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روزنامـه صبـح ایـران 2

نقطه قوت پدافند هوایی ایران از زبان فرمانده کل ارتش  سیاست: امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش با حضور در منطقه پدافند هوایی شمال غرب از سایت رادار شهید 
نادری بیله سوار استان اردبیل بازدید کرد. وی با اشاره به اهمیت راهبردی سایت های راداری در رصد آسمان کشور گفت: امروز استفاده از رادارهای بومی یک نقطه قوت برای شبکه پدافند هوایی کشور است. 

فرمانده کل ارتش افزود: پدافند هوایی با تکیه بر جوانان و استفاده از ظرفیت های داخلی نیازهای خود را تأمین می کند و وابستگی به خارج از کشور ندارد.

 سیاســت/ مینا افرازه   شورای امنیت 
سازمان ملل متحد روز سه شنبه 10 تیرماه 
نشست خود را که به  صورت ویدئوکنفرانسی 
برگزار شد به موضوع بررسی اجرای قطعنامه 
۲۲۳1 و تمدید تحریم های تسلیحاتی علیه 
ایــران اختصــاص داد. محمدجواد ظریف، 
وزیر امور خارجه کشورمان در این جلسه با 
هشدار نسبت به اقدام های آمریکا، از اقدام 
متقابل ایران در صورت تمدید تحریم های 
تسلیحاتی گفت. بر همین اساس، مواضع 
نماینــدگان  اظهــارات  و 
نوعی  به  مختلف  کشورهای 
آمریکا  دولت  محکومیت  در 
برای خــروج از توافق برجام 
بود و برخــالف تالش آن ها، 
فضای نشســت در راستای 
همراهی کامل و تأیید اعضا 
پیش نرفت. در همین ارتباط، 
ابوالفضل ظهره وند؛ تحلیلگر 
مسائل بین الملل و دیپلمات 
سابق کشورمان در گفت وگو 
با قدس به ارزیابی این موضوع پرداخته که 

در ادامه آن را می خوانید.

مقام های    برخی  نشســت  این  در 
اروپایی از یک ســو نسبت به خروج 
آمریکا از برجام ابراز تأسف کردند و از 
سمتی هم به ایران هشدار دادند که به 
سمت ساخت سالح اتمی و بمب نرود و 
در واقع یک موضع دوپهلو داشتند، با 
این تفاسیر به نظرتان اروپایی ها در ادامه 

ماجرا چه موضعی خواهند داشت؟
کشــورهای اروپایی به  ویژه آلمان، بریتانیا 
و فرانسه بیشــترین بهره را از نتایج پرونده 
برجام داشــتند و حتی در گذشته نیز خانم 
موگرینی بارها بر اینکه برجام برای اروپایی ها 
آورده امنیتی داشت و تالششان نیز بر همین 
هدف بوده اســت تأکید کرد. در حال حاضر 
نیــز تالش می کنند تا برجامــی که اکنون 
جســم بی جانش روی دوش آن ها مانده، به 
حالت احتضار و مــرگ درنیاید؛ چرا که در 
این صورت همین دســتاورد را هم از دست 
خواهنــد داد. بایــد توجه کنیم کــه امروز 

اختالف های آمریکا و اروپاییان در مســائل 
امنیت بین الملل بسیار تشدید شده است و 
اگر موضوع برجام را هم در همین چارچوب 
ببینیم، بدون شک اختالف ها افزوده خواهد 
شــد. من بعید می دانم اروپایی ها با موضع 
دســتوری آمریکا در قضیه پرونده ایران در 

شورای امنیت همراهی کنند.

در نشست شــورای امنیت شاهد   
بودید که نماینده سازمان ملل از ایران 
و  برگردد  تعهدات خود  به  خواســت 
آن را اجرا کند، در حالی  که ســازمان 
ملل باید موضع بین المللی و بی طرفی 
خود را داشته باشد اما موضعی خالف 
واقــع علیه ایران گرفــت. با توجه به 
تحریم  تمدید  اگر  موضع گیری  همین 
تسلیحاتی رأی نیاورد و آمریکا از طریق 
قطعنامه 2231 مکانیسم ماشه را فعال 
کند، سازمان ملل چگونه بحران قانون 
اساســی و تخلف از اصل بی طرفی را 

توجیه خواهد کرد؟
نسبت به موضع دوپهلوی سازمان ملل در این 
جلسه باید گفت که محل استقرار سازمان 
ملل هنوز در آمریکاست و در تأمین بودجه 
این ســازمان نیز آمریکایی ها سهم باالیی 
دارنــد، به اصطالح باید بگوییم که دســت 
سازمان ملل زیر ســاتور آمریکایی هاست. 
ســازمان ملل در این نشســت سعی کرد 
موضعــی را اتخاذ کند که رئیس  کل راضی 

باشد، اما ســازمان ملل هر موضعی هم که 
داشته باشد تأثیر مستقیمی روی نتیجه کار 
ندارد. ما باید روی آن 15 عضو شورای امنیت 
که قرار است رأی بدهند متمرکز شویم. در 
حال حاضر آمریکا تمــام توان خود را برای 
تمدید تحریم های تسلیحاتی گذاشته و اگر 
در این راه موفق نباشد باید به سمت استفاده 
از قطعنامه ۲۲۳1 و فعال ســازی مکانیسم 
ماشــه برود. البته فعال سازی مکانیسم هم 
تالشی اســت که سه کشــور اروپایی باید 
انجام دهند و آمریکا نمی تواند مستقیماً از 
این مکانیسم اســتفاده کند چون از برجام 
خارج  شده و قطعنامه ۲۲۳1 را نقض کرده 
اســت. آمریکایی ها برای پیروزی در این راه 
باید پیش از اینکه طرح تمدید تحریم های 
تسلیحاتی را به شــورای امنیت بدهند به 
توافق برجام برمی گشــتند کــه البته خود 
آن  هم فرایندی دارد و باید ثابت می کردند 
به قطعنامــه ۲۲۳1 متعهدند.  بنابراین هر 
اقدامی علیه ایران با بهره گرفتن از محتوای 
برجام، بایــد در چارچوب محتوای توافق و 
نیز پیگیری از طریق 1+5 انجام می شد. در 
هر حال آمریکایی ها نمی توانند از این خان 
ســاده عبور کنند مگر اینکه این پروژه را از 
طریق اروپاییان کلید بزنند. البته ایران هم 
از موضوع برجام عبور کرده و مسئله فعلی 
این است که ایران در موضع مطالبه گر قرار 
دارد. چک برگشتی برجام امروز دارد تبعات 
خود را نشان می دهد و باید گفت بدحسابی 

کشــورهای اروپایی و آمریــکا این چک را 
برگشــت زده بود و در حالــی  که آمریکا از 
برجام خارج شــد اروپایی ها باید به تعهدات 
عمل می کردند و پاســخگوی مواضع خود 

می بودند. 

بــه نظرتان در موضــوع تمدید   
ایران،  علیه  تسلیحاتی  تحریم های 
چین و روســیه تا چه حد از مواضع 

کشورمان حمایت خواهند کرد؟
چین، روســیه یا هر کشوری که موضعی را 
اتخاذ می کنند یا دســت به اقدامی می زنند 
صرفاً بر پایه منافع و مصالح ملی خودشــان 
است. بنابراین شرایط محیط بین الملل، توجه 
ایران به نفوذ مؤثــر خود در منطقه و نقش 
رو به رشدش در مسائل مختلف، موضوعاتی 
نیستند که چین یا روسیه بتوانند از آن ساده 
عبور کنند. از ســوی دیگر، اگر ایران بازیابی 
مناسبی نسبت به توانمندی های خود داشته 
باشــد، می تواند به  عنوان یــک بازیگر مؤثر 
در جایگاه باالیی قرار بگیرد. شــرایط دشوار 
آمریکا و اروپا و نیز افول موقعیت بین المللی 
آمریکا محدودیت های جدی را برای آن ایجاد 
کرده اســت و آقای ترامپ به شدت نیاز به 
دستاوردی ملموس دارد و سعی می کند در 
رابطه با ایران به چنین دستاوردی دست یابد.

وزیر خارجه کشورمان در اظهاراتی   
بیان کــرد که اگــر قطعنامه تمدید 
تحریم های تسلیحاتی در شورای امنیت 
تصویب شــود گزینه های ایران برای 
پاسخ قاطع خواهد بود، به نظرتان چه 
مواردی را می توان برای این پاسخ قاطع 

در نظر گرفت؟ 
آمریکایی ها با طرح ادعاها در جلســه در پی 
ارزیابی میدانی از فضای جلسه بودند تا ببینند 
میزان موفقیتشان در موضوع تمدید تحریم 
تسلیحاتی چگونه است. در صفحه شطرنجی 
که بازی می کنیم باید گام  به  گام پیش برویم 
البته هنوز مهره ها در این بازی حرکت داده 
نشــده اند. باید تمدید تحریم تسلیحاتی از 
سوی غربی ها صورت بگیرد تا آن موقع ایران 

نیز اقدام های متناسب با آن  را انجام دهد.

تحلیل نشست اخیر سازمان ملل درباره تحریم تسلیحاتی ایران در گفت وگو با دیپلمات سابق کشورمان

تبعات چک برگشتی »برجام«

این همه خوزستانی تو مشهد چی میخوان با این وضعیت قرمز؟ اگه قرنطینه استانی  
ادامه داشت، کار مشهد به اینجا نمی رسید. 09360005291

به نظر می رسد مشکالت و مصایب مملکت ما بسی فراتر از قیمت مرغ و... باشد. ملت  
شریف به مسائل مهم تری بیندیشند که این مسائل کوچک زیرمجموعه همان هاست و تا 
آن ها حل نشوند، این مسائل کوچک هم به قوت خود باقی خواهند بود. 09150008863

خوئینی ها که از سردمداران پیدا و پنهان فتنه های 78 و 88 است سوراخ دعا رو گم  
کرده، به جای اینکه به رئیس جمهور منتخبش نامه نگاری کند، به رهبری می نویسد. 

09150001136
معلوم نیست متولی حجاب توی کشور کدام نهاد است، بعضی ها با پوششون جامعه را  

دارند خراب می کنند! شهدا شرمنده ایم! 09110004552
چرا هر وقت یک مجرم دســتبند قانون به دستش می خورد، فوری می گوید قرص  

مصرف کرده بودم. 09020000641
سالیان سال است که کشورمان به سمت شهرنشینی و آپارتمان نشینی سوق پیدا  

کرده، اما متأســفانه هیچ گونه آموزش شهرنشینی به مردم داده نمی شود و بسیاری از 
مردم از حقوق خود بی خبرند و هر کسی چار دیواری خود را اختیاری می داند!؟ متأسفانه 
در این باره هیچ قانون مدونی وجود ندارد به خصوص در مورد همســایه آزاری مصداق 
و تبصره و قانونی در کشور وجود ندارد! از نمایندگان مجلس تقاضای عاجزانه داریم این 
کمبود را برطرف و قانون مقابله با همســایه آزاری را هم به قوانین قضایی اضافه کنند 

تا بشود جلو این  مشکل روزمره و حیاتی را به صورت قانونی گرفت. 09360006158

پیام تسلیت رهبر معظم انقالب درپی جان باختن ©
تعدادی از هموطنان در حادثه تلخ آتش سوزی

سیاست: درپی حادثه  بسیار تلخ آتش سوزی 
در یکی از مراکز درمانی تهران که به جان باختن 
 جمعــی از شــهروندان انجامیــد، حضرت 
آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی 
با صدور پیام تسلیت، دستگاه های مسئول را 
موظف کردند ضمن بررســی موضوع، تدابیر 
الزم را برای کاســتن از آسیب ها و خسارت ها 
به کار گیرند. متن پیام رهبر معظم انقالب به این شرح است: حادثه  بسیار تلخ آتش سوزی 
در یک مرکز درمانی را که به جان باختن تعدادی از مردم عزیزمان انجامید به خانواده های 
مکّرم آنان صمیمانه تسلیت عرض می کنم و تساّل و آرامش قلبی آنان و رحمت الهی برای 
درگذشتگان را از خداوند متعال مسئلت می کنم. دستگاه های مسئول باید همه  تالش خود 
را برای جلوگیری از وقوع چنین حوادث دلخراش و نیز تدابیر الزم برای کاستن از آسیب ها 
و خسارت های آن به کار گیرند و مانع چنین ضایعات بی جبرانی شوند. بررسی درست این 

حادثه  مرکز درمانی نیز باید به وسیله  دستگاه های مسئول سریعاً انجام گیرد.

خط و نشان رئیس جمهور برای آمریکا©
سیاست: حجت االسالم حسن روحانــی، رئیس جمهور دیروز در جلسه دولت با اشاره به 
توطئه های آمریکا گفت: حاال شاید از نظر آن ها در مسائل اقتصادی موفقیت هایی بدست 
آوردند اما از نظر سیاسی در طول این ۳/5 سال در برابر ایران شکست خوردند. رئیس جمهور 
گفت: اگر از همین فردا 1+4 حاضر شود به تعهدات خود در قبال برجام عمل کند، ایران 
نیز به تعهدات خود از همین فردا بازخواهد گشــت. ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی 
همواره به همه تعهدات خود پایبند بوده و امروز هم پایبند است. البته اگر آمریکایی ها باز هم 
بخواهند به برجام ضربه بزنند که تاکنون ضربه اقتصادی بوده است و ما نیز بخشی از تعهدات 
را کنار گذاشــتیم اما اگر بخواهند ضربه سیاسی به برجام بزنند بدانند جمهوری اسالمی 
تحمل نخواهد کرد و اقدام قاطع خودش را در این زمینه نشــان خواهد داد. روحانی ادامه 
داد: آمریکایی ها در طول هفته های اخیر دو شکست بزرگ سیاسی را متحمل شده اند، یکی 
درباره پیش نویس قطعنامه علیه ایران که تا امروز همه کشورهایی که در شورای امنیت فعال 
هستند به نحوی با آن مخالفت کردند و آمریکایی ها موفقیتی برای زمینه سازی در شورای 
امنیت و افکار عمومی جهان هم بدســت نیاوردند. وی گفت: روز سه شنبه هم در صحن 
شورای امنیت غیر از خود آمریکا، 14 عضو دیگر همگی از برجام تعریف و پشتیبانی کردند.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   
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سیمرغ  شهد  ساینا  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 62732 

و شناسه ملی 14007111892

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,10,04 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : 1 - نشانی مرکز اصلی شرکت 
در استان خراسان رضوی از واحد ثبتی مشهد 
به شهرستان چناران- بخش مرکزی – دهستان 
فاز   – روستا شهرک صنعتی چناران   – چناران 
طبقه  1284تا1292  قطعه   0 پ  تالش  خ   -2
و  یافت  تغییر  کدپستی9361143606  همکف 

ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899713(
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آگهی انحالل شرکت رعد کیمیا توس شرکت 
و   17763 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10380333318

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ 1398,05,17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 
آقای  و  رسید  مجمع  تصویب  به  شرکت  انحالل 
برای   0938364601 تبریزی  زاده  مجتهد  مجتبی 
مدت 2 سال به سمت مدیر تصفیه انتخاب و نشانی 
شهرستان   ، رضوی  خراسان  استان   : تصفیه  محل 
 ، بست  سنگ  دهستان   ، مرکزی  بخش   ، فریمان 
روستا شهرک صنعتی کاویان، شهرک صنعتی کاویان 
 ،  6 پالک   ،  1  ,20 صنعت  کوچه   ، سعدآباد  جاده   ،

طبقه همکف کد پستی : 9394194499می باشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899739(
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تغییرات شرکت کارا طب فاخر گستر  آگهی 
پویا شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

70074 و شناسه ملی 14008741414

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399,03,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد 
خراسان  استان  آدرس  به  شرکت  محل   -  :
 ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی 
 ]5 شمالی]آبکوه  تربیت  خیابان  آباد  سعد 
 4 طبقه   0 پالک  سعدآباد  تجاری  مجتمع 
تغییر   9184683145 کدپستی   403 واحد 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق 

اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899775(
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899185(

آگهی تغییرات شرکت پویش توسعه ماهان برتر شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 59297 و شناسه ملی 14006154499

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حمید جوانفر کدملی :0060761083 به سمت 
رئیس هئیت مدیره آقای نوید میری دیسفانی کدملی: 0942139224 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای حامد کریم پور 
کدملی: 0945139748 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ 1400,02,25 انتخاب گردیدند . کلیه 
اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضا ء منفرد مدیرعامل به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود .

