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      صفحه 1

فراخوان مناقصه نوبت اول 
امور کاشت و نگهداری فضای سبز 

معاونت دانشجویی و فرهنگی
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

شرح در صفحه 3
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فراخوان مناقصه نوبت دوم
بیمارستان امید 
شرح در صفحه 3
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برگزار کننده مناقصه: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی
موضوع مناقصه: مناقصه خرید اتوبوستر سه فاز 20 کیلوولت 150 آمپری

شرایط شرکت کنندگان در مناقصه:
*  مهلت خرید و محل دریافت اس��ناد : روزه��ای کاری از تاریخ 99/03/01 تا تاریخ 99/03/10 
از طریق س��ایتهای مربوطه و یا بجنورد انتهای خیابان طالقانی غربی ش��رکت توزیع نیروی برق 

استان خراسان شمالی- امور تدارکات خواهد بود.
*تاریخ تحویل پاکتهای مناقصه تا س��اعت 13:00 روز ش��نبه مورخ 99/03/24و زمان گشایش 

پاکات ساعت 13:00 روز سه شنبه مورخ 99/03/27می باشد.
مبلغ خرید اس��ناد 500.000 ریال واریز به حساب س��پهر 0101806120009 بانک صادرات به نام 

وجوه امانی حاصل از سایر درآمدها
*میزان کل تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( مبلغ   489.000.000  ریال می باشد 

که نحوه تهیه و ارائه آن در اسناد مناقصه اعالم شده است.
به پیش��نهادهای فاقد س��پرده وامض�اء , مشروط , مخدوش  و پیش��نهاداتی که بعد از انقض�اء 
مدت مقرر در فراخوان واص�ل می گردد ، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
* متقاضیان می توانند جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 31777413-058 تماس یا 

به آدرس اینترنتي:
 WWW.NKEDC.IR -1

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

آگهی مناقصه عمومی ) دو  مرحله ای-توام با ارزیابی کیفی( 
شماره 99/303 نوبت اول

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان شمالی 
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ش�رکت ب�رق منطقه ای فارس ) به عنوان دس��تگاه مناقصه گ��ذار ( در نظر دارد ی��ك دس��تگاهData Domain6300  به 
ش��ماره ثبت س��امانه س��تاد " 2099001046000024 " را از طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت خریداری نماید. کلیه 
مراحل فرایند مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه، ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق سامانه تدارکات 
الكترونیك��ی دول��ت ب��ه آدرسwww.setadiran.ir انج��ام خواهد ش��د. لذا مناقصه گ��ران در زمینه موض��وع مناقصه می 
توانند جهت اخذ اس��ناد به ترتیب اطالعات زمانی ذکر ش��ده در ذیل به س��امانه ستاد مراجعه و اس��ناد مربوطه را دریافت 
و پ��س از تكمیل، همراه با اس��ناد و مدارك خواس��ته ش��ده در س��امانه ت��دارکات الكترونیك��ی دولت بارگ��ذاری نمایند.

الزم اس��ت مناقص��ه گران در ص��ورت عدم عضویت قبلی در س��امانه، مراحل ثبت نام در س��امانه و دریاف��ت گواهی امضا 
الكترونیك��ی جهت ش��رکت درمناقصه را محقق س��ازند. به مدارك واصله خارج از س��امانه ت��دارکات الكترونیكی دولت و 

همچنین مدارك فاقد امضا، مشروط و مخدوش، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
1- اولین تاریخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه :  از ساعت 8 صبح روز پنجشنبه مورخ 99/3/1 می باشد.
2- آخرین مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه : تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 می باشد . 
3- آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه : تا ساعت  14روز شنبه مورخ 99/3/24می باشد . 

4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: تا ساعت 12 روز یكشنبه مورخ 99/3/25 می باشد.
5- تاریخ گشایش پیشنهادها: ساعت 13:30 روز یكشنبه مورخ 99/3/25 می باشد.

6- نشانی این شرکت جهت ارسال پاکتهای "الف" و "ب" و "ج" : شیراز – خیابان زند – نبش خیابان فلسطین - شرکت برق 
منطقه ای فارس- دبیرخانه مرکزی.

7- مدت انجام کار  : 4  ماه هجری شمسی
8- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها 

معتبر باشند و این مدت برای 30 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
9- نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار: تضمین قابل قبول کارفرما  )ش��امل یك یا ترکیبی از تضامین بندهای 
ال��ف،  ب، پ، ج، چ، ح م��اده 4 آئی��ن نامه تضمین معامالت دولتی به ش��ماره 123402/ت 50659 ه� مورخ 94/9/22 مصوب 
هیئت وزیران( به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون )450.000.000( ریال می باشد  و به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های 

مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 10- مح��ل برگزاری مناقصه: ش��یراز: خیابان زند، نبش خیابان فلس��طین، ش��رکت برق منطقه ای ف��ارس، امور تدارکات و 

قراردادها
11-  سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه 
ابهام یا س��ؤالی وجود داش��ته باشد می توانند به صورت کتبی با ش��ماره فكس 32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شرکت 

برق منطقه ای فارس )امور تدارکات و قراردادها( مكاتبه نمایند. 
12- اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :  تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی   41934-  021 و 

تلفن دفتر ثبت  نام : 88969737 و 85193768 – 021 می باشد.      شناسه آگهی854845  
        شرکت برق منطقه ای فارس

"آگهی تجدید مناقصه عمومی- یک مرحله ای "
به شماره مرجع 98-135  
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اداره کل راه آهن خراس�ان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نس��بت به ارزیابی کیفی پیمانكاران واجد ش��رایط 
جه��ت ش��رکت در مزایده می بایس��ت  در  س��امانه تدارکات الكترونیكی دولت ) س��تاد( ب��ه نش��انی www.setadiran.ir  ثبت نام  و پس از اخ��ذ  گواهی امضاء 
الكترونیكی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق س��امانه مذکور اقدام   نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مزایده ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق 

سایت مزبورانجام می گردد.
تذک�ر : ش��ایان ذکراس��ت دریافت اس��ناد ) خری��د(  و ارائه پاس��خ اس��تعالم ارزیابی صرفا"میبایس��ت ازطریق س��امانه ت��دارکات الكترونیك��ی دولت) س��تاد(صورت پذیرد و                                     

شرکت کنندگانی در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
1- نام سازمان مناقصه گذار : اداره کل راه آهن خراسان  .                        2- شرح مختصر موضوع مناقصه :  تكمیل توسعه ایستگاه  مشهد و  بهسازی و نوسازی محوطه آن  .

 2- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا ساعت 15:30 روز  شنبه   مورخ 99/03/10 .
3- توجه *** :با رعایت مفاد بند 4دستور العمل شماره 30593 مورخ 94/03/5 سازمان مدیریت مبنی بر:

4- به استناد مصوبه 63007/ت 23331 ه� مورخ 1381/12/19 هیئت وزیران، در کارهایی که موضوع آنها در برگیرنده چند رشته مختلف باشد، در صورتی که مبلغ برآورد کار 
در رش��ته فرعی کمتر از بیس��ت و پنج درصد )25 %( مبلغ برآورد کل کار بر اس��اس همان مبانی برآورد کار و کمتر از مبلغ ظرفیت پایه چهار در همان رشته فرعی باشد ارجاع 

کار به پیمانكار به صورت یكجا در رشته اصلی انجام می شود.
 5-   محل خرید حضوری اسناد ارزیابی : مشهد - چهارراه راه آهن - حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � واحد امور قراردادها و خریدها . 

6- فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
7-  مهلت و محل ارائه  اسناد ارزیابی : تا ساعت 15:30 روز  یكشنبه   مورخ 99/03/25- چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره کل راه آهن 

خراسان .    8- مبلغ کل برآورد : مبلغ  34.969.467.501  ریال بر اساس فهرست بهای ابنیه و تاسیسات مكانیكی و تاسیسات برقی سال 99 .  
9- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  شش /6  ماه  می باشد که هفت  روز آن به عنوان تجهیزکارگاه  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.

10- مبلغ تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ  1.748.473.375  ) یک میلیارد و هفتصد و چهل و هشت میلیون و چهارصد و هفتاد  و سه  هزار و سیصد و هفتاد و پنج(  
ریال  به صورت :  الف ( ضمانتنامه بانكی و یا  ضمانتنامه صادره از سوی مؤسسات اعتباری غیر بانكی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران باشد، که 
حداقل سه ماه از تاریخ قرائت پیشنهادها اعتبار داشته و قابل تمدید برای حداقل سه ماه دیگر و همچنین ذینفع آن شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران باشد . )طبق نمونه پیوست(

ب (واریز وجه نقد به حساب سپرده  شماره 4001064007140038  خزانه نزد بانك مرکزی ج.ا.ا بنام تمرکز وجوه سپرده ذیحسابی طرحهای عمرانی راه آهن .
پ ( اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت  با  قابلیت باز خرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(   

  تذکر: به درخواست مناقصه گذار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
11- رشته و رتبه پیمانکار : داشتن  حداقل رتبه  5  ابنیه  و 5 تاسیسات  همزمان  از سازمان برنامه و بودجه الزامی می باشد.

تذکر 1 : با توجه به گواهی صالحیت در رشته و پایه مورد نیاز دارای ظرفیت آزاد الزم با توجه به مبلغ برآورد مناقصه باشند.
تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

تذک�ر 3 " ارائ��ه گواهینام��ه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به موجب آیین نامه ایمنی ام��ور پیمانكاری" مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه 
اجتماعی علی الخصوص ماده 2 آن الزامی است.  12- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد.

آگهي دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان عمومي مناقصه شماره  27-37-98) نوبت دوم(

اداره کل راه آهن خراسان / راه آهن جمهوری اسالمی ایران

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

w w w . q u d s o n l i n e . i r  پنجشنبه 1 خرداد 1399  27 رمضان 1441 21 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9252  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

جهـان علیهجهـان علیه
  برگزاری روز قدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی برگزاری روز قدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی 
با امنیت کشورهای آزاده دنیا گره خورده استبا امنیت کشورهای آزاده دنیا گره خورده است

 ............ صفحه  ............ صفحه 22

سرمقاله مشترک روزنامه قدس با  سه روزنامه فلسطینی سرمقاله مشترک روزنامه قدس با  سه روزنامه فلسطینی 
»صحیفه االستقالل«، »صحیفه فلسطین«و» صحیفه الرساله«»صحیفه االستقالل«، »صحیفه فلسطین«و» صحیفه الرساله«

روز جهانی قدس و روز جهانی قدس و 
فرصت های تازه امت اسالمفرصت های تازه امت اسالم

دبیرکل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین دبیرکل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین 
در گفت وگو با قدس مطرح کرددر گفت وگو با قدس مطرح کرد

مذاکره برای مذاکره؛ مذاکره برای مذاکره؛ 
راهبـرد صهیونیست هاراهبـرد صهیونیست ها

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در پیامی به مناسبت روز قدس: در پیامی به مناسبت روز قدس: 

زمزمه پایان اسرائیل غاصب زمزمه پایان اسرائیل غاصب 
به گوش می رسدبه گوش می رسد

 ............ صفحه  ............ صفحه 88 ............ صفحه  ............ صفحه 22 ............ صفحه  ............ صفحه 22



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

روزنامـه صبـح ایـران 2

کنایه رضایی به سلطان خودرو و سکه سیاست: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در حساب کاربری خود در فضای مجازی نوشت: »سلطان خودرو و سکه و  غیره نتیجه بی عرضگی، بی نظمی، 
تبانی و دیگر ریشه های فساد است. باید ریشه های فساد را خشکاند که سلطان سازی پایان پیدا کند .  باید تحقیق شود چگونه فردی به همراه نزدیکانش از طریق پیش خرید صاحب ۶هزارو700 خودرو می شود، اما 
بسیاری از جوانان و نیازمندان، به دشواری امکان ثبت نام اینترنتی خودرو پیدا می کنند. بنابراین الزم است به جز فرد تبهکار شبکه این اخالل ها در نظام اقتصادی ریشه یابی و بدون هیچ مالحظه ای مجازات شوند«.

 سیاست/ مینا افرازه  آرمان فلسطین 
کشورمان  توسط  آن  داشتن  نگه  زنده  و 
در طول سال های پس از انقالب اسالمی 
با روش های مختلفی از جمله بزرگداشت 
روز قدس، برگزاری کنفرانس های مرتبط 
ارسال  فلسطین،  انتفاضه   موضوع  با 
سیاسی  حمایت های  و  مالی  کمک های 
در عرصه های بین المللی انجام شده است. 
حمایت از فلسطین در طول 40 سال اخیر 
از جنبه اعتقادی صرف خارج شده و به 
نوعی با اهداف سیاست خارجی کشورمان 
نیز گره خورده است، چنان که محمدجواد 
ظریف، وزیر خارجه کشورمان نیز با بیان 
اینکه حمایت از فلسطین یکی از اصول 
بنیادین سیاست خارجی جمهوری اسالمی 
جمهوری  می کند:  تأکید  است،  ایران 
مردم  کنار  در  همیشه  ایران  اسالمی 
فلسطین خواهد بود و از آرمان فلسطین 

حمایت خواهد کرد.

فلسطین تنها نخواهد »
ماند

همچنین روز ســه شــنبه 
شــبکه المیادین نامه ای را 
فرمانده  سلیمانی،  سردار  از 
شهید سپاه قدس که اندکی 
پیش از شهادتش به محمد 
گردان های  فرمانده  الضیف، 
قسام فلسطین نوشته است، 
منتشر کرد. شهید سلیمانی 
در این نامه خطاب به محمد الضیف نوشته 
است: همه مطمئن باشند ایران فلسطین را 
هر اندازه که فشارها بیشتر شود و تحریم ها 
تشدید شود، تنها نخواهد گذاشت. دوستان 
فلسطین دوســتان ما هستند و دشمنان 
فلسطین دشمنان ما هستند و این سیاست 

ما بوده و خواهد بود. 

گرچه حمایت از آرمان فلســطین در نظر 
اول ممکن اســت جنبه اعتقادی داشته 
باشــد اما ایران خود را سردمدار مبارزه با 
رژیمی می داند که شرایط فعلی تحوالت 
منطقه و فلســطین و رونمایــی از طرح 
معامله قرن بیشتر از قبل اهداف استکباری 
و تجاوزگرانه این رژیم را آشکار می کند که 
این آرمان از نظــر منافع ملی نیز جایگاه 

خاص خود را دارد. 

رؤیای هژمونی در خاورمیانه»
نگاه به دیدگاه مقام های اســرائیلی درباره 
اهدافشان در منطقه نیز به خوبی گویای 
این امر اســت، همان طور که »اســرائیل 
شــاهاک« از فعاالن سیاســی این رژیم 
و از منتقــدان بعــدی آن در کتاب خود، 
سیاســت خارجی منطقه ای این رژیم را 
پیگیری برای کسب هژمونی در خاورمیانه 
و حمایــت از ثبات رژیم هــای منطقه به 
اســتثنای جمهوری اسالمی ایران و عراق 
می داند. اعالم طــرح خاورمیانه بزرگ که 
توسط شــیمون پرز در راستای گسترش 

محدوده سرزمینی اسرائیل در خاورمیانه 
و نزدیکی های ایران مطرح شد، خطر این 
رژیــم و حامیان آن از جمله دولت آمریکا 
و برنامه ریزی بلند مدتشان برای تأسیس 
دولت بزرگ اســرائیلی را بیش از گذشته 
به ایران گوشزد کرد. گرچه صهیونیست ها 
در راستای طرح معامله قرن نیز به دنبال 
عادی ســازی با اعراب و رسیدن به توافق 
با آنــان برای پیشــبرد طــرح و تثبیت 
قدرت خود هســتند، اما ایستادگی های 
جنبش هایی همچون حزب اهلل لبنان، گروه 
فتح و حماس، نیروهای مقاومت در عراق و 
سوریه آن ها را با موانع بزرگی در دستیابی 

به اهدافشان مواجه کرده است.

امنیت و منافع ملی ایران ایجاب »
می کند به قضیه فلسطین ورود کند

مدیر مرکز مطالعات فلسطین بر این باور 
است که حمایت جمهوری اسالمی ایران از 
قضیه فلسطین در طول این سال ها به سه 
دلیل بنیادین صورت گرفته است. قدس، 
قبله اول مسلمین و محل رسالت و بعثت 

پیامبران است؛ بنابراین از این جهت برای 
مسلمانان اهمیت زیادی دارد و نمی شود 
که چنین جایگاه مقدسی توسط متجاوزان 
اشغال شود. اما از منظر حقوق بشری نیز 
حمایت از فلسطینیان مهم است و ظلم و 
ســتمی که در 72 سال به فلسطینی ها 
به صورت مســتقیم و بیش از ۱۳0 سال 
به صورت غیر مستقیم وارد شده، هر انسان 
آزاده و دولت طرفدار صلح و حقوق بشر را 

وادار به واکنش می کند. 
علیرضا سلطانشاهی در گفت و گو با قدس 
تأکیــد کرد: اما جدای از دلیل اعتقادی و 
حقوق بشــری برای حمایت از فلسطین، 
زمانی که انقالب اسالمی پیروز شد، جنبه 
امنیت و منافع ملی کشــورمان نیز اقتضا 
می کرد به قضیه فلسطین ورود کنیم؛ زیرا 
منافع و امنیــت ملی ما با موجودیت این 
رژیم منحوس در تناقض اســت. بنابراین 
این ســه دلیل اعتقادی، حقوق بشــری 
و منافع ملی سبب شــد تا در این ماجرا 

ورود کنیم. 
این کارشناس مسائل فلسطین اظهار کرد: 
ازجمله دستاوردهای زنده نگه داشتن روز 
قدس و توجه به فلســطین این است که 
این امر موجب تقویت و شــنیده شــدن 
صدای فلســطینیان در سراســر جهان 
شده است. البته پیروزی انقالب اسالمی 
و موفقیت هــای گروه هــای مقاومت در 
منطقه نیز موجب شده که مردم فلسطین 
تصور شکســت ناپذیری رژیم اسرائیل را 
کنار بگذارنــد و در راه مبارزه با این رژیم 
ایســتادگی کنند. در حال حاضر جنبش 
جهاد اســالمی و حماس توانسته اند در 
غزه به عنوان یــک پایگاه قوی و مردمی 
دســتاوردهای بزرگی بدست بیاورند که 
صهیونیست ها نیز منافع خود را از جانب 

آنان در خطر ببینند.

برگزاری روز قدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی با امنیت کشورهای آزاده دنیا گره خورده است

جهان علیه »  «

مســئوالن کشور بعد سال ها به سیاست های اشتباه جمعیتی اعتراف می کنند، س
بخش عظیمی از جمعیت کشور بازنشستگان و مستمری بگیرانی است که کمرشان 
زیر بار فشار اقتصادی شکسته اســت، وقتی بچه ها حال و روز زار پدر و مادرهای 
خود را می بینند از ترس مشــکالت اقتصــادی ازدواج نمی کنند، بعد توقع دارید 

سیاست های جمعیتی اصالح شود. 09150004223
بعد از عید فطر سه ساعت صبح سه ساعت عصر یعنی چی؟ زائران امام رضا )ع( س

ظهر در آفتاب ها بسوزند؟09150001352
 از روزنامه قدس خواهش می کنم درست یا غلط بودن این خبر را که هر کسی س

نمی تواند برای ماشــین ثبت نام کند، افرادی هســتند در نمایندگی ها مبلغ قابل 
توجهی می گیرند برای مردم عادی ثبت نام می کنند را بررســی نماید، ممنون از 

زحمات شما. 09150002321
خدا عاقبت ما را ختم به خیر کند. این دعای قلبی همه مؤمنان است. اما مجلس س

دهم و بسیاری از آدم هایش برای همیشه تاریخ، منفور شدند! راستی، کمیته نظارت 
بر رفتار نمایندگان و اینکه این همه رد صالحیت شدند و تعدادی در فساد خودرویی 

گیرند چطور میشه؟ 09150001382
دو ســال پیش آقای جهانگیری درباره اضافه حقوق کارمندان فرمودند فقط س

پرســنل ستادی حقوقشــان ۳5 درصد اضافه می شــود و بقیه بین ۱0 الی ۱5 
درصد. بعد معلوم شــد ستادی ها کارمندان شــرکت نفت و پتروشیمی و اداره 
پوســت مردم کن دارایی و بانک ها بودند. وقتی کرونا آمد زحمتکشان ستادی 
از غیر ســتادی بیشتر معلوم شــدند. مثاًل معلم. ارتشی و بیشتر از پرستارهای 
غیر ستادی بیکاره بودند که ظرف سه ماه گذشته در خطرناک ترین شرایط رو 
در روی ویروس کرونا و به دور از خانه و خانواده جنگیدند و ده ها نفرشــان جان 
عزیزشــان در راه خدمت به بیماران ســرتا به پا مسری از دست دادند در عوض 
پرســنل خدوم ستادی را فرستادند خونه که خدای نکرده طوری شان نشه. من 
با تمام وجود در مقابل پرســتاران شریف و پزشکان فداکار و از جان گذشته به 
خاک می افتم و جلو قدمشان سر تعظیم فرود می آورم. هرچند ستادی نیستند. 
ارزش انسان های شریف واقعی در مواقع بحرانی شناخته میشه. زر در تمام زمان 

زر است و مس. مس. 09150002831
لطفاً در مورد شرکتی که به صورت هرمی سود میده، به مردم اطالع رسانی کنید.س

با تشکر. 09350006370

جمعی از منتخبان مجلس یازدهم در نامه ای به شورای نگهبان:

الیحه حذف چهار صفر به مجلس بازگردد©
فــارس: جمعی از منتخبــان مجلس 
یازدهم در نامه ای به شــورای نگهبان 
با برشــمردن ابهام ها و ایرادهای الیحه 
اصــالح قانون پولی و بانکی خواســتار 
عودت فــوری این الیحــه به مجلس 
شــورای اســالمی شــدند تا با دقت و 
وسواس بیشتری نسبت به رفع ابهام و 
تصویب آن اقدام شــود. مالک شریعتی نیاســر، مجتبی رضاخواه، سید احسان 
خانــدوزی، الیاس نــادران، روح اهلل ایزدخواه، مجتبی توانگر، محســن دهنوی 
 و علــی خضریــان در این نامه آورده اند: حذف چهارصفر در شــرایطی که هیچ 
چشــم انداز و تعهدی از ســوی دولت برای تغییر موتور خلق تورم وجود ندارد، 
معنایی جز »اصالح کوتاه مدت یک متغیر اســمی« ندارد و متضمن هیچ اصالح 
»واقعی، اساســی و بلندمدتی« نیست، بلکه بیشــتر القاکننده یک نمایش صرفاً 
روانی اســت که می تواند تامدت ها ذهن جامعه را از اصالحات واقعی به ســوی 

منازعات کم فایده بکشاند.

آرزوی محال مقام آمریکایی©
سیاســت: »برایان هوک«، نماینده ویژه 
دولت آمریکا در امور ایران مدعی شــده 
ســران ایران یا باید با »دونالــد ترامپ«، 
رئیس جمهور آمریکا مذاکــره کنند و یا 
شــاهد فروپاشــی اقتصاد خود باشند. به 
نوشته روزنامه نیویورک تایمز هوک گفت: 
»فشــار ]علیه ایران[ کارساز است. بیش 
از ســه سال اســت که ما از طریق بازداری و دیپلماســی ایران را مهار کرده و با آن 
مقابله کرده ایم«. این مقام آمریکایی در ادامه ادعاهای خود اضافه کرد: »ایران به خاطر 
تحریم های ما در هم شکســته است. سران این کشور امروز در برابر یک انتخاب قرار 
گرفته اند: یا باید با رئیس جمهور ترامپ مذاکره کنند یا شاهد فروپاشی اقتصادی باشند«.

 واکنش مقام نظامی ایران ©
به دستورالعمل جدید ارتش آمریکا

ایسنا: یــک مقام نظامی مسئول در پاسخ به پرسش نور نیوز درخصوص تأثیر 
دســتورالعمل بامداد دیروز ارتش آمریکا بر فعالیــت واحدهای دریایی ایران 
در منطقــه گفت: یگان های دریایی جمهوری اســالمی ایران در خلیج فارس 
و دریای عمان همچون گذشــته بــه مأموریت های عادی خود با رعایت اصول 
حرفه ای ادامه خواهند داد و صدور دستورالعمل از سوی نیروهای خارجی که 
اصل حضور آن ها در این منطقه غیر مشــروع است، تغییری در اجرای دقیق 
مأموریت های جاری ما ایجاد نخواهد کرد. نیروی دریایی آمریکا سه شنبه شب 
در بیانیه ای اعالم کرد؛ در برابر شــناورهایی در خاورمیانه که به شــعاع ۱00 
متری ناوهای جنگی آمریکا نزدیک شوند »تدابیر دفاعی قانونی« اتخاذ خواهد 
کــرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام آمریکایی که اشــاره ای به نامش 
نشده، گفته اســت این دســتورالعمل به معنای تغییر در قوانین قبلی ارتش 

آمریکا در زمینه درگیری نیست.

چین همکاری با ایران را منطقی و قانونی خواند©
ایسنا: روزنامــه »چاینا دیلی« گزارش داد وزارت خارجه چین از آمریکا خواست به 
سرعت تحریم های غیرقانونی علیه شرکت های چینی را لغو کند و افزود همکاری 
با ایران در چارچوب قوانین بین المللی منطقی و قانونی است و باید از آن محافظت 
شود. دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه در بیانیه ای 
اعالم کرد یک شرکت مستقر در چین را به بهانه ارتباط با شرکت هواپیمایی ماهان 

در فهرست تحریم ها قرار داده است.

 اعتراف نهاد امنیتی آمریکا ©
درباره روابط مثبت ایران و افغانستان

آمریکا  دفاعی  اطالعــات  آژانس  ایرنا: 
برای بازرســان دولت آن کشــور که بر 
تالش های جنگ در افغانســتان نظارت 
داشتند، در گزارشی اعتراف کرد برخالف 
سخنان وزیر خارجه آن کشور که ایران را 
تهدیدی برای ثبات منطقه و افغانستان 
توصیــف کرده بود، ایــران به هیچ وجه 
به دنبال بی ثبات سازی افغانستان نیست. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی »نشنال 
اینترســت« آمریکا، اگرچه مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا در ماه ژانویه )دی 
۱۳۹۸( مدعی شده بود » ایران با قاطعیت تمام در راه تضعیف روند صلح افغانستان 
می کوشد«، اما دســتگاه اطالعات دفاعی آن کشور به تازگی با اعالم اینکه »ایران 
به دنبال بی ثبات کردن افغانســتان نیست« این ادعای وزیر خارجه دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا را نقض کرد. دستگاه اطالعات دفاعی آمریکا درعین حال در 
گزارشی به سربازرس کل مدعی شد ایران نشان نداده که »به طور جدی با توافق نامه 
صلح« که خواستار خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان هستند، مخالف است. سر 
بازرس کل در گزارش روز سه شنبه با خالصه کردن بیانیه اطالعات دفاعی آمریکا 
نوشــت: »اهداف راهبردی ایران در رابطه با افغانســتان همچنان حفظ یک دولت 
مرکزی در افغانستان و امنیت پایدار در امتداد مرز شرقی خود است«. این گزارش 
در ادامه بر اهداف ایران در افغانستان از جمله حمایت از جمعیت شیعه، از بین بردن 
]داعش در آسیای میانه[، مخالفت با حضور ایاالت متحده در منطقه و تأمین منافع 

اقتصادی ایران اشاره کرده است.

