کرده است که تعداد قربانیان ویروس کرونا را نمایش می دهد. یوجین جارک 
اسم این تابلو را »ساعت مرگ ترامپ« گذاشته و تأکید دارد اگر رئیس جمهور 
ایاالت متحده سریع تر وارد عمل می شد، این امکان وجود داشت که از مرگ 
بســیاری از آمریکایی ها جلوگیری شود. به گفته جارکی، این ساعت بر این 
فرض اســت که اگر دونالد ترامپ به جای 16 مارس فقط یک هفته زودتر 
یعنی 9 مارس دستور رعایت فاصله اجتماعی و تعطیلی مدارس را صادر کرده 

بود، قربانیان در آمریکا 60 درصد کاهش می یافت.

در نشست صالح و بارزانی مطرح شدمرگ عضو سپاه ابرههمعاون وزیر امور خارجه سوریه:
 ســازمان بهداشت جهانی 

از سیاسی کاری دور باشد
 یک نظامی صهیونیست 

با سنگ کشته شد
حمایت از دولت جدید عراق 

و تقویت همبستگی ملی
ســانا: معاون وزیر خارجه ســوریه در 
دیدار با نماینده جدید ســازمان بهداشت 
جهانی، اقدامات ظالمانه و یکجانبه آمریکا 
و همپیمانان اروپایی آن در ســوریه را که 
بدون در نظر گرفتن اخالق و انســانیت 
و در تضاد با منشور ســازمان ملل انجام 
می شوند، محکوم کرده و لغو این اقدام ها 
را خواستار شد تا سوریه و دیگر کشورهای 
در حال توسعه بتوانند با پیامدهای شیوع 
کرونا مقابله کنند. فیصل مقداد بر ضرورت 
اقدامات انســانی توسط سازمان بهداشت 
جهانی و اجتناب از هرگونه سیاسی کاری 

تأکید کرد.

ایسنا: سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی 
اعالم کرد یک سرباز اسرائیلی طی اجرای 
عملیات بازداشت در روستای »یعبد« در 
شمال غرب »جنین« به دنبال پرتاب سنگ 
از سوی فلســطینیان و برخورد به سرش 
کشته شد. در همین راستا، نیروهای ارتش 
رژیم صهیونیستی روز گذشته یک شهروند 
فلسطینی را بازداشت کردند و به تعدادی 
از منازل فلســطینیان در شهر »الخلیل« 
یورش بردند و گفته می شــود فراس زیاد 
ابوسنینه، یک جوان 21 ساله فلسطینی 
را پس از یورش به منزلش در شهر الخلیل 

بازداشت کردند.

ســومریه نیوز: رئیس جمهور عراق با 
رئیس اقلیم کردستان در سلیمانیه دیدار 
و درباره اوضاع سیاسی عراق و حمایت از 
دولــت جدید با او بحث و گفت وگو کرد. 
همکاری و افزایــش تالش ها بین دولت 
فــدرال و دولت اقلیم کردســتان برای 
عبور از مرحله کنونی، تالش مشــترک 
برای بهبود وضعیت بهداشــتی و مقابله 
با تروریســم، لزوم تقویت همبســتگی 
ملی و حمایــت از دولــت جدید عراق 
برای برآوردن خواسته های مردم و انجام 
اصالحات ضــروری از دیگر نکات مورد 

تأکید دو طرف بود.

اخبار بدون تیتر

اتاق فکر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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ب���رگ س���بز پراید ه���اچ ب���ک SE111  به رنگ س���فید، 
شاس���ی ش���ماره   ،5391383 موت���ور  ش���ماره 

NAS431100F5830101 بنام محمد نعمتی ثانی  به 
ش���ماره پ���اک 246د91 ایران 30 مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط است.
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اصل برگ س���بز ، سند مالکیت خودروی سواری پراید 
صباجی تی ایکس به شماره انتظامی 12 ایران 351 ه 37 
شاس���ی  ش���ماره  و   00185102 موت���ور  ش���ماره  و 
S1412279657175  متعلق به آقای حسن طوسیان 

مفقود گردید و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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س���ند مالکیت خودرو پراید س���فید م���دل 82به نام 
س���عید رجب���ی مته���ور فرزن���د فرمانعلی به ش���ماره 
موت���ور:  ش���ماره   18 ای���ران  62ص742  انتظام���ی 
 s 1412282947805  : 00487322 شماره شاسی

مفقود گردیده و از درج اعتبار ساقط می باشد .
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بیمه نامه ،کارت ماشین وبرگ سبز واسناد وسندکمپانی 
س���واری  سیس���تم جیل���ی   تی���پ امگران���د 7 ب���ه نام:
 JLY4G18D6NB06362 : محمدرضا اکبری   شماره موتور
ش���ماره شاس���ی L6T7844S3DN035894 ش���ماره 
پاك :42ای���ران 855و36 مدل 2013 مفقود گردیده 