س
,  9

90
29

78

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899797(

آگهی تغییرات شرکت سامان آفرین طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 23907 و شناسه ملی 10380393450

 : ملی  کد  پورا شرفی  آقای محسن   : اتخاذ شد  تصمیمات ذیل  مدیره مورخ 1397,12,01  استناد صورتجلسه هیئت  به 
0930717015 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پورا شرفی کد ملی : 0937854484 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و خانم حمیده پورا شرفی کد ملی : 0930717023 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت 
باقیمانده تا تاریخ 1399,02,30 انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضاء 

ثابت مدیرعامل و 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 )899221(

آگهی تغییرات شرکت جاده رانان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5948 و شناسه ملی 10380217827

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,04,29 و نامه شماره 98,1496 مورخ 98,5,10 انجمن صنفی 
شرکتها و موسسات حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - خانم منصوره طاهری به شماره ملی 
0933850281 به عنوان بازرس اصلی ، خانم سیما کوه نشین بشماره ملی 0919918778 بعنوان بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2- روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3- صورتهای 

مالی منتهی به 1397 به تصویب رسید.
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شرکت  مديرعامل  زنجان-خبرنگارقدس: 
گفت:  خبري   نشست  در  زنجان  برق  توزيع 
ساعت طاليي مديريت مصرف انرژي برق استان 
20تا  و  17بعدازظهر  13تا  ساعت  از  زنجان  

22شب است
علیرضا علیزاده، با اشاره به ظرفیت هاي صنعت 
برق  افزود: صنعت برق ايران، رتبه يک خاورمیانه 
، رتبه 14جهاني را به خود اختصاص داده است 
راستاي  در  را  اصلي  الزم  زيرساختهاي  همه  و 
تولید و توسعه اين صنعت دارد وی گفت: احداث 
ايجاد  و  دارد  کالن  هاي  هزينه  نیازبه  نیروگاه 
ظرفیت جديد  برای 300روز  پیک مصرف برق 
مقرون به صرفه نیست. وي شرکت توزيع برق 
توزيع   ، انتقال  تولید،  ازچهارحلقه  متشکل   را 
در  مردم  نقش  و  کرد  ذکر  مصرف  مديريت  و 

مديريت را مهم خواند.
۸۰ درصد  مشترکین برق خانگی اند

مصرف   مديريت  با  اينکه  به  اذعان  با  علیزاده 
تجربه  را  برق  خاموشي  مورد  يک  حتي 
برق گذر  از دوره پیک مصرف  و  نخواهیم کرد 
خود  مصرف  مشترکین،  کرد.گفت:اگر  خواهیم 
طرف  از  دهند  کاهش  قبل،  سال  به  نسبت  را 

می گیرند. پاداش  برق،  نیروی  توزيع  شرکت 
گفت:  زنجان  برق   توزيع  شرکت  مديرعامل  
در استان زنجان 14هزار و 317کیلومتر شبکه 
توزيع وجود دارد   که مشترکان خانگي80درصد 

کل مشترکان را شامل می شود.
70 میلیون تومان پاداش براي مشترکین کم مصرف 
وی  با اشاره به برنامه هاي تشويقي اين شرکت 
مشترکین  با  گفت:  مصرف  پیک  از  گذر  براي 
بارروزانه،  جابجايی  براي  کشاورزي  و  صنعتي 

تفاهم نامه هايی  را امضا کرده ايم.
وي به تخصیص 70 میلیون تومان پاداش براي 
اشاره  گذشته  سال  در   مصرف  کم  مشترکین 
پیک  دوره  از  گذر  براي  کرد:  تاکید  و   داشت 
اي  نامه  تفاهم  بخش کشاورزي  با  برق  مصرف 
امضا کرديم که  در 4 ساعت پیک ازبرق استفاده 
رايگان  بقیه برق  نکنند و در عوض 20 ساعت 

دريافت کنند.
الگو،برق  از  بیشتر  مشترکین  15درصد  تنها 

مصرف مي کنند
وي در بخش ديگری از سخنانش سقف مصرف 
در  کیلووات  زنجان، 300  در  تجاري  و  خانگي 
صورت  گفت:در   و  کرد  ذکر  تابستان  فصل 

هزينه  به  مقدار، 16درصد  اين  از  بیش  مصرف 
قبض خانگي و تجاري افزوده مي شود.

علیزاده با بیان اينکه متوسط مصرف خانگي در 
زنجان 150 کیلووات است گفت: تنها 15درصد 
مشترکین بیشتر از  الگوی مصرف  در استان برق 

مصرف مي کنند.
وي  کیفیت در شاخص هاي برق، ارائه خدمات 
گرم،  خط  سیستم  از  استفاده  حضوري،  غیر 
بکارگیری فناوري ها و سیستم هاي هوشمند، 
تعويض سیم هاي مسي با کابل خود نگهدار را از 

اقدامات مهم شرکت توزيع برق  خواند.

مدیریت مصرف:  حتی یک مورد خاموشی

مشترکین پرمصرف،منتظر افزایش  1۶  درصدی قبوض برق باشند
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی معدنی رکن خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 7277 و شناسه ملی 10380230794

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای حسین عباس نیا بادریافت مبلغ 
کل سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت که 9600000ریال میباشد ازردیف شرکای شرکت خارج گردیده ودیگرهیچ حق وسمتی در 
شرکت ندارند . آقای حسن عباس نیا بادریافت مبلغ کل سهم الشرکه خود ازصندوق شرکت که 9600000ریال میباشد ازردیف شرکای 
شرکت خارج گردیده ودیگرهیچ حق وسمتی در شرکت ندارند . آقای امیرعباس نیا بادریافت مبلغ کل سهم الشرکه خود ازصندوق 
شرکت که 9600000ریال میباشد ازردیف شرکای شرکت خارج گردیده ودیگرهیچ حق وسمتی در شرکت ندارند . درنتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 80000000 ریال به مبلغ 51200000ریال کاهش یافت .افزایش تعداداعضای هیئت مدیره ازیک نفربه دونفر مورد 
تصویب قرارگرفت ودرنتیجه ماده مربوطه دراساسنامه به شرح فوق اصالح گردید. میزان سهم الشرکه هریک ازاعضا به شرح ذیل 
 4800000 دارای  نیا  عباس  اکرم   -3 4800000ریال  دارای  نیا  عباس  زهرا   -  2 17600000ریال  دارای  نیا  عباس  رضا   -1 میباشد: 
ریال 4- هدی عباس نیا دارای 4800000ریال 5- فاطمه عباس نیا دارای 4800000ریال 6- مریم عباس نیا دارای 4800000ریال 

7- مهدی عباس نیا دارای 9600000ریال میباشد
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899689(

آگهی تغییرات مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی به شماره ثبت 148 و شناسه ملی 10380026792

پرداخت  با  رضوی  قدس  آستان   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,09,23 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اقتصادی  سازمان  و  داد  افزایش  ریال   41140000000 مبلغ  به  را  خود  الشرکه  سهم  مؤسسه  صندوق  به  ریال  مبلغ 21200000000 
رضوی با پرداخت مبلغ 47057000000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 91318000000 ریال افزایش داد و 
شرکت کشاورزی رضوی با پرداخت مبلغ 126085000000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به مبلغ 244678000000 
ریال افزایش داد وشرکت کشت و صنعت اسفراین با پرداخت مبلغ 21273000000 ریال به صندوق مؤسسه سهم الشرکه خود را به 
مؤسسه  صندوق  به  ریال   15000000 مبلغ  پرداخت  با  رضوی  لبنی  های  فرآورده  شرکت  داد  افزایش  ریال   41282000000 مبلغ 
مبلغ  به  مبلغ 202818000000 ریال  از  افزایش داد درنتیجه سرمایه مؤسسه  میلیون ریال  مبلغ 30000000  به  را  الشرکه خود  سهم 
418448000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصالح گردید . سهم الشرکه شرکا به شرح ذیل می باشد:

 آستان قدس رضوی مبلغ 41140000000 ریال - سازمان اقتصادی رضوی مبلغ 91318000000 ریال - شرکت کشاورزی رضوی 
مبلغ 244678000000 ریال - شرکت کشت و صنعت اسفراین مبلغ 41282000000 ریال - شرکت فرآورده های لبنی رضوی مبلغ 

30000000 ریال
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899396(

 شورای امنیت ©
در دوراهی »قانون« و »جنگل«

نشست شــورای امنیت برای بررسی اجرای 
قطعنامه ۲۲۳1 در فضای کرونا و به صورت 
ویدئوکنفرانس با حضور نمایندگان 15 عضو 
دائم و موقت این شورا برگزار شد. این نشست 
که پس از برجام هر ۶ ماه یک  بار تشــکیل 
می شــود این بار تحت تأثیــر تالش آمریکا 
برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران بود که 
بر اســاس قطعنامــه ۲۲۳1 از اکتبر ۲0۲0 

»شهریور امسال« لغو می شود.
کاخ ســفید کــه در این نشســت وزیر 
خارجــه خود را مأمور دفاع از این مطالبه 
غیرقانونــی کــرده بود برخــالف انتظار 
دست  خالی بازگشــت و همه نمایندگان 
کشــورهایی که در این نشســت مجازی 
ســخنرانی کردند مخالفت آشکار خود را 
با درخواســت آمریکا برای تمدید تحریم 

تسلیحاتی ایران اعالم کردند.
 معاون دبیر کل ســازمان ملل به نمایندگی 
از ســوی وی خواســتار رفع همه تحریم ها 
علیه ایران شد و نمایندگان اتحادیه اروپا نیز 
مخالفت صریح خود را با تقاضای آمریکا برای 

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اعالم کردند.
در این میان دو کشور چین و روسیه با لحن 
صریح تری بــه مخالفت با تالش های آمریکا 
برخاستند و برای کاخ سفید- پس از خروج از 
برجام- هیچ حقی برای استفاده از مکانیسم 

ماشه قائل نشدند.
 اگرچــه ایــران بــا سیاســت »مقاومت 
حداکثــری« در برابر »فشــار حداکثری«، 
کاخ سفید را در پیشبرد اهداف خود ناکام 
گذاشــته اســت، اما اکنون نقض قوانین 
بین المللی از ســوی آمریکا و نیز مطالبات 
غیرقانونی اخیر کاخ سفید، شورای امنیت 
را در برابــر یک آزمون جــدی قرار داده 
است. آزمون اســتقالل و اینکه آیا جهان 
احترام به حاکمیت قانون را حفظ می کند 

یا به قانون جنگل بازمی گردد؟!
آیــا اتحادیه اروپا، چین، روســیه و ســایر 
کشورهای عضو شورای امنیت از این آزمون 

سربلند بیرون خواهند آمد؟



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

ورود دادستانی به قیمت گذاری کاذب سایت ها   تسنیم: وزیر راه و شهرسازی از ورود دادستانی به موضوع قیمت گذاری کاذب سایت های اینترنتی در بازار مسکن خبر داد و گفت: بازار اجاره مسکن به 
آرامش نسبی رسید. مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص اجاره بها به اتحادیه امالک ابالغ شده و الزم االجراست. سایت هایی که پیشتر و بدون  مالحظه و سند، نرخ های کاذب اعالم می کردند و التهاب موجود 

در جامعه در خصوص اجاره بها، تا حدی کنترل شده اند. وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: سایت هایی که بدون مالحظه، نرخ های کاذب اعالم می کردند کنترل و تأکید شده دادستانی به این موضوع ورود پیدا کند. 

E g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r آیا انتخاب بانک مرکزی در مسئله ارز درست است؟©
پس از مســئله خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم های بین المللی و بانکی 
علیه جمهوری اســامی ایران، افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر بود. از سوی دیگر 
بــه دلیل تحریم نفتی و تحمیل بیماری کرونا به اقتصاد جهانی، صادرات نفتی 
و غیرنفتی ایران به دنیا با مشــکات عدیده ای رو به رو شد، از این جهت عاوه بر 
وخامتــی که تحریم به ما تحمیل کرده بود، در اثر ویروس کرونا هم به بیماری 
اقتصادی وخیم تری دچار شدیم؛بنابراین درآمدهای ارزی کشور بسیار کند شده 
و بانک مرکزی در این بین ناچار به دست زدن به انتخاب بین یک دوراهی سخت 
شد. به نظر می رسد بانک مرکزی بر سر این دو راهی در شرایط تحریم بین المللی 
و تبعات کرونایی ناچار شــد بین حفظ منابع ارزی و باال رفتن قیمت ارز یکی را 
انتخاب کند. با توجه به اینکه به دلیل بســته بــودن مرزهای زمینی و هوایی و 
عدم امکان ســفرهای خارجی، تقاضا برای دریافت ارز بسیار کاهش یافته است 
طبیعتاً نرخ ارز به دلیل عدم تقاضا نباید افزایش می یافت، اما بانک مرکزی بنا به 
دلیل اعام شده ناچار شــد با باال بردن نرخ ارز، ذخایر ارزی خود را حفظ کند. 
افزایش نرخ ارز نیمایی هم به دلیل آن است که بانک مرکزی بتواند تقاضای ارز را 
در بازار گران تر کند، شاید متقاضیان غیر واجب بازار ارز کاهش بیابند، هر چند 
برخی افراد به ناچار مجبور به خرید ارز هستند که برای این موضوع باید همان 
نرخ امروز ارز را پرداخت کنند. بهتر اســت عنوان شــود این قضیه همان اثرات 
جبرانی است یعنی خریدار ارز باید در ازای خرید اجباری خود نرخ ارز گران بازار 
را بپردازد، بنابراین می توان گفت بانک مرکزی بین اینکه نرخ ارز را افزایش دهد  
یا ذخایر ارزی خود را در شرایط خطیر کنونی حفظ کند، دست به انتخاب افزایش 
نرخ ارز زد و با از بین بردن فاصله زیاد نرخ ارز نیمایی با ارز بازار آزاد بر آن است تا 
رانت های ایجاد شده را کاهش دهد. امید می رود با باز شدن مرزها، کشف واکسن 
کرونا و غلبه بر این بیماری حتی با بهتر شــدن و بهبود یافتن وضعیت بیماری 
در ماه های آینده ورودی ارز بهتری به کشور در پیش رو داشته باشیم، اما موضوع 
اصلی که همان معادالت سیاســی است و بر قیمت ارز بسیار تأثیرگذار است به 
هیچ وجه متغیر و قابل پیش بینی نیست که بتوان درباره آن اظهارنظر خاصی کرد.

تناقض در بازار گوشت؛ تولید و قیمت همزمان باالست!©
فارس: این روزها تولیدکنندگان از افزایش باالی گوشــت می گویند، اما قیمت 

همچنان رو به باالست. این پارادوکس قیمت با علم اقتصاد همخوانی ندارد.
این روزها تولیدکنندگان همواره از افزایش تولید گوشت می گویند که باید عامتی 
برای کاهش قیمت در بازار باشد، اما واقعیت این است که قیمت ها نه تنها کاهش 
نمی یابد بلکه افزایش هم دارد. در یک هفته گذشــته قیمت گوشت گوسفندی 
5هــزار تومان در هر کیلو افزایش یافتــه و از 100هزار تومان در هر کیلو عبور 
کرده اســت.علم اقتصاد می گوید، قیمت در بازار تابع عرضه و تقاضاست. زمانی 
که عرضه بیشــتر می شود قیمت باید کاهش یابد، اما نزدیک به یک سال است 
که تولیدکنندگان می گویند عرضه گوشت افزایش یافته و تولید نسبت به سال 
گذشته بیشتر شده است، حتی چندین بار تقاضای صادرات کرده ایم، ولی قیمت 
در بازار قصد پایین آمدن ندارد.رئیس شورای تأمین کنندگان دام کشور به افزایش 
بی سابقه جمعیت دامی در کشور اشاره کرده و گفته است: در حال حاضر جمعیت 
دامی سبک کشور از مرز 68میلیون رد شده است. در حالی که در سال های قبل 
حداکثر 60 میلیون رأس بود.امروز معاون امور دام وزارت جهاد کشــاورزی هم 
پیش بینی تولید 880هزار تن گوشــت قرمز در سال جاری کرده است که این 

رقم نسبت به 859هزار تن سال گذشته، افزایش 21هزار تنی را           نشان می دهد.
چند نکته درباره دلیل پایین نیامدن قیمت گوشت با وجود افزایش تولید وجود 
دارد؛ نخست اینکه قیمت تمام شده تولید باالست. بیش از 70درصد خوراک دام 
و طیور کشــور وارداتی است. این در حالی است که 70 درصد قیمت تمام شده 
محصوالت پروتئینی از جمله گوشت هم متکی به قیمت همین خوراک است. 

قیمت خوراک دام و طیور در ماه های گذشته چهار برابر شده است.
نکته دوم اینکه داللی و واســطه گری همچون بخش های دیگر در این حوزه هم 
بسیار برجسته است و نکته سوم اینکه عدم نظارت بر بازار و مدیریت های جزیره ای 

توسط دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صمت، بر نابسامانی بازار افزوده است.

کرونا  ساحل عباسی   اقتصاد/   
نفت  صنعت  به  را  آسیب  بیشترین 
کشور زده است، به طوری که ارزش 
کل صادرات پتروشیمی، فراورده های 
نفتی، گاز و برق را از ساالنه 25میلیارد 
داده  به 15میلیارد دالر کاهش  دالر 
از  دالر  10میلیارد  یکباره  کشور  تا 
دست  از  را  خود  ارزی  درآمدهای 
درآمدهای  کاهش  دنبال  بدهد.به 
شرکت نفت و ایجاد اختال در توسعه 
پروژه های نفتی، صنعت 
تجهیزات نفتی که 
صنعت بزرگی است 
تولیــدکنندگان  از 
تا کوچک   قطعات 
تولیـــدکنندگان   
سنگین  تجهیـزات 
و  کـرده  متـأثر  را 
سبب شده خانواده 
سال  نفـت  صنعت 
سختـی  بسیــار 
را پیـش رو داشـته 
باشد. کاهش شدید 
قیمت جهانی نفت خام و فراورده های 
نفتی در پی افت تقاضای جهانی، افت 
سوددهی پاالیشگاه ها در پی کاهش 
افت  فراورده ها،  و  نفت خام  تقاضای 
پتروشیمی  محصوالت  قیمت  شدید 
برای  جهانی  و  داخلی  تقاضای  و 
افزایش  سبب  آن ها،  محصوالت 
ذخیره سازی های نفت خام و فراورده ها 

در ایران و جهان شده است.
به طبع، تعلیق موقت برخی طرح های 
پایین دســتی صنعت  و  باالدســتی 
نفت به  ویــژه منطقه عمومی پارس، 
کاهش ۴0درصــدی دریافت خوراک 
صنایــع پایین دســتی پتروشــیمی 
نسبت به ســال گذشــته، تعطیلی 
بیشتر بخش های تولید قیر و کاهش 
فــروش فراورده های نفتــی را در پی 
داشته اســت.اینک مهم ترین پرسش 
این روزها این است که اگر تا پیش از 

پایان تابستان آثار برگشت به شرایط 
عادی و عبور از بحــران کرونا هویدا 
شود، می توان انتظار داشت بازار نفت 
با جهش های کمی به شــرایط عادی 

بازگردد؟ پیش بینی های بســیاری بر 
ادامــه روند فعلی حکایت دارد که در 
این صورت تداوم کاهش قیمت نفت 
متأسفانه شرایط سختی را برای کشور 

ایجاد می کند، زیرا به سبب تحریم ها و 
محدودیت در صادرات، کاهش قیمت 
نفت می تواند مشــکات اقتصادی را 
به خصوص در تنظیم و تحقق بودجه 

دچار مشکل کند.