سرمقاله مشترک روزنامه قدس با  سه 
روزنامه فلسطینی »صحیفه االستقالل«، 

»صحیفه فلسطین«و» صحیفه الرساله«

روز جهانی قدس و ©
فرصت های تازه امت اسالم

روز جهانی قدس بار دیگر فرا رســیده اســت 
و در حالی که بیشــتر جوامع اسالمی درگیر 
مبارزه با ویروس کرونا هســتند، دوباره آنان را 
به همبستگی و تفاهم و عدم غفلت از مسائل 

محوری امت اسالمی فرا می خواند.
روز جهانی قدس در کنار مناسبت هایی همچون 
یوم النکبه یا یوم األرض، فرصتی استثنایی برای 
رقم زدن سرنوشتی تازه در مسیر مقاومت است.

ما اکنون در شرایطی به سر می بریم که رژیم 
اشــغالگر اســرائیل آن را دورانی طالیی برای 
توسعه طلبی های خود به شمار می آورد. حمایت 
کم ســابقه یا بی سابقه دولت ایاالت متحده به 
رهبری ترامپ از توسعه اشغالگری های دولت 
نتانیاهو و نیز علنی شدن و افزون شدن جریان 
عادی سازی روابط میان برخی کشورهای عربی 
با تل آویو، که با رونمایی از معامله قرن جهش 
دوباره ای یافت؛ دو مسئله ای است که سرنوشت 
فلسطین و بزرگ ترین مسئله امت اسالمی را در 

وضعیت بی سابقه ای قرار داده است.
روز جهانی قدس با ریشــه ها و هویت عمیق 
اسالمی خود هر ســاله نویدبخش تجدید راه 
حل ها و ابتکارات جوامع اســالمی برای قضیه 

فلسطین است.
رهبران و ملت های مختلف مسلمان هرکدام 
سهمی در این مسیر داشته اند. ایران اسالمی به 
فضل رهبری آیت اهلل خامنه ای همواره کوشیده 
است تا مانع فراموشی مسئله فلسطین شود. 
رهبر انقالب اسالمی پنج سال پیش در حالی 
که رژیم صهیونیستی اعالم کرد امنیت آن برای 
26 ســال آینده تضمین شــده است، گفتند: 
»اســرائیل 25 ســال آینده را نخواهد دید« تا 
بدین وسیله آینده زوال پذیر این رژیم منحوس 

را به یاد آورند.
امســال به خاطــر الزام هــا و محدودیت ها و 
مراقبت های به وجود آمده بر اثر بیماری کرونا، 
مهم ترین تجلی روز جهانی قدس که برگزاری 
راهپیمایی ها در نقاط مختلف جهان بوده است، 
ممکن نیست؛ اما متقابالً می تواند زمینه ساز 
بروز فرصت های تازه ای برای پیوستگی بیشتر 

جوامع ما و فلسطینیان باشد.
واقعیت آن اســت که حتی میان مردم ایران و 
فلسطین هم ارتباطات و گفت وگو اندک است 
و شاید شناخت کافی نیز نسبت به هم نداشته 
باشند. در شرایط کرونا و توسعه ارتباطات انسانی 
در فضــای مجازی، فرصت های تــازه ای برای 
ملت های حامی فلسطین خلق شده که نباید 
آن ها را کوچک شمرد. سال ها پیش از انقالب 
اســالمی در ایران نخستین صندوق حمایت 
از مردم فلســطین در نوع خود در خاورمیانه 
توسط جمعی از علمای دینی برجسته ایرانی 
در مشــهد، قم و تهران تأسیس می شود؛ در 
زمانی که رژیم شاه با دستگاه اطالعاتی وابسته 
به موساد با آن مخالفت می کرد، شاید در حال 
حاضر از این ابتکارات گذشته بی خبر باشیم، اما 
نیازمند طرح نسل جدیدی از ابتکارات هستیم.

ما مسائل زیادی برای فکر کردن و به اشتراک 
گذاشــتن بــا یکدیگــر داریــم. از مباحث و 
موضوعات حقوق بشــری گرفته تا بررسی راه 

حل های ممکن برای قضیه قدس و األقصی.
مسئله فلســطین همواره یکی از موضوعات 
اصلی مورد توجه محافل و فعاالن حقوق بشر 
در جهان بوده اســت، این در حالی اســت که 
مردم ایران شاید تنها ملتی در جهان باشند که 
به خاطر مواضع خود در قبال فلسطین و حمایت 
از مقاومت در منطقه با تحریم های بی سابقه ای 

در تاریخ معاصر مواجه شده اند.
طبعــاً ارتباط بیشــتر و مســتقیم نخبگان، 
روشــنفکران و فعاالن و مردمان کشــورهای 
اسالمی با مردم فلسطین انگیزه ملت ها را برای 
پایداری و همدلی و مواســات با فلسطینیان 
بیشتر می کند. این بسیار مهم است که مردم 
فلسطین اخالص و دغدغه و مودت مردم ایران 
را درک کنند و شاید اکنون در دوره کرونا زمینه 

درک متقابل بیش از گذشته فراهم است.
درباره راه حل های ممکن برای قضیه فلسطین، 
پیشنهادهای گوناگونی وجود دارد که می تواند 
یکی دیگر از موضوعات مهم برای هم اندیشی 
میان جوامع اســالمی و مردم فلسطین باشد، 
مثالً ایران بارها به عنوان یک ابتکار بین المللی 
بر ضرورت همه پرسی از ساکنان اصلی سرزمین 

فلسطین تأکید کرده است.
نباید فراموش کرد که اساســاً روز جهانی 
قدس برای از انزوا درآمدن و قدرت گرفتن 
جوامع مســلمان در مقابل رژیم اسرائیل و 
قدرت های حامی او شــکل گرفت و اکنون 
نباید گذاشــت تا عوامل قــدرت و هویت 
جهان اســالم تضعیف شــوند و باید به یاد 
داشــت ایاالت متحده به عنوان بزرگ ترین 
حامی رژیم اشــغالگر قــدس اکنون بیش 
از هر زمان دیگری نســبت به تأثیرگذاری 
بر تحوالت منطقــه ناتوان و ضعیف و فاقد 

جذابیت است.
روز جهانــی قــدس در طول بیــش از 40 
سال برگزاری خود توانســته است حتی بر 
ژئوپلتیک و معادالت خاورمیانه تأثیرگذارد؛ 
بنابراین ایــن روز را باید بــه فرصتی برای 
آفرینش و تجدید قــدرت و ابتکارات میان 

امت واحده اسالمی تبدیل کرد.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

همه مطمئن باشند 
ایران فلسطین 
را هر اندازه که 
فشارها بیشتر شود 
و تحریم ها تشدید 
شود، تنها نخواهد 
گذاشت

بــــــــرش

مجلس دهم مظلوم بودزمزمه پایان اسرائیل غاصب به گوش می رسد
 سیاست  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در پیامی به مناسبت روز قدس با تأکید بر اینکه 
سرزمین های  از  فراتر  فلسطین  ملت  انتفاضه 
سرنوشت سازی  مرحله   وارد  و  رفته  اشغالی 
شده است، گفت: زمزمه پایان اسرائیل غاصب 
در خیابان های تل آویو به گوش می رسد. سردار 
»محمد باقری« افزود :  قصه  پرغصه فلسطین با 
»معامله قرن« ترامپیسم و خیانت ارتجاع عرب 
و برخی مدعیان دروغین و دغل باز حمایت از 
قدس و آرمان ملت مظلوم فلسطین -که در پی 
تعامل و عادی سازی روابط سیاسی با رژیم جعلی 
و غاصب و کودک کش صهیونیستی برآمده اند - 
انتفاضه فلسطین را فراتر از سرزمین های اشغالی 
در  است.  ساخته  سرنوشت سازی  مرحله  وارد 
ادامه این پیام آمده است: صهیونیسم که در پناه 
آمریکا و متحدان خبیث خود با ارتکاب جنایات 
مستمر و بی وقفه 72 ساله سلطه شیطانی و 
خونباری بر ارض مقدس تحمیل کرده است، 
امروز به خوبی دریافته است آنانی که پناهگاه 
اصلی ظلم و ستم ضد ملت فلسطین و اشغال 
سرزمین آبا و اجدادی آنان بوده اند، امروز خود 
در باتالق عظیمی از حوادث و مشکالت گرفتار 

آمده اند.
باقری در این پیام یادآور شد: هرچند آیین های 
روز جهانی قدس امسال با گذشت 4۱ سال از 

حیات مبارک خود در ســایه تدبیر راهبردی و 
تاریخی حضــرت امام )ره( تحت تأثیر بیماری 
کرونــا و تدابیر و الزامات درمانی و بهداشــتی 
ســازمان های ملی و بین المللــی، از برگزاری 
راهپیمایی و نمایش رســتاخیز میدانی صدها 
میلیونی ضدصهیونیستی فاصله گرفته است، 
اما خشم مقدس رزمندگان مقاومت و یکایک 
دل های عاشــق و حامی مظلــوم و بلکه آحاد 
بشــریت که پس از شــیوع کرونا بیش از هر 
دوره تاریخــی به فطرت الهی خود بازگشــتی 
شکوهمندانه داشته اند، در جای جای عالم با ملت 
فلسطین همراه و همدرد، رساتر از همیشه بانگ 
حمایت از فلسطین و بیزاری از صهیونیسم را 
به اشکال و گونه های متنوع، معنادار و تأثیرگذار 
اعالم می کنند و نویدبخش برچیدن بساط رژیم 
کودک کش و ستمگر و تبدیل طرح معامله قرن 
به پاشنه آشیل آمریکای مستکبر و صهیونیسم 

غاصب خواهند شد.

 سیاست  رئیس مجلس شورای اسالمی در 
نشست علنی دیروز مجلس شورای اسالمی 
اظهار داشت: به آخرین جلسه علنی مجلس 
دهم رسیده ایم به پایان آمد این دفتر حکایت 

همچنان باقی است. 
علی الریجانــی  افزود: به این مجلس جفا 
شــد و هیچ وقت به مصلحت کشور نبود 
که یک رکن مهم و اصلی دموکراســی در 
کشــور که این همه تالش کــرده با الفاظ 
ســبک ، تحقیر و تخریب مواجه شود. در 
مدت 40 سال گذشته هیچ یک از مجالس 
بــه این اندازه مورد توهین و هجوم مواجه 
نشد، نه تنها از سوی دشمنان که دشمنان 
باید دشــمنی کنند، بلکه از سوی کسانی 
که انتظار می رفت حرمت قوه و نهاد مهمی 
از نظام را پاس بدارند و واقعاً مجلس دهم 
مظلوم واقع شد. این موضوع به معنای این 
نیست که نباید انتقاد کرد یا مجلس دهم 
ضعف نداشته اســت، بلکه منظور جفایی 
اســت که در حق این مجلــس به ناحق 

صورت گرفت.
وی تصریح کرد: من تنها گوشه ای از کارنامه 
مجلس را ارائه کردم و با توجه  به شــفافیت 
کار مجلس که مستقیم از رادیو و تلویزیون 
پخش می شود و در برابر چشم همگان بوده 

است و در بزنگاه ها، مجلس هر آنچه وظیفه 
داشت انجام داد، در هر مرحله ای که نیاز به 
یک عمل انقالبی بود و به اتفاق، نمایندگان 
وارد صحنه شدند و عمده کوشش مجلس این 
بود که گره ای از مشــکالت مردم را باز کند، 
 اما برخی از سیاسیون برای رقابت انتخاباتی 
بی انصافی را به نهایت رســاندند و هر آنچه 

دلشان خواست گفتند.
رئیس مجلس شورای اســالمی اظهار کرد: 
اکثر وقت مجلس در مقابله با حوادث طبیعی 
مانند سیل، زلزله، گرد و غبار و کرونا و حتی 
مهم تر، کرونای ترامپ گذشت. ایران پیش از 
بحث بیماری کرونا که همه ملت ها را درگیر 
کــرد، به کرونای ترامپ دچار شــد؛ عده ای 
انتظار داشــتند که این مجلس وقت خود را 
صرف کشــمکش های سیاسی بالوجه کند 
که ما آن را خالف عقل و دیانت و حکمرانی 

مسلمانان می دانستیم.

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

خبر

سیاست داخلیدفاعی امنیتی
دفاع رئیس مجلس دهم از عملکرد همکارانش در آخرین جلسه علنیرئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پیامی به مناسبت روز قدس: 

به مرز مهار کرونا رسیده ایم
 سیاست  حجت االسالم حســن روحانــی، رئیس جمهور 
در جلســه هیئت دولت گفت: روز قدس را در پیش داریم 
و در مناطق ســفید مردم به نماز جمعــه می روند و ندای 
مظلومیت مردم فلســطین را به گوش جهانیان می رسانند. 
به گــزارش فارس روحانی اظهار کــرد: آن هایی هم که در 
مناطق غیرسفید هستند، باز هم از طریق فضای مجازی یا 
فضای حقیقی در چارچوبی که امکان پذیر است، روز قدس 
را برگزار می کنند، اما ما آن هدف اصلی را در هیچ شرایطی 
از یاد نمی بریم. یکی از ســتون های اساسی انقالب اسالمی 
و جمهوری اسالمی ایران همین است که در برابر ستمگران 

بایستیم و به حمایت مظلومان به پا خیزیم. 
وی ادامه داد: ما همیشه با ســتمگران در ستیزیم و یکی 
از اصول اســالم هم همین اســت. مردم فلسطین بیش از 
70 سال اســت که از خانه و کاشــانه خود آواره شدند و 
خانه هایشــان غصب شــده اســت. هر روز بر فلسطینیان 
ستم روا داشته می شود و همیشــه قدرت های استکباری 
جهانی به ویــژه در رأس آن ها آمریــکای حامی ظالمان، 
صهیونیست ها، نژادپرستی، آپارتاید بودند و علیه مظلومان 
تالش کردند، اما این باور ماســت کــه حق در برابر باطل  

پیروز خواهد شد.
رئیــس جمهور با تأکید بر اینکــه قدس فراموش نخواهد 
شــد، اظهار کرد: قدس در اشغال ستمگران باقی نخواهد 
ماند؛ ســرزمین فلســطین روزی آزاد خواهد شــد. ما به 
هیچ عنوان این ظلم و ســتم و تجاوز را نمی پذیریم و بر 
نمی تابیم. این روز بســیار مهم قــدس را گرامی خواهیم 

داشت.

احتیاطات را نباید از دست بدهیم»
وی در مــورد مبارزه با کرونا تصریح کرد: در این ســه ماه قدم 
به قدم در حال پیشــرفت هســتیم و عقب نشینی نداشتیم و 
تقریباً به مرز مهار رسیدیم، اگر برخی استان ها بیشتر همراهی 
می کردند، اکنون شرایط بهتری داشتیم، اما تا پایان راه مسیر 
طوالنی داریم. ما از ابتــدا راهی را که انتخاب کردیم قرنطینه 
آمرانه نبود، بلکه راه ما سیاســتی مشارکتی و داوطلبانه بود. از 
مردم درخواست و کمک خواستیم تا به صحنه بیایند و انصافاً 

هم مردم به خوبی کمک و همکاری کردند.
رئیــس جمهور تأکید کرد: احتیاطات را نباید از دســت بدهیم و 
همه یکدیگر را یاری و کمک کنیم تا ان شاءاهلل با کمترین تلفات و 
خسارت ها به پایان راهی که مورد نظر ماست، برسیم. مسیر مبارزه با 
کرونا کمی طوالنی تر از آن است که در ذهن مردم در روزهای اول 
بیماری بود و امروز هم هست، در حالی که از ابتدا مشخص بود این 
راه کوتاه نیست. مبارزه با کرونا در کشور مسیر بلندی است و همت 

بلند و یاری یکدیگر را می خواهد و مراعات همه دستورالعمل ها الزم 
است و با هماهنگی و همراهی این راه سخت را راحت و با خسارت 

کمتر طی می کنیم.

آرزوی نزدیک تر شدن روابط دولت با مجلس آینده»
روحانی در مورد به پایان رســیدن مجلــس دهم نیز گفت: ما 
روزهایی در کنار هم بودیم، هرچند بیشــتر می توانستیم با هم 
همکاری کنیم. لوایح بودجه ما هر ســاله با کم و بیش تصویب 
شــد. ما از زمان مشــروطه دوران فترت داشتیم، اما از سال 5۹ 
تا به امروز در ۱0دوره مجلس برگزار شــده است. وی ادامه داد: 
از مجلــس دهم به خاطر حمایت ها و همکاری ها و تفاهم هایی 
که با هم داشتیم باید تشکر کنم، می توانستیم تفاهم بیشتری 
داشته باشیم، یک دو فوریت  ما طی سه سال تا امروز در مجلس 
بی نتیجه مانــد. این تفاهم را می گذاریم برای مجلس آینده. ما 
مجری قانون اساسی خواهیم بود، آرزوی من این است روابط ما 
با مجلس آینده که از هفته بعد شروع می شود، روابط نزدیک تری 
باشد. روحانی اضافه کرد: دولت و مجلس منتخبان و وکیل مردم 
هســتند و رأی خود را از یک جا آورده اند؛ بنابراین باید به دنبال 
حل مشکالت مردم باشند. اینکه مجلس از چه جناحی تشکیل 
شده، از فرعیات بوده و مهم نیست. رئیس جمهور تصریح کرد: 
بار سنگین مسئوالن، همه جناح بندی ها در مجلس را می زداید، 
در دولت هم همین طور اســت. ما کار و فعالیت مجلس یازدهم 
را بــه فال نیک می گیریم و اعــالم می کنیم در چارچوب قانون 
اساسی در کنار مجلس خواهیم بود. ما معتقدیم باید برای حل 
مشکالت مردم دست به دست هم دهیم؛ زیرا مردم همین را از 

ما می خواهند.

دولت
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت:
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سرمقاله



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

 توزیع 70 هزار وعده غذای گرم میان دانش آموزان حاشیه شهر مشهد آستان: مسئول کانون خادمیاری امام صادق)ع( از توزیع بیش از 70 هزار وعده غذای گرم برای افطار و سحر در میان 
دانش آموزان مناطق محروم حاشیه شهر مشهد در ماه مبارک رمضان به همت دفتر نمایندگی آستان قدس در خراسان رضوی و مشارکت این کانون خبر داد. صادق عقیلی گفت: توزیع غذای گرم از ابتدای ماه مبارک 

رمضان آغاز شده و به صورت روزانه میانگین 700 تا 800 وعده غذا طبق شناسایی های انجام شده میان دانش آموزان محروم مدارس مناطق حاشیه شهر مشهد توزیع می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی: 

 الگوسازی مبتنی بر سیره ائمه اطهار)ع( ©
راهبرد بنیاد فرهنگی رضوی است

آســتان: رئیــس ســازمان علمی و 
فرهنگی آســتان قدس رضوی طراحی 
مجموعه  الگوهای برگرفته از ســیره ائمه 
معصومین)ع( را مهم تریــن راهبردهای 
پیــش روی بنیــاد فرهنگــی رضــوی 
 عنوان کــرد. به گــزارش آســتان نیوز، 
حجت االسالم والمسلمین محمدحسین 

مهدوی مهر، رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در جلسه ای که 
ظهر روز گذشــته با حضور مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی و مدیران مدارس امام 
رضا)ع( در محل دبیرســتان علوم و معارف اسالمی امام رضا)ع( برگزار شد، با اشاره 
به اهمیت امر تعلیم و تربیت، گفت: خداوند متعال در آیه یازدهم سوره مبارکه رعد 
می فرماید: »هیچ  دگرگونی در میان امتی به وجود نمی آید مگر اینکه خودشان برای 

این دگرگونی اقدام کنند«.
وی بیان کرد: مجموعه ای زنده، بالنده و متعالی اســت که نگاه تحولی در آن وجود 
داشته باشد و در این موقعیت است که باید منتظر دگرگونی و جهش رو به جلو باشیم.
وی با اشاره به فرازی از بیانات رهبر معظم انقالب، خطاب به کادر مدیریتی مدارس 
امام رضا)ع( اظهار کرد: معظم له در دیداری فرمودند: »اگر کاری را به جوانان محول 
کردید، آن کار را انجام شده بدانید. جوان تا کار را به اتمام نرساند، زمین نمی گذارد، در 
این صورت است که رشد، تعالی و تحول میسر می شود«. وی بنیاد فرهنگی رضوی 
را منتسب به دستگاه حضرت رضا)ع( دانست و گفت: این نسبت فارغ از مزیت های 
فراوان، قداســتی ویژه دارد که ما را موظف به توجه و رعایت این حرمت می کند و از 
این  جهت کار فعاالن در این دستگاه را با سایر مجموعه های آموزشی متفاوت می کند.

رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی تأکید کرد: مجموعه های آموزشی 
وابسته به آستان قدس رضوی باید نسبت به یکدیگر و نیز با دانشگاه ها و مؤسسه های 
فکری و پژوهشی ارتباط معناداری برقرار کنند که این مهم از جمله وظایف این بنیاد 
فرهنگی و آموزشــی به شمار می آید. وی با اشاره به نکات مورد تأکید تولیت آستان 
قدس رضوی در حکم انتصاب خود به عنوان رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی اظهار کرد: الگوســازی و طراحی مجموعه هایی برگرفته از سیره ائمه 
معصومین)ع( برای بهره برداری سایر مجموعه ها، یکی از مهم ترین نکات مورد توجه 
در حرکت پیش روی بنیاد فرهنگی رضوی و آموزشگاه های زیرمجموعه است که باید 

برای دستیابی به این هدف حساب ویژه ای باز شود.
حجت االســالم والمسلمین مهدوی مهر ضمن تأکید بر اجرای سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش مورد تأکید رهبر معظم انقالب، ابراز کرد: این سند ارزشمند نباید 
مانند برخی از اسناد، پیش از عملیاتی شدن بایگانی شود؛ راه عملی شدن این سند 
این است که همه با همت و تالش در پی تحقق آن و ایجاد تحول در نظام تعلیم و 

تربیت باشیم.

تغییرالگویمدرسهمحوریبهخانوادهمحوری»
حسین باغگلی؛ مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی نیز در این مراسم با معرفی مختصری 
از آموزشــگاه ها و کادر آموزشــی این مجموعه، هدف غایی بنیاد را توانمند شــدن 

دانش آموزان برای زیست مؤمنانه و انقالبی در دنیای معاصر عنوان کرد.
وی حوزه های مورد توجه برای تحول در این بنیاد را در سه الیه نظری، نیروی انسانی 
و اجرایی برشمرد و افزود: هدف گذاری و الگوسازی، تربیت مربی و کادرسازی و توجه 
به مخاطبان و حیطه جغرافیای عملکرد بنیاد فرهنگی رضوی از جمله مواردی است 

که برای ایجاد تحول مورد توجه ماست.
باغگلی با تبیین مأموریت های جدید بنیاد فرهنگی رضوی گفت: پیشــنهاد تغییر 
رویکرد از آموزشی به تربیتی، تغییر الگوی مدرسه محوری به جای خانواده محوری، 
خروج از فضای رقابتی و زمینه سازی برای تعامل اثرگذار با سایر مدارس، سرمایه گذاری 
بر مدل سازی تربیتی مبتنی بر امور تحقیقی، توجه به کادرسازی در الیه مربیگری و 
راه اندازی شبکه خادمان تربیتی در کشور، محورهای فعالیت های آینده این بنیاد را 

تشکیل می دهد.

خـــبر
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ماه دو  حدود  باغشاهی    فاطمه  آستان/   
حضرت  مطهر  حرم  در های  شدن  بسته  از 
ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( به روی زائران 
این بارگاه نورانی می گذرد و عاشقان و محبان این 
امام رئوف در این مدت هر روز با رصد لحظه  به 
 لحظه اخبار، منتظر بازگشت وضعیت به شرایط 
عادی و بازگشایی حرم منور رضوی به روی زائران 

هستند.
این در حالی اســت که آســتان قدس رضوی از 
فرصت بسته بودن در ها و نبود زائران استفاده کرد 
و اقدام های گســترده ای در خصوص ضدعفونی، 
ترمیم و زیباسازی اماکن متبرکه انجام داده است. 
آنچه که در ادامه می خوانید اهم اقدام های آستان 
قدس در سطح اماکن متبرکه رضوی در راستای 
پیشــگیری از شــیوع ویروس کرونا و مرمت و 
بهسازی حرم مطهر است که از اسفندسال گذشته 

تاکنون ادامه دارد.
مسئوالن حرم مطهر به منظور دفع این ویروس 
از اماکن متبرکه رضوی چندین جلسه تخصصی 
در واحــد آموزش اماکن متبرکه و دارالشــفا به 
منظور ارتقای سطح سالمت خدمه و خادمیاران 
و ارتقای ســطح سالمت پرسنل دارالشفاء برگزار 
کردند. اطالع رسانی در خصوص بیماری کرونا از 
طریق تلویزیون های پهــن پیکر، چاپ یک هزار 
پوستر کرونا و نحوه شست وشوی صحیح دست 
و نصب در همــه مکان های حرم مطهر از جمله 
ورودي هاي حرم مطهر، پارکینگ ها، دفاتر امانات، 
مهمانسراها، دفاتر پیداشــدگان، آسایشگاه هاي 
خدمه و خادمیاران و ســرویس هاي بهداشــتي 
بخشی از اقدام های آموزشی بود که طی این مدت 

انجام گرفت.
همچنین جمع آوری فرش هــای رواق ها، حذف 
چوب پرها، کفپوش صحن هــا و عصای دربانان، 
کاهــش ورود گل به حرم مطهر، جایگزینی مهر 
نماز ســنگی با مهر نماز تربــت، ضد عفونی زیر 
صحن ها با ماشین های شست وشو و پمپ پشتی، 
غیرفعال کردن تمامی دفاتر پیداشــدگان به جز 
دفتــر مرکزی در صحن انقــالب، حذف خدمت 
چادر از دفاتر امانات، انجام بازرسی در گیت های 
ورودی توسط راکت، جمع آوری همه تابوت ها، جا 
مهری، کتب ادعیه، صندلی تاشو در زیر صحن ها، 
جمع آوری کتب ادعیه در ســطح حرم مطهر و 

مصرف بیش از 50 تن مایع ضدعفونی در سطح 
حوزه اماکن متبرکه تنها بخش کوچکی از گستره 
وســیع اقدام های اماکن متبرکه در جلوگیری از 

گسترش این بیماری است.
اماکن متبرکه رضوی در پشت در های بسته حرم 
طی ایام قرنطینه عملیات ضد عفونی به صورت 
گسترده و در 24 ساعت را برای تمامی صحن ها، 
رواق ها، مبادی ورودی، ســرویس های بهداشتی، 
پارکینگ ها و ســایر بخش های حــرم مطهر در 

دستور کار خود قرار داده است. 