واز درجه اعتبار ساقط می باشد. ,ع
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برگ س���بز- س���ند کمپانی- س���ند محضری خ���ودروی 
پرای���د م���دل 1384  رنگ س���فید- ش���یری به ش���ماره 
ای���ران 852 ج 65  و ش���ماره موت���ور  انتظام���ی 12 
 S1412284622527 01259363 و ش���ماره شاس���ی
متعل���ق ب���ه آق���ای  محمدحس���ن مقض���ی الح���رام 
مفق���ود گردی���ده و ازدرج���ه اعتبار س���اقط می باش���د.  ,ع
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اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی س���واری س���ایپا م���دل 
1394 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 32 ای���ران 473 د 17 
ش���ماره  و    BM15L/D058391موت���ور ش���ماره  و 
شاس���ی NAS731100F1000170  متعل���ق ب���ه آق���ای                                    
سید علی حسنی مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط 
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اداره كل راه آهن خراسان در نظر  دارد شرح  بند دو / 2  را از طریق برگزاری مزایده به متقاضی واجد شرایط واگذار نماید. 
پیمان��کاران واج��د ش��رایط جه��ت ش��ركت در مزای��ده م��ی بایس��ت  در  س��امانه ت��داركات الکترونیک��ی دولت)س��تاد( ب��ه نش��انی                                                                       
www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی امضاء الکترونیکی نسبت به   دریافت اسناد  از طریق سامانه مذكور اقدام   نمایند.

الزم به ذكراس��ت كلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق س��ایت مزبورانجام می گردد.تذكر : شركت كنندگانی 
مجاز به شركت در مزایده می باشند  كه قبال در سامانه مذكور ثبت نام  و اسناد را دانلود نموده اند . 

1- نام سازمان مزایده گزار : اداره كل راه آهن خراسان . 
2-شرح مختصر موضوع مزایده : اجاره  غرفه ارائه خدمات توریستی و گردشگری ایستگاه راه آهن نیشابور .

3- مهلت خرید اسناد  مزایده  : تا  ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ : 99/02/29  .          
4-قیمت اسناد مزایده و نحوه واریز وجه : مبلغ 1.000.000 ) یک میلیون ( ریال به شماره حساب IR 710100004001064004005747 با  شناسه 
واریز: 297064060280500985132319801100 بنام تمركز درآمد راه آهن  ضمنا واریزی  از طریق سامانه ستاد میبایست انجام پذیرد  . 

 5- مزایده  از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir   نیز اطالع رسانی می گردد .  
6-  مهلت ارائه  پیشنهاد : شركت كنندگان در مزایده می بایست پیشنهادات ارائه شده درپاكات"ب" و"ج"  را عالوه بر ارسال فیزیکی 

اسناد ،  به این اداره كل همراه با پاكت "الف" تا  ساعت 13:30 روز  پنجشنبه   مورخ : 99/03/08
-درسامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرسwww.setadiran.ir  نیز بارگذاری  نمایند . 

7- محل  ارائه اسناد  فیزیکی :  چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع � دبیرخانه اداره كل راه آهن خراسان . 
8- كلیه ش��ركت كنندگان در مزایده  می بایس��ت دارای  مجوز فعالیت آژانس مس��افرتی از س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و 

گردشگری باشند و مجوز مربوطه را  در پاكت ))ب(( تحویل نمایند .     
9- زمان بازگشائی پاكات مزایده : ساعت 12  روز  شنبه   مورخ : 99/03/10 .

10-ن��وع و مبلغ یا درصد تضمین ش��ركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ 4.000.000 )چه��ار میلیون( ریال  مطابق با تضامین معتبر مندرج در 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/09/22 هیئت محترم وزیران ، در صورت واریز 
نقد شماره حساب  IR 290100004001064006372624  با شناسه واریز " 984280500111111111111111111111  نزد بانک مركزی اعالم می گردد . 

تذكر: به درخواست مزایده  گزار ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- اجاره ماهیانه : طبق نظریه كارشناسی درج شده در اسناد مزایده. 

12- هزینه دو نوبت آگهی روزنامه و كارشناس رسمی دادگستری  به عهده برنده مزایده است .