 کرونا تأثیری بر کاهش »
صادرات محصوالت پاالیشی 

نداشت
حمید حسینی، ســخنگوی اتحادیه 
صادرکننــدگان فراورده هــای نفت، 
گاز و پتروشــیمی می گوید : شــیوع 
ویروس کرونا بر صنعت نفت به مانند 
صنعت هوایی، توریســم و خدمات، 
آســیب فراوانی وارد کــرد و مطابق 
با گزارش هــای مراجــع بین المللی 
در مجمــوع 200 میلیون شــغل در 
دنیــا دچار آســیب جدی شــد که 
100میلیون از این مشاغل در صنعت 
توریســم و 20میلیون آن در صنعت 

هواپیمایی بود.
 وی می افزاید: ضمــن اینکه قیمت 
نفت بیــش از 70درصد کاهش یافت 
و تقاضای جهانی نفت نیز به شــدت 
افت کرد و ظرفیت پاالیشی دنیا نیز 
به 66میلیون بشکه در روز تنزل یافت 
و با توجه بــه نبود تقاضا برای بنزین 
و ســوخت هواپیما، همه کشورهای 
نفتی با کمبود مخــزن و بازار مواجه 
شدند و ما نیز مجبور شدیم ظرفیت 
پاالیشــی کشــور را کاهش دهیم و 
به کشــورهای  بنزین  برای صادرات 
همسایه و بازارهای آمریکای التین و 
آفریقا تاش مضاعفی به خرج دهیم.

حســینی بیان می کند: خوشبختانه 
موقعیت سوق الجیشی کشور در غرب 
آسیا و نبود ظرفیت مناسب پاالیشی 
در کشورهای همســایه نظیر عراق، 
پاکستان، افغانستان و ارمنستان کمک 
کرد تا تولید مــازاد جذب این بازارها 

شود. 
ضمناً صــادرات فــراورده به مقاصد 
بین المللی و منطقه ای نیز ادامه یافت 
و توانستیم با وجود تحریم ها و کرونا، 
از فرصت ها اســتفاده بهینه به عمل 

آوریم.

ادامه ســایه کرونا روی بازار »
نفت و گاز تا کشــف واکســن 
محمدرضــا اکبری، مدیــر گروه نفت 
اندیشکده تحلیلگران انرژی و کارشناس 
حوزه نفــت و گاز می گویــد: کاهش 
قیمت نفت پس از شیوع ویروس کرونا 
در جهــان منجر به افــت قیمت ها در 
بازارهای جهانی شد. افت قیمت نفت 
موضوع تأثیرگذاری بر روند نزول ارزش 
بســیاری از بازارهای سرمایه ای بود، از 
این جهت مسئله کاهش قیمت نفت در 
دنیا یک موضوع مهم و حیاتی در اقتصاد 
از  کشورهاســت.وی توضیح می دهد: 
زمان شــیوع ویروس کرونــا تاکنون 
گمانه زنی های بسیاری درباره نرخ های 
آینده بازار نفت و چگونگی کنترل بازار 
برای کاهش ضربــه به صادرکنندگان 
نفت خام مطرح شــده است. عدم نیاز 
بــه دریافــت نفت به دلیــل تعطیلی 
کســب وکارها و واحدهــای تولیدی و 
کاهش شــدید حجم سفرهای داخلی 
و بین المللی، نفت را در بی سابقه ترین 
حالت خــود به کمترین نرخ رســاند. 
هر چند قیمت نفت به شــدت کاهش 
یافت، اما افزایش نسبی قیمت نسبت 
به زمان شــیوع کرونا ناشی از کاهش 
عرضه نفت از سوی صادرکنندگان به 
بازار است نه دلیل دیگری، بنابراین تا 
زمانی که درباره تولید و عرضه واکسن 
کرونا قطعیتی وجود ندارد سایه نحس 
کرونا روی بســیاری از بازارها از جمله 
نفت و گاز وجود خواهد داشت. اکبری 
پیش بینی  مؤسسات  می دهد:  توضیح 
کننــده نرخ نفت بر این باور هســتند 
که اواخر سال 2021 به میزان مصرف 
اواخر ســال 2019 می رســیم، به این 
معنا که ویروس کرونا دو ســال حوزه 
نفت و انرژی را به شــدت تحت تأثیر 
خود قرار می دهد، مگر اینکه در حوزه 
واکســن و دارو اتفاقی بیفتد تا موجب 
امیدواری در این حوزه و برداشته شدن 

محدودیت ها در جهان شود. 

 تا زمانی که درباره 
تولید و عرضه 
واکسن کرونا 

قطعیتی وجود 
ندارد سایه نحس 

کرونا روی بسیاری 
از بازارها از جمله 
نفت و گاز وجود 

خواهد داشت

بــــــــرش

این ویروس دو سال حوزه انرژی را تحت تأثیرخود قرار خواهد داد

ادامه افت وخیز نفت تا کشف واکسن کرونا

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 عباس دادجو، کارشناس اقتصادی و بانکی
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ما و ترکمنستان
علی اکبر وحیدی آل آقا، کارشناس بازار نفت، گاز و انرژی: 
منافع ملی مهم ترین اولویتی است که تمام دولت ها در 
اتخاذ سیاســت گذاری ها در سطح خرد تا کان اهتمام 
باالیی به آن دارند. منافع ملی در تمامی تصمیم گیری ها 
اعم از مسائل اقتصادی داخلی یا خارجی موضوع مهمی 
اســت که اگر لحاظ نشود، امکان توســعه، استقال و 
پیشرفت کشورها به سرعت از دست می رود. در موضوع 
شکایت کشور ترکمنستان از ایران بر سر موضوع صادرات 
گاز به ایران در ســال های گذشته که متأسفانه ایران به 
پرداخت 2میلیارد دالر خسارت محکوم شده است، باز هم 

ردپای سیاسی کاری دیده می شود.
در ارتباط صادراتی و تجاری با هر کشوری تمام قراردادها 
باید به صورت بسیار دقیق و کارشناسی شده و تخصصی 
از زوایای پیدا و پنهان مختلفی مورد بحث و بررســی قرار 
بگیرند تا خسارت های اینچنینی به ملت وارد نشود. عدم کار 
کارشناسی است که خسارت های مالی در این حد و اندازه 
به اقتصاد تحریمی کشوری چون ایران وارد می کند. مسئله 
صادرات گاز با صادرات نفت بســیار متفاوت اســت. قطعاً 
دولت به خوبی به این موضوع واقف اســت که در صورت 
عدم  خرید محموله های نفتی از ســوی کشور واردکننده، 
امکان بازگرداندن و فروش نفت به کشــورهای دیگری به 
مراتب سهل تر از مسئله گاز است؛ چرا که زیرساخت های 

انتقــال و صــادرات و واردات گاز در کل بــا موضوع نفت 
تفاوت های جدی دارد.در بســیاری از جهات، اقتصاد ما به 
دلیل سیاسی کاری ها لطمات جبران ناپذیری خورده است، 
جدا از اینکه این دولت یا ســایر دولت ها نقد شوند، آفت 
سیاســی کاری و رد طرح هایی که منافع ملی را تضمین 
می کند به این دلیل که توسط جناح مقابل ما اندیشیده، 
طراحی و اجرا شــده است، موضوع مهمی است که برای 
همیشه باید از فرهنگ و سیاست  کاری دولت ها حذف شود. 
تا زمانی که بدون توجه به مصالح و منافع اقتصادی کشور، 
ارتباط با دنیا و استفاده از موقعیت جغرافیایی خود تصمیم 
بگیریم و عوامل سیاسی را در تصمیم گیری ها دخیل کنیم 
و اطاعات را براســاس آنچه دوست داریم بشنویم یا ارائه 
دهیم نه آنچه حقیقی اســت، عموماً به اهداف پیش بینی 
شده اقتصادی نمی رسیم؛ بنابراین پرداخت خسارت هایی از 
این دست امری محتمل خواهد بود. قطعاً دولت در موضوع 
عدم خرید گاز از ترکمنستان باید زوایای حقوقی آن را مورد 
تأمل قرار می داد، چرا که قراردادهای بین المللی به راحتی 
منعقد نمی شوند که به راحتی کنار گذاشته شوند. پشت هر 
قراردادی، تفکر، سود و منافع دوطرفه و اولویت ها و حساب 
و کتاب هایی اســت که در صورت برهم زدن یک طرفه و 
عدم رعایت مفاد آن، شکایت های حقوقی و تحمیل خسارت 

بر اقتصاد بسیار عادی است.
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لعب���ت مجاه���دی  اینجان���ب  م���درك تحصیل���ی 
رضایی���ان فرزن���د ه���ادی ش ش ٣٥٨ ك���د ملی 
٠٩٤٣٣٧٤٨٢٠صادره مشهد درمقطع تحصیلی 
ف���وق دیپلم رش���ته حس���ابداری ص���ادره از واحد 
مشهدباش���ماره٨٢١١١٣٥٩٨١٣م دانش���گاهی 
ورخ٨٣,٢,٧ مفق���ود گردی���ده وفاق���د اعتبارم���ی 
باش���د از یابن���ده تقاضا میش���وداصل مدرك را به 
آدرس مش���هد دانش���گاه آزاد اسالمی قاسم آباد 
چهار راه اس���تاد یوس���فی پردیس دانشگاه اداره 

دانش آموختگان ارسال نمایند.
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ادارهكلراهوشهرس��ازیاس��تانمازندراندرنظرداردمناقصهعمومیطبقجدولذیلازطریقس��امانهتداركاتالكترونیكی
دولتبرگزارنماید.كلیهمراحلبرگزاریمناقصهازدریافتاس��نادمناقصهتاارائهپیش��نهادمناقصهگرانوبازگش��اییپاكتها
ازطریقدرگاهس��امانهتداركاتالكترونیكیدولت)س��تاد(بهآدرسwww.setadiran .irانجامخواهدشدوالزماستمناقصه
گراندرصورتعدمعضویتقبلی،مراحلثبتنامدرسایتمذكورودریافتگواهیامضایالكترونیكیراهجهتشركتدرمناقصهمحققسازند.

دارابودنرتبه5ازمعاونتبرنامهریزیونظارتراهبردیرییسجمهوربارعایتسقفارجاعكاردرراهوترابری)حملونقل(الزامیاست.
تاریخانتشارمناقصهدرسامانهتاریخ99/04/11

مهلتزمانیدریافتاسنادمناقصهازسایت:ساعت14/00مورخه99/04/19
مهلتزمانیارائهپیشنهاد:ساعت14/00مورخه99/04/31
زمانبازگشاییپاكتها:ساعت08/00مورخه99/05/01

اطالعاتتماسدستگاهمناقصهگزارجهتدریافتاطالعاتبیشتردرخصوصاسنادمناقصهوارائهپاكتهایالف
آدرسساریخیابانجامجم-ادارهپیمانورسیدگیتلفن011-33363904

اطالعاتتماسسامانهستادجهتانجاممراحلعضویتدرسامانه:مركزتماس:021-41934
دفترثبتنام:88969737و021-85193768

اینآگهیهمزماندرسایتiets.mporg.irنیزدرجگردیدهاست

آگهي مناقصه عمومی )نوبت اول(

پروژهرديف
مبلغ برآورد                      

)به ريال(
مبلغ ضمانت نامه

شماره فراخوان ستاد ايران)به ريال(

1
عملیات بهسازی و آسفالت محور 

70,999,125,5833,550,000,0002099003377000027گلوگاه-دامغان

2
اجرای رمپ و لوپ ورود و خروج 
پارک موزه دفاع مقدس ساری در 

محل کمربندی شمالی ساری
30,536,346,7581,527,000,0002099003377000028 اداره کل بهزیستی خراسان رضوی در نظر دارد انجام خدمات مشاوره صدای مشاور 1480 را واگذار نماید:

* موضوع مناقصه: واگذاری امور خدمات صدای مشاوره 1480 استان.
* مبلغ س�پرده تضمین ش�رکت در مناقصه: مبلغ 310/000/000 ریال به صورت ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حس�اب بانک مرکزی به 

IR 660100004060034507655940 شماره 4060034507655940 به نام حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره شبا
*مهلت دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ درج آگهی تا ساعت 14 روز پنج شنبه مورخ 99/4/19

setadiran.ir آدرس دریافت اسناد مناقصه:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی*
*مهلت تحویل پاکات:تا ساعت 12 روز دوشنبه مورخ 99/4/30

 setadiran.ir آدرس تحویل پاکات:سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی*
*تاریخ بازگشایی پاکات:ساعت 12 صبح روز سه شنبه مورخ 99/4/31

*تاریخ اعتبار پیشنهاد سه ماه پس از بازگشایی پاکات می باشد .                                                                                شناسه آگهی896767/م الف1752
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آگهی تجدید مناقصه خدمات مشاوره ای به صورت حجمی اداره کل بهزیستی خراسان رضوی 

ادارهامورپشتیبانیومهندسیبهزیستیخراسانرضوی

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی معدنی رکن 
خراسان شرکت با مسئولیت محدود به شماره 

ثبت 7277 و شناسه ملی 10380230794

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
مورخ  العاده  فوق  بطور  عادی 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,01
شد : آقایان رضاعباس نیا به کد ملی 
نیا  عباس  مهدی  5729508972و 
سمت  0941320022به  ملی  کد  به 
اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 

سال انتخاب شدند.
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)899690(

س
,  9
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی معدنی آتشکده 
خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 

21256 و شناسه ملی 10380367510

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
: شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,04,29 مورخ 
1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های
 شرکت تعیین شد. 2- خانم حمیده ادیبیان فرد 
بازرس  عنوان  به   0931512093 ملی  شماره  به 
ملی  شماره  به  آزادمند  علی  آقای   ، البدل  علی 
برای یک  بازرس اصلی  به عنوان   0940951525
سال مالی انتخاب گردیدند. 3 - صورتهای مالی 

منتهی به 97,12,29 مورد تصویب قرار گرفت.
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)899370(
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آگهی تغییرات موسسه صندوق قرض الحسنه 
فاضل کاریزنو موسسه غیر تجاری به شماره 

ثبت 112 و شناسه ملی 10380024372

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
نامه شماره  العاده مورخ 1398,12,10 و  فوق 
لقتصاد  سازمان   1399,02,22 مورخ   226
 -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایران  اسالمی 
مبلغ  به  ریال   20000 مبلغ  از  موسسه  سرمایه 
500020000 افزایش یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید.
استان امالک و اسناد ثبت كل اداره
و ها شركت ثبت مرجع رضوی خراسان
)899368( جام تربت غیرتجاری موسسات
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خاوران  باتری  نیان  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 41737 

و شناسه ملی 10380575646

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات  مورخ 1398,04,31  العاده  فوق  بطور 
به   97 مالی  1-صوررتهای   : شد  اتخاذ  ذیل 
و  حسابرسی  موسسه   -2 رسید  مجمع  تصویب 
ملی  شناسه  به  رهیافت  دایا  مدیریت  خدمات 
به سمت  به شماره ثبت 36530   10380575646
بازرسی اصلی و آقای سعید کمالی فهیم به شماره 
ملی 0939680513 به سمت بازرسی علی البدل 

شرکت برای مدت یک سال مالی تعیین شدند.
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)899344(

س
,  9
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آگهی تغییرات شرکت الک طالیی خراسان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13006 

و شناسه ملی 10380286769

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,21 مورخ 
1- صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1397 
روزنامه   -2 گرفت.  قرار  مجمع  تصویب  مورد 
قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب گردید 
تراز  مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  3-موسسه   .
 14004773042 ملی  شناسه  به  ماندگار  محاسب 
محمدپور  علی  آقای  و  اصلی  بازرس  سمت  به 
بازرس سمت  به   0920406580 ملی  شماره  به 
 علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)899225(
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سالمت  ترجمان  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 18746 

و شناسه ملی 10380342949

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1399,01,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

آدرس  به  قبلی  محل  از  شرکت  نشانی   -1  
شهرستان   ، رضوی  خراسان  :استان  جدید 
محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، مشهد 
الشعرابهار13[  جهاد]ملک  خیابان   ، دی  ده 
 222 پالک   ، بهار  الشعرا  ملک  خیابان   ،
کدپستی  اول  طبقه   ، طراز  ساختمان   ،

9136815484 تغییر یافت.
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویاداره
ثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)899193(
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آگهی اصالحی پیروآگهی شماره مکانیزه 139730406185012344

با  شرکت  ون  راهسازی  و  ساختمانی  شرکت  درخصوص   1397,06,25 مورخ 
مسئولیت محدود به شماره ثبت 1023 و شناسه ملی 10380112577 در سطر 
دوم تاریخ جلسه 1397,06,10 صحیح می باشد که بدین وسیله اصالح می گردد. 
ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشركتهاوموسسات

غیرتجاریمشهد)899693(
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ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانجنوبیمرجعثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریطبس)898967(

آگهی تغییرات شرکت پوالد فرو آلیاژ طبس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1267 و شناسه ملی 14007196553

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,09,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - شرکت همکاری بین المللی و توسعه تجاری فلزات و آلیاژ )با مسئولیت محدود( 
با کد فراگیر 3003189945 با نمایندگی یورگن هاین با کد فراگیر 111174025 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حاکمی بقمچی بشماره ملی 5229675748 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد اشرف اکبری با کد فراگیر ملی 111175592 و آقای انور کیندی بایف با کد فراگیر ملی 111174504 به سمت عضو اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 - آقای انور کیندی بایف با کد فراگیر ملی 111174504 بعنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب 
گردید. 3 - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی و اوراق تجاری با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و مدیر 

عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و اداری با امضای منفرد آقای انور کیندی بایف )مدیر عامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود .
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ادارهكلثبتاسنادوامالکاستانخراسانرضویادارهثبتشركتهاوموسساتغیرتجاریمشهد)899692(

آگهی تغییرات شرکت پوشین بام پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 25114 و شناسه ملی 10380405424 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,12,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: علی حیدری کد ملی5209429326 به سمت رئیس هیئت مدیره 2ـ سمانه حیدری کد ملی 0940951355 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره 3ـ علیرضا کامل نیکوکار طوسی کد ملی 0944117260به سمت مدیر عامل ) خارج از اعضای هیئت مدیره و 
سهامداران( 4- طیبه زراعتکار کدملی 5229779519به سمت عضو هیئت مدیره ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با 

امضای منفرد مدیرعامل با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
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تجلیل خدام از سبزبانان و ©
رانندگان نمونه ارومیه 

آستان: خــدام آستان قدس رضوی با حضور 
در شهرســتان ارومیه از شــهردار، پاکبانان، 
 ســبزبانان و رانندگان نمونه تاکسیرانی شهر 
قدردانی کردند.حضور در کارخانجات صنعتی 
تولیدکننده مــواد ضدعفونی کننده و تجلیل 
از کارگــران و مدیران ایــن کارخانه ها که در 
روزهای کرونا شــبانه روز فعالیت داشتند، از 
دیگــر برنامه های ایــن کاروان در ارومیه بود.