مراقبت،نگهبانیونظارتبراماکنمتبرکه»
باتوجــه به ضرورت مراقبــت و نگهبانی از ابنیه، 
تأسیسات و ... و همچنین لزوم هماهنگی و نظارت 
بر فعالیت واحدهای مختلف خدمت رسان با هدف 

آمــاده بودن بــرای ضرورت های 
احتمالــی و نظر بــه ایجاد گیت 
ورودی بــه صحن هــای مقدس 
مرکزی پــس از قــرق کامل در 
محل طبقه همکف رواق مبارکه 
حضرت زهــرا)س(، تعــدادی از 
دربانان کشیک و پرسنل، با رعایت 
به صورت  بهداشــتی  مالحظات 
شیفت های 12 ساعته روز و شب، 
به تعــداد حدود 25 نفــر در هر 

شیفت به ارائه خدمت پرداختند.
همچنین در بخش مخابرات نیز 
دغدغه کارکنــان در جلوگیری از 
سوء استفاده احتمالی افراد معاند 
و فرصت طلب مــورد توجه قرار 
گرفت و بر اساس مصوبات ابالغی 
این بخش پیگیری برای انجام امور 

ضروری، به خصوص ساختمانی و تأسیساتی در 
دوران قرق، با هدف استفاده بهینه از خلوتی ایجاد 

شده در دستور کار قرار گرفت.

پشتیبانیوهمکاریبااصحابرسانه»
عدم امکان برگزاری مراســم سخنرانی، مداحی، 
جشــن و ... با حضور زائــران و تصمیم به تهیه 
برنامه های فرهنگی به روش ضبط در استودیو و 
پخش از طریق شبکه های تلویزیونی، رادیویی و 
... و همچنین ضرورت مستندسازی از اقدام های 

انجام شده در موضوع بیماری کرونا، سبب حضور 
گروه زیادی از اهالی رسانه در اماکن متبرکه شد. 
در این راســتا اماکن متبرکه نیز همکاری الزم را 
برای ورود وســایل و ملزومــات مربوط، پیگیری 
و مســاعدت برای گل آرایی و فضاســازی خاص 
کف صحــن مقدس انقالب اســالمی وگل آرایی 
ســقاخانه و ایوان عباسی، تأمین و استقرار دربان 
در دو طرف ایوان طال، اطراف سقاخانه و دو طرف 
پنجــره فوالد صحن مقدس انقالب اســالمی به 
 عنوان تشریفات، هماهنگی و مساعدت در نصب 
سیاه پوشــی پرده های مناسبتی در صحن های 
مقدس و ایوان ها برای بهره برداری در پوشش های 
تصویری، در اختیار گذاشــتن دفتر پاسخگویی 
مسائل شرعی برادران به رادیو زیارت، دایر کردن 
اســتودیو در صحن های مقدس انقالب اسالمی، 
آزادی و گوهرشاد در کنار سایر 
فعــاالن فرهنگی و رســانه ای 
کشور، به کار گرفت و توانست 
فضای زیارت حرم مطهر رضوی 
را برای عاشــقان آن حضرت از 
طریق امــواج رادیو و تلویزیون 

فراهم کند.  

ترمیمسنگهایکف»
صحنها

بخش خدمات فنی حرم مطهر 
رضــوی در راســتای مقابله با 
شرایط حاکم بر اثر شیوع ویروس 
کرونا، اقدام هــای متنوعی را در 
کنار ســایر بخش هــای اماکن 
متبرکه حرم مطهــر رضوی به 

انجام رسانده است.
این مدیریت در راســتای تأمین ملزومات حفاظتی 
پزشکان تاکنون 15هزار ماسک و 2 هزار گان برای 
ارسال به بیمارستان های شهر مشهد تولید کرده که 

این اقدام کماکان ادامه دارد.
ساخت کالف چوبی و نصب بنر طرح کاشی و طرح 
سنگ به تعداد 400 عدد در ورودی های حرم مطهر، 
طراحی و ســاخت سه مخزن ضد عفونی کننده به 
حجم های500، 1000 و 3000  لیتر و ضدعفونی 
سطوح صحن های حرم مطهر به صورت روزانه یکی 
دیگر از اقدام هایی اســت که توسط این بخش به 

انجام رسیده است.
همچنین خالی شــدن روضه منوره از انبوه زائران 
 فرصتــی را فراهم کــرد تا ضمــن تنظیف کلی 
در و دیوار ها و معرق کاری های فضای روضه منوره، 
در راستای پیاده ســازی، تعمیر، بازسازی و نصب 
مجدد همه لوســترهای فوق ضریح مطهر و روضه 

منوره اقدام های مؤثری انجام گیرد.
همچنین با تالش کارکنان سازمان عمران و خدمات 
فنی، تعویض سنگ های شکسته، انجام دوغ آب و 
بندکشــی قسمتی از ســنگ های کف صحن های 
مقدس مرکزی، تنظیف ایــوان طالی صحن های 
مقدس آزادی و جمهوری اسالمی، ترمیم و تنظیف 
ایوان طالی صحن انقالب اسالمی، نصب لوستر در 
ایــوان طالی صحن آزادی و تعویض لوســتر ایوان 

طالی صحن انقالب اسالمی، انجام شد.
اصالح، ترمیم و بندکشــی حدود 3 هزار متر مربع 
ســنگ فرش های آسیب دیده فضای مرکزی حرم 
مطهر رضوی در رواق ها و صحن، اقدام ارزشــمند 

دیگری است که در این مدت انجام شده است.

اصالحصوتمرکزیحرممطهر»
اصالح صوت رواق هــای مرکزی به ویژه پیرامون 
روضه منوره از جمله مواردی به شمار می رود که 
در این مدت انجام شده است. همچنین می توان 
به انجام تست های شــبکه های برق، سرویس و 
نگهداری سیستم های سرمایش و گرمایش، بازدید 
و اصالح تابلوهای برق، کابل کشی و روشنایی در 

رواق های مرکزی حرم اشاره کرد.
یکی از مأموریت های بســیار مهم آستان قدس 
رضوی، حفظ، نگهــداری و مرمت گنجینه های 
معماری و هنری اماکن متبرکه است. بسیاری از 
این اقدام ها به دلیل تردد زائران قابل انجام نبوده، 

امــا پس از ایجاد محدودیت تــردد در حرم، این 
شرایط، زمینه انجام فعالیت های گسترده در زمینه 
مرمت حرم از لحاظ هنــری و معماری را فراهم 

کرده است.

ترمیمآینهکاریوکاشیکاریها»
انجام آینه کاری و کاشی کاری ها و اصالح آن ها 
در رواق های مرکزی، دارالســیاده و دارالشــرف، 
مرمت ایوان طالی صحن آزادی و صحن انقالب 
و همچنین مرمت، نظافت و شســت و شــوی 
کاشــی های بدنه صحن های آزادی و انقالب، از 

دیگر اقدام های انجام شده است.
مرمت درهای چوبی، طــال و نقره یکی دیگر از 
فعالیــت های صورت گرفته در بخش معماری و 
هنری اســت؛ بدین منظور مرمت، اصالح نقوش 
و هنرهای به کار رفته و رنگ آمیزی بیش از 90 
لنگه در چوبی و نیز مرمت و پرداخت هشت در 
طال و دو در نقره در حرم مطهر رضوی انجام شده 

است.
بحران کرونا همچنیــن فرصتی را فراهم آورد تا 
فعالیت های مورد نیــاز دیگری نظیر پرداخت و 
ساب زدن ســنگ بدنه های صحن ها و رواق ها، 
رگالژ کــردن درهای داخلی حــرم، لکه گیری 
رنگ ها، ترمیم بخش های مختلف روضه منوره، 
عایق کاری و ایزوالســیون پشــت بــام، ترمیم 
شیشه های رواق مرکزی و صحن ها و... انجام شود.

البته موارد مذکور تنها بخشی از انبوه تالش های 
شــبانه روزی خدام و کارکنــان اماکن متبرکه 
رضوی در نگهداری، ساخت، اصالح و ضدعفونی 
بخش های حرم مطهر رضوی است تا با باز شدن 
در های حرم به روی عاشقان به کامل ترین وجه 

ممکن در خدمت آنان قرار گیرند.

بسیاری از این 
اقدام ها به دلیل 

تردد زائران قابل 
انجام نبوده، اما 

پس از ایجاد 
محدودیت تردد 

در حرم، این 
شرایط، زمینه 

انجام فعالیت های 
گسترده در زمینه 

مرمت حرم از لحاظ 
هنری و معماری را 

فراهم کرده است

بــــــــرش

ضوی
س ر

شهدی/ عک
س: محمدجواد م

عک

دوران فاصله گذاری اجتماعی در حرم مطهر رضوی چگونه می گذرد؟  

روزهایخدمت

      صفحه 3

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851901(

 آگهی تغییرات شرکت پدیده کریت پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33370 و شناسه ملی 10380485488

ملی  شماره  با  رساپور  سعید   -  1  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,05,13 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0937685216 به سمت رئیس هیئت مدیره و شکوفه شهیدی بشرویگی با شماره ملی 0681741767 به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و شادی شهیدی بشرویگی با شماره ملی 0681967277 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت برای 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851903(

 آگهی تغییرات شرکت حقابه بران سد طرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 62806 و شناسه ملی 14007135629

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,11,14 ونامه شماره 506,19,5891 مورخ 1398,11,29 اداره تعاون روستائی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - سید حافظ محمدی شماره ملی 0936015039 و عباس جمعه پور شماره ملی 0936026448 و سید علی رضا پورحسینی شماره ملی 0930770382 
و وحید اخالقی به شماره ملی 0944153216 و علی اکبر اسدیان پور شماره ملی 0936001364 به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و فرهاد مرادبند شماره ملی 
0937914169 و حسین امامی شماره ملی 0943005701 به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای سه سال انتخاب گردیدند . - حمیدرضا خاکسار طرقی 
شماره ملی 0942371992 و حمزه قدیری به شماره ملی 0945130971 به عنوان بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - صورتهای مالی 

سال 1398 تصویب گردید . 
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سه  شماره  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت  رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت  خانه 
ملی  شناسه  و   37401 ثبت  شماره  به  تعاونی 

10380529837
فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  ونامه   1398,06,25 مورخ  العاده 
اداره   1398,09,03 مورخ   2,96842
مشهد  اجتماعی شهرستان  رفاه  کارو  تعاون 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : فعالیت تعاونی 
قرار  تصویب  مورد   1398 سال  پایان  تا 

گرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )851876(
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آگهی تغییرات زائر سرای مهر رضا موسسه 
شناسه  و   4618 ثبت  به شماره  تجاری  غیر 

ملی 14004967857

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,01 مورخ 
موسسه بنیاد فرهنگی و اجتماعی مهر با واریز مبلغ 
سهم  موسسه  صندوق  به  ریال   27000000000
الشرکه خود را به 51000000000 ریال افزایش داد 
و در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ 100000000000 
و  یافت  افزایش  ریال   127000000000 به  ریال 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)852001(
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 

نظ��ر دارد امور کاش��ت و نگهداری فضای س��بز معاونت 
دانشجویی و فرهنگی را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000011، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایی پاکته��ا، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است 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 سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 470.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری معاونت مذکوربه نشانی:مش��هد- بلوار 

وکیل آباد- انتهای خیابان شهید باهنر تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/03/03

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/10

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/24
* زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه: 99/03/25

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

02188969737 و 02185193768 میباشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آگهي دعوت مجمع عمومی عادی 
تعاونی مرزنشینان شهرک اسالمیه و 

بانرحمن )نوبت دوم(  
 تاریخ انتشار: 1399/3/1

جلسه مجمع عمومی عادی تعاونی مرزنشینان شهرک 
اس��المیه و بانرحمن  روز ش��نبه مورخ 1399/3/17 
رأس س��اعت 10 صبح در محل س��الن همایش ارشاد 
اس��المی مه��ران با حض��ور کلیه نماین��دگان منتخب 
مرحله اول  تش��کیل می گ��ردد. از عموم نمایندگان 
دع��وت بعم��ل می آید ک��ه در روز مق��رر و در محل 
مذک��ور حضور به هم رس��انند. بدیهی اس��ت حضور 
کلیه نمایندگان در جلسه ضروری و در صورت عدم 
حضور برابرمفاد اساس��نامه هیچگونه اعتراضی در 
رابطه ب��ا تصمیمات متخذه در مجم��ع مؤثر نخواهد 
ب��ود. ضمن��أ کاندیداه��ای هیئت مدیره و بازرس��ی 
حداکثر به مدت یک هفته از تاریخ انتشار این آگهی 

جهت ثبت نام به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
 دس��تور جلس��ه: 1- ارائه گزارش��ی توس��ط  رئیس 
هیئ��ت مدیره 2- گزارش ب��ازرس قانونی در رابطه 
ب��ا صورته��ای منتهی ب��ه س��ال 1397  3- برگزاری 
انتخاب��ات هیئ��ت مدی��ره  4- برگ��زاری انتخاب��ات 
بازرس��ان 5- مأموری��ت ثب��ت تصمیم��ات مجمع به 

هیئت مدیره
 رئیس هیئت مدیره تعاونی مرزنشینان شهرک 

اسالمیه و بانرحمن – مسعود پور صیدی  ع 9
90
13
52

 آگهی تغییرات شرکت مسکن شماره یک خانه صنعت 
شماره  به  تعاونی  شرکت  رضوی  خراسان  معدن  و 

ثبت 36508 و شناسه ملی 10380520385

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
ونامه   1398,06,25 مورخ  العاده  فوق 
تعاون  اداره  شماره2,96850مورخ98,9,3 
تصمیمات ذیل  مشهد  اجتماعی  رفاه  و  کار 
اتخاذ شد : -1مدت فعالیت شرکت تا پایان 

سال 1398تمدید گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )851877(
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هفت  شماره  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت  رضوی  خراسان  معدن  و  صنعت  خانه 
ملی  شناسه  و   37130 ثبت  شماره  به  تعاونی 

10380526868
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
شماره  نامه  و   1398,06,25 مورخ  العاده 
2,96834 مورخ 98,9,3 اداره تعاون کار 
ذیل  تصمیمات  مشهد  اجتماعی  رفاه  و 
شرکت  فعالیت  مدت   -  1  : شد  اتخاذ 
تعاونی تا پایان سال 1398 تمدید گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان 
موسسات  و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی 

غیرتجاری مشهد )851908(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851999(

 آگهی تغییرات شرکت جهانکاران شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21849 و شناسه ملی 10380373369

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,03,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره 
برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمدرضا راعی به شماره ملی 0932147194 و آقای علی اصغر راعی به شماره 
انسیه الصاقی به شماره ملی 0921327803 به  2- خانم  ملی 0934529868 و آقای حمید رضا راعی به شماره ملی 0932147208 
عنوان بازرس اصلی و خانم هانیه ریون شکوه به شماره ملی 0945601212 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. 
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آگهی تغییرات شرکت فن آوری و نوآوری 
رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

68262 و شناسه ملی 14008356739

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
: شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,11,02

شهرک  تهران  آدرس  به  شرکت  از  ای  شعبه 
از  بعد  خوردین  بلوار  صنعت  میدان  قدس 
تقاطع هرمزان پالک 5 سازمان اقتصادی رضوی 
پستی  کد  رضوی  نوآوری  و  آوری  فن  شرکت 
حسین  آقای  و  گردید  تاسیس   1465771999
 5529906192 ملی  شماره  به  وزیری  صالحی 

بعنوان مدیر شعبه انتخاب گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)852004(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )852006(

آگهی تغییرات شرکت مصرف کارکنان صدا و سیمای خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 1959 و شناسه ملی 10380161545

تعاون  اداره   1398,12,12 مورخ   2,122392 شماره  ونامه   1398,05,10 مورخ  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - سرمایه شرکت به مبلغ 10000000 ریال مورد تصویب قرار گرفت 
البدل هیئت مدیره  علی  اعضاء  به سمت  تاج بخش کدملی 0934527326  مسعود  و  ا... محمدی کدملی 0942966651  - روح   .
بازرس اصلی و محمد شمس کدملی  به سمت  ناصر اصل کرمانی کدملی 0937871796   - . انتخاب گردیدند  تاتاریخ 1399,06,30 

0651655609 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام امورتهی��ه و طبخ و توزیع 

غذای  بیمارستان امید را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000009، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است 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 سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 730.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

خیابان کوهسنگی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/02/31

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/03/09

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/03/24
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/03/25

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851909(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی جاده ای توکا ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8314 و شناسه ملی 10380240839

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,08,29 به استناد نامه شماره 6409مورخ 1397,09,17انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و 
نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یزدان علی ضرابی با کدملی 0819098655 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای امیر 
عین علی با کدملی 0749794471 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره خانم راضیه اسدیان با کدملی 0748385037 بعنوان عضو هیئت مدیره آقای امیر 
عین علی با کدملی 0749794471 به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از 

قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و بانکی با امضاء دو نفر مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851918(

آگهی تغییرات شرکت صنایع بیناسان یک و دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33593 و شناسه ملی 10380487520

العاده مورخ 1398,06,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مصطفی قسمتی  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق 
تبریزی کد ملی 0931354528 و آقای علی قسمتی تبریزی کد ملی 0931452430 و آقای مجتبی سلطانی نژاد کد ملی 0933939817 
به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند . آقای محمد حسن اکرمی کد ملی 0639214916 به سمت 
بازرس اصلی و خانم فاطمه رفیق توالیی کد ملی 0890198128 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال تعیین گردیدند . 

روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851928(

 آگهی تغییرات شرکت حمل ونقل جامی ترابر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 11830 و شناسه ملی 10380275267

نقل                          و  حمل  شرکتهای  صنفی  انجمن   97,5,7 مورخ   2483 شماره  نامه  و   1397,05,03 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای محمود احمدی با کد ملی 0901434892 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
محمدی  دوست  عذرا  خانم   - مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به   0748597425 ملی  کد  با  آبادی  یوسف  نوری  رستم  آقای   - مدیره 
کاریزی با کد ملی 0749530731 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ 98,11,9 انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و
 تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء2 نفر از سه نفراعضای هیئت مدیره 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 )851981(

 آگهی تغییرات شرکت پیروز بام گلبهار شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 10586 و شناسه ملی 10380144929 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای فرشاد شمشیری به سمت رئیس 
هیئت مدیره با کد ملی 0946373231 خانم مریم ضمیری فیض به سمت نائب رئیس هیئت مدیره با کد ملی 0937678503 
و آقای مصطفی شمشیری به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل با کد ملی5229740426 برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضا منفرد رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
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آگهي نوبتي سه ماهه چهارم سال 1398
حوزه ثبتي قائنات

 به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اسامي اشخاصي كه نسبت 
به امالك مجهول المالك واقع در بخش��هاي تابعه حوزه ثبتي قائنات تا آخر اس��فند ماه سال 
يكهزار و سيصد و نودو هشت تقاضاي ثبت نموده اند؛و همچنين مواردي كه آگهي نوبتي آن 
برابر تبصره يك ماده 25 اصالحي قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع ملك مورد تقاضا براي 

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

قطعات مفروزه مزرعه سده )آرين شهر( پالك 128 – اصلی:
127 فرعی سكينه زراعت كار ششدانگ يكباب منزل مخروبه  و زمين متصل واقع در خيابان 

امام خمينی 13 
3579 فرعی غالمحسين وقاری ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان باهنر غربی 

3580 فرعی ابوالفضل ايوبی ششدانگ يكباب مغازه واقع در حاشيه بلوار امام رضا)ع( 
3585 فرعی حوا يعقوب زاده ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان بسيج – بسيج 3 
3588 فرعی مهدی ساالری ششدانگ يكباب منزل مسكونی واقع در خيابان مطهری – مطهری 1

3589 فرعی ابوالفضل سبزكار ششدانگ يك قطعه محوطه  واقع در خيابان جانبازان 3 
قطعه مفروزه اراضی مزرعه كالته نو سده پالك  129- اصلی
12 فرعی عباس محمدپور ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی 
قطعه مفروزه اراضی مشهور به تپه پلنگی پالك  787- اصلی

5 فرعی رضا سرفرازی ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی و مشجر
7 فرعی مريم ديمه گی ششدانگ يكقطعه زمين ديمه زار

بخش 11 قاینات
قطعات مفروزه مزرعه كهناب پالك 1266 – اصلی:

2923 فرعی از 245 فرعی ياسر زعفرانی ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در انتهای مبارزان 8
2925 فرعی از 318 فرعی محمدعلی علی زاده شش��دانگ قسمتی از يكباب ساختمان واقع 

در حاشيه بلوار شهيد بهشتی
قطعات مفروزه مزرعه جعفرآباد پالك 1268 – اصلی:

202 فرعی سيدحسين نصراللهی ششدانگ يك قطعه زمين با حفظ و تثبيت كاربری ورزشی 
واقع در اول بلوار نوربخش – دور ميدان

2159 فرعی حسين نبئی ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در خيابان شهيد بهشتی – بهشتی 14
قطعات مفروزه مزرعه شاهيك پالك 1269 – اصلی:

1470 فرعی سيداسحق شفيعی ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در كشمان شاهيك
2938 فرعی علی محمدی ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در مزرعه شاهيك

2939 فرعی كلثوم مددی ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در جاده سنتو- روبروی فنی و حرفه ای
2943 فرعی زهرا باغبان شش��دانگ يكباب منزل واقع در خيابان نياوران- جنب مسجد امام 

جعفر صادق)ع(
قطعه مفروزه مزرعه پهنايی پالك 1296 – اصلی:

1244 فرعی  محمدقربانی ششدانگ يكقطعه محوطه
قطعه مفروزه مزرعه  و قنات دهكده آويج پالك 1456 – اصلی:

642 فرعی قدرت نخعی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی- مسكونی – اداری  
قطعات مفروزه مزرعه زبر پالك 1583 – اصلی:

298 فرعی عبدالرحيم رحيمی ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی 
قطعه مفروزه مزرعه قدی پالك 1587 – اصلی:

1158 فرعی از 156 فرعی محسن زرگر ششدانگ يكباب مغازه واقع در قاين- بعد از ميدان مطهری
قطعات مفروزه مزرعه فرخ آباد پالك 1589 – اصلی:

609 فرعی سكينه زعفرانی ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در حاشيه راه شاه راه
691 فرعی محمد محمدنژاد قاين ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی 

891 فرعی محسن ايمانی مفرد سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی
937 فرعی محمدرضا عبداله زاده سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه محوطه )كه برابر نامه 
شهرداری مساحت 77/19 متر مربع از حد شرق و مساحت 85 متر مربع آن از حد غرب در 

تعريض قرار خواهد گرفت( واقع در خيابان فدك – فدك3
3634  فرعی علی اكبر مظفرزاده ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در انتهای مزرعه فرخ آباد
3635  فرعی علی اكبر مظفرزاده ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در انتهای مزرعه فرخ آباد

3636  فرعی محمد پوررمضانی ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی 
3639  فرعی سيدحسن واحدی ششدانگ يكقطعه زمين باير 

3651  فرعی حس��ين محمدنژاد ششدانگ يكباب منزل مس��كونی واقع در بلوار سيمانشهر 
– سيمانشهر7

3652  فرعی جواد مسلمان زاده ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در انتهای بلوار 22 آذر
3653  فرعی جواد مسلمان زاده ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در انتهای بلوار 22 آذر

3654  فرعی هادی مشاوری نيا ششدانگ يكقطعه زمين با كاربری آموزشی واقع در خيابان 
سجاد – نبش سجاد2

قطعه مفروزه اراضی مزرعه اسفشاد  پالك 1595 – اصلی
2165  فرعی سيدمهدی جهانگرد ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی واقع در روستای اسفشاد 

– ابتدای جاده قاين به زيركوه
قطعه مفروزه اراضی مزرعه و قنات حسن آباد  پالك 1681 – اصلی

29  فرعی حسين شخمگر ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی و مشجر
قطعه مفروزه اراضی چاه صاحب پالك 1936 – اصلی

53 فرعی محمدرضا رمضان نژاد ششدانگ يكقطعه زمين مزروعی
قطعات مفروزه اراضی مشهور به ارزنی و غيره پالك 1960 – اصلی

1510 فرعی جواد اشتری ششدانگ يك قطعه زمين باير واقع در شهرك ولی عصر- بلوار شاهد- شاهد2
1517 فرعی محمدابراهيم صفائی نژاد شش��دانگ يك قطعه زمين باير واقع در ش��هرك ولی 

عصر- خيابان سعدی- بين سعدی11و 13
1531 فرعی مهدی مس��لمان زاده ششدانگ يكباب منزل واقع در شهرك ولی عصر- 

حاشيه بلوار چمران

1532 فرعی امير گلی ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در شهرك ولی عصر- امتداد 
بلوار پاسداران- زير بلوار

1534 فرعی علی محسنی دشت بياض ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در خيابان اصناف3
1539 فرعی احمد حسن پور گوشيك ششدانگ يكباب منزل و زمين متصل واقع در 

شهرك وليعصر- خيابان فردوسی28 
1540 فرعی امير گلی ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در انتهای شهرك چدانی 
1550 فرعی بتول ثابت قدم ششدانگ يكقطعه زمين باير واقع در شهرك چدانی 

1551 فرعی امير گلی ششدانگ يكقطعه زمين قسمتی از محوطه واقع در خيابان جامعه ياوری 
قطعه مفروزه اراضی مشهور به جعفری و غيره پالك 2026 – اصلی

245 فرعی ش��يما قريشی ششدانگ يكقطعه زمين با حفظ و تثبيت كاربری باغ واقع 
در انتهای ميالن ابومنصور يك 

قطعات مفروزه بندسار تقی نيا و غيره پالك 2062 – اصلی
3 فرعی اقدس يوسفی ششدانگ يكقطعه زمين بندسار كه مساحت 86.68 متر مربع 
واقع در ضلع جنوب پالك جزء حريم شيله می باشد واقع در اراضی پشت آب شاهيك

 4 فرعی اقدس يوسفی ششدانگ يكقطعه زمين بندسار كه مساحت 89.62 متر مربع 
واقع در ضلع شمال پالك جزء حريم شيله می باشد. واقع در اراضی پشت آب شاهيك

شهر قاین
3386- اصلی فاطمه قاس��م زاده قاين شش��دانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در 

اراضی مشهور به سرگو
3430- اصلی رضا دهقان زاده ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در ديمه زارات 

راه قديم مهموئی و اسفشاد
3431- اصلی ش��ركت تعاونی مجتمع اصناف قهس��تان شش��دانگ يك قطعه زمين 
مزروعی به شرط تجميع با قسمتی از پالك يك فرعی از 3343-اصلی واقع در جاده 

قاين – زيركوه – پشت نمايندگی ايران خودرو – فاز 2 شهرك صنوف آالينده
3432- اصلی ش��ركت تعاونی مجتمع اصناف قهس��تان شش��دانگ يك قطعه زمين 
مزروعی به شرط تجميع با قسمتی از پالك يك فرعی از 3343-اصلی واقع در جاده 

قاين – زيركوه – پشت نمايندگی ايران خودرو – فاز 2 شهرك صنوف آالينده
قطعات مفروزه اراضی تهماج انجول پالك 3434 – اصلی

 1 فرعی سيدحس��ين ميرحسينی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی و مشجر كه 
مساحت 514.06 متر مربع واقع در ضلع شرق و جنوب آن جزو حريم شيله می باشد.
2 فرعی سيدحس��ين ميرحس��ينی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی و مشجر كه 
مساحت 554.94 متر مربع واقع در ضلع جنوب و غرب آن جزو حريم شيله می باشد.

3 فرعی سيدحس��ين ميرحس��ينی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی و مشجر كه 
مساحت 296.95 متر مربع واقع در ضلع شمال و شرق آن جزو حريم شيله می باشد.

4 فرعی سيدحس��ين ميرحس��ينی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی و مشجر كه 
مساحت 489.95 متر مربع واقع در ضلع شمال و شرق آن جزو حريم شيله می باشد.