) » آگهی مزایده شماره 5-37-99 « ( نوبت اول

اداره كل راه آهن خراسان

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

سهامی خاص

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
شركت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل 

سناباد ) سهامی خاص( به شماره ثبت 
15294 و شناسه ملی 10380309246

شركت  سهامداران  كلیه  از  بدینوسیله 
عمومی                           مجمع  جلسه  در  میشود  دعوت  فوق 
 17 ساعت  در   1399/03/10 مورخه  العاده  فوق 
واقع در محل قانونی شركت به نشانی: مشهد 
 539 قطعه   -  3 فاز   - كالت  صنعتی  شهرک   -

حضور بهم رسانند
دستور جلسه: 

1- تصمیم گیری در خصوص تبدیل شخصیت 
حقوقی شركت از سهامی عام به سهامی خاص

2- تصویب اساسنامه جدید
هیئت مدیره شركت 
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به اطالع می رس��اند س��ازمان همیاری شهرداریهای استان خراس��ان رضوی در نظر دارد از طریق مزایده عمومی 6 واحد تجاری 
واقع در مجتمع آرمیتاژ طبرس��ی - نبش طبرس��ی 29 و یک باب منزل مس��کونی واقع در كوهس��نگی 31 را به شرح جدول زیر 

مطابق اسناد مزایده به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید.
ل��ذا متقاضی��ان حقوق��ی می توانند ب��ا معرفی نامه از مورخ 24 تا 29 اردیبهش��ت م��اه 99 همه روزه در وقت اداری از س��اعت 
7:30الی14:00 به دبیرخانه س��ازمان همیاری ش��هرداری های اس��تان خراس��ان رضوی واقع در مش��هد بلوار پیروزی، میدان 
شهید مهدوی، نبش دالوران7 مراجعه و اسناد مزایده را دریافت و در صورت لزوم از محل بازدید نمایند.ضمنا شماره تماس 

09917183930 جهت هماهنگی الزم برای بازدید آماده پاسخگویی می باشد.
تاریخ بازدید:99/02/24لغایت 99/03/12از ساعت7:30الی12:00

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:99/03/12 ساعت:14:00   
زمان بازگشایی پاكتها:99/03/13ساعت:15:00 .

آگهی مزایده عمومی  مرحله دوم فروش 6 واحد تجاری و یک باب منزل مسکونی

مزایده فروش امالک

شماره آدرسردیف
واحد

متراژنوع ملک
)متر مربع(

مساحت 
بالکن

توضیحات

تجاری203خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ1
19/057/51طبقه همکف

تجاری221خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ2
18/18/69طبقه همکف

تجاری245خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ3
19/016/45طبقه همکف

تجاری251خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ4
14/694/99طبقه همکف

تجاری 252خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ5
16/215/07طبقه همکف

تجاری228خیابان طبرسی-نبش طبرسی 29 مجتمع آرمیتاژ6
12/565/11طبقه همکف

عرصه 219/38 و اعیان 337 *219/38مسکونی/ ویالیی*کوهسنگی 731
مترمربع

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
 شرکت نیسان شرق )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 340
بدین وسیله از كلیه سهامداران محترم شركت دعوت 
به عم��ل می آید در جلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی روز 
چهارشنبه مورخ 1399/3/7 به آدرس: تهران- خیابان 
گان��دی- كوچه پالیزوانی- پالک 21 در س��اعت 10 صبح 

برگزار می گردد حضور بهم رسانند. 
دستور جلسه:

1- تعیین اعضای هیئت مدیره
هیئت مدیره شركت نیسان شرق 99
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فول، الكچری، سازه برند، 330 متر، 4 خواب، 
تاریخ حضور 99/02/27 ساعت 10:30 الی 11 قیمت 

پایه متری 16 م به باالترین پیشنهاد واگذار میگردد

مزایده  آپارتمان - بلوار وکیل آباد - باهنر 1

09923958364

 آگهی تغییرات شرکت شعاع گستر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18792 و شناسه ملی 10380343405

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیر عامل   
تفویض گردید : طرح و دفاع از هر گونه شکایت و دعوی، نزد هر مرجع قضایی، داوری، اداری، انضباطی، مالیاتی و غیر قضایی و قانونی در 
جمهوری اسالمی ایران در دادسراها و دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی 
رسیدگی، در هر مرحله ای اعم از بدوی و تجدیدنظر و فرجامی و واخواهی و اعاده دادرسی و ورود ثالث و جلب ثالث و اعتراض ثالث با حق 
انتخاب و اختیار وکیل یا وکالی دادگستری و عزل آنان و انعقاد قرارداد با آنان با تصریح به اینکه وکیل یا وکالی معینه در کلیه مراجع قضایی و غیر 
قضایی جمهوری اسالمی ایران تمام اختیارت راجع به امر دادرسی و رسیدگی را از جمله در موارد زیر دارا خواهند بود موافقت نمود: وکالت 
راجع به اعتراض به رای، تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی وکالت در مصالحه و سازش وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت 
به سند طرف و استرداد سند وکالت در تعیین جاعل وکالت در ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور وکالت در توکیل وکالت در تعیین مصدق و 
کارشناس وکالت در دعوی خسارت وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث وکالت در ورود 
شخص ثالث و دفاع از دعوی ورود ثالث وکالت در دعوی متقابل و دفاع در قبال آن وکالت در ادعای اعسار وکالت در قبول یا رد سوگند وکالت 

در حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی.
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 اداره كل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شركت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )839319(
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