کاروان خدام رضوی همچنیــن با حضور در 
منزل شهید احمدپور از مادر این شهید تجلیل 
کردند و با حضور در منزل جعفر عباس نژاد از 

مدافعان حرم با ایشان نیز دیدار کردند.

 خدام رضوی از بانوان فعال©
در تولید ماسک قدردانی کردند

آستان: با حضور کاروان زیر سایه خورشید از 
بانوان محجبه و فعال در کارگاه تولید ماسک و 

گان در همدان تجلیل شد.
خدام آســتان قدس رضوی بــه همراه پرچم 
متبــرک بارگاه ملکوتی حضــرت رضا)ع( در 
حوزه علمیه واحد بانوان حضــور یافتند و از 
بانوان محجبه و فعال در کارگاه تولید ماسک و 

گان پزشکی همدان قدردانی کردند.
خــدام رضوی به همــراه کاروان زیر ســایه 
خورشید با حضور در شهرستان کبودرآهنگ با 
امام جمعه و سید هدایت اهلل جعفری از خیران 

این شهرستان دیدار کردند.

امام جمعه الیگودرز، میزبان ©
کاروان زیر سایه خورشید 

آستان: با حضور کاروان زیر سایه خورشید در 
لرستان، امام جمعه الیگودرز میزبان کاروان زیر 

سایه خورشید شد.
با حضور کاروان زیر سایه خورشید امام جمعه 
شــهر الیگودرز با رعایت تمامی پروتکل های 

بهداشتی میزبان خدام رضوی شد.
خادمان آستان قدس با حضور در گلزار شهدای 
شــهر الیگودرز به غبارروبی و عطرافشــانی 
پرداختند؛ ســپس بر مزار شــهید شــاخص 
الیگودرز »حاج  اصغر زندلشنی« فرمانده گردان 
صف شکن محرم و قبور مطهر شهدای روستای 
ژان دورود حاضر شــدند و یاد آن ها را گرامی 
داشــتند.خادمان حرم رضــوی همچنین در 
ادامه برنامه ها با پرچم حرم مطهر در زندان و 
بیمارستان این شهر نیز حضور یافتند و از کادر 
درمان شهر الیگودرز و مدافعان قدردانی کردند.

عقد آسمانی زوج شوقانی زیر ©
سایه پرچم حرم امام رضا)ع(

آستان: در دومیــن روز ســفر خدام رضوی 
به خراسان شــمالی و حضور در شهر شوقان، 

مراسم عقد ازدواج یک زوج جوان برگزار شد.
مراســم عقــد زوج جوان شــوقانی با حضور 
خدام آســتان قدس رضوی و زیر سایه پرچم 
متبرک بــارگاه ملکوتــی ثامن الحجج)ع( در 
مسجد فاطمه الزهرا)س( شهر شوقان از توابع 
شهرستان جاجرم برگزار شد.این محفل زیبا و 
سراسر معنوی با هدف ترویج آموزه های دینی، 
ازدواج آسان و انس عمومی مردم با مسجد و 
فعالیت های مسجد طراحی و برنامه ریزی شده 
بود.خطبه عقد این زوج توسط حجت االسالم 
 هادی معصومی، امام جمعه شهر شوقان جاری 
شد و مراسم با اقامه نماز مغرب و عشا همراه 
بود.کاروان زیر سایه خورشید در شهر شوقان 
عالوه بر این مراسم، با امام جمعه دیدار و سپس 
مزار شهدای شوقان را غبارروبی کردند سپس 
با حضور در جشن تکلیف دختران، عیادت از 
بیمار جوان از اهالی این شــهر و نیز قدردانی 
از نانوای خیر شوقان با مداحی و پرچم گردانی 
عطر حرم رضوی را به مشام مشتاقان رساندند.
صبح دیروز نیز و در سومین روز حضور کاروان 
خــدام رضوی، خادمان امــام رئوف، میهمان 
شهرستان مانه و سملقان و رازوجرگالن شدند.

تکریم ۵۰ نوجوان تازه مکلف ©
بیرجندی با حضور خدام 

آستان: مســئول امور بانوان دفتر کانون های 
خدمت رضوی در خراســان جنوبی از اجرای 
طرح تکریم ۵۰ نوجوان تازه مکلف بیرجندی با 

حضور کاروان خدام رضوی خبر داد.
فاطمه شــاد با اشــاره به حضور کاروان خدام 
رضوی در استان، گفت: همزمان با دهه کرامت 
اجرای برنامه های مختلفی پیش بینی شده که 
با مشارکت خادمیاران استان در حال برگزاری 

است.
وی از اجــرای طــرح تکریم نوجوانــان تازه 
مکلف شده بیرجند با حضور کاروان زیر سایه 
خورشید خبر داد و افزود: این طرح معنوی با 
هدف تکریم و تشویق ۵۰ نوجوان دختر و پسر 
تازه مکلف شــده در روز سه شنبه ۱۰ تیرماه 
پس از نماز مغرب و عشــا در محل مســجد 
باقرالعلوم)ع( بیرجند با حضور خدام رضوی و با 

رعایت کامل نکات بهداشتی اجرا شد.
وی ادامه داد: این مراسم معنوی که به همت 
کانون کتاب و کتاب خوانی تدارک دیده شده 
بود با مولودی خوانی آغاز شد و هدایایی شامل 
تسبیح و سجاده، عطر، نبات متبرک رضوی، 
اقالم فرهنگی همچون کتاب ویژه رده ســنی 

نوجوانان به تازه مکلفین اهدا شد.

سرزمین آفتاب

 قدس  دهه کرامت، در کنار همه برکات معنوی که 
دارد، فرصتی اســت تا مدیران آستان قدس رضوی 
گزارشــی از فعالیت های خود ارائه کنند. خواندن و 
شنیدن این گزارش کارها به ویژه در این روزها، لطف 
دیگری دارد. به همین بهانه، ساعتی را میهمان قائم 
مقام تولیت آســتان قدس بودیم. مصطفی خاکسار 
قهرودی با همه مشــغله ای که ایــن روزها دارد، با 

حوصله به پرسش هایمان پاسخ گفت. 

مواجهه با بحران کرونا، در برخی موارد از   
ســوی برخی نهادها، با تصمیمات احساسی 
همراه بود و منجر به نتایج زیان باری هم شد؛ 
اما به اذعان و انصاف کارشناســان، مواجهه 
آســتان قدس رضوی با این بحران، قاطعانه و 
در عین حال همراه با تصمیمات خردورزانه بود. 
این تصمیم سازی و مواجهه عقالنی چطور در 
آستان قدس، به نتیجه رسید و آستان قدس 
برای اجرایی کردن آن متحمل چه فشارهایی 

شد؟
بحران کرونا نه فقط برای ما که برای دنیا، امر تازه ای 
بود. مواجه شدن با این قضیه در کشور ما به دالیل 
متعدد یک مواجهه عقالنی بود. یکی از دالیل مهم 
هم این بود که مردم کشــور ما مسلمان هستند. در 
کشــور ما، جامعه، رفتار خود را تکلیف می داند. این 
موفقیتی که به طور نسبی کسب  شد، معلول همین 
است؛ اگرچه از نظر امکانات و... وضعیت ما متفاوت 
هم بــود، اما نتیجــه بهتری 

گرفتیم. 
وقتی مردم به اتفاقی از منظر 
نگاه می کنند،  دینی  تکلیف 
متفاوت  رفتارشــان  طبیعتاً 
است. در جامعه دینی، وقتی 
رهبر پای کار اســت، مردم 
پای کار هســتند، علما پای 
کار هستند، حوزه های علمیه 
می آیند پای کار، طبیعتاً آن ها 
هم پای کار می آیند و توجهی 
هم به هزینــه و زحمت آن 
ندارند. این در همه کارهاست 
کــه به نوعی، جامعــه با آن 
را  مقدس  دفاع  سروکاردارد. 
ببینید. مردم وقتی رفتار خود 

را بر اساس تکلیف می بینند، پیشتاز هستند. 
درموضوع کرونا چرا دســتگاه بهداشت و درمان ما 
توانست به صورت نسبی بحران را کنترل کند؟ آن 
همه سختی را نظام سالمت تحمل کرد، در حالی که 
می دانیم حقوق و مزایای ویژه ای هم به آن ها پرداخت 

نشده است. چرا؟ چون این را تکلیف می دانستند. 
آستان قدس هم تابعی از همین شرایط بود. آستان 
قــدس رضوی به عنوان یک مرکــز علمی، دینی و 
فرهنگی نگاهش به پیشامد کرونا و نحوه مواجهه با 
آن، از سر تکلیف بود؛ یعنی آستان قدس می دانست 
که اگر در مقابله با شــیوع کرونا، کوتاهی کند، فردا 
باید در برابر خدا و دربرابر حضرت رضا)ع( پاسخگو 
باشــد. آن عبارتی که حجت االســالم و المسلمین 
مروی در آن ســخنرانی با بغــض فرمودند، که بعداً 
کلیپ هم شــد، همین بود. فرمودند ما جواب امام 

رضا)ع( را چه می توانیم بدهیم؟ 
حتی اگر به همین کسانی که گاه در خیابان می بینیم 
که چندان دســتورالعمل های بهداشــتی را رعایت 
نمی کنند؛ اگر به آن ها گفته شــود که عدم رعایت 
شما، به دیگران صدمه می زند و شما فردا باید بابت 
این سهل انگاری در برابر حق تعالی و در برابر حضرت 
رضا)ع( پاسخگو باشید، طبیعتاً بهتر و بیشتر موازین 

بهداشتی را رعایت خواهند کرد. 
در آســتان قدس آن احســاس تکلیــف در کنار 
این احســاس مســئولیت قرار گرفت و منشأ یک 
تصمیم گیری بزرگ شد. البته رسیدن به این تصمیم 
و اجراسازی آن، آسان نبود. ارادتمندان فراوانی بودند 
که با بسته شدن درهای حرم مطهر مخالف بودند. ما 
باید به آن ها هم پاسخ می دادیم. می دانید که بسته 

شدن درهای حرم مطهر سابقه ندارد. گاهی اتفاقاتی 
می افتاده که به ناچار درهای حرم برای مدت کوتاهی 
بسته می شده؛ اما اینکه تصمیم گرفته شود و درهای 
حرم مطهر از ســر یک تصمیم بسته شود، آن هم 

این قدر طوالنی، بی سابقه است. 
البته کســی به مدیریت آستان قدس رضوی فشار 
نیاورد که درهای حرم را ببندید. ما بر اساس وظیفه 
و تکلیف و هماهنگی با مراکز ذی ربط تصمیم گیر، به 
این باور رسیدیم که امروز، اعمال محدودیت، تکلیف 

ماست. 
از مردم هم باید تشکر و قدردانی کرد. همراهی مردم 
و صبر و تحملشان، ســتودنی بود. البته نه مردم و 
نه هیچ کــس دیگری دلش نمی خواســت درهای 
حرم مطهر بسته شود و درست صبوری مردم هم از 
همین منظر بود. البته برخوردهایی هم بود. عده ای از 
ارادتمندان ما را مورد خطاب و عتاب هم قرار دادند 
که چــرا داریم محدودیت ایجاد می کنیم، اما همان 
برخوردها هم از فــرط ارادتمندی بود و اینکه از ما 

انتظار نداشتند. 
انصافاً این فضا هم در آســتان قدس رضوی کنترل 
شــد. اعمال محدودیت، از موارد خاص شروع شد و 
اندک اندک گسترش یافت تا به جایی رسید که ما 

دیگر پذیرای زائران در حرم مطهر رضوی نبودیم. 
در ایــن مدت هم که زائران فرصت زیارت از نزدیک 
را ازدســت داده بودند، ما بی کار ننشستیم. این هم 
خودش مرحله قابل توجهی است. کارهای زیادی بود 
که باید در جغرافیای حرم مطهر و روضه منوره انجام 
می شد. خب طبیعی است که حضور شبانه روزی زائر 
دربارگاه منور رضوی، فرصت انجام برخی امور مرمتی 
و بازپیرایی را از مــا می گیرد. از این منظر، این ایام 
فرصت بی نظیری برای انجام این قبیل فعالیت ها در 

حرم مطهر بود. 
ما در این ایام توانســتیم، بررسی های کاملی درباره 
وضعیت ابنیه حرم مطهر انجام بدهیم و آسیب هایی 
که به مرور در آن ها پیدا شده بود را شناسایی کنیم. 
محدودیت های ایجاد شــده، عمالً برای ما فرصتی 
ایجــاد کرد تا بتوانیم به وظایفمان در حوزه حفظ و 

حراست از بنای حرم مطهر، بهتراز پیش بپردازیم. 

معتقدم مواجهه آستان قدس رضوی با این بیماری، 
مواجهه ای حکیمانه و تکلیف مدارانه بود. بازگشایی 
حرم مطهر هم با بررســی و تحلیل شرایط و البته 
با هماهنگی کامل با مراجع تصمیم گیر اعم از ملی و 
استانی بود. در این مرحله هم آستان قدس رضوی 

با همفکری دیگر آســتان های مقدس در کشــور، 
دستورالعمل هایی تهیه و به ستاد ملی مقابله با شیوع 
کرونا ارائه داد. این دستورالعمل ها به تصویب رسید 
و ما بر اساس  آن ها وارد مرحله بازگشایی گام به گام 

شدیم. 
امروز بنا به اظهارنظر مقام های رسمی، آستان قدس 
رضوی با آن نگاه تکلیف مدارانه، رفتار مناســبی در 

مقابله با بیماری کرونا داشته است. 
با این وجود، روشــن است که مجموع این رفتارها، 
زمانی اثربخش اســت کــه مردم، چــه در هنگام 
تشــرف به بارگاه منوررضوی و چه غیر آن، به همه 
دســتورالعمل ها توجه کنند. توجه و همراهی مردم 

است که می تواند ما را از گردنه عبور بدهد. 

محرومان کلیدواژه هر دو منشوری است که   
مقام معظم رهبری در سال های اخیر، در احکام 
انتصاب تولیت های آستان قدس رضوی، تقریر 
فرموده اند. شروع به کار حضرت عالی هم در 
آستان قدس رضوی، در معاونتی بود که برای 
رسیدگی به وضعیت محرومان پایه ریزی شده 
بود. محرومان در دوره اخیر، در سیاست های 
کالن آستان قدس رضوی چه جایگاهی دارند؟
همچنان که اشــاره کردید در احکامی که حضرت 
آقا)حفظــه اهلل( در دو دوره اخیــر برای تولیت های 
آســتان قدس رضوی صــادر کرده انــد، توجه به 
محرومان و خدمت رسانی به آن ها تأکید شده است. 
این مســئله از ابتدای شروع مسئولیت جناب آقای 
رئیسی، در قالب معاونت »امداد مستضعفین« شکل 

اجرایی به خود گرفت. همان مسیر در دوره مسئولیت 
و مدیریت حجت االســالم و المسلمین جناب آقای 
مروی به عنوان یک مسئله جدی بر اساس دستوری 
کــه در حکم حضرت آقا آمده، مورد توجه قرار دارد. 
در دوره اخیر این مســئله جدی تر مورد توجه قرار 
گرفته است. در حوزه ساختاری با تجمیع بخش های 
مختلفی که در عرصه های اجتماعی در آستان قدس 
رضوی فعالیت داشتند، با رویکرد خدمتگزاری بهتر 
تقویت بنیــاد کرامت، امروز بنیاد کرامت، یک بنیاد 
تنومند و توانمند در آســتان قدس رضوی است که 
همه بخش هایی که دارای مسئولیت در عرصه های 
اجتماعی هستند، دراین بنیاد متمرکز شده اند و کارها 

را با جدیت دنبال می کنند. 
در حوزه اشــتغال و توانمندی به ویژه در استان های 
خراسان و سیستان وبلوچستان و نیزدر استان هایی 
که در حــوادث طبیعی  مانند آن دچار خســارت 
می شوند، آستان قدس حضور جدی داشته است. به 
طور مثال در همه حوادثی که در روزهای پایانی سال 
97 و منتهی به سال 98 رخ داد، حوادثی مثل سیل 
و زلزلــه و حوادث پس از آن، آســتان قدس رضوی 
به اندازه توان خود حضور داشته است و کمک های 
امدادی و تالش برای توانمند سازی افراد آسیب دیده 

را به انجام رسانده است. 
در این موارد عمده تالش ما، توانمندسازی افراد برای 
دستیابی به شــغل پایدار بوده است. در خوزستان، 
لرستان، سیستان و بلوچستان و گلستان، بیشترین 
کمک ما در زمینه ایجاد شغل اتفاق افتاد. این شغل ها 
با توجه به زندگی مردم، عمدتاً در حوزه کشاورزی و 

دامپروری بوده ، در کنار این ها کمک به بازســازی 
خانه ها و دیگــر کمک های امدادی هم انجام گرفته 
است. عالوه براین، توزیع بسته های معیشتی به ویژه 
در ایام فاصله گذاری اجتماعی و در ماه مبارک رمضان 

هم انجام شده است. 
به طور نســبی حجم کاری که در سال 98 در این 
حوزه انجام شــد، بیش از کارهایی بود که در سال 

پیش و سال های پیشتر انجام شده بود.  
کمک های مــردم هم در کنار کمک های آســتان 
قدس قرار می گرفت و جلوه ای دیگر به این اقدام ها 
می بخشــید. در همین ماه مبارکی که پشــت سر 
گذاشــتیم، رواق بزرگ حضرت امام خمینی)ره( به 
طــور کامل در اختیار خادمان بــارگاه منور رضوی 
بود تا بسته های معیشــتی را برای محرومان آماده 
کنند. اقالم این بســته ها به همت خدام خریداری، 

بسته بندی و توزیع شد. 
عالوه بر این ها آستان قدس در مناطقی که موقوفه 
دارد، باز بر اساس فرمایش مقام معظم رهبری، نگاه 
آستان قدس این اســت که با در نظر گرفتن نیات 
واقفــان و ظرفیت هایی کــه در چارچوب این نیات 
وجــود دارد، به محرومانی که در آن مناطق زندگی 

می کنند، توجهی ویژه داشته باشد. 