5 فرعی سيدحس��ين ميرحس��ينی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی و مشجر كه 

مساحت 169.30 متر مربع واقع در ضلع شمال و غرب آن جزو حريم شيله می باشد.
6 فرعی سيدحس��ين ميرحس��ينی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی و مشجر كه 
مساحت 217.42 متر مربع واقع در ضلع شمال و غرب آن جزو حريم شيله می باشد.

شهر قاین
3435- اصلی حميد زارعی ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار واقع در اراضی مشهور به زرده

3437- اصلی ش��ركت تعاونی مجتمع اصناف قهستان به شماره ثبت 834 و شناسه 
ملی 10860479400 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به شرط تجميع با قسمتی 
از پالك يك فرعی از 3343- اصلی واقع در جاده قاين- زيركوه پشت نمايندگی ايران 

خودرو- فاز 2 شهرك صنوف آالينده
3438- اصلی ش��ركت تعاونی مجتمع اصناف قهستان به شماره ثبت 834 و شناسه 
ملی 10860479400 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی به شرط تجميع با قسمتی 
از پالك يك فرعی از 3343- اصلی واقع در جاده قاين- زيركوه پشت نمايندگی ايران 

خودرو- فاز 2 شهرك صنوف آالينده
3439- اصلی ش��ركت تعاونی مجتمع اصناف قهستان به شماره ثبت 834 و شناسه 
ملی 10860479400 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی واقع در جاده قاين- زيركوه 

پشت نمايندگی ايران خودرو- فاز 2 شهرك صنوف آالينده
3440- اصلی ش��ركت تعاونی مجتمع اصناف قهستان به شماره ثبت 834 و شناسه 
ملی 10860479400 ششدانگ يك قطعه زمين مزروعی واقع در جاده قاين- زيركوه 

پشت نمايندگی ايران خودرو- فاز 2 شهرك صنوف آالينده
3441- اصلی حس��ن حبيب اللهی شش��دانگ يك قطعه زمين مزروعی ديم واقع در 

جاده فيروزآباد
3442- اصلی محمدرضا عباسپور محمد عباسپور ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار 

بصورت مشاعا بالمناصفه واقع در حاشيه جاده قديم مهموئی 
لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس��بت به امالك آگهي ش��ده در باال 
معترض مي باش��د؛ و يا اينكه بين متقاضيان و ديگري اقامه دعوي شده، و در جريان 
اس��ت مي بايست اعتراض و يا گواهي مش��عر بر جريان دعوي خود را از تاريخ انتشار 
نوب��ت اول اين آگهي ظرف 90 روزو در مورد آگهي اصالحي در مدت 30 روز به اداره 
ثبت اس��ناد و امالك قائنات تسليم؛ و رسيد دريافت نموده، ودر اجراي ماده 86 آيين 
نامه قانون ثبت معترض بايد از تاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي ظرف مدت يكماه 
دادخواس��ت  به مرجع ذيصالح قضائي تقديم؛ وگواهي الزم از مرجع مذكور أخذ و به 
اين اداره تس��ليم نمايند.در غير اينصورت اداره ثب��ت بدون توجه به اعتراض عمليات 
ثبت��ي رابا رعايت مق��ررات ادامه خواهد داد. ضمناً حق��وق ارتفاقي در صورت مجلس 
تحدي��دي منظور مي گردد.وازتاري��خ تنظيم صورت مجلس تحديد ت��ا 30 روز قابل 

اعتراض خواهد بود.آ-9900119
تاريخ انتشار نوبت اول : 99/2/1 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 99/03/01                  
علی صفايی فر - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك قاين
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5روزنامـه صبـح ایـران

میزان زکات فطره بر اساس فتوای رهبر معظم انقالب معارف: حضرت آیت اهلل خامنه ای در پاسخ به استفتایی درباره مبلغ، مقدار فطریه و اینکه چه چیزی باید به عنوان فطریه پرداخت شود، می فرمایند: 
مکلف باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند، هر نفری یک صاع )تقریباً سه کیلو( گندم یا جو یا خرما یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند این ها به مستحق بدهد و اگر پول یکی از این ها را هم بدهد کافی 

است. گفتنی است؛ بر اساس نظر ایشان، مبلغ زکات فطره برای سال ۱۳۹۹ شمسی مطابق سال ۱۴۴۱ قمری، بر مبنای قیمت گندم، ۱۰هزار تومان است.

در نشست علمی »قدس و فلسطین در آینه فقه مقاومت« مطرح شد

قواعد فقهی، حمایت از فلسطین را تأیید می کند©

وسائل: در آستانه روز جهانــی قدس، نشست علمی »قدس و فلسطین در آینه 
فقه مقاومت« با ارائه حجت االسالم دکتر سیدسجاد ایزدهی؛ رئیس پژوهشکده 
نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشــه اسالمی و حجت االسالم دکتر 
ذبیح اهلل نعیمیان؛ عضو گروه فقه سیاســی دانشــگاه باقرالعلوم)ع( در ســالن 

نشست های مؤسسه رسا برگزار شد.
در این نشســت، حجت االســالم ایزدهی در پاسخ به این 
پرســش که آیا بایســته های فقهی، حمایت کنونی ما از 
فلسطین را می پذیرد یا خیر، اظهار کرد: احادیث و روایت ها 
به ما می گوید که باید از مظلوم دفاع و با ظالم مبارزه کنیم؛ 
بر اساس این احادیث، چنانچه به یک مسلمانی در گوشه ای 
از عالم ظلم شود، ما موظف به دفاع از او هستیم. در فقه چند قاعده وجود دارد 
که این مسئله را تأیید می کند؛ مثل قاعده »نفی سبیل« که بر اساس آن، کافران 
بر مســلمانان سلطه ندارند و چنانچه این اتفاق بیفتد باید برای از بین بردن آن 
اقدام شود. مقصود از سلطه در این قاعده، اعم است از سلطه فرهنگی، جغرافیایی 
و اقتصادی که رژیم اشغالگر صهیونیسم هر سه سلطه را دارد؛ پس ما موظف به 

مقابله با این رژیم هستیم تا این سلطه از بین برود.
وی ادامه داد: قاعده مسلم دیگری که در فقه مطرح است قاعده »عدالت« است. 
عدالت به این معناست که هر چیزی در جای خود قرار گیرد و وقتی ما از اسرائیل 
سخن می گوییم یعنی رژیمی که در جای خود قرار نگرفته و با غصب حق مسلم 
مردم فلســطین، سرزمین آن ها را اشغال کرده است. پس ما برای اجرای عدالت 

مکلف ایم که با این رژیم منحوس مبارزه کنیم و حق را به حقدار برسانیم.
رئیس پژوهشکده نظام های اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی درباره 
منطق مقاومت ابراز کرد: بر اساس منطق مقاومت، داراالسالم زمان بردار نیست. 
این وظیفه بدون اینکه مقید به زمان و مکان خاصی باشد، بر دوش تمام مسلمانان 
است؛ حتی کشور ایران که با فلسطین مرز جغرافیایی ندارد. طبق این منطق، باید 
در مقابل رژیم غاصبی که می خواهد از نیل تا فرات را از آِن خود کند، طوری رفتار 

کنیم که مهاجرت معکوس رخ دهد.

مقاومت، هم دفاع نظامی است، هم فرهنگی و هم اقتصادی»
در ادامه این نشست، حجت االسالم نعیمیان به آیه چهارم 
سوره مبارکه »اسراء« اشاره کرد و گفت: خداوند متعال در 
این آیه می فرماید: »ما در تورات به بنی اسرائیل خبر دادیم 
که قطعاً دو بار در زمین فســاد می کنید و )در برابر طاعت 
خدا( به سرکشی و طغیان )و نسبت به مردم به برتری جویی 
و ستمی( بزرگ دچار می شوید«؛ امروزه اسرائیل به حدی از خشونت رسیده که 
می توان گفت مشــمول این آیه است که خداوند متعال هزار و 400 سال پیش 

نسبت به آن انذار داده است.
وی ادامه داد: در فضای کنونی باید مسئله مقاومت پررنگ تر از قبل جلوه کند و 
ما نیز باید اهتمام به قوت آن داشته باشیم؛ البته، روشن است که ماهیت مقاومت 
در چنین زمانی نباید تنها دفاع نظامی باشد؛ چراکه حمالت نظامی تنها بخشی 
از هجوم مشرکان بر این کشور مظلوم است؛ بخش دیگری که قابل اهمیت است 
حمله اقتصادی و فرهنگی اســت. نگاه ما به استکبار نباید تک بعدی باشد؛ اگر 
امروزه استکبار جنبه تمدنی پیدا کرده که مجموعه ای از امور فرهنگی، اقتصادی 

و نظامی را در اختیار دارد، مقاومت نیز باید به مثابه آن باشد.
عضو هیئت علمی گروه فقه سیاســی دانشگاه باقرالعلوم)ع( با اشاره به واقعیت 
اســرائیل بیان کرد: واقعیت این رژیم یک دوگانگی دارد که ما نباید از آن غافل 
شــویم؛ یک جنبه آن همان رژیم غاصبی اســت که مرتکب جنایت هایی علیه 
فلسطین شده و جنبه دیگر، نمایندگی از استکبار جهانی است. خشمی که ما از 
اسرائیل داریم نباید ما را از جنبه دوم غافل کند. اگر نگاه ما به اسرائیل این  گونه 
باشد، مقاومت نیز بر اساس همین وضعیت تعریف می شود؛ یعنی بخشی از ماهیت 
مقاومت، دفاع از فلســطین در برابر هجوم و حمله رژیم اشغالگر است و بخشی 

دیگر، نمایندگی مقاومت در مبارزه با استکبار جهانی است.

احمدی شــیروان   مریم  معارف/   
حجت االسالم دکتر محمد ملک زاده، عضو 
انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه قم، 
در گفت وگو با قدس به مناسبت فرارسیدن 
آخرین جمعه ماه مبــارک رمضان و روز 
جهانی قدس، با بیان اینکه دفاع از مظلوم 
در ادبیــات اســالمی دارای منطق دینی 
بسیار قوی است، به تشریح مواردی از آن 
در آیات قــرآن کریم پرداخته و می گوید: 
خداونــد در آیه 9 ســوره ممتحنه، دقیقاً 
به موضوع ســرزمین های اشغالی و نحوه 
برخورد مســلمانان با این اشغال تاریخی 
اشاره کرده و می فرماید: »إِنََّما یَْنَهاُکُم اهلل 
یِن َوأَْخَرُجوُکْم  َعِن الَِّذیــَن َقاتَُلوُکْم فِي الِدّ
ِمــْن ِدیَارُِکْم َوَظاَهُروا َعلَــی إِْخَراِجُکْم أَْن 
الُِموَن«  تََولَّْوُهْم َو َمْن یََتَولَُّهْم َفأُولَِئَک ُهُم الَظّ
یعنی خداوند شما را از دوستی و سازش با 
افرادی نهی می کند که در امر دین با شما 
جنگیدنــد و از وطنتان بیرون کردند و بر 

بیرون کردن شما همدست شدند.
او تصریــح می کند: رژیم اشــغالگر قدس 
و حامیــان آن نمونه عینــی متجاوزان و 
مصداق بارز این آیه شــریفه هســتند و 
خداوند می فرماید که شــما اجازه ندارید 
با این متجاوزان و حامیان آن ها ســازش 
کنید؛ بعد در ادامه می فرماید هر شخصی 
که با آنان دوســتی و یاوری کند، خودش 
نیز در ردیف ستمگران است. طبق دستور 
صریح قرآن کریم، وظیفه ما مسلمانان در 
برابر این رژیم غاصب، قطع رابطه و مبارزه 
برای آزادی قدس شــریف است؛ بنابراین 
می توانیــم نتیجه بگیریم ســران مرتجع 
عرب که امروز برای خشــنودی آمریکای 
متجاوز دستور به ســازش با رژیم غاصب 
صهیونیستی می دهند خود مصداق این آیه 
شریفه بوده و در جبهه ظالمان و ستمگران 

قرار می گیرند.

جهاد مظلوم در برابر ظالم حق »
طبیعی و عقلی اوست

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه علمیه 

قم می افزاید: خداونــد در آیات دیگر نیز 
از مظلومــان دفاع کرده و بــه آن ها نوید 
می دهد که در صورت ایســتادگی در برابر 
ظلم و تجاوز حتماً مورد نصرت الهی قرار 
می گیرند. خداوند در آیه 39 ســوره حج 
َُّهْم ُظلُِموا  می فرماید: »أُِذَن لِلَِّذیَن یُقاتَُلوَن بِأَن
َو إِنَّ اهلل َعلــی نَْصِرِهْم لََقِدیٌر«. در آیه 40 
همین سوره نیز آمده است که »مورد ستم 
قرار گرفتگان همان ها هستند که از خانه و 
شهر خود به ناحق رانده شده اند؛ اگر با این 
متجاوزان پیکار نکنید آن ها فقط مساجد و 
معابد مسلمانان را خراب نمی کنند بلکه هر 
عبادتگاهی که نام خدا در آنجا برده شود را 
ویران می کنند، زیرا آن ها ظالم و متجاوز 

هستند و با خداوند پیکار می کنند«.
ملک زاده در ادامه می گوید: در آیات سوره 
حــج خداوند به دو نکته مهم از فلســفه 
جهــاد در برابر ظالم اشــاره می کند؛ اول 
اینکــه خداوند می فرماید جهاد مظلوم در 
برابر ظالم حق طبیعی و عقلی هر انســان 
اســت و هر که مورد ظلم واقع شود حق 
دارد در برابر ظالم قیام و جهاد کند؛ دیگر 
اینکه قصد ظالمان از بین بردن نام خدا و 
مکان و عبادتگاهی است که نام خدا در آن 

برده شود.
او یــادآور می شــود: می دانیــم که هدف 

اســرائیل غاصب تخریــب بیت المقدس، 
قبله اول مسلمین است؛ امری که بارها و 
بارها گفته اند و در این 70 سالی که حضور 
غاصبانه خــود را بر این ســرزمین تداوم 
بخشیده اند تالش کرده اند بیت المقدس را 
تخریــب کنند، اما دلیل اصلی که تاکنون 
موفق نشده و هرگز نیز موفق نخواهند شد 
این است که فلسطینیان و حامیان آن ها 
که در رأس آن ها جمهوری اسالمی ایران 
اســت، در برابر این قضیه قیام کرده اند و 
حمایت از این مردم مظلوم ســبب شده 
متجاوزان نتوانند به آمال خود جامه عمل 

بپوشانند.

مبارزه با مستکبران از وظایف اصلی »
حکومت اسالمی است

عضو هیئت علمی گروه سیاست پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسالمی عنوان می کند: 
در آیه 75 ســوره نساء نیز خداوند فرموده 
اســت: »چرا شــما در راه خــدا ]و در راه 
نجات [ مردان و زنان و کودکان مستضعف 
نمی جنگیــد؟ همانــان کــه می گویند: 
»پروردگارا، ما را از این شهری که مردمش 
ستم پیشــه اند بیرون ببر، و از جانب خود 
برای ما سرپرستی قرار ده، و از نزد خویش 
یــاوری برای ما تعیین فرمــا«. در منطق 

قرآن کریم، مســلمین یــک امت واحد و 
مخلوق یک خالق هستند و تمام مسلمانان 
مســئولیت و وظیفه دارند در برابر ظلمی 
که اتفاق می افتد سکوت نکنند. به فرموده 
پیامبر)ص( فــردی که صدای مظلومی را 
بشنود و کمک نکند الیق مسلمان بودن 

نیست.
حجت االســالم ملک زاده با بیــان اینکه 
حضرت علی)ع( ظلم ســتیزی و مبارزه با 
مســتکبران و دفاع از حقوق مظلوم را از 

وظایف اصلی حکومت اسالمی 
می داند، ادامه می دهد: حضرت 
علــی)ع( در جنــگ نهــروان 
فریــاد زد و اعالم کرد که ناتوان 
ســتمدیده در نظر مــن، عزیز 
است تا حقش را بگیرم و زورمند 

ســتمگر نزد مــن، حقیر و 
ضعیف است تا حق دیگران را 

از او بستانم.
او می گوید: در نظام سیاســی 
شــیعه مســلمانان عالوه بر 
ظلم ستیزی باید به مظلومان 
نیز در غلبه بر ظالمان کمک 
کرده و از حقوق مظلومان دفاع 
کنند. دشمنی با ظالم و کمک 

به مظلوم دو اصل اساسی است 
که در وصیت نامه حضرت علی)ع( به امام 
حسن)ع( و امام حســین)ع( مورد تأکید 
قرار گرفته است: »َو ُکونا لِلّظالِِم َخْصماً، َو 
لِلَْمْظُلوِم َعْوناً«. یعنی دشمن ستمگر و یاور 

و پشتیبان ستمدیده باشید.
حجت االسالم ملک زاده در پایان می گوید: 
در حکومت حضرت علی)ع( وقتی خلخال از 
پای زنی یهودی درآوردند، امیرالمؤمنین)ع( 
فرمود که اگر مســلمانی پس از شــنیدن 
چنین حادثه ای از شدت تأسف بمیرد، مورد 
مالمت نیست؛ بلکه مرگ به جهت تأثیر از 
این مورد شایسته است، زیرا به فردی ظلم 
شــده و دیگران هم نظاره گــر آن بوده اند؛ 
بنابراین وظیفه دفاع از مظلوم دارای پشتوانه 

عمیق و منطق دینی است.

گفت وگو با حجت االسالم ملک زاده به بهانه روز جهانی قدس

دفاع از مظلوم دارای پشتوانه عمیق دینی است

رژیم اشغالگر 
قدس و حامیان 
آن، نمونه عینی 
متجاوز از منظر 

قرآن کریم 
هستند

بــــــرش

رمضان و سیاست ©
روزه داری کــه در تعقیب هــر نماز واجب 
زمزمه می کند: »خدایا! اندوه هر غمزده ای 
را بزدا و هر غریبی را به وطن بازگردان و هر 
اسیری را رهایی بخش«، )نک به: کفعمی، 
المصباح، جنه...، ص617( دینداری آگاه از 
سیاست و حاکمیت زورمداران دیوسیرت بر 

بشریت است.
و درود خدا بر امام خمینی)ره(، عارفی بصیر 
که با اعالم آخرین جمعه رمضان به عنوان 
روز قدس، نشان داد که باید پس از یک ماه 
روزه و شب زنده داری، خود را عضوی از پیکر 
مســلمانان و درد آنان را درد خود دانست. 
این، فریاد پاره تِن امام راحل است که طنین 
آن در این گنبد دّوار مانده اســت: »واهلل و 
باهلل ما در برابر این قضیه  مســئولیم... واهلل 
قضیه ای که دل پیغمبر اکرم را امروز خون 
کرده است، این قضیه است... اگر حسین بن  
علی بود می گفت اگر می خواهی برای من 
عزاداری کنی، برای من سینه و زنجیر بزنی، 
شعار امروز تو باید فلسطین باشد... آیا این ها 
مسلمان  نیستند، عزیزان ندارند؟ آیا این ها 
برای حق مشروع بشری قیام نمی کنند؟... 
اولین سؤالی که پس از ُمردن  از ما می کنند 
همین است که در زمینه همبستگی اسالمی 
چــه کردید؟... مراجع تقلیــد بزرگی مثل 
آیت اهلل حکیم و دیگران رسماً فتوا داده اند 
که کســی که در آنجا کشته می شود، اگر 
نماز هم نخواند، شــهید در راه خداست...« 
)از سخنان شهید مرتضی مطهری در سال 

)1348
و از حضرت امام علی بن موســی الرضا)ع( 
اســت: در بــرآوردن نیاز مؤمنان و شــاد 
کردن آنان و دور کردن ناگواری از ایشــان 
کوشا باشــید، که کاری نزد خدا عّز و جّل، 
پس از واجبات، برتر از شــاد کردن مؤمن 
نیســت. عمل صالح و کوشش در عبادت را 
به پشت گرمِی دوســتی خاندان محمد)ع( 
ترک نکنید و دوستی خاندان محمد)ع( و 
فرمانبری از ایشان را به اعتماِد عبادت، ترک 
نکنید که هیچ یک بدون دیگری پذیرفته 

نمی شود. )صدوق، فقه الرضا، ص339(
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آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه خانم منصوره مصطفایی فرزند رضا با ارائه دو برگ استشهادیه منضم به درخواست کتبی 
جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی به ای��ن اداره مراجعه نموده و مدعی گردیده که س��ند مالکیت 
شش��دانگ پالک ثبتی ۵۷۲ فرعی از ۴۹ اصلی بخش ۱۴زیرکوه واقع در مزرعه حاجی آباد را به علت 
نامعلوم مفقود نموده که با بررسی ثبت دفتر امالک و پرونده ثبتی معلوم گردید که پالک مذکور ذیل 

ثبت ۱۸۸دفتر جلد ۲ صفحه ۱۶۴ در مورخه
۴ / ۰۹ / ۱۳۸۷ - به نام خانم صدیقه رضایی علی آباد به شماره شناسنامه ۳ صادره از قاینات به شماره 
ملی ۶۵۲۹۸۴۸۹۳۴ ثبت و س��ند مالکیت به شماره سریال ۱۵۵۹۳۷ب ۸۵صادر و تسلیم گردیده و 
سپس به موجب سند انتقال قطعی شماره ۶۸۹۹۸- ۲۶ / ۰۹ / ۱۳۸۷ دفتر اسناد رسمی شماره ۶ قاین 
به خانم منصوره مصطفائی منتقل گردیده است و پس از آن به موجب سند رهنی شماره ۶۸۹۹۹مورخه 
۲۶ / ۰۹ / ۱۳۹۷ - دفتر خانه فوق الذکر تمامی ششدانگ پالک مذکور در قبال مبلغ ۲۹۰۸۰۴۷۶۲ 
ریال به مدت ۱۴۴ ماه در رهن بانک مس��کن ش��عبه قاینات فرار گرفته است و سابقه ای بیش از این 
ندارد لذا مراتب به اس��تناد ماده ۱۲۰ آئین نامه اصالحی قانون ثبت آگهی و متذکر می گردد که هر 
کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده که در این آگهی ذکر نشده یا مدعی وجود سند 
مالکیت نزد خود می باش��د باید تا ده روز پس از انتش��ار آگهی به این اداره مراجعه و اعتراض خود را 
ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در 
صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت المثنی نوبت اول صادر و به 

متقاضی تسلیم خواهد شد .۹۹۰۱۳۴۱
 غالمرضا صادقیان  - رئیس  اداره  ثبت اسناد وامالک  زیرکوه 

آگهی مزایده اموال غیر منقول
 به موجب پرونده اجرایی به کالس��ه ۱۳۹۸۰۴۰۰۶۲۱۷۰۰۰۹۴۰وش��ماره بایگانی ۹۸۰۰۱۳۶ اجرای ثبت زبرخان 
بانک ملت به اس��تناد س��ند رهنی و شرطی شماره ۲۴۲۱۴-۱۳۹۴/۱۲/۱۱ دفتر ۱۶ نیشابور اقدام به صدور اجراییه 
به مبلغ دویس��ت ونود ودو میلیون و س��یصدو سیزده هزاروهشتصد وسی وسه ریال علیه محمد رضا یوسفی فرزند 
غالمرضا صادر نموده است که پس از ابالغ اجرایی و طی مراحل قانونی حسب درخواست بستانکار اموال غیرمنقول 
به ش��رح ذیل: ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی یکهزارو هفتصدو هش��تاد فرعی واقع در اراضی اکبر آباد پالک 
چهل ودو  اصلی بخش چهار زبرخان به مساحت دویست متر مربع که عرصه صد متر مربع اعیان مسکونی به صورت 
دوبلکس اس��کلت فلزی دوبلکس و تمامی س��رامیک سقف کرومیت دارای امتیاز آب برق گاز و نود متر زیر زمین و 
حدود بیست ونه متر پارکینگ سقف با سقف ضربی دیوار پذیرایی تا یک متر سرامیک می باشد. به مبلغ دو میلیارد 
ریال معادل دویست میلیون تومان توسط کارشناس رسمی ارزیابی گردیده است که پس از قطعیت ارزیابی جلسه 
مزایده در روز یکش��نبه مورخه ۹۹/۳/۱۸ - هجده خرداد نود ونه از س��اعت۹ الی ۱۲ ظهر در محل اداره ثبت اسناد 
و امالک زبرخان با حضور مسئولین اجرا و نماینده مقام قضایی دادگستری زبرخان تشکیل می گردد و مبلغ مزایده 
از دو میلیارد ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. نیمعشر اجرائی و حق حراج 
و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد 

به عهده برنده مزایده خواهد بود.آ-۹۹۰۱۳۴۰
 سید حسن پورموسوی  -  رئیس ثبت اسناد و امالک زبرخان

آگهی مزایده مال غیرمنقول نوبت اول
به موجب دادانامه ۹۸۰۹۹۷۵۱۹۹۶۰۰۹۰۷ صادره از ش��عبه اول دادگاه عمومی و حقوقی شهرستان باخرز محکوم 
علیهم شیر محمد مالک خیابانی و خانم کشور نظری ساه الخ محکوم هستند به پرداخت تعداد ۸۷ سکه تمام بهار 
آزادی )از ماترک متوفی( بابت اصل خواسته در حق خانم فاطمه رجبی دهبرزوئی و مبلغ ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت 
نیم عشر در حق دولت در پرونده اجرایی شماره ۹۸۰۰۷۶ که بعلت عدم پرداخت یکباب منزل مسکونی واقع در تایباد 
خیابان گندمکاران یک پالک ۳ بشرح ذیل توقیف و به قیمت ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ارزیابی شده است بدینوسیله 
جهت فروش ش��روع مزایده س��اعت ۱۱ الی ۱۲ روز ۱۳۹۹/۳/۲۰ در محل اجرای احکام مدنی حوزه قضایی تایباد 
تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد 
در صورت تمایل متقاضیان می توانند ۵ روز قبل از موعد مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال 
داده شود الزم به ذکر است ۱۰٪ بهای مزایده في المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه 
از خریدار دریافت خواهد شد در صورتیکه به هردلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد ۱۰٪ سپرده وی به 
نفع دولت ضبط خواهد شد . چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد. 