الگوی آســتان قدس رضوی در مواجهه   
با مســتأجران پرشــمارش چگونه است؟ و 
این مواجهه به ویــژه در دوره اخیر، ذیل چه 

راهبردهایی تعریف و تبیین می شود؟
موقوفاتی که در اختیار ماست، چه در مناطق شهری 
و چه در مناطق روستایی، عمدتاً به نوعی در اختیار 
مردم است و مردم در چارچوب آن موقوفات، رابطه 
استیجاری با آستان قدس دارند. امالک و مستغالت 
را در اختیار دارند و از آن ها اســتفاده می کنند و در 
برابر این استفاده، اجاره ای را به آستان قدس رضوی 
پرداخت می کنند. مستأجران آستان قدس رضوی، 
جامعه بزرگی را هم تشــکیل می دهند و تقریباً در 
همه جای کشور هم هستند. نخستین چیزی که باید 
اینجا اتفاق بیفتد، این است که آن رابطه قانونی برقرار 
شود. قرارداد اجاره باید تنظیم شود و این حضور و این 

بهره برداری، کامالً قانونی باشد. 
واقف محترم زمین یا مســتغالتی را وقف آســتان 
قدس رضوی کرده و به آســتان قــدس رضوی به 
عنوان امانتداراین موقوفات، وظیفه و مسئولیت داده 
تا اوالً در احیا و نگهداری موقوفات بکوشــد و پس از 

آن بر بهره برداری از آن موقوفات نظارت داشته باشد 
و عوایــد آن را صرف نیاتی کند کــه واقف در متن 
وقف نامه به آن ها دقیقاً اشاره کرده. این فرایند محقق 
نمی شــود، مگر اینکه رابطه آستان قدس رضوی با 
مستأجران در یک چارچوب قانونی تنظیم شده باشد. 
نخستین تالش آستان قدس این است که این رابطه 
به درســتی و با دقت تنظیم شود تا هم برای آستان 
قــدس رضوی و هم اســتفاده کننده، حقوق قانونی 
تعریف شود. ما تالش مستمری انجام می دهیم تا این 

روابط را تنظیم کنیم. 
مستأجران آســتان قدس از این منظر به دو دسته 
بزرگ تقسیم می شوند؛ مستأجرانی که رابطه قانونی 
و تعریف شــده ای با آســتان قدس رضوی دارند و 
مســتأجرانی که این رابطه هنوزبرای آن ها شــکل 
نگرفته اســت. مستأجرانی که رابطه تعریف شده ای 
با آســتان قدس دارند هم باز بر اساس شاخص های 
مختلفی مثل میزان برخورداری یا محرومیت مناطق، 
میزان تمکن مالی مســتأجران و... به چند دســته 

تقسیم می شوند. 
بــه عنوان یک نگاه کلــی و غالب در همه این چند 
دسته، آستان قدس رضوی، رعایت حال مستأجران 
را به عنوان یک وظیفه شــرعی و روح حاکم بر این 
رابطه، در دستور کار دارد. همراهی، همکاری و مدارا، 
سیاست اساسی آستان قدس در رابطه با مستأجرانش 
است. این همراهی و همکاری گاه حتی به مماشات 
رسیده است. این یک سیاست کلی و در عین حال 

معمول در آستان قدس رضوی است. 
اما به ویژه در دوره اخیر، تالش این بوده تا مستأجران 
در مجموع برای ایفای حقوق قانونی آســتان قدس 
رضوی، کمتــر به زحمــت بیفتنــد. در کنار این 
روان ســازی و تســهیل در ایفای حقوق قانونی، با 
اذن تولیت محترم، در بخش هایی که امکان داشته، 
بخشش هایی هم برای مستأجران در نظر گرفته شده 
اســت. مثالً در همین دوره های اخیر در ســرخس، 
معافیت های خیلی خوبی تعریف شد و مستأجران از 
آن ها برخوردار شدند. در همین شهرستان سرخس، 
آســتان قدس رضوی شبکه کارشناسان و نیروهای 
متخصصش را در قالب مراجعه به در خانه ها به کار 
گرفت تا مســتأجران بتوانند با کمترین زحمت، از 

بیشترین بخشودگی ها بهره مند شوند. 
در شهر مشــهد هم تصمیمات خیلی خوبی گرفته 
شــده است. بخشــودگی اجاره بهای اماکن تجاری 
آستان قدس در سه ماهی که به خاطر پیشگیری از 
شیوع کرونا، فاصله گذاری اجتماعی انجام شد، از دیگر 
خدمات آســتان قدس رضوی به مستأجرانش بوده 
است. در راستای همراهی و مساعدت با مستأجران 
واحدهای تجاری آســتان قدس رضــوی در اطراف 
حرم که به دلیل عدم حضور زائران دچار کســادی 
کار شــدند، با موافقت تولیت محترم آستان قدس 
رضوی اجاره بهای ماه های اســفند 98 و فروردین 
و اردیبهشــت 99 این واحدها مورد بخشودگی قرار 

گرفت.
تالش برای هرچه بیشتر شدن خدمات الکترونیک 
و حذف مراجعات حضوری، بخــش دیگری از این 
خدمات است. این خدمات، روز به روز در حال کامل  
شدن است. مستأجران هم باید توجه کنند که غفلت 
از پرداخت دقیق و به موقع حقوق موقوفات، می تواند 
در انجام مأموریت های آستان قدس رضوی، که آن ها 
هم عموماً ارائه خدمات به مردم است، خدشه ایجاد 
کند. بی توجه بهره برداران به حقوق موقوفات، انجام 
وظیفه را برای آستان قدس چه در جغرافیای قدسی 
حرم مطهر و خدماتی که به صورت شــبانه روزی به 
زائران ارائه می شود و چه در ارائه خدمات به محرومان 

سخت می کند. 
زائرشهر و زائرسرای آستان قدس رضوی را ببینید. 
این امکانات مناسبی است که از سوی آستان قدس 
رضوی فراهم شده است. هر زائری که از این خدمات 
اســتفاده کند و در پرتو آن، امکان زیارتی آسوده تر 
برایش فراهم شــود، بخشــی از ثــواب او، نصیب 
مستأجرانی اســت که به پرداخت دقیق و به موقع 

حقوق موقوفات توجه داشته اند.

مصطفی خاکسار قهرودی در گفت وگو با قدس تشریح کرد

مواجهه عقالنی و تکلیف محور آستان قدس با بحران کرونا

کسی به مدیریت 
آستان قدس رضوی 
فشار نیاورد که 
درهای حرم را 
ببندید. ما بر اساس 
وظیفه و تکلیف و 
هماهنگی با مراکز 
ذی ربط تصمیم گیر، 
به این باور رسیدیم 
که امروز، اعمال 
 محدودیت، 
تکلیف ماست 
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آســتان: »ســیدمصطفی مصطفوی نژاد« به گفته 
خودش از ســال 88 خادم و نوکر حضرت رضا)ع( و 
در حرم رضوی به عنوان خادم حضرت مشغول فعالیت 

است.
حاج مصطفی مصطفوی نژاد ۶۶ ســال دارد؛ بســیار 
شیرین سخن و خوشرو است و وقتی متوجه می شود 
موضوع صحبتمان در مورد خدمت در دستگاه ارباب 
است اشک در چشمانش حلقه می زند و می گوید: »هر 
چه داریم از همین دســتگاه است و نوکر خانه زاد این 

خانه هستیم«.
وی به گفته خودش خادم موروثی و رســمی حضرت 
رضا)ع( اســت و از سمت پدر عنوان خادمی را به ارث 
برده و معتقد است این شیرین ترین ارثیه ای است که 
می تواند نصیب یک فرد شــود و از این بابت به خود 

می بالد.
مصطفوی نژاد می گوید: به نوعی از بچگی در حرم مطهر 
حضرت رضا)ع( بوده ام؛ پدربزرگم »کشــیک سوم« و 
پدرم »کشیک دوم« بود و پسرخاله و پسرعمه ام نیز 

همواره به عنوان خادم در حرم رضوی بوده اند. منزل 
پدری ما از قدیم نزدیک حرم رضوی بود و در بازارچه 

امروزین صحن کوثر حرم رضوی قرار داشت.
از وی می پرسم مهم ترین خواسته شما از امام رضا)ع( 
چیســت که عنوان می کند: همیشــه ما نایب الزیاره 
دیگــران بوده ایم و در هنگام تشــرف همواره مدنظر 
ما کسانی هســتند که مشکلی در زندگی و کار خود 
داشته اند. به اصطالح خودم بچه دور حرم امام رضا)ع( 
بوده ام؛ مغازه ام زمانی در بازار بزرگ و سپس فلکه آب 
و سپس منطقه نواب بود و همواره عادت داشته ام آقا 
را از نزدیک زیارت کنم و به این واســطه دوســتان و 
زائران همیشه از من خواسته اند نیت قلبی و سالمشان 

را به آقا برسانم.
او ادامه می دهد: وجود نازنین حضرت رضا)ع( میلیون ها 
دل  عاشق از سراسر عالم را به سوی خود کشانده است 
و هــر فردی دلش پر می زد که بخواهد خدمتی برای 
آن حضرت انجام دهد و همه حاضر هستند که برای 

حضرت رضا)ع( از جان و دل کار کنند.

این خادم ۶۶ ســاله حرم حضرت رضا)ع( در مورد 
مهم تریــن خصلت یک خادم نیــز خاطره جالب و 
شیرینی از پدرش نقل می کند و می گوید: روزی که 
وارد خدمت شدیم، مرحوم پدرم صدایم زد و فرمود: 
»لباس خادمی زمانی ارزش دارد که رعایت شئونات 
حضرت را بکنید؛ آقا باید از شــما راضی باشــد. در 
لباس حضرت که باشــید هر جا بروید مردم شــما 
را می شناســند و توقع ندارند دروغ بگویید. گفتند 
زمانی مدال خدمت ارزش دارد که رعایت شئونات 
حضرت را بکنید. امام رضا)ع( تنها در حرم نیست؛ 
اصفهان و شــیراز و تبریز نیست و هر جای دنیا که 
باشید خادم حضرت هستید و باید رعایت شئونات 

ایشان را بکنید«.

قــدس / تکتم حیدریان: سرپرســت مؤسســه 
رســانه های صوتی و تصویری آســتان قدس رضوی 
از برقراری ارتباطات گســترده با شبکه های مختلف 
داخلــی و بین المللی در شــب و روز میالد حضرت 

رضا)ع( خبر داد.
به گزارش مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری آستان 
قدس رضوی، سید احمد هاشم آبادی با بیان رسالت 
این مجموعه در فراهم نمودن بستر زیارت از راه دور 
شــیفتگان حضرت رضا)ع( از نقاط مختلف کشــور، 
گفت: اگر چه این روزها کشور با بیماری کرونا درگیر 
است و مردم نمی توانند در ایام والدت امام رئوف)ع( 
به مشــهد مقدس سفر کنند و از نزدیک حرم مطهر 
ایشان را زیارت کنند، اما مؤسسه رسانه های صوتی 
و تصویری آستان قدس رضوی این شرایط را فراهم 
کرده تا دلدادگان و ارادتمندان بتوانند از شهر و دیار 
خود با حرم حضرت علی بن موسی الرضا)ع( ارتباط 
برقرار کنند و دل های عاشق خود را روانه این صحن 

و سرا کنند.
وی ادامه داد: همزمان با شــب و روز میالد حضرت 
رضا)ع( حجم برنامه ها و ارتباطات زنده تلویزیونی به 

شکل فزاینده ای باال خواهد رفت.
هاشــم آبادی پخش ویژه برنامه تشرف از شبکه یک 
در دو نوبت ســاعت ۱7 و حوالی ساعت 24 با حضور 
چهره های شاخص تلویزیونی از استیج پشت بام صحن 
انقالب اسالمی را از جمله برنامه هایی عنوان کرد که 
توسط گروه معارف شبکه یک سیما با مشارکت مرکز 
ارتباطات و رســانه بر روی آنتن می رود و هر شــب 

میزبان یکی از هنرمندان شاخص کشور است.
وی پخــش ویژه برنامه اذان گاهی تا آســمان و ویژه 
برنامه بهشت هشتم را از ســیمای خراسان از دیگر 
بسترهای زیارت از راه دور با همکاری سیمای خراسان 
رضوی عنوان کرد و گفت: شــبکه قرآن نیز با پخش 

ویژه برنامه ایوان بهشت هر شب از ساعت 2۱ تا 22 
میهمان منازل عالقه مندان است.

وی با اشــاره به دیگر برنامه های تدارک دیده شده 
ویژه این ایام گفت: »به تو از دور سالم« که از سه 
شــب پیش آغاز شده است، هر شب حوالی ساعت 
24 از شبکه دو  پخش می شود و تا روز میالد امام 
رضا)ع( ادامه خواهد داشت و» آسمون هشتم« نیز 
هر شب از ســاعت 2۱ تا 22 از شبکه افق بر روی 

آنتن می رود.  
وی با اشــاره به همکاری شــورای معارف سیما در 
برقراری ارتباطات زنده با شــبکه های مختلف گفت: 
با همکاری این مجموعه در ایام دهه کرامت تاکنون 
ارتباطات زنده ای با شــبکه های مختلف سیما چون 
شــبکه های یک، دو، ســه، چهار، تهران، ســالمت، 
آموزش، قرآن ،تماشــا و جام جم داشــته ایم و این 
ارتباطات همچنان با حجم بیشتر و با استقرار دومین 
واحد سیار صدا و سیما در شب و روز میالد حضرت 

رضا)ع( ادامه خواهد داشت.
سرپرست مؤسســه رســانه های صوتی و تصویری، 
برقراری ارتباط با شــبکه های اســتانی با همکاری 
سیمای خراســان رضوی را از دیگر فعالیت های این 
مجموعه عنــوان کرد که با تعامل و همراهی هر چه 
بیشتر مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی از 

ابتدای دهه کرامت در حال انجام است.
هاشم آبادی برقراری ارتباط با شبکه های بین المللی 
در قالب اتحادیه رادیو و تلویزیون های اســالمی را از 
دیگر فعالیت های این مجموعه عنوان کرد و گفت: در 
این ایام با پخش ویژه برنامه ثامن الحجج از شبکه های 
الکوثر، المعارف، النعیم و شبکه امام رضا)ع( بر بستر 
اینترنت، میزبان ارادتمندان علی بن موسی الرضا)ع( 

در حرم مطهر رضوی هستیم.
پخش ویژه برنامه»شمس الشموس« از شبکه االهواز 
و »ماهتاب« از شبکه والیت از دیگر برنامه هایی است 
که در این ایام در گستره بین المللی از بارگاه علی بن 

موسی الرضا)ع( بر روی آنتن می رود.
همچنین در ویژه برنامه ای که با مشــارکت سیمای 
خراسان در ایام دهه کرامت رضوی در حال اجراست 
تا حال و هوای حرم مطهــر را به مدت ده دقیقه به 
صورت زنده از شبکه های مختلف استانی روایت کند.
گفتنی است، این ارتباط زنده تاکنون با استان های 
گیالن، خوزســتان، قزوین، مرکزی، لرستان، البرز، 

هرمزگان، سمنان، بوشهر، یزد و.... برقرار شده است.

خبرگفت وگو

زیارت از قاب تلویزیونشیرین ترین  ارثیه 
سرپرست مؤسسه رسانه های صوتی و تصویری از فراهم نمودن بستر زیارت از راه دور خبر دادگفت وگو با خادمی که پدرانش نسل  اندر نسل خادم بوده اند

قدس: رئیس ســازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی از آغاز به کار 
کاروان های »شهر کرامت« در 888 نقطه مشهد در قالب گروه های سرود به 

مناسبت میالد امام رضا)ع( خبر داد.
حجت االســالم  والمســلمین محمدحســن مهدوی مهر در آیین آغاز به کار 
کاروان های »شــهر کرامت« که در مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( برگزار شد، 
اظهار کرد: این اجراهای پاتوقی سرود با شعار »هر چه دارم از تو دارم« و با هدف 
ایجاد شــور، شادی و نشاط رضوی با رعایت فاصله گذاری اجتماعی و تمهیدات 
پیشــگیرانه در دوران مقابله با ویروس کرونا در حال برگزاری است.دبیر ستاد 
مناســبت های ویژه آستان قدس رضوی گفت: با توجه به شرایط فعلی و برگزار 
نشدن جشن های دهه کرامت همچون ســال های گذشته، کاروان های »شهر 
کرامت« در شب های پایانی دهه کرامت از ۱۰ الی ۱3 تیر ۱399 در 888 نقطه 
مشــهد مقدس و به همت آستان قدس رضوی و با مشارکت شهرداری مشهد 

میهمان محالت این شهر هستند.
وی ادامه داد: 3۰ گروه ســرود آوای رضوان در قالب گروه های هشــت نفره از 
نوجوانان مشــهدی، دو خادم بارگاه منور رضوی و یک مــداح اهل بیت)ع( با 
رعایت دستورالعمل های بهداشتی از ساعت ۱8 الی 22 در محالت سطح شهر 
حضور پیدا می کنند و به اجرای ویژه برنامه های مناسبتی می پردازند.تشییع و 
گلباران پیکر پاک دو شــهید تازه تفحص شده مدافع حرم حضرت زینب)س( 
شــهیدان »علی جمشیدی« و »سعید کمالی« از رزمندگان لشکر 2۵ کربالی 
استان مازندران توسط خدام حضرت رضا)ع( و نوجوانان گروه های سرود، از ویژه 

برنامه هایی بود که در حاشیه مراسم افتتاحیه برگزار شد.

طنین نوای یارضا j در 888 نقطه از مشهد مقدس
با حرکت کاروان های »شهر کرامت« اتفاق می افتد

قاب رضوی
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قدردانی از تالش های مجاهدانه مدافعان عرصه سالمت در دهه کرامت  آستان: همزمان با دهه کرامت جمعی از خادمیاران و خادمان بارگاه منور رضوی از خدمات و فداکاری های پرستاران و پزشکان عرصه سالمت شهر مشهد تجلیل کردند.امین بهنام، دبیر کانون های خدمت 
رضوی استان خراسان رضوی، ابراز کرد: به بهانه روزهای پرخیر و برکت دهه کرامت، جمعی از خادمان و خادمیاران رضوی از خدمات و تالش های شبانه روزی 10 نفر از کادر درمانی شهر مشهد که در دوران شیوع بیماری کرونا حین خدمت به این بیماری مبتال شده بودند، قدردانی کردند.وی بیان 

کرد: در این مراسم معنوی در سومین روز اجرا جمعی از خادمیاران و خادمان رضوی با حضور در منزل 10 عضو کادر درمانی و بیمارستانی شهر مشهد، از خدمات و فداکاری های آن ها قدردانی و نیز از خانواده هایشان دلجویی کردند.

 حرم مطهر حضرت حسین بن موسی الکاظم)ع( میزبان شاعران رضوی شد  آستان: محفل ادبی »ملکوت هشتم« به همت انجمن ادبی رضوی وابسته به مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی10 تیر ماه پس از نماز مغرب و عشا در سالن همایش میقات الرضا حرم مطهر حضرت 
حسین بن موسی الکاظم)ع( برگزار شد.در این محفل ادبی، استادان و شاعران والیی و آیینی برجسته کشور، استان خراسان رضوی و شهر طبس از جمله روح اهلل فریدونی، حاجی پور، حمیدرضا نظری، مرتضی عابدی مقدم، یاسر ساالری، مسعود مکاری و محمود کاظم زاده حضور داشتند.این شاعران در 

محفل ادبی »ملکوت هشتم« آخرین سروده های عاشقانه خود را در باب مقام و منزلت گل های بوستان نبوی، حضرت علی  بن موسی  الرضا)ع( و خواهر بزرگوارشان حضرت فاطمه معصومه)س( قرائت کردند.

در شب میالد امام مهربانی ها
آیین تعویض پوش و پرچم ©

حرم رضوی در صحن جامع 
رضوی برگزار می شود

آستان: در شب میالد امام مهربانی ها حضرت 
علی بن موســی الرضا)ع( آیین تعویض پوش 
و پرچم حرم مطهر رضــوی در صحن جامع 

رضوی برگزار می شود.
روح اهلل رنجبر، مدیر انتظامات و تشریفات حرم 
مطهر رضوی گفت: در شب میالد حضرت علی 
بن موســی الرضا)ع( و در قالب ویژه برنامه »بر 
بال مالئک« آیین تعویض پوش مضجع شریف 
و پرچــم گنبد مطهر رضوی با حضور خدمه و 

خادمیاران اجرا می شود.
وی بیان کرد: این مراســم پــس از اقامه نماز 
مغرب و عشــا در صحن جامــع رضوی آغاز 
می شــود و آیین تعویض پرچــم نیز پس از 
خطبه خوانی خدام و مداحی مداحان و ذاکران 

اهل بیت)ع( از ساعت ۱۰ شب برگزار می شود.

به همت کانون های خدمت رضوی استان 
خراسان رضوی در حال انجام است 

اجرای سومین مرحله طرح »آقا ©
حساب کردند« در دهه کرامت

آستان: دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
خراسان رضوی از پرداخت بخشی از بدهی های 
اجاره بها، قبوض شهری و مخارج درمانی اقشار 
کم بضاعت حاشیه شهر مشهد در دهه کرامت 
خبر داد.امین بهنام با اعالم این خبر گفت: طرح 
»آقا حساب کردند« پس از اجرای موفق در دو 
مرحله در سه ماهه آغاز شیوع کرونا، در مرحله 
سوم به همت کانون وقف و نذر کانون خدمت 

رضوی استان در حال اجراست.
وی افزود: شناســایی بدهــکاران نیازمند در 
پرداخــت قبوض آب، بــرق و گاز در محالت 
کم برخوردار حاشــیه شــهر، ارتباط گیری با 
ادارات آب، برق، گاز و صحت سنجی مطالبات، 
شناسایی بدهکاران اجاره بهای منازل ساکن در 
محالت کم برخوردار حاشیه و شناسایی بیماران 
ناتوان بستری در بیمارستان های شهر از طریق 
واحد مددکاری بیمارســتان های دولتی، گام 

نخست اجرای مرحله سوم این طرح است.
بهنــام با بیان جزئیات اجرای این طرح، اضافه 
کرد: این طرح از روز سه شنبه با پرداخت بخشی 
از بدهی بیماران تاالسمی بستری در درمانگاه 
»سرور« آغاز شــده و دیروز با تسویه حساب 
۵۰ قبض بدهی معوق از مشترکان کم بضاعت 
ادارات آب و گاز بــه انجــام رســید.به گفته 
وی، طی دو روز از اجرای طرح »آقا حســاب 
کردند«، ۱۰ میلیون تومان برای پرداخت بدهی 
بدهکاران کم بضاعت شهر مشهد از سوی آستان 

قدس رضوی هزینه شده است.

خبر

قدس/محمدحســین مروج کاشانی: در پنجاه و 
هشتمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضــوی، از قدیمی ترین صندوق پــوش مرقد مطهر 
حضرت رضــا)ع( موجود در گنجینه رضوی با عنوان 
»صندوق پوش زربفت حاجی اسوار الهیجی« رونمایی 

شد؛ این صندوق پوش حدود ۵۰۰ سال قدمت دارد. 
صندوق پوش زربفت حاجی اســوار الهیجی از جنس 
ابریشم و گالبتون و دارای دو قطعه است که حاشیه و 
کتیبه ای با طرح محرمات و مزین به نقوش گیاهی و 
پرنده دارد. این صندوق پوش مرقد مطهر امام رضا)ع(، 
حاشــیه های پهن افقی در چهار ردیف دارد که سوره 
مبارکه فتح به خط ثلث روی آن بافته  شــده است و  
در نوارهای عمــودی محرماتی این صندوق پوش، نام 
اهداکننده، بافنده، محل بافت، تاریخ بافت، اســمای 
متبرکه و دعای نادعلی بافته شده است: »کرده است 
این تحفه نظر مرقد شــاه جهان/ کالجار حاجی اسوار 
از دیار الهیجان«، »شد به توفیق حی سبحانی عمل 
میر نظام کاشــانی«، »عمل میر نظام کار رشت سنه 

9۵2 ق«.
ایــن برنامه با حضور حجت االســالم والمســلمین 
محمدحســن مهدوی مهر؛ رئیس سازمان علمی و 
فرهنگی آستان قدس رضوی، دکتر مالک رحمتی؛ 
رئیس بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی، 
محمدحســین اســتادآقا؛ مدیرعامل بنیاد کرامت 
رضوی، حجت االســالم والمســلمین حقانی؛ مدیر 
تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی، حجت االسالم 
والمســلمین سیدجالل حســینی؛ رئیس سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس 
رضوی و برخی از مدیران و مســئوالن این سازمان 
در محل موزه قرآن و هدایای مقام معظم رهبری و 
موزه فرش در صحن کوثر حرم مطهر امام رضا)ع( 

روز سه شنبه، دهم تیرماه سال جاری برگزار شد.

امکان بازدید مجازی از موزه قرآن فراهم شد»
در این برنامه همچنین از نســخه آزمایشی دیجیتال 
و الکترونیکی مربوط بــه بازدید مجازی موزه قرآن و 

هدایای مقام معظم رهبری شامل نسخ خطی قرآنی، 
آثار اهدایی مقام معظم رهبری و آثار اهدایی اســتاد 
محمد فرشــچیان رونمایی شــد. مطابق توضیحات 
مسئول مربوط در این زمینه، تالش می شود برای رفاه 
حال کاربران و در راستای تسهیل و تسریع در بازدید 
از این موزه مجازی دسترسی های بیشتری در ماه های 
آینده به امکانات موجود دراین نسخه آزمایشی، افزوده 

شود.

تمبر سه شنبه های فرهنگی رونمایی شد»
در این مراسم همچنین از تمبر سه شنبه های فرهنگی 
آستان قدس رضوی، حاوی ۱۶ قطعه تمبر با تصاویر 
برخی از نفایــس موجود در گنجینه حرم مطهر امام 
رضا)ع( از جمله تصویر سنگ مقام )قدیمی ترین سنگ 
مضجع شریف رضوی(، تصویر سنگاب خوارزمشاهی، 
تصویر تابلو نقاشــی عصر عاشــورا مربوط به استاد 
فرشچیان، تصویر سکه قدیمی مربوط به والیتعهدی 
حضرت رضا)ع(، تصویری از صحن و سرای حرم مطهر 

رضوی و... رونمایی شد.
گفتنی اســت رونمایی از بیســت و نهمین جلد از 
فهارس نَُسخ خطی گنجینه رضوی با موضوع کیمیا 
و صنعت، رونمایی از پایگاه آرشیو دیجیتال نشریات 
با محوریت مطبوعات تولید شــده در آستان قدس 
رضوی، رونمایی از ایســتگاه مطالعاتی نسخه های 
خطی دیجیتال آســتان قدس رضوی، افتتاح پنج 
ایســتگاه مطالعه دیجیتــال در کتابخانه ها و مراکز 
اطالع رســانی و رونمایی از پایگاه موضوعی کریمه 
اهل بیــت)ع( حضرت فاطمه معصومه)س( از دیگر 
موضوعــات و برنامه هــای این ســازمان بود که در 
سه شــنبه فرهنگی این هفته از آن ها رونمایی شد. 
همچنین در کنار برنامه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه هــا و مرکز اســناد آســتان قــدس رضوی از 
منشورات تولید شده در برخی از مؤسسه های وابسته 
به آستان قدس رضوی از جمله شرکت به نشر، بنیاد 
پژوهش های اســالمی، معاونت تبلیغات اســالمی، 

دانشگاه علوم اسالمی رضوی و... هم رونمایی شد.

آستان: معاون تبلیغــات اسالمی آستان قدس رضوی 
برنامه های شــب میــالد امام رضــا)ع( در حرم مطهر 
رضوی را تشریح کرد.حجت االسالم و المسلمین حجت 
گنابادی نژاد در تشــریح برنامه های سالروز والدت امام 
هشتم)ع( در حرم مطهر رضوی گفت: جشن های شب 
میالد امام رضا)ع( بر اســاس روزشمار برنامه های دهه 
کرامت با شــعار »خادم الرضا شــهید سلیمانی، الگوی 

خادمان اهل بیت)ع(« برگزار می شود.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با تأکید بر 
اینکه ویژه برنامه گلباران حرم مطهر رضوی امســال به 
دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت محدود و با حضور 
معدود خدام آستان قدس رضوی برگزار می شود، گفت: 
این مراسم پنجشنبه از ساعت ۱8:3۰ در رواق بزرگ امام 
خمینــی)ره( بدون حضور زائران و مجاوران و به صورت 

نمادین با حضور خدام برگزار خواهد شد.
وی با اشــاره به اینکه این مراسم از طریق نمایشگرهای 
پهن پیکر حرم، رســانه ملــی و درگاه اینترنتی رضوی 
تی وی به صورت زنده پوشــش داده خواهد شــد، ابراز 
کرد: در این آیین ســنتی هر کدام از خدمه با در دست 
داشتن شــاخه گل کنار مضجع شریف رضوی حضور 
می یابند و شاخه های گل را تقدیم ابوالحسن علي بن 
موسي الرضا)ع( می کنند و فرخنده میالد امام هشتم)ع( 
را به محضر حضرت ولی عصر)عج( و شیعیان تبریک و 

شادباش می گویند.
حجت االســالم و المســلمین گنابادی نژاد در ادامه به 
برگزاری مراسم زائر محور حرم مطهر اشاره کرد و افزود: 
مراسم جشن شب میالد با سرسعادت حضرت امام علی 
بن موسی الرضا)ع( پنجشنبه ۱2 تیرماه در صحن جامع 
رضوی از ساعت ۱8 آغاز خواهد شد و تا ساعت 22:4۵ 

ادامه خواهد داشت.

جزئیات برنامه شب میالد امام رئوف)ع(»
وی در تشریح برنامه های شب میالد امام رئوف)ع( گفت: 
در بخش اول مراسم شب میالد که پیش از نماز مغرب و 
عشا برپا می شود، حجت االسالم والمسلمین شهاب مرادی 
به ایراد سخنرانی می پردازد و در ادامه حسین طاهری و 

سیدحمید برقعه ای به مدیحه سرایی و شعرخوانی خواهند 
پرداخت.معاون تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی با 
اشاره به اینکه پس از نقاره زنی غروب، مهدی یعقوبی به 
بیان معارف قرآنی می پردازد، گفت: حمید شاکرنژاد نیز 
در شب میالد قرآن اذان گاهی را تالوت خواهد کرد و پس 
از اقامه نماز ابراهیم قانع زیارت امین اهلل را قرائت می کند  
و در ادامــه کلیپ بیانات مرجع عالیقدر حضرت آیت اهلل 

العظمی جوادی آملی پخش خواهد شد. 

آیین تعویض پرچم»
وی افزود: در ادامه برنامه ها حجت االسالم والمسلمین 
احمــد مــروی، تولیت آســتان قدس رضــوی ضمن 
خوشــامدگویی و تبریک میالد امام رضا)ع( سخنرانی 
خواهند کرد، ســپس توسط ایشــان پرچم گنبد حرم 
حضرت رضا)ع( با اهدای گل و احترام؛ به همراه مداحی 
محمدرضا طاهری جهت اجرای آیین تعویض و اهتزاز 
پرچم به خادمان تقدیم می شود. در کنار آیین تعویض 
پرچم گنبد مطهر، پوش مضجع منور رضوی نیز تعویض 
خواهد شد.حجت االسالم و المسلمین گنابادی نژاد اظهار 
کرد: در ادامه مراســم شــب میالد، برنامه ای گفت وگو 
محور با حجت االســالم والمسلمین شــهاب مرادی، 
داریــوش ارجمنــد و اجرای گروه ســرود آوای رضوان 
خواهیم داشــت.معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی گفت: برنامه های دیگری چون مســابقه، معرفی 
کتاب، داســتان و حدیث خوانی نیز در این شــب اجرا 
می شود.وی اعالم کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت 
گرفته همه برنامه های حرم از طریق نمایشگرهای پهن 
پیکــر و درگاه اینترنتی رضوی تــی وی اکران خواهد 
شــد و گلچینی از این مراســم به صورت زنده از رسانه 
 ملی و صفحه اینســتاگرام حرم مطهر رضوی به آدرس

 razavi_aqr_ir@پخش می شود.
حجت االسالم و المسلمین گنابادی نژاد خاطرنشان کرد: 
تمامی خادمان و اصحاب رسانه  بارگاه منور رضوی سعی 
دارند تا در شب و روز میالد حضرت رضا)ع( جشن های 
این حرم را به خانه عاشــقان و ارادتمندان به ســاحت 

قدسی اهل بیت)ع( برسانند.

خبرخبر

گلباران بدون حضور زائران رونمایی از صندوق پوش 500 ساله مرقد مطهر رضوی
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی برنامه های شب میالد امام رضا)ع( را تشریح کرددر پنجاه و هشتمین برنامه انجام شد  
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مناقصه
شماره

مبلغ برآوردموضوع مناقصه
به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 99/4
نوبت دوم

انجام خدمات بیمه تمام خطر پروژه ادامه 
بهسازی محور درگز- کبکان-قوچان ) تونل 

ا... اکبر( نوبت دوم 

15،000،000،0002099003374000014

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی )ستاد( دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه 

مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، 
انجام   www.setadiran.ir الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.

شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )ریالی ، اوراق مشارکت ، اسناد خزانه ( 
بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه خرید مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به عرضه کنندگان ذیصالح واگذار نماید%

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  )نوبت اول (

,ع
99
03
06
7

روابط عمومی و آموزش همگانی  - شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

مبلغ تضمین شرکت در مبلغ براورد مقدار یا تعدادنام و مشخصات  کاالردیف
مناقصه  ) ریال (

3068821/602/323/6001/085/000/000  مترخرید لوله های پلی اتیلن  1
17/000/000/000350/000/000دستگاهخرید دیزل ژنراتور 2
3GSM 1627/171/500/000358/580/000 دستگاه خرید
12011/264/000/000563/200/000 دستگاه خرید کنتور 4
178214/389/440/000719/475/000متر خرید لوله آبده چاه )مانیسمان(5
4806/921/200/000347/000/000عددخرید کلمپ6
108508/898/700/000445/000/000 متر خرید کابل7
5825/218/700/0001/265/000/000 دستگاه خرید تابلو برق – سنسور – ترانس 8
7923/305/069/7001/166/000/000 دستگاه خرید الکترو پمپ شناور9 
400824/909/720/0001/246/000/000 متر خرید لوله جدار چاه 10
69212/093/400/000605/000/000 دستگاه خرید شیر االت 11
10826/750/200/000338/000/000 عدد خرید اتصاالت 12
7410/076/000/000504/000/000 دستگاه خرید کلریناتور 13

سایر توضیحات تکمیلی و شرح کار در سامانه فوق الذکر اعالم شده است که الزم است مناقصه گران حداکثر ظرف 
3  روز پس از انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. 

ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد.