مشخصات ملک : میزان عرصه مطابق وضع موجود به مساحت حدود ۱۳۰ مترمربع به ارزش هرمترمربع ۶.۰۰۰.۰۰۰ 
ریال جمعا به ارزش ۷۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباش��د. و اعیان به مس��احت ۱۵۰ مترمربع )مسکونی(، دو طبقه، فاقد 
ش��ناژ، نما س��رامیک جمعا به ارزش ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد. همچنین دارای دو امتیاز آب، دو امتیاز برق، دو 
امتیاز گاز و دیوار کش��ی به ارزش ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال میباشد.ششدانگ ملک مورد نظر به شرط تخلیه و تحویل و 
فارغ از هرگونه دیون جمعا به ارزش ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال( بر آورد و ارزیابی 
میگردد.ضمنا ملک مذکور در دو طبقه احداث شده است طبقه همکف امکان بازدید نبوده و درب ورودی قفل بوده و 
طبقه اول نیز در اختیار مستأجر میباشد. الزم بذکر است حسب استعالم از شهرداری تایباد ملک موصوف به شماره 
نوسازی ۲۲-۲۷-۳-۴ براساس آخرین بازدید کارشناسی به شماره ۲۲۵۷۲ مورخ ۹۲/۱۱/۱۵ بدهی های کل پرونده 

مبلغ ۳۰.۲۳۳.۸۴۰ ریال اعالم شده است.تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۳/۱ آ-۹۹۰۱۳۰۹
دادورز اجراي احکام شعبه ۱ دادگاه عمومي حقوقي شهرستان تایباد - صادق دادمحمدي سرخسي

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه غالم نبی حنفی دارای شناسنامه شماره ۸۲۰ به شرح دادخواست به کالسه ۹۹۰۰۰۰۸/ح۳ از این شورا 
درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالغنی حنفی  به شناسنامه ۳۳۶ در تاریخ 

۱۳۸۸/۵/۶ در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
۱-  ذبیح اله حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۵۶۷ متولد ۱۳۵۹/۳/۱۰ صادره از تایباد فرزند متوفی

۲- سخی حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۳۳۶ متولد ۱۳۵۰/۱/۱ صادره از تایباد فرزند متوفی
۳- محمد حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۵۶۴۸ متولد ۱۳۶۷/۱۰/۱ صادره از تایباد فرزند متوفی
۴- غالم نبی حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۸۲۰ متولد ۱۳۶۴/۱/۱ صادره از تایباد فرزند متوفی
۵- فاطمه حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۲۰۲۶ متولد ۱۳۶۵/۱/۱ صادره از تایباد فرزند متوفی

۶- خرامان حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۵۶۶ متولد ۱۳۵۷/۴/۱ صادره از تایباد فرزند متوفی
۷- عذرا منصوری بوته گز فرزند عبدالغفار ش ش ۳۴۹ متولد ۱۳۳۸/۹/۵ صادره از تایباد همسر متوفی 
۸- زهرا حنفی فرزند عبدالغنی ش ش ۰۷۴۰۱۶۸۷۶۲ متولد ۱۳۷۱/۹/۱۰ صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی 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.  تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱  آ-۹۹۰۱۳۱۰
محمد باری - قاضی شورا شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای شهرام نقیبی دارای شماره ملی ۰۳۲۰۰۹۲۸۷۹ به شرح دادخواست به کالسه ۹۸۰۴۰۲ از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمزه زیبایی تونه ئی  به شناسنامه 
۰۷۴۸۹۳۲۹۵۱ در تاری��خ ۱۳۹۴/۱/۵ در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به : 
۱-  کشور دین دوست با کد ملی ۰۷۴۹۰۱۸۹۷۶ فرزند دین محمد صادره از تایباد مادر متوفی 

۲- شایسته زیبائی تونه ئی با کد ملی ۰۷۴۸۹۳۳۲۱۲ فرزند تاج محمد صادره از تایباد همسر متوفی
۳- محمد زیبائی تونه ئی با کد ملی ۰۷۴۰۲۳۰۷۶۱ فرزند حمزه صادره از تایباد فرزند متوفی
۴- حسین زیبائی تونه ئی با کد ملی ۰۷۴۰۷۹۴۶۹۸ فرزند حمزه صادره از تایباد فرزند متوفی

۵- رضا زیبائی تونه ئی با کد ملی ۰۷۴۰۷۹۴۷۱۱ فرزند حمزه صادره از تایباد فرزند متوفی
۶- فرزانه زیبائی تونه ئی با کد ملی ۰۷۴۰۲۵۴۶۵۰ فرزند حمزه صادره از تایباد فرزند متوفی
۷- اعظم زیبائی تونه ئی با کد ملی ۰۷۴۰۷۹۴۷۰۱ فرزند حمزه صادره از تایباد فرزند متوفی

اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده ۳۶۲ ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا 
هر کسی 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.  تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ آ-۹۹۰۱۳۱۱
سیدسعید هرمزی  - قاضی شورا شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای حسین باغیشنی فرزند عباس ش ش ۶ به استناد دو برگ استشهادیه گواهی امضا شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است ۱- سند مالکیت مربوط 
به پنج سهم مشاع از بیست سهم مشاع ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۵۷۳ فرعی واقع در اراضی باغشن 
پالک ۱۱۳ اصلی بخش ۳ زبرخان به نام نامبرده می باشد که به علت بی احتیاطی مفقود گردیده که با بررسی دفتر 
امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت ۴۰۸۳ صفحه ۳۶۹ دفتر ۲۵ به نام بلقیس خانم سرهنگی 
فرزند حس��ین ثبت گردیده س��پس مع الواسطه برابر سند ش��ماره ۳۰۲۰۵-۵۰/۱۰/۰۲ دفتر ۷ نیشابور به حسین 
باغیش��نی فرزند عباس ش ش ۶ انتقال قطعی نموده اس��ت. ۲- سند مالکیت مربوط به پنج سهم مشاع  از بیست 
س��هم مشاع ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۵۷۳ فرعی واقع در اراضی باغشن پالک ۱۱۳ اصلی بخش 
۳ زبرخان به نام نامبرده می باشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که 
سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت ۴۰۸۳ صفحه  ۳۷۵ دفتر ۲۵ به نام غالمعلی درودی فرزند محمدتقی ثبت گردیده 
سپس مع  الواسطه برابر سند شماره ۳۰۲۰۵-۵۰/۱۰/۰۲ دفتر ۷ نیشابور به حسین باغیشنی فرزند عباس ش ش۶ 
انتقال قطعی نموده است.۳- سند مالکیت مربوط به دو سهم و نیم مشاع از بیست سهم مشاع ششدانگ یک قطعه 
زمین به شماره پالک ۵۷۳ فرعی واقع در اراضی باغشن پالک ۱۱۳ اصلی بخش ۳ زبرخان به نام نامبرده می باشد به 
علت بی احتیاطی مفقود گردیده که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت ۴۰۸۳ 
صفحه ۳۷۲ دفتر ۲۵ به نام غالمرضا درودی فرزند محمدتقی ثبت گردیده س��پس مع  الواس��طه برابر سند شماره 
۳۰۲۰۵-۵۰/۱۱/۰۲  دفتر ۷ نیشابور به حسین باغیشنی فرزند عباس ش ش ۶ انتقال قطعی نموده است. ۴- سند 
مالکیت مربوط به دو سهم  و نیم مشاع از بیست سهم مشاع ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک ۵۷۳ فرعی 
واقع در اراضی باغشن پالک ۱۱۳ اصلی بخش ۳ زبرخان به نام نامبرده می باشد به علت بی احتیاطی مفقود گردیده 
که با بررسی دفتر امالک مشخص گردید که سند مالکیت نامبرده ذیل ثبت ۴۰۸۳ صفحه ۳۷۸ دفتر ۲۵ به نام فاطمه 
درودی فرزند محمد حسن ثبت گردیده سپس مع الواسطه برابر سند شماره ۳۰۲۰۵- ۵۰/۱۰/۰۲ دفتر ۷ نیشابور 
به حسین باغیشنی فرزند عباس ش ش ۶  انتقال قطعی نموده است و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا به 
اس��تناد ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است 
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدورسند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-۹۹۰۱۲۵۰
 سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

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

    برابر آرای صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی درگز تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضای آنان به ش��رح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک درگز تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
  بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

۱. خانم مریم عباسیان جشن آبادی فرزند رضاقلی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
ششدانگ ۵۲/۴۷ متر مربع قسمتی از پالک ۳۷ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

۷ قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
۲. آقای کوروش قربان زاده فرزند آقاگلدی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
۱۵۶/۴۲ متر مربع قسمتی از پالک ۷۸ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
۳.  آقای حسن شایسته پایاب فرزند یوسف یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت ششدانگ 
۱۴۵/۹۴ متر مربع قسمتی از پالک ۹۲ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان 

خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی

۴. آقای اس��الم مالداری گنداب فرزند براتعلی شش��دانگ یک باب منزل به مساحت ۲۷۲/۸۸ متر مربع قسمتی از 
پالک های ۱۲۴ الی ۱۲۶ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش ۷ قوچان خریداری نه 
سهم مشاع از ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای غالمعلی عابد زاده و یک سهم مشاع از ده سهم 

ششدانگ از آستان قدس رضوی
۵. آقای مهدی قهرمانی فرزند عوض گلدی شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت ۱۱۸/۵۱ متر مربع قس��متی از 
پالک ۱۳۲ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش ۷ قوچان خریداری نه سهم مشاع از ده 
س��هم ششدانگ مع الواس��طه از مالک رسمی آقای علی اصغر خلیل زاده و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از 

آستان قدس رضوی
۶. آقای محمدرضا ناصریان چرمی فرزند غالمحسین ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۷۹/۳۵ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۶۵ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف ش��هر قطعه س��ه درگز بخش ۷ قوچان خریداری نه سهم مشاع از 
ده سهم ششدانگ مع الواسطه از مالک رسمی آقای یحیی بایسته توتک و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ از 

آستان قدس رضوی
۷. خانم بی بی کبری سجادی فرزند سیدحسینعلی یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
شش��دانگ ۳۶۴/۹۵ متر مربع قس��متی از پالک ۲۳۱ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز 

بخش ۷ قوچان خریداری از مالک رسمی آستان قدس رضوی
۸. آقای علیقلی جاویدی آقکاریز فرزند صفرعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۱۷۷/۴۳ متر مربع تمامی پالک 
۴۱۱ فرعی از یک اصلی واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی 
آقای سهراب دالوری و یک سهم مشاع از ده سهم ششدانگ قسمتی از پالک های ۳۲ و ۳۳ فرعی از یک اصلی از 

مالک رسمی آستان قدس رضوی
۹. آقای محمد بهبودی زنگالنلو فرزند علی و خانم زینب میر فرزند عباسعلی مشاعاً بالسویه ششدانگ اعیان یک باب 
منزل مسکونی به مساحت ۱۹۵/۷۲ متر مربع قسمتی از پالک ۱۹� اصلی واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه 

سه درگز بخش ۷ قوچان که متقاضیان عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده اند.
۱۰. آقای حمید علی پورکیوانلو ششدانگ اعیان یک قطعه محوطه مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۰۰۰۰ متر 
مربع قس��متی از پالک ۱۹� اصلی واقع در مزرعه دس��تجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان که متقاضی 

عرصه آن را بموجب سند رسمی از آستان قدس رضوی اجاره نموده است.
۱۱. آقای قربان برایتان فرزند حس��ینعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۷۵/۹۰ متر مربع تمامی باقیمانده 
پالک ۱۳۴ فرعی از ۹۶� اصلی واقع در قریه دودانلو قطعه ۶ درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواس��طه از مالک 

رسمی آقای صفرعلی قربان زاده دودانلو 
۱۲. آقای عباس فالحت جعفرآبادی فرزند نقدعلی ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۴۱۹/۵۰ متر مربع قسمتی 
از پالک ۱۳ فرعی از ۱۹۲� اصلی واقع در کالته یعقوب میاب قطعه ۸ درگز بخش ۷ قوچان خریداری مع الواسطه از 

مالک رسمی آقایان رمضان پهلوان میاب و عیسی کارگر میاب
۱۳. آقای علی حیدری مقدم فرزند باباصفر ششدانگ یک باب منزل به مساحت ۲۱۲/۴۰ متر مربع تمامی پالک های 
۱۳۷۱ و ۱۳۷۲� اصلی واقع در شهر درگز قطعه دو درگز بخش ۷ قوچان خریداری پالک ۱۳۷۱� اصلی مع الواسطه 

از مالک رسمی آقای علی فرامرزی و تمامی پالک ۱۳۷۲� اصلی از محل مالکیت خودش آ-۹۹۰۱۳۰۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۰۳/۰۱         تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۰۳/۱۶

ناصر حسن زاده - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

انحصار وراثت
اقای مراد میرزاده فرزند میر دراء به شماره ملی ۳۵۹۱۴۹۹۶۶۸به شرح دادخواست کالسه پرونده شماره ۵۷/۱/۹۸ 
در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده اس��ت که ش��ادروان میردراء میرزاده به 
ش��ماره ملی ۳۵۹۰۸۱۲۶۹۹ و شماره شناس��نامه ۵۱۳ در تاریخ ۱۳۷۷/۸/۷ در زادگاهش بزمان بعلت کهولت سن 
فوت نموده است وورثه حین الفوت وی عبارتند از :۱-متقاضی با مشخصات  فوق پسر متوفی ۲-فاطمه میرزاده به 
شماره ملی ۳۵۹۰۰۳۰۷۹۸دختر متوفی ۳-مرضیه میرزاده به شماره ملی ۳۵۹۱۰۱۵۶۹۵ دختر متوفی ۴- حسین 
میرزاده به ش��ماره ملی ۳۵۹۱۰۲۴۷۲۴ پس��ر متوفی ۵-احمد میرزاده ۳۵۹۱۲۱۶۴۳۷ پسر متوفی ۶-علم میرزاده 
به شماره ملی ۳۵۹۱۴۹۹۶۵۱پسر متوفی ۷-عباس میرزاده به شماره ملی ۳۵۹۰۸۲۲۶۸۶ پسرمتوفی ۸- امان اله 
میرزاده به شماره ملی ۳۵۹۱۱۷۴۳۲۷ پسر متوفی ۹- حبیب میرزاده  به شماره ملی ۳۵۹۰۸۲۷۲۳۸ پسر متوفی 
۱۰- عزیز میر زاده به شماره ملی ۳۵۹۰۸۲۷۲۴۶ پسر متوفی ۱۱-علیرضا میرزاده به شماره ملی ۳۵۹۰۸۲۷۲۵۴ 
پسر متوفی ۱۲-غالمرضا میرزاده به شماره ملی ۳۵۹۱۰۸۱۶۵۵ پسر متوفی ۱۳-  محمد رضا میر زاده  به شماره ملی 

۳۵۹۱۰۸۱۶۶۳ پسر متوفی ۱۴-بشناس میرزاده به شماره ملی ۳۵۹۱۰۲۴۷۳۲ فرزند گل محمد همسر متوفی .
اینک با اتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از متوفی نزد اوست 
از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز( به دادگاه عمومی بزمان تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد .آ-۹۹۰۱۳۰۳

رئیس شورای حل اختالف بزمان –اکبر گلشن

رونوشت اگهی انحصار وراثت
اقای اله داد ناروئی فرزند نظر محمد  به ش��ماره ملی ۳۵۹۰۸۴۷۸۹۱ به ش��رح دادخواس��ت کالسه پرونده شماره 
۱۰/۱/۹۹ در این ش��ورا درخواس��ت گواهی انحصار وراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان نظر محمد 
ناروئی فرزند رحمت  به شماره ملی ۳۵۹۰۸۱۴۹۹۳ در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۵ در زادگاهش بزمان بعلت کهولت سن فوت 
نموده وورثه حین الفوت وی عبارتند از :۱-متقاضی بامشخصات فوق پسر متوفی ۲-مه نور ناروئی فرزند قادر به شماره 
ملی ۳۷۱۹۱۸۹۸۰۵ همسر متوفی ۳-خالقداد ناروئی  به شماره ملی ۳۵۹۰۸۸۷۴۲۷پسر متوفی ۴-حوا ناروئی به 
شماره ملی ۳۵۹۱۱۹۳۸۶۰ دختر متوفی ۵-مکه ناروئی به شماره ملی ۳۵۹۱۱۹۰۲۴۱دختر متوفی ۶- مدینه ناروئی 

به شماره ملی ۳۵۹۱۱۹۰۲۵۱ دختر متوفی ۷- پری ناروئی به شماره ملی ۳۵۹۰۸۴۷۸۸۳ دختر متوفی 
اینک بااتمام تشریفات قانونی درخواست مزبور را در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراض یا وصیت نامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )۳۰روز(به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد . آ-۹۹۰۱۳۰۴
رئیس شورای حل اختالف بزمان –اکبر گلشن

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای غالمرضا عرب پور قائم آباد فرزند محمد حسین با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود 
را در دفتر اس��ناد رس��می شماره ۲ زابل به شماره ۱۳۹۹۰۲۱۵۲۶۳۰۰۰۰۱۴- ۹۹/۱/۳۰ گواهی نموده است  اعالم 
داشته که  سند مالکیت  ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۵۲۰۵ مترمربع پالک ۶/۶۲۰-اصلی  واقع در 
بخش ۲ سیستان غالمرضا عرب پور قائم آباد ذیل ثبت ۴۷۴۵ صفحه ۴۳۶ دفتر جلد ۳۰ که به نام غالمرضا عربپور 
قائم آباد صادر و تس��لیم گردیده و اعالم داش��ته که بر اثر  جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب تبصره یک 

اصالحی ماده  ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله 
ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی  باین اداره 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف 
مدت مقرر اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن  به متقاضی مبادرت خواهد نموده. م الف:۱۳۸ آ-۹۹۰۱۳۰۵
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای غالمرضا عرب پور قائم آباد فرزند محمد حسین با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود 
را در دفتر اس��ناد رس��می شماره ۲ زابل به شماره ۱۳۹۹۰۲۱۵۲۶۳۰۰۰۰۱۷- ۹۹/۱/۳۰ گواهی نموده است  اعالم 
داشته که  سند مالکیت ۳۲۰۰ مترمربع مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۹۷۸۷ مترمربع پالک 
۶/۸۱۵-اصلی واقع در بخش ۲ سیستان غالمرضا عرب پور قائم آباد ذیل ثبت ۴۷۴۳ صفحه ۴۳۰ دفتر جلد ۳۰ که 
به نام غالمرضا عربپور قائم آباد صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر  جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب 
بموجب تبصره یک اصالحی ماده  ۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه هر کسی نسبت به ملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار 
آگهی  باین اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید 
و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض نرسیده یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق 

مقررات به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن  به متقاضی مبادرت خواهد نموده. م الف:۱۳۹ آ-۹۹۰۱۳۰۶
 مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای غالمرضا عرب پور قائم آباد فرزند محمد حسین با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود 
را در دفتر اس��ناد رس��می شماره ۲ زابل به شماره ۱۳۹۹۰۲۱۵۲۶۳۰۰۰۰۱۷- ۹۹/۱/۳۰ گواهی نموده است  اعالم 
داشته که  سند مالکیت  ششدانگ یکقطعه باغ مشجر به مساحت ۱۱۷۵ مترمربع پالک ۶/۵-اصلی واقع در بخش ۲ 
سیستان غالمرضا عرب پور قائم آباد ذیل ثبت ۴۷۴۴ صفحه ۴۳۳ دفتر جلد ۳۰ که به نام غالمرضا عربپور قائم آباد 
صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر  جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده  
۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی  باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسیده یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن  به متقاضی مبادرت خواهد نموده. م الف:۱۴۰تاریخ انتشار: ۹۹/۳/۱ آ-۹۹۰۱۳۰۷
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
چون آقای غالمرضا عرب پور قائم آباد فرزند محمد حسین با تسلیم دو برگ فرم فقدان سند مالکیت که امضاء شهود 
را در دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره ۲ زابل به شماره ۱۳۹۹۰۲۱۵۲۶۳۰۰۰۰۱۶- ۹۹/۱/۳۰ گواهی نموده است  اعالم 
داش��ته که  س��ند مالکیت  ششدانگ یکباب منزل به مس��احت ۴۳۲ مترمربع پالک ۶/۴-اصل ی واقع در بخش ۲ 
سیستان غالمرضا عرب پور قائم آباد ذیل ثبت ۵۰۹۹ صفحه ۳۰۹ دفتر جلد ۳۲ که به نام غالمرضا عربپور قائم آباد 
صادر و تسلیم گردیده و اعالم داشته که بر اثر  جابجایی مفقود گردیده  لذا مراتب بموجب تبصره یک اصالحی ماده  
۱۲۰ آیین نامه اصالحی قانون ثبت  آگهی می شودکه هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا 
مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد  ظرف مدت ده  روز از تاریخ انتشار آگهی  باین اداره مراجعه و اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت نماید و چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض 
نرسیده یا در صورت اعتراض سند مالکیت ارائه نشود اداره ثبت اسناد زابل طبق مقررات به صدور سند مالکیت المثنی 

و تسلیم آن  به متقاضی مبادرت خواهد نموده. م الف:۱۳۷تاریخ انتشار: ۹۹/۳/۱   آ-۹۹۰۱۳۰۸ 
مهدی پهلوانروی- رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی نوبتی )سه ماهه چهارم سال 1398(
حوزه ثبتی خوشاب

به دس��تور ماده۱۲قانون ثبت و ماده ۵۶ آئین نامه مذکوراسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهای تابعه حوزه ثبتی داورزن که تا آخر اسفندماه۱۳۹۸تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش۵خوشاب

پالک۸۱-اصلی اراضی دیمه زار چرو:
۸۴۵فرعی،رمضانعلی غفاری فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی باغی بمساحت۴۸۴۳۰مترمربع

پالک۲۵۸-اصلی اراضی رباط جز:
۲۷۵۳فرعی،احمد رباط جزی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت۲۴۵۹۴.۶۰مترمربع

۲۷۵۴فرعی،سید حسین امینی پور فرزند سید محمود ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت۴۲۴۰۳.۵۳مترمربع
بخش ۱۰ نیشابور الحاقی به خوشاب

پالک۷-اصلی اراضی مشکان:
۳۱۷فرعی،رحمان مجیدی فرد فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت ۲۵۵۳۵.۲۳مترمربع

پالک۴۳-اصلی اراضی سیدآباد:
۱۹فرعی،محمدرضا سیدآبادی فرزند عید محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت ۲۲۳۳۱.۸۹مترمربع

۲۰فرعی،پروین سید آبادی فرزند رجبعلی ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت ۳۳۶۴۶.۸مترمربع
لذا در اجراي ماده ۱۶و۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض مي باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جریان رسیدگي است مي بایستي گواهي مشعر بر جریان 
دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهي ظرف ۹۰ روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت ۳۰ روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 
خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف ۹۹/۱۹۰۴( آ-۹۹۰۰۱۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول :      دو شنبه   ۱۳۹۹/۰۲/۰۱    تاریخ انتشار نوبت دوم :    پنج شنبه   ۱۳۹۹/۰۳/۰۱

علیرضا میرزائی -  رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب
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»حق مسکن« کارگران باید ۵۰۰هزار تومان شود ©
خبرآنالین: حميد حاج اسماعيلي، فعال 
کارگري گفت: دولت پايه و مبناي حقوق 
کارگران را افزايــش دهد. در حالي که 
حق مسکن بايد به تمامي نيروهاي کار 
اعم از زن، مرد، مجرد و متأهل پرداخت 
شود، اما برخي کارفرمايان از پرداخت آن 
ســر باز  مي زنند. حال اگر حق مسکن 
حداقل ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شود، شايد تا حدودي رضايت کارگران را 

به همراه داشته باشد.

واردات کامیون های کارکرده صرفه اقتصادی ندارد©
ایرنا: احمد نعمت بخش، دبير انجمن خودروسازان ايران گفت: واردات کاميون های 
کارکرده اقتصادی نبوده و به صالح کشور نيست. کاميون های کارکرده در اتحاديه 
اروپا خودمالک نيستند، بلکه در اختيار و مالکيت شرکت های حمل ونقلی هستند 
که به صورت سه شيفته از آن ها کار کشيده می شود. به همين دليل، اين خودروها 
پيمايش بااليی داشــته، قطعات يدکی آن ها نيازمند تعويض بوده و در مجموع 

خريد آن ها به صرفه نيست.

صادرات عسل به صفر رسید©
دانشــجو: بهزاد بانکی پور، مديرعامل 
صندوق زنبور داری گفت: امسال صادرات 
عســل صفر شده اســت. پيش از اين تا 
۵هزار تن عســل به کشورهای ديگر که 
۷۵ درصــد آن برای ترکيــه بود صادر 
می شد و سال گذشته هم حدود يک هزار 
و ۵۰۰ تن عسل صادر شد، اما امسال اين 
صادرات به صفر رسيده است.  وی افزود: سياست گذاری ها و قيمت گذاری های فعلی 
وزارت صمت به نفع واردکننده است. متأسفانه با معلق کردن قانون انتزاع، زنجيره 
توليد منقطع شده است؛ يعنی بخشی از اين زنجيره که مربوط به توليد می شود، 

در اختيار وزارت جهاد کشاورزی است و زنجيره های بعدی در اختيار ما نيست.
 

 حداکثر تراکنش های بانکی ©
به روال عادی بازمی گردد

نود اقتصادی: بانک مرکزی اعالم کرد: از  امروز اول خرداد حداکثر انتقال مجاز 
وجه کارت به کارت )شتابی و درون بانکی( از طريق درگاه های اينترنتی، کيوسک 
و خودپردازها 3 ميليون تومان در شبانه روز است. حداکثر مجاز انتقال وجه کارت 
به کارت از طريق پرداخت سازها يک ميليون تومان و حداکثر برداشت نقدی از 

خودپردازها )داخلی و شتابی( نيز ۲۰۰هزار تومان است.

ارز ۴هزار و 2۰۰تومانی واردات برنج حذف شد©
فارس: رئيس انجمن واردکنندگان برنج با 
ارسال نامه ای به رئيس کل بانک مرکزی، 
ضمن انتقــاد از حــذف ارز ۴هــزار و 
۲۰۰تومانی واردات برنج، نسبت به تبعات 
تخصيص قطره چکانی ارز نيمايی در اين 
زمينه هشدار داد. در اين نامه آمده است: 
علی رغم اهميت تأمين کسری برنج کشور 
از محل واردات برای مصرف 6 دهک اقشــار آسيب پذير و همچنين تأکيد مراجع 
ذی ربط برای ادامه تأمين ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای اين مهم، متأسفانه با مقاومت 
بانک مرکزی و عدم تأمين ارز برای حدود ۵۰۰ هزار تن کاالی رسوبی از بهمن ماه 

۹۸، در ارديبهشت ماه ۹۹ تغيير گروه کااليی برنج انجام شد.

قدس دالیل افزایش قیمت لوازم خانگی در بازار را بررسی کرد

چالش سرمایه  در گردش
 اقتصاد/ زهرا طوسی  ميزان تقاضا در بازار 
تومان  ميليارد  حدود 3۰هزار  ايران  لوازم خانگی 
برآورد می شود. واردات برندهای خارجی ممنوع 
شده و توليدکننده داخلی نيز امکان توليد بيشتر 
ندارد. در چنين شرايطی که کمبود کاال به شکل 
صمت  وزارت  شده،  گرانی  موجب  بی منطقی 
دالر  ميليون   ۱6۰ صادرات  برای  برنامه ريزی  از 

لوازم خانگی خبر داده است.
بررسی آمارهای رسمی منتشر شده وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، حاکی از مثبت بودن رشد توليد 
انواع لــوازم خانگی توســط کارخانجات داخلی 
اســت. افزايش ۱3درصدی توليد لوازم خانگی در 
سال گذشته در حالی روی داده که سال گذشته 
برندهای خارجی که ســهم آن هــا به حدود ۵۰ 

درصد بازار رسيده بود، در کشور حضور نداشتند.
توليد يخچال و فريزر در سال گذشته با ۷ درصد 
رشــد به يک ميليون و ۱6۰ هزار دستگاه رسيد 
که امســال برنامه ريزی شده توليد اين وسيله به 
يک ميليون و 3۰۰ هزار دستگاه برسد. همچنين 
در سال گذشــته توليد ماشين لباسشويی با 33 
درصد رشــد به ۷۴۰ هزار دستگاه رسيد و امسال 
به ۹۰۰هزار دستگاه خواهد رسيد. توليد تلويزيون 
نيز در سال ۹۸ با رشد 6/3درصدی به پايان رسيد. 
کارخانجات داخلی توانســتند سال گذشته ۸۲۵ 
هزار دستگاه تلويزيون توليد کنند. البته اين ميزان 
توليد بسيار کمتر از تقاضای کنونی بازار )دست کم 
۱/۷ ميليون دســتگاه( است، اما پيش بينی شده 
سال ۹۹ به يک ميليون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد. 
توليد کولر آبی با رشد 6/3 درصدی به ۹۰۴هزار و 

۹۰۰ دستگاه رسيده است.

کمبود و گرانی با وجود رشد تولید»
با وجود اينکه تقاضا برای لوازم خانگی در  اقتصاد 
کرونازده تــا ۷۰ درصد افت کرده و در عين حال 
آمارها نشــان از رشد توليد در کشور دارد و عمق 
ســاخت داخل در زمينه بخاری ۹۰درصد، کولر 
۱۰۰درصد، يخچال و فريزر 6۰درصد، آبگرمکن 
۷۵درصد، ماشين لباسشويی 6۰درصد، اجاق گاز 
۹۰درصــد و  تلويزيون نيز تــا 3۰درصد افزايش 
يافته است، هنوز هم کشور با کمبود محصوالت 

لوازم خانگی روبه روست.
پيشی گرفتن تقاضا از عرضه سبب شده تا کاالها 

در بــازار  3۰ تا ۴۰ درصــد گران تر از کارخانه به 
مردم فروخته شوند. مرتضی ميری، رئيس اتحاديه 
لوازم خانگی نيز گفته اســت: بيش از ۸۰ درصد 
لوازم خانگی که در فضای مجازی با قيمت های باال 

به فروش می رسند تقلبی از کار درمی آيند. 
برخی از کارشناســان معتقدنــد افزايش توليد و 
حضور برندهای جديــد لوازم خانگی می تواند به 
کاهش نســبی قيمت کاالها کمــک کند، اما در 
طرف ديگر برخی از کارشناسان لوازم خانگی بر اين 
عقيده هستند افزايش تقاضا از سوی مشتريان از 

يک طرف و کاهش عرضه 
که به دليل خروج برندهايی 
نظير سامســونگ، ال جی 
و يا بــوش از بازار ايران به 
وجود آمده، موجب افزايش 
قيمت لوازم خانگی در بازار 

می شود.
از طرفــی بانک مرکزی از 
ارزی  تاکنون  سال  ابتدای 
را بــه توليدکننــدگان در 
قطعات  واردات  راســتای 
تخصيــص  لوازم خانگــی 
نداده اســت. بــا توجه به 

زمزمه های حــذف ارز نيمايی تخصيص يافته در 
صنف لوازم خانگی، اگر ايــن اتفاق رخ دهد قطعاً 
تأثير زيادی بر قيمت تمام شده لوازم خانگی خواهد 
داشــت، زيرا در اين صورت قيمــت لوازم خانگی 
افزايش می يابــد و در نتيجه آن توان خريد مردم 
باز هم کاهش خواهد يافت و در نهايت اين مسئله 
موجب کاهــش توليد در نتيجــه تعديل نيرو و 

تعطيلی مراکز توليد می شود.

۱۲هزار میلیارد تومان تسهیالت برای »
تحریک تقاضای داخلی 

وزارتخانــه صمت چه می کنــد؟ صادقی نيارکی، 
معاون وزير صمت، يکی از برنامه های وزارتخانه در 
سال جاری را، تحريک تقاضای کاال های مصرفی 
بــادوام در داخل اعالم کــرده و  گفته اين برنامه 
نيازمند تأمين منابع است و در آن ۱۲هزار ميليارد 
تومان تسهيالت ديده شده که 6۰ درصد قيمت 
کاال با استفاده از آن پرداخت می شود و بازپرداخت 
آن به صورت دوســاله و با ســود منطقی در نظر 

گرفته شده است. وی از بانک مرکزی خواسته است 
برای پرداخت تسهيالت و دولت در زمينه پرداخت 
يارانه تســهيالت که حدود ۲۰۰ ميليارد تومان 
پيش بينی شده، همکاری های الزم را انجام دهند.

وی همچنين از صــادرات لوازم خانگی خبر داده 
است. هر چند صادرات لوازم خانگی ايرانی با توجه 
با همجواری ايران با چندين کشوری که خريداران 
خوبی برای انواع محصوالت به حســاب می آيند، 
می تواند بازار پرســودی را بــرای توليدکنندگان 
لوازم خانگــی به وجود بيــاورد، امــا بايد توجه 
داشــت با توجه به شرايط اقتصادی و 
وجود تحريم های چندجانبه، قيمت 
لوازم خانگی ايرانی هــم به تبع موارد 
ديگر افزايش يافته است که اين مسئله 
می تواند در مسير صادرات لوازم خانگی 
بنابراين  ايرانی تهديد محسوب شود، 
بــرای اينکــه بتوانيم ايــن بخش از 
صادرات غيرنفتی را توسعه دهيم، بايد 
با تأمين ارز موردنياز توليدکنندگان و 
حمايت دولتی، موانع موجود را حل و 

فصل کنيم.

صادرات پس از تصرف بازارهای »
داخلی

حميدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن لوازم خانگی 
به خبرنگار ما می گويد:  بازار در ســمت عرضه و 
تقاضا با رکود مواجه شده، زمينه محصوالت داخلی 
در بازار کم اســت و کاالی قاچاق زياد شده است. 
به گفته وی، بايد با تخصيص ســرمايه در گردش 
کارخانه ها، امکان تأمين نياز بازار فراهم شود، چرا 
که اگر اين مســئله حل شود، ديگر نياز به کاال و 
برندهای خارجی نداريم، چون دو برابر نياز داخلی، 

ظرفيت برای توليد در کشور وجود دارد.
وی تأکيــد می کند: شــايد تأمين ســرمايه در 
گردش به نظر دشــوار باشد، ولی به هدف اصلی 
کشــور در صنعت که افزايش عمق ساخت داخل 
اســت، کمک می کند. غزنوی معتقد است: بازار 
لوازم خانگی  کشور يکی از جذاب ترين بازارهای دنيا 
برای برندهای خارجی به شمار می رود. در چنين 
بــازاری به جای صــادرات، اول بايد به فکر  رونق 
توليد داخلی باشــيم. شرکت های توليدکننده ما 
بايد در ابتدا بازار داخل کشور را در اختيار بگيرند 

و رشــد کنند و پس از تصرف ۸۰ درصدی بازار، 
به تصاحب بازارهــای صادراتی فکر کنند. در اين 
صورت می توان گفت اين صنعت عالوه بر تأمين 
نياز داخــل، می تواند تا ســقف يک ميليون دالر 
صادرات را ظرف يکی، دو سال آينده تضمين کند.

عرضه موادخام به تولیدکنندگان قبل از  »
بورس  

حبيــب  اهلل انصاری، دبيــرکل انجمــن صنايع 
لوازم خانگی ايران نيز معتقد است: با وجود اينکه 
نهضت ســاخت داخل از ســوی وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت به راه افتاده و صنايع مختلف به 
دنبال بومی سازی توليد و نيز توليد داخلی قطعات 
هستند، اما تا رسيدن به غايت نهايی بايد واردات 
موادخام و نيازهای اوليه صنايع نيز تسهيل شود تا 

کار توليد به مشکل برخورد نکند.
وی تأکيد می کند: يکی از مشــکالت اين حوزه 
تأمين مواداوليه اســت که اولويت دادن به توليد 
قطعات و مواداوليه را شــامل می شــود. درست 
اســت که مواد اوليه شــامل مس و آلومينيوم در 
ايــران وجــود دارد، ولی گاهی اوقات الزم اســت 
توليدکننده موادی را خارج از کشور وارد کند. بايد 
مواد اوليه ای که در داخل توليد می شود از قيمت 
خوبی برخوردار باشد. راه حل اين امر اين است که 
بايد مجوز واردات بدون منشــأ ارز، بدون سقف و 
بدون تعداد دفعات پيش بينی شــود تا واحدهای 
صنعتــی بتوانند از آن اســتفاده کنند و ديگری 
نيز بومی سازی ساخت قطعاتی است که در حال 
حاضر مورد توجه قرار گرفته است. وی پيشنهاد 
می دهد واحدهای فوالدی، پتروشيمی و غيره که 

تأمين کننده مواداوليه توليدکنندگان هستند، اين 
مواد را ابتدا به توليدکنندگان فروخته و مازاد آن ها 

را از طريق بورس عرضه کنند.

ایجاد برندهای مشترک توسط واحدهای »
تولیدی

آرمان خالقی، دبيرکل خانه صنعت، معدن و تجارت 
ايران نيز می گويد: کمبود و گرانی مواداوليه مورد 
نياز لوازم خانگی موجب افزايش قيمت محصوالت 
لوازم خانگــی توليد داخلی و جوالن کاالی قاچاق 
شده است. توليدکنندگان با توجه به کاهش ارزش 
ريال و کاهش نقدينگی خود و افزايش تورم، برای 
تهيه مواد اوليه مورد نياز، به ســرمايه در گردش 
بيشتری نياز پيدا کرده اند. محدوديت های ناشی از 
تحريم نيز اثر مستقيمی بر صادرات لوازم خانگی 
داشته و در عمل و به تدريج بازار ايران را به بازاری 
بســته و محدود تبديل خواهد کرد. با اين اوصاف 
صاحبــان واحدهای توليدی کوچک و متوســط 
لوازم خانگی اگر بتوانند در قالب کنسرسيوم های 
اقتصادی گرد هم آيند و هزينه های  مشــترک را 
با هم تقسيم کنند، خواهند توانست محصوالتشان 
را با قيمت تمام شــده کمتری توليد کنند. اين 
کنسرســيوم ها با ايجاد برندهای مشــترکی که 
قابليت بروز و ظهور در ابعاد جهانی داشته باشند، 
می توانند بازارهای بين المللی جديدی گشــوده و 
بازارهای داخل را با قدرت بيشتری حفظ  نمايند. 
گفتنی است، در حال حاضر  يک هزار و ۵6۴ واحد 
فعال توليدی با 6۵هزار اشتغال مستقيم در حوزه 
لوازم خانگی داريم و تعداد ۷۰۰ جواز جديد صادر 

شده که ۲۷هزار شغل ايجاد می کند.

باید با تخصیص 
سرمایه در گردش 
کارخانه ها، امکان 
تأمین نیاز بازار 
فراهم شود، چرا که 
اگر این مسئله حل 
شود، دیگر نیاز 
به کاال و برندهای 
خارجی نداریم

بــــــــرش

یک میلیون تومان تسهیالت برای سرمایه گذاری بازنشسته ها در صندوق واسطه گری یکم  برنا: عباس معمارنژاد، معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی و بیمه گفت: نظر به جذابیت سرمایه گذاری 
در صندوق واسطه گری یکم ، صندوق بازنشستگی کشوری برای هر بازنشسته ای که قصد مشارکت در این سرمایه گذاری را داشته باشد، یک میلیون تومان تسهیالت در نظر گرفته است. پیرو اقدام مثبت 

صندوق بازنشستگی کشور، صندوق بازنشستگی بانک ها هم برای بازنشستگان خود تسهیالت یک میلیون تومانی در نظر گرفته است.

خـــبر
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آگهی مشمولین سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸خورشیدی حوزه ثبتی شهرستان شیروان
بدس��تور ماده ۱۲وماده۵۹آئین نامه مذکور اشخاص که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخشهای ۵قوچان 
حوزه ثبتی شهرستان شیروان تاآخرآذرماه۹۸تقاضای ثبت نموده آمد و همچنین مواردی که آگهی آن برابرتبصره یک 

ماده ۲۵اصالحی ثبت بایدتجدیدگردد بانوع ملک موردتقاضابرای اطالع عموم بشرح ذیل اعالم میگردد
قطعه یک شیروان بخش ۵قوچان

۱۲۸ فرعی از۲۴فرعی از۷۰۰اصلی آقای براتمحمداقبالی ششدانگ یکباب راهرو
۴فرعی ازیک فرعی از۱۲۴۵اصلی آقای  رضاباغانی شیروان وبانوان افسانه وفرزانه باغانی شیروان،ششدانگ یک باب 

منزل که رضا باغانی نسبت به سه دانگ وافسانه وفرزانه بالسویه نسبت به سه دانگ
قطعه دوشیروان بخش ۵قوچان)آگهی اصالحی( واقع درقریه توده پالک ۲۱اصلی

۲۲۰فرعی آقای محمدرضا نورمحمدزاده یک س��هم مش��اع ازشش سهم از  شش��دانگ دیمه زار که درآگهی قبلی 
اشتباهأ یک سهم مشاع از ۸سهم قیدگردیده است

لذا به دس��تور مواد۱۶و۱۷قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی ش��ده درباالمعترض می باش��د ویااینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده ودرجریان اس��ت می بایستی اعتراض ویا گواهی مشعربرجریان دعوی 
خودراازتاریخ انتش��ارنوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف نود روز ودرمورد آگهی اصالحی درمدت سی 
روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��یروان تسلیم ورسید دریافت نموده ودراجرای تبصره ۲ماده واحده قانون تعیین 
تکلیف پرونده های معترض ثبت معترضین ازتاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض 
خودرابه مراجع ذیصالح قضایی تقدیم گواهی الزم از مراجع مذکور اخذوبه این اداره تسلیم نمایند ضمنأحقوق ارتقای 
درموقع تحدید حدود درصورت مجلس تحدیدی منظورمیگردد وازتاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز 

قابل اعتراض خواهد بود.آ-۹۹۰۰۱33
تاریخ انتشارنوبت اول:۹۹/۰۲/۰۱    تاریخ انتشارنوبت دوم:۹۹/۰3/۰۱

صمد ابراهیم زاده  - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهي نوبتي مشمولین سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸  اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان جغتاي
به دستور ماده ۱۱  قانون ثبت و ماده ۵۹ آئیننامه قانون مذکور اسامي اشخاصي که نسبت به امالک ذیل که تا آخر 
سه ماهه چهارم سال ۱3۹۸ در حوزه ثبتي شهرستان جغتاي درخواست ثبت نموده اند و همچنین مواردي که آگهي 
نوبتي آن برابر تبصره یک ماده ۲۵ قانون ثبت که با صدور رأي هیئت نظارت تجدید مي شود به شرح ذیل آگهي و 

به اطالع عموم مي رساند :     بخش ۷ سبزوار     اراضي جغتاي    پالک  ۵-  اصلي
۴۵۴۷  فرعي -  آقاي  محمود جغتائي فرزند برات  ششدانگ یک قطعه زمین مشجر.

اراضي عباس آباد  قندی   پالک  ۱۵۹-  اصلي
۱۶۴  فرعي -  آقاي  ابراهیم علیمي فرزند رحمت اله  ششدانگ یک باب دامداري .

آگهی اصالحی
۱-  پیرو آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال ۱3۹۸ این اداره که در تاریخهای ۰۸/۰۱ و ۱3۹۸/۰۹/۰۲ و به شرح ادامه 
منتشر شده است ،"بخش ۷ سبزوار اراضي مشهور به کالته سپیدارجغتاي پالک - اصلي پالک  ۴۴۸۴ فرعي آقاي  
مجید  الهیاري ثاني فرزند غالمحس��ن شش��دانگ یک قطعه باغ و زمین متصل به آن تقاضاي ثبت نموده"، که در 
آن پالک اصلي ملک مورد تقاضا  قید نگردیده، بصورت اراضي مش��هور به کالته س��پیدارجغتاي پالک   ۵ - اصلي 

اصالح مي گردد.
۲-   پیرو آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال ۱3۹۸ این اداره که در تاریخهای ۰۸/۰۱ و ۱3۹۸/۰۹/۰۲ و به شرح ادامه 
منتشر شده است ،"بخش ۷ سبزوار اراضي مشهور به کالته سپیدارجغتاي پالک - اصلي ۴۴۸۵  فرعي -  آقاي  مجید  
الهیار ثاني فرزند غالمحس��ین  شش��دانگ یک قطعه باغ "، که در آن پالک اصلي آن قید نگردیده ، بصورت اراضي 
مشهور به کالته سپیدارجغتاي پالک   ۵ - اصلي و نیز نام خانوادگي متقاضي الهیار ثاني و نام پدرش غالمحسین 

منتشر شده که اشتباه مي باشد و به  نام خانوادگي الهیاري ثاني و نام پدرش غالمحسن اصالح مي گردد. 
3-  پیرو آگهي نوبتي سه ماهه دوم سال ۱3۹۸ این اداره که در تاریخهای ۰۸/۰۱ و ۱3۹۸/۰۹/۰۲ و به شرح ادامه 
منتشر شده است ، پالک " ۱ فرعي -  آقاي سید حسین مختاري فرزند سیدعلي ششدانگ یک قطعه زیمن مزروعي 
"که بخش ۷ سبزوار اراضي مجاور دیمه سار محمدآباد پالک ۶3۹ – اصلي در ابتداي آن قید نگردیده و همچنین نوع 

ملک یک قطعه زیمن قید شده که یک قطعه زمین صحیح است که بدین وسیله اصالح مي گردد. 
لذا به دستور مواد ۱۶ و ۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض میباشد و یا  اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي شده و در جریان است میبایست اعتراض یا گواهي مشعر به جریان دعوي خود 
را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهي تا نود روز و  در مورد آگهي هاي اصالحي تا سي روز کتباً به  اداره ثبت اسناد و 
امالک شهرستان  مربوط تسلیم و رسید در یافت نمود و در اجراي تبصره ۲ ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده 
هاي معترض ثبتي وماده ۸۶ آئیننامه اصالحي قانون ثبت معترضین مي بایست ضمن تسلیم اعتراض خود به اداره 
ثبت اسناد  و امالک محل تا یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائي تقدیم و گواهي الزم را از 
مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقي در موقع تحدید حدود و در صورتمجلس تحدیدي 

منظور خواهد شد و از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدي تا سي روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-۹۹۰۰۱۲۸
تاریخ انتشار نوبت اول :      ۰۱ /۰۲ /۱3۹۹   تاریخ انتشار نوبت دوم:      ۰۱ /۰3 / ۱3۹۹

حمیدرضا آریان پور
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جغتاي

آگهی نوبتی مشمولین سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸
اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان جوین

به دستور ماده ۱۱ قانون ثبت و ماده ۵۹ آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک 
واقع در بخش های تابعه حوزه ثبتی جوین تا آخراسفند ماه ۱3۹۸ تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که 
آگه��ی نوبت��ی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵ اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با ذکر نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
 بخش ۷ سبزوار       اراضي حکم اباد پالک ۹۴– اصلي

۱۵۶ فرعی اقای احمد رضا کاظمی مقدم فرزند یحیی ششدانگ یک قطعه زمین مشجر مشتمل بر استخر ذخیره 
اب و ساختمان و ساختمان گالب گیری        اراضی سیدآباد  پالک ۱۴۰ –اصلی

۱۰۲۹ فرعی اقای جعفر خرم نژاد فرزند براتعلی و خانم معصومه بهرامی فرزند ابولقاسم ششدانگ یک قطعه زمین 
مشجر بالمناصفه ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی

 اراضی کالته حسین خان  پالک ۱۴۰–اصلی
۴۸۵ فرعی اقای حس��ن معراجی نسب فرزند صادق نس��بت به ۱۸۹۷۸ سهم مشاع و اقای ابوذر کالته عربی فرزند 

عبدالعلی نسبت به 3۴۰۴۸ سهم مشاع از ۵3۰۲۶ سهم ششدانگ یک قطعه زمین مشجر و مزروعی
 اراضی رحمت اباد  پالک ۱۵۶–اصلی

3۹۸  فرعی اقای مجید افشار پور فرزند قربان ششدانگ یک قطعه زمین مشجر
لذا به دستور مواد ۱۶و۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوا شده و در جریان است می بایستی اعتراض ویا گواهی مشعر به جریان دعوا خود 
را از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی ظرف مدت ۹۰ روز در مورد آگهی اصالحی در مدت 3۰ روزبه 
اداره ثبت اسناد وامالک جوین تسلیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره دو ماده واحد ه قانون تعیین تکلیف 
پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواست اعتراض 
خود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ وبه این اداره تسلیم نمایند ضمنا حقوق 
ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظورو از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ 

روز قابل اعتراض خواهد بود. آ-۹۹۰۰۱۲۹
 تاریخ انتشار نوبت اول :    ۱3۹۹/۰۲/۰۱                           تاریخ انتشار نوبت دوم :    ۱3۹۹/۰3/۰۱

محمود ابراهیمی -  رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان جوین

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸ حوزه ثبت ملک شهرستان درگـز
بر اس��اس مواد ۱۱)اصالحی ۱3۱۷/۰۷/۱۰( و ۱۲ )اصالحی ۱33/۰3/۱۰(  قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه اجرایی 
قانون مذکور امالکی که در سه ماهه چهارم سال ۱3۹۸ پذیرش درخواست ثبت شده و همچنین امالکی که طبق 
ماده ۱3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و آیین نامه مربوطه در هیات حل 

اختالف منجر به صور رای گردیده به شرح ذیل برای اطالع عموم آگهی می گردد.
 پالک یک اصلی اطراف شهر قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان

۱. پالک ۵۰۴3 فرعی مجزی شده از 3۷ فرعی از یک اصلی خانم مریم عباسیان جشن آبادی نه سهم مشاع از ده 
سهم ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۵۲/۴۷ متر مربع

۲. پالک ۵۰۴۴ فرعی مجزی شده از 33 فرعی از یک اصلی آقای علیقلی جاویدی آقکاریز نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۲3/۹۸ متر مربع

3. پالک ۵۰۴۵ فرعی مجزی ش��ده از ۹۲ فرعی از یک اصلی آقای حس��ن شایسته پایاب نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۱۴۵/۹۴ متر مربع

۴. پالک ۵۰۴۶ فرعی مجزی شده از ۲3۱ فرعی از یک اصلی خانم بی بی کبری سجادی نه سهم مشاع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ 3۶۴/۹۵ متر مربع

۵. پالک ۵۰۶۱ فرعی مجزی ش��ده از ۷۸ فرعی از یک اصلی آقای کوروش قربان زاده نه س��هم مش��اع از ده سهم 
ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت ششدانگ ۱۵۶/۴۲ متر مربع

پالک ۲� اصلی کالته قطورآباد قطعه سه درگز بخش ۷ قوچان
۶. پالک 3۶۸ فرعی مجزی شده از ۲� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در زمین محل بقعه و مسجد 
و قبرستان متروکه ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر مسجد و بقعه و قبرستان متروکه به مساحت ۶۵۶۲/3۸ متر مربع

پالک ۲۰۲ � اصلی قریه دربندی علیا قطعه هشت درگز بخش ۷ قوچان
۷. پالک ۴۰3 فرعی مجزی شده از ۲۰۲� اصلی آقای حیدرعلی ظهیری ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیمه 

زاری به مساحت ۹۹۴۸۵ متر مربع
پالک ۲۵۸ � اصلی مزرعه نوخندان قطعه یازده درگز بخش ۷ قوچان

۸. پالک ۹۹۰ فرعی مجزی شده از ۲۵۸� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان درگز به تصدی در وقف ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۱۱۷۲/۱۷ متر مربع

۹. پ��الک ۱۱۷3 فرع��ی مجزی ش��ده از ۲۵۸� اصلی اداره اوقاف و امور خیریه شهرس��تان درگز به تصدی در وقف 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت ۲۹۶۴۸/۶3 متر مربع

پالک ۲۶۲ � اصلی مزرعه پالکانلوسفلی قطعه یازده درگز بخش ۷ قوچان
۱۰.  پالک ۹3 فرعی مجزی شده از ۲۶۲� اصلی آقای علی حاتمی پالکانلوسفلی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 

به مساحت ۱3۸۲۷/۸۲ متر مربع
      لذا اشخاصی که نسبت به رقبات درخواست ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراضی داشته باشند می توانند به 
استناد ماده ۱۶ قانون ثبت از تاریخ انتشار نوبت اول این آگهی تا ۹۰ روز درخواست واخواهی خود را کتباً به دبیرخانه 
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز تسلیم و رسید اخذ نمایند و یا هرگاه بین متقاضیان و دیگری قبل از انتشار 
این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شده و یا در جریان باشد معترض بایستی گواهی مشعر بر جریان دعوی خود 
را تسلیم و رسید دریافت دارند و از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت، ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خ�ود را به 
مراجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند ضمناً حقوق ارتفاقی در 
موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی قید میگردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا 3۰ روز 

قابل اعتراض خواهد بود. آ-۹۹۰۰۱۲۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3۹۹/۰۲/۰۱           تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3۹۹/۰3/۰۱

ناصر حسن زاده - رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان درگز

آگهی نوبتی )سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۸(
حوزه ثبتی خوشاب

به دس��تور ماده۱۲قانون ثبت و ماده ۵۶ آئین نامه مذکوراسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهای تابعه حوزه ثبتی داورزن که تا آخر اسفندماه۱3۹۸تقاضای ثبت نموده اند با نوع ملک مورد تقاضا برای 

اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد:
بخش۵خوشاب                     پالک۸۱-اصلی اراضی دیمه زار چرو:

۸۴۵فرعی،رمضانعلی غفاری فرزند عبداهلل ششدانگ یک قطعه زمین زراعی باغی بمساحت۴۸۴3۰مترمربع
پالک۲۵۸-اصلی اراضی رباط جز:

۲۷۵3فرعی،احمد رباط جزی فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت۲۴۵۹۴.۶۰مترمربع
۲۷۵۴فرعی،سید حسین امینی پور فرزند سید محمود ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت۴۲۴۰3.۵3مترمربع

بخش ۱۰ نیشابور الحاقی به خوشاب          پالک۷-اصلی اراضی مشکان:
3۱۷فرعی،رحمان مجیدی فرد فرزند محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت ۲۵۵3۵.۲3مترمربع

پالک۴3-اصلی اراضی سیدآباد:
۱۹فرعی،محمدرضا سیدآبادی فرزند عید محمد ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت ۲۲33۱.۸۹مترمربع

۲۰فرعی،پروین سید آبادی فرزند رجبعلی ششدانگ یک قطعه باغ پسته بمساحت 33۶۴۶.۸مترمربع
لذا در اجراي ماده ۱۶و۱۷ قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهي شده در باال معترض مي باشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگري اقامه دعوي در دادگاه شده و در جریان رسیدگي است مي بایستي گواهي مشعر بر جریان 
دعوي یا اعتراض خود را از تاریخ انتشار نوبت اول این اگهي ظرف ۹۰ روز و در مورد اگهي اصالحي به مدت 3۰ روز 
به این اداره تسلیم ورسید دریافت نماید و معترض باید ظرف یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتي دادخواست 

خود را به مرجع قضایي ذیصالح تقدیم در غیر اینصورت متقاضي یا نماینده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوطه 
مراجعه و گواهي عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به این اداره ثبت تسلیم نماید .اداره ثبت بدون توجه به اعتراض 