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

تقاضای شماره    M–9940030 -AGH مناقصه شماره 99/008 شماره تقاضا و مناقصه
خرید فیلتر المنت شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان   2،750،000،000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمی��ن ش��رکت در فرایند ارجاع کار بصورت یک��ی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین ش��ماره 

1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
نوع تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 

55،000،000،000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

99/07/08 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/05/21 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/07/23 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/06/23 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، پاالیشگاه دوم-

ساختمان مرکزی ستاد-طبقه دوم-اتاق 220
آدرس و تلفن مناقصه گزار

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  2225-07731312229   تماس حاصل فرمایند  . 

/ع
99
02
90
4

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید 

                    آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت دوم(      -  شماره مجوز 1399.1616

ویروابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی
ض

س ر
عک

ی/ 
سن

د ح
حم

: ا
ها

س 
عک



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

روزنامـه صبـح ایـران 6
حضور بیرانوند در تمرین پرسپولیس ممنوع شد©

ورزش: باشــگاه آنتورپ بلژیــک با ادامه حضور علیرضــا بیرانوند در تمرینات 
پرسپولیس مخالفت کرد. باشگاه پرسپولیس قصد داشت مذاکره با همتای بلژیکی 
خود را برای حفظ بیرانوند تا پایان فصل جاری فوتبال باشگاهی ایران ادامه دهد 
اما آنتورپی ها در پاسخ رسمی به نامه باشگاه پرسپولیس خواهان حضور بیرانوند 
در بلژیک شده و مجوز ادامه فعالیت او با باشگاه پرسپولیس را ندادند. از این رو 
بیرانوند از امروز نمی تواند در تمرینات پرسپولیس شرکت کند تا منتظر پرواز به 

کشور بلژیک باشد.

آغاز مذاکره بشیکتاش با قدوس©
ورزش: باشگاه بشــیکتاش ترکیه به دنبال جذب 

سامان قدوس، مهاجم آمیا فرانسه است.
به نقل از روزنامه فاناتیک ترکیه، مدیریت باشــگاه 
بشیکتاش مذاکره با سامان قدوس، بازیکن ایرانی و 
26 ســاله آمیا فرانسه را آغاز کرده است. بشیکتاش 
به دنبال تغییرات گســترده ای در پایان فصل جاری 
ســوپرلیگ ترکیه به خصوص در خط حمله است. بشیکتاش که جذب پاپیس 
سیسه، مهاجم تیم آالنیااســپور را نیز در برنامه دارد، همزمان مذاکره با سامان 
قدوس را آغاز کرده اســت. از سویی سران آمیا فرانسه نیز در حال صحبت های 

مقدماتی با مهاجم ایرانی شان هستند.

نارضایتی رادوشوویچ از وضعیتش در پرسپولیس©
ورزش: دروازه بان کروات پرسپولیس از وضعیت خود در این تیم راضی نیست. 
رادوشوویچ این انتظار را از گل  محمدی داشت که در بازی با پیکان به وی میدان 
دهد، از این جهت او عملکرد خوبی در ترکیب تیمش و تمرینات داشته و جدایی 
بیرانوند هم در روز های آتی از پرســپولیس قطعی است. نیمکت نشینی دوباره 
رادوشــوویچ برای وی گران تمام شده و او از شرایط خود در پرسپولیس راضی 
نیست. موردی که مربیان این تیم هم متوجه آن شده اند. اینکه حاال گل محمدی 
در بازی با شــاهین بوشهر از بیرانوند یا رادوشوویچ استفاده کند، هنوز مشخص 
نیست. بیرانوند در بازی با پیکان نشان داد همچنان تمرکز الزم را در میدان ندارد 

و اشتباهات عجب و غریبش ادامه دارد.

کریمیان، سرمربی شاهین شد©
ورزش: سعید مسی گر، مدیرعامل باشگاه شاهین بوشهر، از انتخاب کریمیان به 
عنوان سرمربی و یک مربی کروات به عنوان دستیار او خبر داد و گفت: با توجه 
به شرایط پیش آمده و جدایی قطعی میشو کریستیچوویچ، به دنبال آن بودیم که 
سبک قبلی تیم را ادامه دهیم و به همین علت تصمیم گرفته شد تا دراکو دراژیچ 
مربی اهل کرواسی برای تقویت کادرفنی به تیم اضافه شود و مهرداد کریمیان هم 
به عنوان ســرمربی به فعالیت خود ادامه دهد. همچنین احتمال دارد یک مربی 

داخلی دیگر نیز به کادر فنی تیم ملحق شود.

پرونده گابریل بسته شد©
ورزش: فرناندو گابریل یکی از طلبکاران عجیب باشــگاه پرسپولیس محسوب 
می شــود که طبق ادعــای مدیران این باشــگاه پس از پرداخــت مطالبات به 
مدیربرنامه اش، با توجه به اینکه سندی از سوی او امضا نشده بود، بار دیگر باشگاه 
محکوم به پرداخت شد.اکنون اما باشگاه پرسپولیس با توجه به شکایتی که این 
بازیکن در فیفا ثبت کرده بود، موفق شــد طی نامه نگاری های صورت گرفته از 
طریق مطالباتش در فدراسیون جهانی که به دلیل تحریم ها بلوکه شده بود، طلب 

فرناندو گابریل را پرداخت کند و پرونده این بازیکن را ببندد.

پرسپولیس مانع انتقال استوکس به باشگاه های دیگر©
ورزش: باشــگاه پرســپولیس در پرونــده مهاجم 
ایرلنــدی اش قصد کوتاه آمــدن از مواضع خود را 
ندارد و به دنبــال غرامت و محکومیت این بازیکن 
خواهد بود. مهدی خواجه وند، معاون حقوقی باشگاه 
پرسپولیس درباره آخرین شرایط پرونده این باشگاه 
و آنتونی استوکس به ورزش سه می گوید: خیلی از 
دوستان اظهارنظراتی می کنند که البته از ابعاد کامل پرونده خبر کاملی ندارند. 

استوکس زمانی که باید در باشگاه حضور پیدا می کردند، نیامد.
 زمان غیبت ایشــان هم ربطی به کرونا نداشــت و پروازها برقرار بود و بازی ها 
برگزار می شد. در آن زمان تخلف انجام شده و نامه ای نیز در این زمینه به وکیل 
او ارسال شده و حتماً درخواست غرامت الزم طبق قرارداد خواهد شد. وی ادامه 
داد: از نظر ما ایشان در قراردادش آمده تا زمان تعیین تکلیف با پرسپولیس انجام 
مذاکره و ثبت قرارداد با باشــگاه دیگر تخلف است و برای آن غرامت پیش بینی 

شده است.

هشدار ستاد مقابله با کرونا در مورد تعطیلی فوتبال!  ©
ورزش: به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشــکی ورزشی ایران، در این اطالعیه 
آمده است: با توجه به روند شیوع بیماری کووید ۱۹ در روزهای اخیر و آمار اعالم 
شده مبتالیان و مرگ و میر ناشی از آن، این ستاد ضمن هشدار به اهالی ورزش 
به خصوص دست اندرکاران لیگ های فوتبال، باشگاه های بدنسازی و استخرداران، 
انتظار دارد به منظور حفظ ســالمت ورزشکاران و جلوگیری از تعطیلی مجدد 
رویدادها و اماکن ورزشــی، ایــن عزیزان با دقت حداکثری نســبت به رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی اهتمام ورزند. بدیهی است تا رفع این همه گیری 
نظارت ستاد با همکاری ادارات کل ورزش و جوانان و دانشگاه های علوم پزشکی 
اســتان ها بر ُحسن اجرای دستورالعمل های مذکور به طور مستمر و مؤکد ادامه 

خواهد داشت.

قلعه نویی: برای فرهاد آرزوی موفقیت دارم©
ورزش:سرمربی سپاهان در پاسخ به حواشی حضورش در استقالل توضیح داد: 
شرایط سپاهان و تیمی که ساخته بودیم به قدری برایم مهم بود که به خاطرش 
حتی پیشنهاد تیم ملی را رد کردم و این در ایران فکر نمی کنم نظیر داشته باشد. 
او افزود: من در حال حاضر تمام تمرکزم روی سپاهان و بازی های باقی مانده است 
و می خواهیم با بهترین شــرایط ممکن در سه جبهه ای که می جنگیم کار را به 
پایان برسانیم. برای فرهاد مجیدی به عنوان یک سرمایه ارزشمند فوتبال ایران 
آرزوی موفقیت دارم اما این را بگویم فکر و ذکر من تا آخرین لحظه که با این تیم 

قرارداد دارم، با سپاهان است.

علیپور؛ پنج گل تا عبور از نیم قرن رکورد کالنی©
ورزش: علی علیپور امیدوار اســت تــا پایان فصل به چهارمیــن گلزن تاریخ 
پرسپولیس تبدیل شود. او با گلزنی در مقابل پیکان تعداد گل هایش در مسابقات 
رسمی برای پرســپولیس را به عدد 67 رساند، حاال تنها چهار گل تا چهارمین 
گلزن تاریخ باشــگاه یعنی حســین کالنی فاصله دارد. کالنی که بین سال های 
۱347 تا ۱353 پیراهن سرخپوشان را برتن می کرد، موفق شد 7۱ گل در طول 
6 ســال بزند و پایین تر از صفر ایرانپاک 73 گله، قرار بگیرد. نکته مهم البته این 
است آن زمان مسابقات جام حذفی، سوپرجام و لیگ قهرمانان آسیا وجود نداشت 

و تعداد مسابقات لیگ سراسری هم محدود بودند.

مشکلی با اسکوچیچ  ندارم 

 باقری:  از بین تیم ملی و پرسپولیس 
یکی را  باید انتخاب کنم

 فعالً که تیم ملی 
برنامه ای ندارد و تا 
پایان این فصل در 
خدمت پرسپولیس 
هستم

بــــــــرش

دیاباته به قولش عمل مي کند؟   ورزش: شیخ دیاباته که روز جمعه گذشته به خاطر به دنیا آمدن فرزندش ایران را به مقصد فرانسه ترک کرد، به مسئوالن استقالل قول داده که روز پنجشنبه برگردد 
و در تمرینات این تیم شرکت کند.مساله مهم اما این است که با توجه به محدودیت های پروازهای بین المللی و شرایط قرنطینه ای در کشور فرانسه دیاباته نتواند به وعده اش عمل کند و روز پنجشنبه به ایران 

برگردد. از طرف دیگر حتی اگر این مهاجم گلزن به موقع هم در ایران حاضر شود وضعیتش برای دیدار با پارس جنوبی مشخص نیست.

گزارش خارجی 

منهای فوتبال

ضد   حمله

ورزشورزش
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شکست عمدی بی رحم ترین ©
شطرنج باز جهان 

ورزش: باتوجه به شــیوع کرونا و لغو بیشــتر 
مسابقات ورزشی تنها رشته ای که به قوت خود 
رقابت هایش را ادامه داد شــطرنج بود. قهرمان 
شــطرنج جهان با توجه به شیوع کرونا تصمیم 
گرفت تور یک میلیــون دالری راه بیندازد. این 
مسابقات که با اســتقبال بی نظیر شطرنج بازان 
و عالقه مندان این رشــته همراه است در دوران 
شیوع کرونا و قرنطینه خانگی به صورت آنالین 
پیگیری می شود. مسابقات شطرنج مسترز چسبل 
برگزار شــد. این ابرتورنمنت که در مرحله سوم 

پیگیری می شد با اتفاقات جالبی همراه بود.
در دور نخســت این رقابت ها و در مرحله سوم، 
کارلســن نفر اول جهان مقابل دین لیرن چینی 
به میدان رفت. دین لیرن چینی نفر سوم شطرنج 
جهان و نفر اول چین است.در بازی اول در حالی 
که دو شطرنج باز در وضعیت تساوی قرار داشتند 
برای بازیکن چینی مشکالت اینترنتی به وجود 
می آید. ارتباط اینترنتی شطرنج باز چینی دچار 
اختالل شده و بازی که در شرایط تساوی بود را 
به دلیل از دست دادن زمان مقابل کارلسن واگذار 
می کند.بازی دوم درحالی آغاز شــد که قهرمان 
شــطرنج جهان در چهار حرکت شکست خورد! 
کارلسن متوجه شده بود باید بازی اول به تساوی 
به پایان می رسید دســت به چنین کاری زد تا 
شرایط دو شطرنج باز، باز هم مساوی شود. این 
حرکت جوانمردانه کارلسن در بین اهالی شطرنج 

سر و صدای زیادی به پا کرد کرد. 

 ژاپن برای المپیک 2021 ©
استارت زد

ورزش: در نشســت آنالین مســئوالن کمیته 
ملی المپیک با کمیته برگزاری المپیک توکیو، 
برنامه ریزی اولیه برای چگونگی حضور کاروان 
ایران انجام شــد.با حضور پیمان فخری رئیس 
مرکزنظارت بر تیم های ملــی، فرید فتاحیان 
مدیر روابط بین الملــل کمیته ملی المپیک و 
موسوی زاده مسئول هماهنگی های بین المللی 
بازی ها نشســت آنالینی با کمیتــه برگزاری 
بازی های المپیــک 2020 توکیو به نمایندگی 
خانم کاترین یونی یاما برگزار شــد. در نشست 
آنالین فوق کمیته برگزاری بار دیگر نسبت به 
برگــزاری بازی های 2020 در شــرایط امن و 

سالمت در تاریخ مقرر تأکید نمود.

 ادامه همکاری رضایی©
 با کمیته پارالمپیک 

ورزش: پیرو جلسه اخیر هیئت رئیسه کمیته 
ملی پارالمپیک و نشست امروز محمود خسروی 
وفا رئیس کمیته ملی پارالمپیک و هادی رضایی 
دبیــر اجرایی کمیته توافق شــد هادی رضایی 
همکاری خــود را به عنوان سرپرســت کاروان 
ایران در بازی هــای پارالمپیک توکیو 2020 و 
همچنین ســرمربی تیم ملی والیبال نشســته 
ادامه دهد. همچنین بر اساس تبصره یک ماده 
شانزده اساس نامه کمیته ملی پارالمپیک، محمد 
تابع، معاون فنی کمیته ملی پارالمپیک، نیز با 
صدور حکمی از سوی ریاست کمیته به عنوان 

سرپرست دبیر اجرایی منصوب شد.

میراسماعیلی: شهادت شهود ©
ایرانی، خوش رقصی برای 

بیگانگان است
ورزش: رئیس فدراســیون جودو گفت: شهادت 
شهود ایرانی در دادگاه CAS در ماجرای تعلیق 
این فدراســیون خیانت به ســرزمین مادری و 
درباره  میراســماعیلی  اســت.آرش  کشورشان 
مصاحبه های اخیر شــهود ایرانی پرونده جودو 
ایران با رســانه های بیگانــه و دالیل خود برای 
شهادت علیه کشورشان تأکید کرد: نه به عنوان 
رئیس فدراسیون جودو بلکه به عنوان یک ایرانی 
باید بگویم اقدام های این نفرات به هیچ وجه قابل 
توجیه نیست. کسی نمی تواند در هیچ جای دنیا 
بر علیه کشورش صحبت و شهادت بدهد و بعد 

بخواهد خود را تطهیر کند.

ورزش در سیما

هفته سی و دوم لیگ برتر انگلیس
منچستر سیتی _لیور پول

پنجشنبه 12 تیر- 23:45 زنده از شبکه سه 

هفته 33 اللیگا اسپانیا
رئال مادرید - ختافه

جمعه 13 تیر- 00:30زنده از شبکه ورزش 

 سولسشر: اعتماد به نفس
 و کیفیت باالیی داریم

 پریشیچ دراه بازگشت  
به اینترمیالن

 ورزش  ایوان پریشیچ در پایان فصل جاری 
با پایان یافتن قرارداد قرضی یکســاله اش با 
بایرن مونیخ به اینتر بازخواهد گشــت، چون 
قهرمان آلمــان نمی خواهد بنــد خرید این 
بازیکن کروات را فعال کند. پریشیچ 3۱ ساله 
در قراردادش بندی وجود دارد که این باشگاه 
آلمانی می تواند در ازای پرداخت 20 میلیون 
یورو قــرارداد او را قطعی کند اما با توجه به 
ســن این بازیکن، دستمزد درخواستی اش و 

می آید، اینکه بازیکنی ذخیره به  حساب 
باشگاه  این  نــی مدیران  لما آ
ندارند.تمایلی به حفظش 

چهره ها

بوسکتس: قهرمانی برای بارسلونا 
دشوار شد

 ورزش  هافبک بارسلونا پس از توقف تیمش 
مقابل اتلتیکو اعتراف کرد: شانس آبی  و اناری ها 
برای دفاع از عنوان قهرمانی شان کاهش پیدا 
کرده است. ســرخیو بوســکتس می گوید: 
»جنگیدن برای رسیدن به مقام قهرمانی در 

شــرایطی که در هر دو بازی 
دو امتیــاز از دســت بدهید 
می شود.  کار ســختی  واقعاً 

با این حال مــا تا پایان 
لیگ تالش  می کنیم. 
واقعاً  اتلتیکومادرید 
سرسختی  حریف 
اســت. ما بر بازی 
مســلط بودیم اما 
دو پنالتی که داور 
به سود آن ها اعالم 
کرد بــه ما ضربه 

زد«.

 مخیتاریان با رم
 تمدید کرد

 ورزش   باشــگاه رم بــرای تمدید قرارداد 
هافبک قرضــی خود هنریــک مخیتاریان، 
با باشــگاه اصلی او آرســنال به توافق رسید. 
به این ترتیــب هافبک ســابق دورتموند و 
منچستریونایتد فصل آینده هم نیز به صورت 
قرضی برای جالوروسی بازی خواهد کرد. پیش 
از این باشگاه رم توانسته بود نظر مخیتاریان را 
بــرای ماندن در این تیم تا پایان فصل جاری 
جلب کند اما حاال 
نظر می رسد  به 
تحت  تیم  که 
پائولو  هدایت 
تا  فونســکا 
آینده  فصــل 
هــم از مانــدن ایــن 
ملی پــوش  بازیکــن 
بود. خواهد  مطمئن 

 ورزش   پــس از پیــروزی 3برصفر مقابل 
برایتون، سرمربی منچستریونایتد از عملکرد 
تیمش ابرار رضایت کرد. اوله گنار سولسشر 
می گویــد: »ما اعتماد به نفس و در عین حال 
کیفیت باالیی داریم. بازیکنان ما در این دیدار 
دست به کارهای استثنایی زدند. بازی مقابل 
برایتون همیشه  دشوار است چون تیم گراهام 
پاتر تــوپ را به خوبی حفظ می کند اما ما به 
خوبی آن ها را تحت  فشــار قرار دادیم و بازی 
را عالی شــروع کردیم. گرینوود به شــکلی 
فوق العاده گل اولمان را به ثمر رساند و فرناندز 

هم شگفت انگیز بود«.