عملیات ثبتي را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد.)م الف ۹۹/۱۹۰۴( آ-۹۹۰۰۱۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول :      دو شنبه   ۱3۹۹/۰۲/۰۱   تاریخ انتشار نوبت دوم :    پنج شنبه   ۱3۹۹/۰3/۰۱

علیرضا میرزائی -  رئیس ثبت اسنادوامالک خوشاب

آگهی موضوع ماده ۳ قانون وماده ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 

امالک واقع در بخش ۱۵ یزد- علی آبا د و توابع
۱۵ فرعی از ۱۱۷- اصلی – آقای س��ید اس��داله کالنتری ششدانگ خانه باغچه پالک ثبتی  برابر به  مساحت ۵۸۰ 
متر مربع  برابر رای شماره ۱3۹۸۶۰3۲۱۰۰۶۰۰3۰۶۴ مورخ ۱3۹۸/۱۲/۰۴ واقع در مزرعه حکیم آباد پیشکوه تفت  

خریداری عادی مع الواسطه از سید جواد کالنتری  مالک رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی 

تقدیم نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-۹۹۰۰۷۴۴
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه ۱3۹۹/۰۲/۱۷    تاریخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه ۱3۹۹/۰3/۰۱

امیر حسین جعفری ندوشن
رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت 

اصالحیه
احترام��اً پیرو ش��ماره آگه��ی ۹۹۰۱۱۰3 م��ورخ ۹۹/۰۲/۲۸ بن��ام محمدرضا صفار مفرد، قیمت شش��دانگ ملک 

۲3/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال صحیح می باشد.آ-۹۹۰۱3۵۵
دادیار واحد مزایده: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
آگهی اصالحی موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره ۱3۹۸۶۰3۰۸۰۰۱۰۰۴۴۰۱ � ۱3۹۸/۱۱/۲۹ هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم زیبا کدخدا   فرزند گل بخش   بشماره شناسنامه  صادره از بیرجند    نسبت به ششدانگ 
یک باب منزل  به مساحت ۱۴۶/۸۸ متر مربع قسمتی از ۱۴۰۲ � اصلی بخش ۲ بیرجند از محل مالکیت غالمحسین 
مطلب زاده  محرزگردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض،دادخواست 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-۹۹۰۱3۴۷
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱3۹۹/۰3/۰۱                          

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد رهنی(
شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان واقع در طبقه چهارم قطعه یازدهم به ش��ماره پالک ثبت��ی ۱۱۷۹ فرعی از ۱۶ 
اصلی مفروز و مجزا ش��ده از 3۸۴ فرعی از اصلی مذکور قطعه ۱۱ واقع در بخش 3 ناحیه حوزه ثبت ملک تنکابن 
اس��تان مازندران به نش��انی :تنکابن – خ فردوسی شرقی – پاسبان محل – جنب مسجد جامع به مساحت ۹۸.۴۴ 
مترمربع که ۴۸/3 مترمربع آن تراس مسقف شرقی و ۴۱/۱ مترمربع پیشرفتگی است. که با شماره دفتر الکترونیکی 
۱3۹۵۲۰3۱۰۰۰۸۰۱۰۰3۸ به نام عیسی خانی الموتی دارای سابقه است و حدود و مشخصات آن به شرح ذیل است 
: شماال در هفت قسمت که قسمت های اول و هفتم آن شرقی ، قسمت های دوم و چهارم آن جنوبی است. اول درب 
و دیواریست مشترک به طول ۱.۷۴ سانتیمتر به راه پله مشاعی دوم دیواریست مشترک به طول ۲.۹۰ به آپارتمان 
قطعه ۱۰ پنجم  دیواریست مشترک بطول ۱.۵۷ سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۰  چهارم دیواریست مشترک به طول 
۱.۲۱ سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۰ پنجم دیواریست مشترک بطول ۴.۶۶ سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۰ ششم 
دیواریست مشترک بطول ۱.۲۴ سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۱۰ هفتم دیواریست مشترک بطول ۵.۴۹ سانتی متر به 
آپارتمان قطعه ۱۰  شرقا در چهار قسمت که قسمت های اول و دوم و سوم و چهارم آن جنوبی است. اول دیوار و 
پنجره است بطول ۲.۵۶ بفضای کوچه دوم نرده ایست بطول ۱.3۱ سانتی متر سوم نرده ایست قوس بیرونی بطول 
۲.۵3 سانتی متر چهارم نرده ایست قوس بیرونی بطول ۲.۵3 سانتی متر جنوبا دیوار و پنجره است بطول ۹.۲۶ سانتی 
متر به فضای سقف طبقه اول غربا در سه قسمت که قسمت های دوم و سوم آن شمالی است.اول دیوار و پنجره است 
بطول ۵.۴۴ سانتی متر به فضای سد رودخانه دوم دیواریست بطول ۴.۹۶ سانتی متر به فضای محوطه مشاعی سوم 
دیواریست بطول ۰.۶۱ سانتی متر به راه پله مشاعی.مشخصات منضمات ملک : انباری قطعه ۷ به مساحت ۲.۲۵ به 
حدود اربعه شماال درب و دیواریست بطول ۱.3۰ سانتیمتر به پیلوت مشاعی شرقا دیواریست مشترک بطول ۱.۷۵ 
سانتیمتر به فضای پر زیر کوچه جنوبا دیواریست بطول ۱.۲۶ سانتیمتر به پیلوت مشاعی غربا دیواریست مشترک 
بطول ۱.۷۸ سانتیمتر به انباری قطعه ۸. طبق نظریه کارشناس واحد مذکور واحد یازدهم از یک دستگاه آپارتمان 
تجاری – مسکونی چهارطبقه مسکونی بر روی تجاری بوده که دارای زیربنای تقریبی ۴۴/۹۸ متر مربع می باشد. از 
دوخواب –هال و پذیرایی آشپزخانه و سرویس بهداشتی تشکیل گردیده و دارای مشخصات داخلی : اسکلت سازه ای 
بتن مسلح دیواری آجری کف سرامیک و بتن درب و پنجره چوب و آلومینیوم کابینت ام دی اف و سربندی و پوشش 
فلز و حلب میباشد. واحد از امتیازات برق و آب و گاز برخوردار بوده و قدمت تقریبی بنای یاد شده نوساز می باشد.

درخصوص بیمه و اجاره مدرکی ارائه نشده است.تعیین مبلغ ارزیابی پالک:با توجه به موقعیت مکانی واحد مذکور در 
طبیعت نوع کاربری آن و همچنین با درنظر گرفتن ارزش امالک و مستغالت در شرایط فعلی بازار ارزش ریالی کل 
پالک فوق الذکر مبلغ 3.۹۸۲.۴۰۰.۰۰۰ ریال معادل سیصدونودوهشت میلیون و دویست و چهل هزارتومان محاسبه 
و تعیین گردید ....که در روز دوش��نبه مورخه ۹۹.۰3.۱۹ از س��اعت ۹ الی ۱۲ در شعبه اجرای ثبت تنکابن از طریق 
مزایده به فروش میرسد مزایده از مبلغ فوق شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته خواهد شد . حق حراج و 
نیمعشر اجرایی بر عهده بدهکار پرونده است. بدهی های آب،برق،گاز و تلفن اعم از حق انشعاب،اشتراک،و مصرف بر 

عهده برنده مزایده میباشد.بدهی های دارایی و شهرداری برعهده برنده مزایده است.ضمنا چنانچه روزمزایده با روز 
تعطیل غیرمترقبه مصادف شودفردای آن روز مزایده در همان زمان و همان مکان برگزار خواهد شد.آ-۹۹۰۱3۴۴    

تاریخ انتشار : ۱3۹۹.۰۲.3۰ م الف: ۱۹۹۰۱۱۱۶
شهریار شکوری - سرپرست ثبت اسناد و امالک تنکابن

آگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال۱۳۹۸
حوزه ثبتی زیرکوه

به دستور ماده ۱۲ قانون ثبت و ماده ۵۹ آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک 
مجهوااللمالک واقع در بخشهای تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر اسفند ماه سال یکهزار و سیصد و نود و 
هشت شمسی تقاضای ثبت نمودهاند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده ۲۵-
اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود:

بخش۱۴ زیرکوه:
قطعات مفروزه مزرعه حاجی آباد پالک ۴۹-اصلی

۱-پالک ۶3۲فرعی مصطفی کاظمی ششدانگ یک باب منزل به نشانی شهر حاجی آباد بلوار شهید مطهری 
۲-پالک ۲۸۵۷ فرعی علی محمدی بمرود شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  به نشانی  شهر 

حاجی آباد خیابان سردار زارعی .
3-پالک ۲۸۸۹فرعی  فاطمه خرم رو دالکه به موجب سند انتقال شماره ۱۸۰۹۱-۱3۹۸/۱۱/۱۴ دفتر 
اس��ناد رسمی شماره 3 حاجی آباد  انتقالی از آقای مصطفی عابدینی ششدانگ یک قطعه زمین دایر 

مزروعی به نشانی شهر حاجی آباد خیابان مطهری ۹-
۴- پالک ۲۸۹۷ فرعی حامد فیضی  ششدانگ یک قطعه محوطه به نشانی  شهر حاجی آباد  خیابان کشاورز.
۵-پالک ۲۸۹۸ فرعی علی زمانی  ششدانگ یک باب منزل به نشانی شهر حاجی آباد بلوار جهاد –جهاد۶ .
۶- پالک ۲۹۰۴فرعی محمد حس��ن علیزاده ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  شهر 

حاجی آباد خیابان مطهری ۲۲.
۷- پ��الک ۲۹۰۵ فرعی محمد حس��ن علیزاده شش��دانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نش��انی 

شهرحاجی اباد  خیابان مطهری ۲۲.
۸_پالک ۲۹۰۶ فرعی غالمحسین یاری آبیز  ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی به نشانی  شهر 

حاجی آباد بلوار پیروزی خیابان ارشاد.
۹- پالک ۲۹۰۷ فرعی محمد رازی ششدانگ یک باب منزل و محوطه متصل به آن  به نشانی  شهر 

حاجی آباد بلوار مطهری نبش مطهری ۵ .
۱۰- پالک ۲۹۰۸ فرعی  مرتضی نادی ششدانگ یک باب منزل  به نشانی  شهر حاجی آباد- خیابان  

شهید بهشتی ۲.
۱۱-پالک ۲۹۰۹ فرعی مجزا از پالک۶۴۹ فرعی  اکبر احمدی ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی 

حاجی آباد بلوار پیروزی –پیروزی۴
۱۲-پالک ۲۹۱۰ فرعی حس��ن عابدی شش��دانگ یک قطعه محوطه به نشانی شهر حاجی آباد بلوار 

شاهد
۱3-پالک ۲۹۱۱ فرعی حمید رضا نوری شش��دانگ یک قطعه زمین بایر به نش��انی  شهرحاجی آباد 

خیابان بهشتی 3 .
۱۴-پالک ۲۹۱۲ فرعی حمید رضا حس��ینی ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  به نشانی شهر 

حاجی آباد خیابان شهیدان موهبتی.
۱۵-پالک ۲۹۱3 فرعی فاطمه شبانی ششدانگ یک قطعه زمین  دایر مزروعی به نشانی شهر حاجی 

آباد -نبش غفاری۱3 
۱۶-پالک ۲۹۲۲ فرعی فرزانه دلباز ششدانگ یک قطعه زمین بایر به نشانی شهر حاجی آباد خیابان 

۲۰-اردیبهشت.
۱۷-پالک ۲۹۲3 فرعی اسماعیل چابک ششدانگ یک باب منزل به نشانی شهر حاجی آباد بلوار مطهری.
۱۸-پالک ۲۹۲۶ فرعی علی اکبر اس��کندری ششدانگ یک قطعه زمین دایر مزروعی  به نشانی شهر 

حاجی آباد خیابان شهید بهشتی .
قطعات مفروزه مزرعه آبیز پالک ۸3-اصلی

۱۹-پالک 3۶۷۲ فرعی حسن صمدی و فاطمه صمدی  هرکدام نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ 
یک باب منزل دو طبقه به نشانی  زیرکوه-شهر آبیز .

قطعات مفروزه مزرعه فندخت پالک ۸۷- اصلی
۲۰-پالک ۱۹۱۰ فرعی محمد فلک حاجی زاده ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به نشانی زیرکوه- 

روستای فندخت . 
لذا به موجب ماده۱۶ و۱۷ قانون ثبت هرکس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض می باشد ویا 
اینکه بین متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر 
بر جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به آگهی نوبتی ظرف۹۰روز و به 
استناد تبصره یک ماده ۲۵-اصالحی قانون ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت 3۰ روز به اداره ثبت 
اسناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر ماده۷۴ و۸۶ آئین نامه قانون ثبت، معترضین 
می بایس��ت از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع 
ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر این صورت 
متقاضی ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست 
را دریافت و به اداره ثبت تسلیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات 
ادامه دهد. ضمناً حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از 

تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید تا 3۰ روز قابل اعتراض خواهد بود..آ-۹۹۰۰۱۲۱
تاریخ انتشارنوبت اول :۱3۹۹/۰۲/۰۱          تاریخ انتشار نوبت دوم:۱3۹۹/۰3/۰۱     

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه - غالمرضا صادقیان  
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هیچ نسخه واحدی برای بازگشایی دانشگاه ها قابل ارائه نیست  ایرنا: منصور غالمی، وزیر علوم با اشاره به تصمیم های ستاد ملی کرونا برای بازگشایی دانشگاه ها، گفت: هیچ نسخه واحدی برای همه 
دانشگاه های کشور قابل ارائه نیست و تاریخ بازگشایی فقط تاریخ شروع ستادی محسوب می شود. وی افزود: تصمیم گیری در خصوص جزئیات و فواصل پذیرش بر عهده دانشگاه هاست تا توزیع جمعیت را مبتنی بر 

شیوه نامه های بهداشتی به خوبی کنترل و ساماندهی کنند. دانشگاه ها باید به سوی حفظ نظم برقرار شده در دوران اخیر برای مسیر پیش روی محیط های دانشجویی حرکت کنند.

چرایی کاهش چشمگیر نرخ فرزندآوری در کشور©
بابک ملکی- دیــروز در این بخش پس 
از اشــاره به چرایی ابالغ سیاست های کلی 
جمعیت توســط رهبر معظــم انقالب در 
سال 93 به چگونگی اجرای این سیاست ها 
توســط دســتگاه های اجرایی و مرتبط با 
مسائل جمعیتی و ضعف این ارگان ها به ویژه 
در راســتای حمایت از افزایش جمعیت و 

فرزندآوری اشــاره کردیم. در ادامه نگاهی به دالیل کاهش چشمگیر نرخ فرزندآوری در 
کشور طی سه دهه و پیامدهای کاهش جمعیت خواهیم داشت.

روند نزولی نرخ موالید کشور »
از ســال 9۴ تاکنون )پس از نام گذاری30 اردیبهشت به عنوان روز ملی جمعیت( کشور 
با کاهش قابل توجه نرخ موالید و کاهش نرخ رشد جمعیت مواجه شده است. نرخ رشد 
جمعیت ســال ۱390 معادل ۱.۲9 درصد بود و سال ۱39۵ به ۱.۲۴ درصد رسید. روند 
نزولی نرخ رشد جمعیت ادامه یافت و در سال 9۸ برخالف تمامی پیش بینی های پژوهشی 
به کمتر از یک درصد رسید تا جدی بودن بحران کاهش جمعیت را بار دیگر به همه گوشزد 
کند. یکی از مهم ترین پیامدهای کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش نیروی جوان و افزایش 

میزان سالمندی در کشور خواهد بود.

کاهش نرخ باروری در کشور»
در دهه های اخیر و بر اســاس آمارهای جمعیتی کشور، کاهش چشمگیر میزان باروری 
در کشــور رخ داده و نــرخ باروری ایران از ۶،۴ فرزند در اوایــل دهه  ۶0 به حدود ۱،۸ در 
سال های اخیر رسیده  است. دالیل کاهش چشمگیر نرخ فرزندآوری در کشور در سه دهه 

اخیر عبارتند از:
تصویب قانون کنترل جمعیت در سال ۷۲ و افزایش برنامه های تنظیم خانواده در کشور س
افزایش سن ازدواجس
گسترش رفاه زدگی س
ادعای حقوق برابر برای زن و مردس
افزایش گرایش زنان به اشتغال و حضور آن ها در صحنه های فعالیت اجتماعیس
سیاه نمایی در خصوص داشتن فرزندان بیشتر و تأثیر منفی آن بر اقتصاد خانوادهس

کاهش نیروی کار با پیر شدن جمعیت»
کاهش میزان موالید و کاهش نرخ رشــد جمعیت، موجبات افزایش جمعیت ســالمند 
کشور را فراهم می آورد. افزایش جمعیت سالمند کشور، سبب کمبود کارگر و نیروی کار 
می شود و در نتیجه کاهش نیروی کار، دستمزدها به شدت افزایش خواهد یافت. در نتیجه 
شرکت ها و بنگاه های اقتصادی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ناچار خواهند بود 
به وسیله ایجاد شرایط منعطف کاری، نیروی کار بیشتری را جذب کنند؛ که البته این اقدام 

هزینه های قابل توجهی را برای بنگاه های تولیدی در پی خواهد داشت.

بحران های جامعه  پیر برای ایران آینده»
سالمندی جمعیت، پیامدهای فراوانی را در بخش های مختلف خواهد داشت. در ادامه به 

صورت خالصه به برخی از مهم ترین این تبعات پرداخته خواهد شد.
پیامدهای جمعیتی

کاهش باروری و قدرت تجدید نسلس
کاهش حجم و رشد جمعیت ملیس
افزایش میانه  سنی و سالمندی جمعیتس

پیامدهای اقتصادی
کاهش جمعیت در سن کارس
کاهش رشد اقتصادیس
پایین آمدن نرخ پس انداز خانوادهس
افزایش تقاضای بازنشسته های فعلی و فشار بر سیستم تأمین اجتماعیس

پیامدهای اجتماعی - فرهنگی
شکاف های نسلی در اثر به هم خوردن توازن جمعیت نسل هاس
جمع شدن چترهای حمایتی خانواده از سالمندانس

 گروه جامعه/ محمود مصدق    از شکل گیری 
سازمان ملی بهره وری ۲۷ سال می گذرد. سازمانی 
و  سیاست گذاری  و  سازماندهی  اصلی  متولی  که 
برنامه ریزی به منظور بهینه سازی بهره وری در ایران 
است. در واقع برای ارتقای بهره وری به عنوان یکی از 
دو سر فصل توسعه پایدار، نگاه همه به این سازمان 
و عملکرد موفق آن است. البته این انتظار هم خیلی 
بیجا نیست، یعنی از آنجا که ایران نسبت به خیلی 
از کشورهای پیشرفته از بسیاری جهات به ویژه از نظر 
نیروی انسانی جوان، منابع طبیعی، معادن، مواد اولیه 
و انرژی برتری دارد قاعدتاً این سازمان در دستیابی به 
اهداف مورد نظر نباید کار چندان دشواری را پیش رو 
داشته باشد؛ اما آمارها غیر از این را نشان می دهند. 
به عبارتی ارقام بهره وری در کشور از وضعیت مطلوبی 
برخوردار نیست. به عنوان مثال، درباره آب و میزان 
بهره وری آن می توان گفت از ۱۴0 میلیارد مترمکعب 
آب قابل استحصال حداکثر مقدار مورد استفاده 9۲ 
میلیارد مترمکعب بوده و در عین حال راندمان آبیاری 

بسیار پایین و گاهی تا 30 درصد هم رسیده است.

برای افزایش بهره وری روبان پاره نمی شود»
فرشید شکر خدایی، دبیر جشنواره ملی بهره وری در 
خصوص عملکرد حدود سه دهه فعالیت سازمان ملی 
بهره وری به قدس می گوید: ارزیابی های خود سازمان 
نشان می دهد بهره وری اتفاق نیفتاده است. در واقع 
بهره وری کل عوامل کشور در طول ۴۸ سال گذشته 
یعنی از ســال ۱3۵0 تا ســال ۱39۸ منفی 0.0۱ 
درصد بوده است. این رقم نشان می دهد ما نمی توانیم 
سازمان ملی بهره وری را یک سازمان موفق بدانیم، 
چون به هدفش که ارتقای بهره وری بوده دست نیافته 
است. البته این سازمان در خصوص فرهنگ سازی و 
ترویج ادبیات بهره وری در کشور نمره قبولی می گیرد 
چون تقریباً ادبیات بهره وری در اقتصاد کشــور جا 
افتاده، امــا در زمینه بهره وری در حاکمیت و دولت 
ضعیف بوده و در زمینه شبکه سازی و استفاده از همه 
توانمندی های کشور در زمینه بهره وری، هنوز جای 
کار داریم.  وی ادامه می دهد:موضوع بهره وری دو سر 
فصل دارد؛ یکی در بحث شرکت ها یا همان بنگاه های 
اقتصادی اســت که خروجی بهــره وری یک بنگاه 
اقتصادی را می توان در قالب ترازنامه ســود و زیان، 
شــاخص های مالی و تولید محاسبه کرد. اما بخش 
دیگر از کار، مربوط به خدمات عمومی می شود مثل 
خدماتی که ثبت احوال، آموزش و پرورش یا وزارت 
فرهنگ و ارشاد ارائه می دهند؛ یعنی بنگاه هایی که 
اقتصادی نیستند و صورت های مالی ندارند اما بودجه 
دریافت می کنند. برای اندازه گیری بهره وری در بخش 

خدمات عمومی دچار چالش هستیم. 
رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران 

اضافه می کند: سازمان ملی بهره وری در ابتدا به شدت 
روی بنگاه های اقتصادی متمرکز شــد، یعنی سعی 
کرد با تدوین آیین نامه ای بــرای نظام اندازه گیری 
شاخص های بهره وری شرکت ها به این بخش کمک 
کند، اما آن قدر به این مقوله پرداخت که حتی پس 
از چند دهه از فعالیتش همچنان در همین مبحث 
باقی مانده است. مثالً وقتی برنامه های این سازمان 
را مرور می کنیم، می بینیم همچنــان اندازه گیری 
بهره وری فرضاً شرکت سایپا مد نظر است. البته این 
موضوع تا اواســط دهه ۷0 الزم بوده چون محاسبه 
و تجزیه و تحلیل شــاخص های بهره وری یک کار 
تخصصی بوده و دانــش آن هم به ایران نیامده بود 
اما االن سالیان زیادی گذشته و ما صدها متخصص 
شــاخص های اندازه گیری در کشور داریم که وقتی 
صورت مالی شــرکتی را دریافــت کنند می توانند 
اندازه گیــری هزینه ها را انجــام داده و به ایرادهای 
شرکت پی ببرند و برای رفع آن ها راهنمایی الزم را 
ارائه کنند. بنابراین انتظار این است که سازمان ملی 
بهره وری از مقولــه اندازه گیری بنگاه های اقتصادی 
خارج شــود و همه تمرکزش را روی اندازه گیری و 
ارتقای بهره وری در حوزه خدمات عمومی یا همان 
بهره وری کل دولت قرار دهد که البته کار آســانی 
نیســت. در واقع اندازه گیری بهره وری یک شرکت 
خیلی راحت اســت، چون خروجی و ورودی آن را 
اندازه می گیریم و تقسیم می کنیم و بعد محاسبات 

را انجام می دهیم. اما وقتی می خواهیم بدانیم برای 
مثال خروجی روزنامه قدس چیســت، اطالع رسانی 
را تقسیم بر بودجه این روزنامه و آن را آنالیز کردن 
اصالً کار راحتی نیست. این مشکل هم در تمام حوزه 

خدمات عمومی وجود دارد. 
وی در همین زمینه می افزاید: سازمان بهره وری در 
طول ادوار گذشــته در قالب چندین طرح مختلف 
تالش کرد مأموریت های دســتگاه های دولتی را به 
عنوان خروجی مد نظر قرار دهد و ورودی آن ها را به 
عنوان بودجه آنالیز کند و محاسباتی انجام دهد. اما 
در نهایت به عنوان یک شخص ثالث نتوانست این کار 
را انجام دهد و عمالً آن چیزی که در کشور داریم این 
گونه است که تمامی دستگاه های دولتی خودشان 
بهره وری شان را محاسبه و اعداد آن را اعالم می کنند 
- البته اینکه چــه ورودی و چه خروجی هایی را با 
هم تقسیم می کنند گاهی شفاف است و گاهی هم 
نیست - و بعد این اعداد توسط سازمان ملی بهره وری 
جمع آوری و به عنوان آمار بهره وری دســتگاه ها در 
کشور اعالم می شود؛ در اینجا موضوع صحه گذاری 

اطالعات، چک کردن اطالعات و... مطرح می شود. 
شکر خدایی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان 
ملی بهره وری دچار ضعف ساختاری است و به همین 
دلیل نتوانســته به اهداف مورد نظرش دست یابد، 
می گوید: برنامه توسعه کشــور به تصویب مجلس 
رسیده و مقام معظم رهبری هم آن را امضا کرده اند 

اما وقتی ســازمان بهره وری می خواهد به وظایفش 
عمــل کند همــه نمایندگان مجلــس درگیر این 
می شــوند که چرا مثالً جاده یا پتروشیمی احداث 
نمی شود، اما کسی نمی پرسد چرا کارخانه ای که با 
۲0 درصد ظرفیتش کار می کند نباید با ۱00 درصد 
ظرفیت کار کند؟ ما صدها هزار سوله خالی یا هزاران 
کارگاه داریم که با کمتر از نصف ظرفیتشان مشغول 
تولید هستند. خب بهره وری این است که کارخانه 
جدید احداث نکنیم و ظرفیت کارگاه های تولیدی 
را به ۱00 درصد برســانیم، ولی چون برای افزایش 
بهره وری روبان پاره نمی شود مورد توجه کسانی که 
می خواهند از مردم رأی بگیرند، قرار نمی گیرد.  ای 
کاش می شد اســتاندار، نماینده مجلس یا فرماندار 
برای شــرکتی هم که سه شیفت کار می کند روبان 
پاره می کردند چون کارگاهی که ســه شیفت کار 
می کند در واقع دو کارگاه دیگر مثل خودش ایجاد 
کرده اســت.  وی با تأکید بر اینکه ســازمان ملی 
بهره وری هرچه توان مالی هم داشــته باشــد اما به 
تنهایی نمی تواند کاری کند، می افزاید: باید سازوکار 
و رویکرد توسعه کشور تغییر کند. یعنی تا وقتی پول 
نفت را برای توســعه کشور هزینه می کنیم سازمان 
بهره وری به درد کشــور نمی خــورد همان گونه که 
چنین سازمانی در عربستان و عراق به درد نمی خورد. 
وجود این سازمان به درد کشوری می خورد که منابع 
رایگان برای توسعه نداشــته باشد. استفاده بهتر از 

امکانات موجود همان کاری اســت که سازمان ملی 
بهره وری باید انجام دهد. راهکاری که این ســازمان 
برای ارتقای بهره وری در بخش خصوصی باید در نظر 
داشته باشد بهبود وضعیت کسب و کارها از طریق 
صــدور مجوز و پیگیری و رفع هر مانعی اســت که 
موجب می شود واحد تولیدی و یا خدماتی نتواند با 
حداکثر ظرفیتش کار کند که البته االن این سازمان 
چنین کاری نمی کند؛ یعنی در بهبود کسب و کارها 
تا حدی سکوت کرده است. مثالً نمی بینم سازمان 
در ارائه تسهیالت بانکی به کسب و کارها نقشی ایفا 
کند. ضمن اینکه بودجه ریزی عملیاتی باید رویکرد 
ســازمان بهره وری برای ارتقای بهــره وری در حوزه 

خدمات عمومی باشد.
دبیر ملی جشنواره بهره وری می افزاید: بهترین کاری 
که ســازمان بهره وری در ۱0 سال اخیر می توانست 
انجام دهد ارائه مشاوره به تمام دستگاه های دولتی 
بــرای بودجه ریزی عملیاتی بود که متأســفانه در 
گزارش کار سازمان بهره وری مشاوره دادن و کمک 

در خصوص بودجه ریزی عملیاتی را ندیده ام.  

این سازمان مشکالت ساختاری دارد»
معصومه آقا پورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی هم از ناکارآمدی سازمان ملی 
بهره وری خبر می دهد و به قدس می گوید: بهره وری 
مفهومی جامع و به معنای کارایی و اثربخشی است. 
به عبــارت دیگر بهره وری میزان خروجی و ســود 
سازمان نسبت به هزینه هاســت و اگر از این منظر 
میزان بهره وری دســتگاه ها، سازمان ها، مؤسسات و 
شرکت ها را بررسی کنیم آن وقت می بینیم سازمان 

بهره وری در انجام وظایفش توفیقی نداشته است. 
وی با اشــاره به اینکه سازمان ملی بهره وری برای 
تحقق ارتقای بهره وری در کشور به عنوان مهم ترین 
هدفش فاقد اختیارات الزم است، تصریح می کند: 
این سازمان با مشکالت ساختاری و ابزاری مواجه 
اســت به همین دلیل نتوانســته و نمی تواند به 
وظایفش که ارتقای بهره وری است عمل و انتظارها 

را برآورده کند.
آقاپور علیشــاهی با اشــاره به گذشت چند دهه 
از اســاس نامه ســازمان ملی بهره وری، می گوید: 
همان طور که برای استاندارد، قانون جدید وضع 
شــده باید اساس نامه سازمان بهره وری و مقررات 
مربوط به این حوزه هم مورد بازنگری قرار گیرد و 
اصالح شود؛ به طوری که این سازمان به صورت 
مستقیم زیر نظر نهاد ریاست جمهوری فعالیت 
کند و با وزارت اطالعات، ســازمان بازرســی کل 
کشور و ســازمان تحقیقات و فناوری همخوانی 
داشته باشد تا با برخورداری از اختیارات الزم بتواند 

نقشش را ایفا کند. 

بهره وری در کشور؛ منفی 0/01 درصد

»سازمان ملی بهره وری« بهره ور نیست!

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

تهدیِد تحدید

 پنجشنبه 1 خرداد 1399  27 رمضان 1441 21 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9252 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851881(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل بین المللی جاده ای توکا ترابر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8314 و شناسه ملی 10380240839

صنفی  1397,09,17انجمن  6409مورخ  شماره  نامه  استناد  به  و   1397,08,29 مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
کارفرمایی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای یزدان علی ضرابی با کدملی 0819098655 آقای 
امیر عین علی با کدملی 0749794471 خانم راضیه اسدیان با کدملی 0748385037 به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند : آقای محمدرضا سعیدی عارف با کدملی 0927374544 به سمت بازرس اصلی : آقای داوود سراج محمدی با کدملی 0730135421 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند همچنین روزنامه قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851889(

 آگهی تغییرات شرکت صنایع بیناسان یک و دو شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 33593 و شناسه ملی 10380487520

کدملی  به  نژاد  سلطانی  مجتبی  آقای   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,06,25 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به   
0933939817 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای علی قسمتی تبریزی به کدملی 0931452430 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای مصطفی قسمتی تبریزی به کدملی 0931354528 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت برای مدت 
2 سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل به همراه یکی از دو 

امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین 

دبیرکل اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین در گفت وگو با قدس مطرح کرد

مذاکره برای مذاکره؛ راهبرد صهیونیست ها
  جهان/ مهدی خالــدی  آخرین جمعه ماه 
مبارک رمضان هر ســال، طبق رسمی دیرین به 
نماد و قراری برای مظلومان عالم در اعالن انزجار 
از مستکبران جهانی تبدیل شده. بیش از 40 سال 
پیش بود )16 مرداد 1358( که امام خمینی)ره( 
بنیان گــذار کبیر انقالب اســالمی با درک خطر 
حقیقی که فلسطین و به ویژه قدس شریف قبله گاه 
نخست مسلمین را تهدید می کرد، با ابتکار خود 
در نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به 
عنوان روز جهانی قدس، سنگ بنایی در مقابله با 
سلطه طلبی جهانی را بنیان نهاد که امروز کاخ ظلم 
و به ویژه پایه های حکومت اشغالگر صهیونیست را 
به لرزه درآورده است. امسال اما روز جهانی قدس 
کمی متفاوت و البته حســاس تر به نظر می رسد. 
ویروس عالمگیر کرونا رسانه ها را تسخیر کرده و 
این فرصت مناســبی برای صهیونیست ها فراهم 
آورده تا در حالی که دنیا سرش در الک خودش 
فرو رفته و درگیر مشــغله هایش است بی سر و 
صدا تجاوزات خود را عملیاتی کند. از سوی دیگر 
رونمایــی از توطئه آمریکایــی خبیثانه »معامله 
قرن« - در واقع خیانت قرن - که با بخشیدن 40 
درصد از خاک کرانه باختری به صهیونیست ها به 
نوعی ماهیت فلسطین را زیرسؤال برده، ضرورت 
هوشیاری بیشتر مسلمانان و دیگر آزادی خواهان 
جهان برای دفاع از این قلب تپنده جهان اسالم را 
طلب می کند. همین موضوع ما را بر آن داشــت 
در گفت و گو با مجتبی رحماندوســت ، دبیرکل 
اسبق جمعیت دفاع از ملت فلسطین و رئیس 
فراکســیون حمایــت از مقاومت اســالمی در 
مجلس نهم چالش های پیش روی فلســطین 
را آن هم در آســتانه روز جهانی قدس به بحث 

بگذاریم.  

اخیر    تحوالت  رحماندوســت!  جناب 
و به ویژه سوءاســتفاده صهیونیست ها از 
بحران کرونا برای پیشبرد توطئه هایشان، 
فلســطین را در معرض خطر جدی قرار 
داده. در مقطــع کنونی چه ضرورت هایی 
برای اتحاد هر چه بیشتر در راستای دفاع 

از قبله نخست مسلمانان وجود دارد؟ 

موضوع قدس و فلســطین از آن مباحثی اســت 
که هر وجدان آگاهــی را آزرده می کند. ضرورت 
دفاع از ملت مظلوم فلسطین آن قدر واضح است 
که نیاز به اســتدالل ندارد. وقتی عده ای با ضرب 
زور گروهی را به هر دلیلی از خانه و کاشــانه اش 
بیرون می کنند، بپاخاســتن برای دفاع از مظلوم 
یک واجب است، این نیاز به فلسفه بافی، بحث های 
پر فراز و نشــیب و تحلیل های بلند و باال ندارد. 
هرکس صدای  می فرماینــد:  پیامبراکــرم)ص( 
مظلومی را بشــنود و او را یاری نکند مســلمان 
نیســت. حمایت از مظلوم راهبرد و اصل حرکت 
انقالب اسالمی ما را نیز تشکیل می دهد. بر پایه 
همین اعتقاد ذاتی و در حالی که ولع دشــمنان 
برای بلعیدن فلسطین هر روز بیشتر می شود ما 
و دیگر آزادی خواهان نمی توانیم ســاکت و تنها 
نظاره گر این حق خوری آشــکار باشیم. در اینجا 
رسالت مهمی هم بر دوش سازمان های بین المللی 
قرار دارد. سیاسی کردن این موضوع تاکنون سبب 
شــده نهادهای جهانی نتوانند به نحو مناسب به 
آن ورود داشــته و به آلت دست صهیونیست ها 
برای پیشبرد منافع آن ها تبدیل شده اند. از سوی 
دیگر از آنجا که ایاالت متحده به لحاظ سیاســی 
و اقتصــادی توفق کاملی بــر دولت های کوچک 
و میکروســکوپی حاشــیه جنوبی خلیج فارس 
دارد این دولت هــا از ترس واکنش و تحریم های 

احتمالی کاخ ســفید نه تنها جرئت ورود جدی 
به موضوع فلســطین را ندارند بلکه امروزه شیوخ 
عرب که باید در خط مقدم حمایت از فلســطین 
باشــند به پیشــگامان توطئه عادی سازی روابط 
با صهیونیســت ها تبدیل شــده اند. با وجود این، 
جریان های آزادی خواه، فعاالن فرهنگی، رسانه ها 
و اقشار مردمی به رغم بحران کرونا بیکار نخواهند 
نشســت بلکه با حضور فعاالنه تــر در عرصه های 
مجازی، صدای حمایت از مظلومیت فلسطینی ها 

را به گوش جهانیان خواهند رساند.

قرن آشــکار کرد دل    معامله  دسیسه 
بســتن جریان های سازشــکار منطقه به 
صهیونیست ها برای حل مشکالت از طریق 
گفت و گو ســرابی بیش نیســت. به نظر 
می رسد در این حال تکمیل پازل مقاومت 
می تواند به راحتی رژیم صهیونیستی را به 
گوشــه رینگ ببرد. نظر شما در این زمینه 

چیست؟
ایــن قضیه عین حقیقت اســت. مذاکــره برای 
مذاکره به راهبرد صهیونیســت ها برای پیشبرد 
منافعشــان در ســالیان گذشــته تبدیل شده. 
گفت وگوهــا، کنفرانس هــای صلــح، مذاکرات 
مجامــع بین المللــی و از جمله شــورای امنیت 
ســازمان ملل، دیدارهای دوجانبه و ســه جانبه 

بیــن مقام هــای صهیونیســت با کشــورهای 
 عربی به ویــژه با میانجیگــری آمریکا همه یک 
پیش فرض دارد و آن نجات رژیم صهیونیســتی 
اســت. وقتی حقیقت این گونه است آیا راهی جز 
مقاومت باقی می ماند؟ مقاومت تنها راهی اســت 
که صهیونیســت ها را وادار بــه امتیازدهی کرده. 
این موضوع در خروج مفتضحانه صهیونیســت ها 
از جنــوب لبنان در ســال 2000 و نوع برخورد 
همراه با ترس اســرائیل با جنبــش حماس در 
نوار غزه قابل مشــاهده است. امروز اردن و حتی 
حکومت خودگردان به شدت از رژیم صهیونیستی 
رویگــردان شــده اند و نزدیکی آن هــا به جریان 
مقاومت می تواند چالش های جدی برای تل آویو 
ایجاد کند؛ هر چند این نزدیکی کمی دور از انتظار 

به نظر می رسد.

فلسطین    مردم  خواســته های  از  یکی 
قطع  خودگــردان  تشــکیالت  رئیس  از 
همکاری های امنیتــی و اقتصادی با طرف 
صهیونیست پس از مطرح شدن معامله قرن 
بود. اجرایی شدن این خواسته را تا چه حد 

محتمل می دانید؟
این خواســته مهمی اســت و اگر اتفاق بیفتد 
قطعاً رژیم صهیونیستی را با چالش های جدی 
مواجه خواهد کرد. محمود عباس شب گذشته 
در سخنانی تهدید کرد در صورت الحاق کرانه 
باختری به اراضی اشــغالی به توافق نامه های 
منعقــده با آمریکا و اســرائیل پایبند نخواهد 
بود. اما به نظر می رســد ایــن اظهارات رئیس 
تشکیالت خودگردان فلســطین هم در ادامه 
اقدامات نخ نمــای او تاکتیکی بوده و با هدف 
دریافت پول بیشتر از آمریکا صورت می گیرد. 
عبــاس عمری اســت که مزدوری دشــمنان 
فلســطین را کرده و به سدی در برابر مقاومت 
و عاملی برای نجات صهیونیســت ها در مواقع 
بحرانــی تبدیل شــده. او هر وقت از چشــم 
آمریکایی ها افتــاده، با هدف جلب کمک های 
واشــنگتن شعارهای انقالبی ســر می دهد اما 
اجرایــی کردن این وعده ها از ســوی محمود 

عباس کمی بعید به نظر می رسد. 

 »سد النهضه« ©
کانون بحران جدید درآفریقا

تنــش میان دو کشــور آفریقایــی مصر و 
اتیوپی بر ســر سد »النهضه« یا »رنسانس 
بــزرگ« وارد فاز تازه و جدی تری شــده 
اســت. دو روز پیش و پس از آنکه آدیس 
آبابا اعالم کرد آبگیری ســد رنســانس را 
بــه تعویق نخواهــد انداخــت، عبدالفتاح 
السیســی، رئیس جمهور مصــر به ارتش 
این کشــور اعالم آماده بــاش داد. اتیوپی 
نیز اقدام به اســتقرار پدافند موشکی خود 
در اطراف این ســد کرده است. حال همه 
چیز از تشدید تنش ها میان این دو کشور 

آفریقایی حکایت دارد. 
اتیوپی در آوریل 2011 ساخت »النهضه« 
را آغاز کرده. حال با شــروع آغاز آبگیری 
این سد بزرگ، یکی از سرشاخه های اصلی 
رود نیل به عنوان شاهرگ حیاتی مصر در 
معرض خطر قرار می گیرد. در سالیان اخیر 
مذاکرات متعددی بین 10 کشور ذی نفع 
و به ویژه ســه کشور مصر، سودان و اتیوپی 
صورت گرفته اما همه تالش ها برای یافتن 
راهی در خاتمه دادن به تنش ها با بن بست 
مواجه شده است. حال قاهره سد جدید را 
برای خود خطری حیاتی قلمداد کرده و به 
نظر می رسد النهضه به کانون بحران جدید 

در آفریقا تبدیل شده است. 
امــا در ایــن میــان نباید از نقــش رژیم 
صهیونیســتی در موج ســواری بــر این 
رژیــم  کــرد.  چشمپوشــی  اختالفــات 
صهیونیســتی سال هاســت که تالشش را 
برای نفوذ در دو کشــور اتیوپــی و اریتره 
با هــدف ضربه زدن به منافع کشــورهای 
مســلمان آغــاز کرده اســت. حتی برخی 
معتقد هســتند رژیم صهیونیستی رؤیای 
از نیل تا فــرات را این گونه آغاز کرده و در 
تالش است با کمک رســانی برای ساخت 
این ســد و همچنین داللی از طریق جلب 
سرمایه های غربی برای مشارکت در تکمیل 
النهضــه، برای ضربه زدن به مصر به عنوان 

یک کشور مهم اسالمی بهره برداری کند.
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هشدار جدید ترامپ به دریانوردان

از 100متری ما رد نشوید!©
یورونیوز: یک ماه پس از مانور قایق های سپاه در نزدیکی ناوهای آمریکایی در خلیج 
فارس، ایاالت متحده آمریکا به همه دریانوردان در شــناورهایی که از نزدیکی ناوهای 
این کشور عبور می کنند هشدار داد از این پس دست کم فاصله 100 متری از این ناوها 
را رعایت کنند و بیش از حد به آن ها نزدیک نشوند. نیروی دریایی آمریکا سه شنبه با 
اعالم این موضوع هشدار داد در صورت رعایت نکردن فاصله حداقلی، این خطر وجود 
دارد که آن شناور »به عنوان یک تهدید شناخته شده و هدف اقدامات دفاعی قانونی 
قرار گیرد«. یک منبع آمریکایی که نامش فاش نشده، نوشت: این هشدار به معنی تغییر 

تازه ای در دستورالعمل فعالیت ناوهای آمریکایی نیست.

فرانسوی ها زیر باتوم پلیس©
رویترز: کاربران فرانسوی در فضای مجازی از استقرار پلیس ضدشورش در حومه های 
فقیرنشین پاریس، پایتخت این کشور خبر می دهند. این اتفاق در شرایطی رخ داده 
که گروهی از جوانان در این مناطق، در بحبوحه شدت گرفتن تنش ها بر سر مقررات 
تعطیلی ها اقدام به برگزاری تجمعات اعتراضی کرده و خودروها را به آتش کشــیدند. 
محدودیت های ناشی از شیوع »کووید19« سبب دامن زدن به تنش ها در محله های 

فقیرنشین فرانسه شده است.

رهبر طالبان در پیام عید فطر:

آمریکا اجازه ندهد کسی مانع توافق نامه صلح شود©
تسنیم: مال هبت اهلل آخوندزاده، رهبر طالبان در یک پیام به مناسبت عید فطر، از 
آمریکا خواست به کسی اجازه ندهد موافقت نامه صلح آن ها را با مانع، تأخیر و ناکامی 
روبه رو سازد. او گفته است این سند در سطح جهانی پذیرفته شده و چارچوبی واضح 

به نفع دو طرف است. 
وی گفته: عملی شــدن این توافق نامه وســیله پایان جنگ و به میان آمدن صلح در 
افغانستان است. مال هبت اهلل در پیام تازه خود به تشکیل نظام بعدی هم اشاره کرده و 
گفته است: شماری از گروه ها و افراد از نظام آینده این گروه پس از پایان جنگ نگران 
هستند، اما مطمئن باشند در این نظام سیاست انحصارطلبانه وجود ندارد و حقوق همه 

اعم از زن و مرد تأمین خواهد شد.

130 نماینده عراقی طوماری علیه رئیس پارلمان امضا کردند

الحلبوسی در آستانه برکناری©
فارس: یک نماینده پارلمان عــراق از جمع آوری امضای بیش از 130 نماینده برای 
درخواست برکناری محمد الحلبوسی، رئیس پارلمان پس از پایان تعطیالت عید سعید 
فطر خبر داد. به گفته این نماینده، ائتالف سائرون به شدت به عملکرد الحلبوسی به 

خصوص درزمینه بحران شیوع ویروس کرونا معترض است.
برخی اعضای پارلمان عراق دلیل شکست »محمد توفیق عالوی« نامزد پیشین نخست 
وزیری عراق را تبانی رئیس پارلمان عراق با گروه های سیاســی می دانند؛ ارتباط های 
مخفیانه گهگاه الحلبوسی با آمریکایی ها و حتی در زمانی که وی استاندار االنبار بوده نیز 

از چشم سیاستمداران عراقی پنهان نبوده است.

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    37662587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   37628205                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 )021(
 نمابر:                                     66938013  )021(
 پیامک:                                            30004567

یادداشت
 جعفر قنادباشی 
سفیر سابق ایران در لیبی

خبر 

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 پنجشنبه 1 خرداد 1399  27 رمضان 1441 21 می 2020  سال سی و سوم   شماره 9252

ش�رکت آب و فاضالب مش�هد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت ش�رکت های آب و فاضالب ش�هری و اس�تانی و از طریق مناقصه عملیات 
مشروحه ذیل را به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید.

مبلغ برآورد اولیهمدت اجراموضوعردیف
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
نوع تضمین شرکت در مناقصهرتبه و رشته مورد نیازمناقصه به ریال

1

انجام عملیات راهبری ، مراقبت ، نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه 
و  شرب  آب  های  چاه  تأسیسات  ساختمانی  و  مکانیکی   ، برقی  تجهیزات 
برداری  بهره  اداره  در چاههای  منصوب  کلرزنی  تأسیسات  و  تجهیزات  کلیه 
تأسیسات گلشهر و بین راهی شبکه ، امور بهره برداری تأسیسات محدوده یک

2430/907/542/793993/000/000 ماه

دارا بودن گواهی نامه  صالحیت 
از  نگهداری  و  بهره برداری 
تاسیسات آب پایه چهار )4( رسته 
رسته  یا  توزیع  و  انتقال  تامین، 
از  صادره  شرب  آب  چاه های 
فاضالب  و  مهندسی آب  شرکت 
گواهی نامه  بودن  دارا  و  کشور 
بندی  رتبه  و  صالحیت  تایید 
شرکت های خدماتی، پشتیبانی و 
فنی مهندسی رتبه هفت )7( رشته 
تعمیر و نگهداری صادره از وزارت 

تعاون،کار و رفاه اجتماعی

1. واریز نقدی 
به حساب جاري 

شماره100050005بانکی 
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2 . ضمانتنامه بانکی
3 . اوراق مشارکت  

4 . چک تضمین شده 
بانک

2

تعمیرات  و  برداری  بهره  و  نگهداری   ، مراقبت   ، راهبری  عملیات  انجام 
آب  های  چاه  تأسیسات  ساختمانی  و  مکانیکی   ، برقی  تجهیزات  کلیه 
اداره  چاههای  در  منصوب  کلرزنی  تأسیسات  و  تجهیزات  کلیه  و  شرب 
تأسیسات محدوده یک برداری  بهره  امور   ، دانشجو  تأسیسات  برداری  بهره 

2432/036/138/9411/027/000/000 ماه

3

انجام عملیات راهبری ، مراقبت ، نگهداری و بهره برداری و تعمیرات کلیه 
تجهیزات و تأسیسات برقی ، مکانیکی و ساختمانی چاه های آب شرب و تجهیزات 
و تأسیسات کلرزنی منصوب در چاهها ، مخازن زون k ، مهرگان و بین راهی شبکه 
اداره بهره برداری تأسیسات خیرآباد، امور بهره برداری تأسیسات محدوده یک

2438/060/950/2751/103/000/000 ماه

صورت 4 به  فاضالب  شبکه  توسعه  و  انشعابات  نصب  مناقصه 
یک منطقه  مرکزی  و  سیدی  محدوده  در  غیرپراکنده  و  99/175/290/700341/000/000 ماهپراکنده 

حداقل رتبه 5 آب از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی

1-تاریخ و محل دریافت اس�ناد ارزیابی کیفی و اس�ناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت 1399/3/3 از محل دفتر قراردادهای ش�رکت آب و فاضالب مشهد و یا 
در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .

2-تاریخ و محل تس�لیم پاکات اس�ناد ارزیابی و اس�ناد مناقصه تکمیل ش�ده : پایان وقت اداری مورخ 1399/3/20 به آدرس مش�هد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، 
دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008152 .

3-الزم ب�ه توضی�ح می باش�د که پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه همزمان با هم دریافت و پس از ارزیابی ، پیش�نهاد قیمت مناقص�ه گرانی که امتیاز الزم را اخذ نمایند 
بازگشایی خواهد شد  

4-مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
5-هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد. 

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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))تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی((

س�ازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
موضوع »واگذاری حجمی تأمین خودرو س�واری با رانن�ده برای انجام مأموریت های اداری 
درون و برون ش�هری« به ش�ماره مناقص�ه 2099003820000003 را از طریق س�امانه تدارکات 
الکترونیک�ی دولت ب�ه نش�انی: www.setadiran.ir برگزار نماید. لذا ش�رکت هایی که گواهینامه 
صالحی�ت انج�ام کار و تأییدیه صالحیت ایمن�ی از وزارت تعاون، کار و رف�اه اجتماعی را دارا 
می باش�ند می توانن�د جه�ت ش�رکت در مناقصه با دریافت اس�ناد از طریق س�امانه س�تاد اقدام 

نمایند.
1- نوع مناقصه: عمومی یک مرحله ای

2- تضمین فرآیند ارجاع کار: مبلغ 312/000/000 ریال )سیصد و دوازده میلیون ریال(
3- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: همزمان با انتشار آگهی در روزنامه

4- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه: تا ساعت 18 روز سه شنبه 1399/03/06
5- مهلت زمانی ارایه پیشنهاد: تا ساعت 14 روز سه شنبه 1399/03/20

6- زمان بازگشایی پاکات مناقصه: ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 1399/03/21
نش�انی: مش�هد- بلوار وکیل آباد- نب�ش بلوار اقبال الهوری- س�ازمان مدیری�ت و برنامه ریزی 

خراسان رضوی 35097155- 051
شناسه آگهی 853445 م.الف 852

مناقصه عمومی یک مرحله ای
 واگذاری حجمی تأمین خودرو سواری با راننده برای انجام مأموریت های اداری درون و برون شهری
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سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی
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ب��رگ س��بز ، س��ند کمپانی و س��ند مالکی��ت خودرو 
کامی��ون بنز خاور608 کمپرس��ی رن��گ نارنجی مدل 
1389 به شماره موتور 33491010169792 و شماره 
شاسی 37406016438919 به شماره انتظامی 187 ع 
66 ایران 45 به مالکیت دهیاری قلعه شهید مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز خودروی اتوبوس اسکانیا مدل 1389 رنگ 
سفید روغنی به شماره انتظامی 293ع86 ایران 85  
ش���ماره موتور 6785 و ش���ماره شاس���ی 1867651 به 
مالکی���ت غفورریگی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده شرکت ژرف آب پی ) سهامی 

خاص(  شماره ثبت 41313  مشهد

بدینوس��یله از کلیه سهامداران شرکت 
ژرف آب پ��ی دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 99/3/12 س��اعت 8  واقع در مشهد 
بل��وار صی��اد ش��یرازی صی��اد23 پ224 

طبقه اول حضور  بهم رسانند.
دستور جلسه:

1-انتخاب اعضای هیات مدیره
2- انتخاب بازرسین

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار
ع هیئت مدیره 9

90
13
48

 آگهی تغییرات شرکت حقابه بران سد طرق شرکت تعاونی به شماره ثبت 62806 و شناسه ملی 14007135629

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,19 ونامه شماره 506,19,5891 مورخ 1398,11,29 اداره تعاون روستائی شهرستان 
مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید حافظ محمدی شماره ملی 0936015039 به سمت رئیس هیئت مدیره و عباس جمعه پور 
شماره ملی 0936026448 نایب رئیس هیئت مدیره و سید علیرضا پورحسینی شماره ملی 0930770382 منشی هیئت مدیره و وحید 
اخالقی به شماره ملی 0944153216 و علی اکبر اسدیان پورشماره ملی 0936001364 به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و امیر 
غالمرضاپور طرقی شماره ملی 0945508166 به عنوان مدیر عامل انتخاب گردیدند . کلیه چک ها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد 
برای شرکت نماید و یا تمام و قسمتی از حق شرکت را منتفی سازد به استثنای مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری 
شرکت ترتیب خاصی داده باشد پس از تصویب هیئت مدیره با امضاء رئیس هیئت مدیره )در غیاب ایشان نایب رئیس ( و مدیر عامل 
و مهر شرکت معتبر خواهد بود اوراق عادی شرکت فقط با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء 
رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت همچنین مطابق تبصره ماده اساسنامه در غیاب رئیس هیئت مدیره وظایف او بر عهده 

نایب رئیس خواهد بود . 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )851887( ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد 
خزانه ، اوراق مش�ارکت ، ریالی( بر اس�اس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مش�روحه ذیل را 
از طری�ق مناقص�ه عمومی ی�ک مرحله ای ب�ا ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت                

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

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1
احداث 140 متر شبکه فشار متوسط و نصب یک دستگاه 
ترانس 160 کیلو ولت آمپر به همراه برج روشنایی جهت 

22،399،869،942 ماهتامین برق چاه آب شماره 8 کبوترخانه شهر اسفراین

تکمیل )آبرسانی( مجتمع اینچه-قزل لر شهرستان مانه 2
1211،240،006،375 ماه و سملقان

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد اعالم ش�ده است که الزم اس�ت مناقصه گران حداکثر 
ظرف 3  روز پس از انتش�ار آگهی از طریق س�امانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ 

آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم 

آگهی ارزیابی کیفی )نوبت دوم (
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روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی
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