ورزش: پس از حضــور غیرمنتظره کریم 
باقری در فدراســیون فوتبال، او به توضیح 
دلیل دیدار با دبیرکل فدراسیون و شرایط 

خود در تیم ملی پرداخته است.
کریم باقری که از سوی فدراسیون فوتبال و 
همچنین دراگان اسکوچیچ به 
عنوان عضو کادرفنی و کمک 
تیم ملی معرفی شده، دیروز با 
حضور در فدراسیون فوتبال با 
نبی جلسه کوتاهی را برگزار 
کرد. باقری درباره این موضوع 
گفته است: جلسه ای را در در 
خصوص شرایط کارم با تیم 
ملی با آقای نبی داشــتیم و 
قرار شد قراردادم با فدراسیون 
به زودی آماده شــده و در فرصت مناسب 

امضا شود.

مربی پاره وقت؟»
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قرار است 
به صورت پاره وقــت با تیم ملی همکاری 
کند و همچنان در کادر فنی پرســپولیس 
هم حضور داشته باشــد؟ این طور توضیح 
داد: نــه فعالً که تیم ملی برنامه ای ندارد و 
تا پایان این فصل در خدمت پرســپولیس 

هستم. با توجه به اینکه من یک فصل دیگر 
با پرسپولیس قرارداد دارم باید در این مورد 
مذاکراتی را با باشگاه داشته باشم، چرا که 
بین باشگاه و تیم ملی یکی را باید انتخاب 
کنم. ان شــاءاهلل که مشکل خاصی پیش 

نیاید.

توافق تیم ملی و پرسپولیس»
مربــی پرســپولیس در پاســخ بــه این 
پرســش که آیا آخرین فصل حضورش در 
پرســپولیس را سپری می کند؟ گفت: این 
خواسته فدراسیون فوتبال است. با توجه به 
اینکه با پرسپولیس قرارداد دارد، فدراسیون 

و باشگاه باید به توافق برسند.
باقــری در واکنش به این مســئله که آیا 
فدراسیون او را در شرایط سختی قرارداده 
است؟ گفت: آقای نبی در این مورد شرایط 
خود را اعالم کردند و قرار بر این  شــد در 
صورت توافق نهایی نظراتمان را اعالم کنیم. 
در هر صورت جدایی از پرســپولیس برای 
من خیلی سخت است. االن چندین سال 
است که اینجا هستم و همیشه عالقه قلبی 
خود را به این تیم نشــان داده ام. هواداران 
هم همیشــه به من لطف داشته ام و خود 
را متعلق به پرســپولیس می دانم. در واقع 

اگــر در فوتبال به جایی 
رسیدم از پرسپولیس 

بوده اســت. واقعاً 
ســخت اســت 
از  االن  کــه 
بین تیــم ملی 
پرســپولیس  و 
یکــی را انتخاب 
ان شــاءاهلل  کنم. 
خوبی  اتفاقات  که 

رخ دهد. 

مذاکره با »
اسکوچیچ

وی دراین باره ادامه 
داد: دوست دارم هر 
جا هستم مؤثر باشم. 
تیم ملی هم شرایط 
خــاص خــودش را 
در  حضــورم  و  دارد 
کادر فنــی این تیم 
می توانــد تجربــه 
خیلی خوبی برایم 
در کار مربیگــری 
باشد از این لحاظ 

دوست دارم با تیم ملی هم همکاری کنم. 
مربی پرســپولیس در خصــوص اینکه با 
اســکوچیچ صحبت های الزم را داشــته 
اســت یا نه؟ گفت: االن نه اما پیش از 
این صحبت های الزم را با اســکوچیچ 
داشتیم. مشــکل خاصی از این بابت 

وجود ندارد.

آمار جالب توجه طارمی در دوران پساکرونا

۵گل در۵ مسابقه

گزارش روز

ورزش: مهــدی طارمی مهاجــم ایرانی تیم فوتبال 
ریوآوه پس از شــروع مجدد لیگ فوتبال پرتغال آمار 
خیره کننــده ای را از گلزنی خود در تیمش بر جای 

گذاشته است.
ریوآوه بامداد دیروز به مصاف تیم قدرتمند براگا رفت 
که این دیدار به لطف گلزنی های مهاجم تیم ملی ایران 
با نتیجه 4 بر 3 به سود ریوآوه به اتمام رسید تا جایگاه 
این تیم در جدول بهبود پیدا کند؛ دیداری که با توجه 
بــه تقابل طارمی و پائولینیو در جدول گلزنان نیز به 
جذابیت آن افزود. مهدی طارمی موفق شد در دقایق 

34 و ۹6 برای ریوآوه گلزنی کند و یک پاس گل نیز 
بدهد تا درخشش کم نظیر او سبب کسب سه امتیاز 
حســاس برای تیمش شود. گل دقیقه ۹6 طارمی از 
روی نقطه پنالتی زمانی به ثمر رسید که بازی با نتیجه 

تساوی 3 بر 3 در جریان بود.
 طارمی در پنج مســابقه اخیر ریوآوه، پنج بار گلزنی 
کرده و یکی از پایه گذاران صعود تیمش به رده پنجم 
جدول و یک قدمی کســب سهمیه اروپا بوده است.
ریوآوه در این مدت به ترتیب به مصاف تیم های فریرا، 

موریرنسی، بنفیکا، ویتوریا استوبال و براگا رفت.
طارمی فقط مقابل فریرا موفق به گلزنی نشــد. پس 
از آن، طارمــی در هر یک از دیدارهــای ریوآوه برابر 
موریرنســی، بنفیکا، ویتوریا اســتوبال یک گل زد و 

شب گذشــته هم موفق شد مقابل 
بــراگا دو گل وارد دروازه حریف 
کند. به این ترتیب تعداد گل های 
طارمی در نخســتین فصل از 
حضورش در لیــگ پرتغال به 

عدد ۱3 رســید تــا او همچنان 
یکی از مدعیان کسب آقای گلی این لیگ 

هم باشد.وینیسیوس )۱7 گل( و پیتزی )۱5 
گل( از بنفیــکا در رده های اول و دوم جدول 
گلزنان لیگ پرتغال هستند. طارمی )ریوآوه(، 
پائولینو )براگا( و آبرئو )موریرنسی( هر کدام 
۱3 گل زده اند و رقابت تنگاتنگی برای کسب 

عنوان آقای گلی دارند.

بیش  سلطان پور     امیرمحمد  مترجم/ 
از یک سال بود که این قضیه ادامه داشت، اما 
سرانجام انتقال لروی سانه از منچسترسیتی 
به بایرن مونیخ در آستانه تکمیل شدن است. 
سیتیزن ها ابتدا مبلغ 4۹ میلیون یورو از این 
انتقال دریافت می کنند اما با توجه به بندهای 
ممکن  آلمانی،  وینگر  این  قرارداد  در  موجود 

است۱۱ میلیون نیز به آن افزوده شود.
با توجه به بازیکنی که در سال پایانی قراردادش 
قرار دارد و همین طور شرایط بد اقتصادی پیش 
آمده برای باشــگاه ها به خاطر شیوع ویروس 
کرونا، بازهــم پرداخت چنین مبلغی 
برای یــک بازیکن نشــان دهنده 
ارزش باالی اوست. اما یکسری 

ســؤال های بی جواب برای بازیکنی که 24 ساله 
است و هنوز بهترین سال های فوتبالش پیش روی 
او قرار دارد باقی می ماند. یکی اینکه اگر تابستان 
گذشته مسئوالن آبی پوش اجازه فروش او را به 
بایرن می دادند می توانســتند چه پول بیشتری 
کســب کنند؛ چون دقیقاً چند روز پس از بسته 
شدن پنجره نقل وانتقاالتی، سانه از ناحیه رباط 
صلیبی زانو دچار آسیب دیدگی شد و تا همین 
چند وقت پیش مصدوم بود. پپ گواردیوال دوست 
داشت سانه در منچستر بماند و حتی در مقطعی 
تصور می کرد که او قراردادش را نیز تمدید خواهد 
کرد. اما وقتی بایرن عالقه خود برای جذب سانه 
را عمومی کرد و سرمربی قبلی یعنی نیکو کوواچ 
و یوآخیم لو سرمربی تیم ملی آلمان از خوبی های 

این انتقال گفتند، ســر سانه نیز چرخید.بعد از 
بازگشت مســابقات، گواردیوال در مصاحبه خود 
در این رابطه گفت: »ما پیشنهاد خودمان را ارائه 
دادیم که نشان می دهد می خواهیم سانه در اینجا 
بماند. او توانایی هــای خاصی دارد که به راحتی 
نمی توان آن را پیدا کرد. ما قبل از عمل جراحیش 
پیشنهاد خود را دادیم و بپس از رفع مصدومیتش 
نیز دوباره پیشنهاد دادیم اما او قبول نکرد. سانه 
آرزوهای دیگری در سر دارد که من آن را درک 
می کنم، اما ما بازیکنانی می خواهیم که متعهد 
باشــند و هدف هایمان را به انجام برســانند«.به 
غیر از توانایی های بی بدیل سانه مانند سرعت و 
دریبلینگ فوق العاده، بعضی وقت ها به کم کاری 
در زمین متهم می شد. همین سبب می شد در 
بیشتر مواقع در ترکیب ثابت سیتی جایی نداشته 
باشد و همین طور از فهرست بازیکنان تیم ملی 
آلمان برای جام جهانی 20۱8 نیز کنار گذاشته 
شود. این حقیقت که یوآخیم لو عالقه زیادی به 
استفاده از ستارگان بوندس لیگایی دارد شاید یکی 

دیگر از عوامل برای او در راه بازگشت به این لیگ 
باشــد. حاال که مسابقات یورو، ۱2 ماه به تعویق 
افتاده و بالفاصله سال بعد از آن جام جهانی را در 
پیش داریم این زمان بسیار حیاتی برای سانه از 

لحاظ بازی های ملی محسوب می شود. 
رفتن به بایرن تیمی که هشــت ســال پیاپی 
قهرمــان بونــدس لیگاســت و می تواند حتی 
فاتح اروپا شود هم مســلماً فضای خوبی برای 
درخشش او فراهم می کند؛ جایی که وی مسلماً 
با ســرج گنبری دیگر وینگر با استعداد فوتبال 

آلمان هم تیمی خواهد شد.
در نهایت می توان گفت: این انتقال برای همگان 
مناسب بود؛ بایرن بازیکنی را خرید که به زودی 
می تواند یک ســتاره باشد، سانه به آن چیزی که 
دلش می خواست رسیده که البته شامل افزایش 
حقوق چشــمگیری هم هســت، و سیتی نیز 
خوشحال است که قبل از پایان قرارداد او با مبلغ 
مناســبی وی را فروخت که می تواند برای خرید 

ستاره ای دیگر آن را هزینه کند.

می خواهم به کشورم برگردم!
شکست »گواردیوال« در نگه داشتن »سانه«
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خدمتگزاران سالمت تا پایان تیر شهید سالمت تلقی می شوند  مهر: سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: وضعیت شهدای سالمت بر اساس سه گردش کار خدمت رهبر معظم انقالب 
ارسال شد. یک گردش کار از سوی ستاد کل نیروهای مسلح، یک درخواست از سوی وزارت بهداشت و یک درخواست نیز از سوی بنیاد شهید برای ایشان ارسال شد و خوشبختانه با عنایت رهبر انقالب با هر سه 

درخواست مبنی بر به شمار آوردن خدمتگزاران عرصه سالمت به عنوان شهدای خدمت موافقت شد و تا پایان ماه جاری روند تأیید شهدای سالمت انجام می شود. 

پایگاه استنادی اسکوپوس اعالم کرد

رتبه علمی ایران در جهان ارتقا پیدا کرد©
تسنیم: پایگاه اســتنادی اسکوپوس با 
بررسی داده های علمی کشورهای مختلف 
جهان، رتبه بندی تازه کشورها را به لحاظ 

تولید علم اعالم کرد.
ایــن رتبه بندی تعداد مقــاالت تولیدی 
کشــورها را برای سال 2019 مالک قرار 
داده و اعــالم کرده جایگاه علمی ایران با 

یک پله صعود به پانزدهمین کشــور دنیا رسیده است. کشور ما تا به حال به چنین 
جایگاهی دست پیدا نکرده بود.

ایران برای دستیابی به این مقام 67 هزار و 744 مقاله در سال گذشته تولید کرده که 
نشان دهنده رشد 13 درصدی نسبت به سال 2018 است.

بدهی۳۰۰ هزار میلیاردی دولت به تأمین اجتماعی©
مهر: اکبر شوکت، عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: دولت 300 

هزار میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار است.
وی خاطرنشان کرد: دولت روحانی در هفت سال گذشته نتوانست کاری برای تأمین 
اجتماعی و پرداخت مطالبات انجام دهد. حداقل در این یک سال پایانی فکری برای 
امنیت خاطر و آرامش بازنشســتگان انجام دهد و در پایان دولت با همان بدهی  که 

سازمان را تحویل گرفت )60 تا 70 هزار میلیارد تومان(  از ما خداحافظی کند.

۹۶۲ زندانی مهریه در کشور©
مهر: سید اســداهلل جوالیی، مدیرعامل 
ستاد دیه کشور گفت: هم اکنون از جمع 
5 هزار و 973 نفری زندانیان مالی ناشی از 
جرایم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه 
با 962 محکوم نزدیک به 16 درصد آمار را 

به خود اختصاص داده اند.
وی افزود: استان فارس با میزبانی از 104 

محبوس در صدر فهرست زندانیان مهریه قرار گرفته و در ادامه استان های تهران با 98 
و اصفهان با 97 بدهکار در شمار پرجمعیت ترین استان ها محسوب می شوند.

جوالیی گفت: به برکت مساعدت هموطنان عزیز به ویژه مشارکت چشمگیر آن ها در 
گلریزان های مجازی ماه رمضان، جمعیت زندانیان از 12هزار و 576 نفر در اسفند سال 
گذشته به 5هزار و 973 مدیون مالی و بدهکار دیه ناشی از تصادف رانندگی یا حوادث 

کارگاهی کاهش یافته است.

دوره آموزش سربازی تا چه زمانی یکماهه می ماند؟©
ایسنا: رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح اعالم کرد: مهلت 
دوره آموزش خدمت سربازی همچنان یک ماه است و این روند حداقل تا مهرماه به 
همین شکل خواهد بود. امیر غالمرضا رحیمی پور تأکید کرد: این کاهش مدت دوره 
آموزشــی سربازی به معنای کسر خدمت نبوده و طول مدت خدمت سربازی تغییر 
نکرده است. وی گفت: با شیوع کرونا در کشور به تمامی یگان ها و مراکز آموزشی اعالم 

شد مدت دوره آموزشی سربازان به یک ماه کاهش یابد. 

رئیس سازمان سنجش:

کنکور در موعد مقرر برگزار می شود©
ایلنا: ابراهیم خدایی، رئیس ســازمان ســنجش آموزش کشور در پاسخ به 
اینکه آیا امکان تعویق زمــان کنکور وجود دارد یا خیر، گفت: اگر آزمون ها 
در زمان های اعالم شــده برگزار نشود، دیگر امکان برگزاری آن وجود ندارد. 
طبق پیش بینی های ســازمان بهداشــت جهانی و ستاد ملی مقابله با کرونا، 
ما از اواخر شــهریور و اوایل پاییز آنفلوانزا را به همراه کرونا خواهیم داشت، 

بنابراین تعویق کنکور کمکی به مسئله نخواهد کرد.

 گروه جامعه/ محمود مصدق   پس از 
حریق خیابان جمهوری، پالسکو و... این بار 
کلینیک سینا اطهر در تهران دچار حریق 
شد و باز هم پاشنه آشیل نبود ایمنی الزم 
در ساختمان ها را به رخ مسئوالن کشید.

عالوه بر این، باز هم اجتماع مردم در محل 
حادثه، روند امدادرسانی در این حادثه را نیز 
با مشکل مواجه کرد. حال آنکه در چنین 
شرایطی شهروندان می توانند با خارج شدن 
عدم  و  امدادی  نیروهای  تردد  مسیر  از 
تجمع در محل وقوع این گونه حوادث، در 
فرایند امدادرسانی نقش مهمی را ایفا کنند. 

جان نیروهای امدادی را هم به »
خطر می اندازند 

جالل ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی 
شــهرداری تهران در این خصوص به قدس 
می گوید: خیابان ها به انــدازه کافی باریک 
است، خودروها هم پارک می کنند و مردم 
هم می آیند و در محل حادثه جمع می شوند. 
حتی از نوارهای زرد هم عبور می کنند که 
اقدام بسیار خطرناکی اســت. این موضوع 
نه تنها به فرایند امدادرسانی به مصدومان 
آســیب می زند بلکه جان نیروهای امدادی 
و حتی خود آن ها را هم به خطر می اندازد. 

وی با اشــاره به اینکــه ازدحام جمعیت 
نیروهــای آتش نشــانی را کالفه می کند، 
می افزاید: دیگر چگونه باید به مردم بگوییم 
از ازدحام در اطراف محل حادثه خودداری 
کنند؟ مگر حادثه پالسکو را ندیدید که چه 
بالیی سر ما آورد. در حادثه کلینیک سینا 
هم مردم می دیدنــد انفجار رخ می دهد و 
کپسول ها منفجر و شیشه های ساختمان 
به اطراف می ریزد امــا باز جلو می آمدند، 
در حالی که هــر لحظه ممکن بود بالیی 

سرشان بیاید. 
ملکی در پاســخ به این پرســش که آیا 
تحقیقی صورت گرفته که مشخص شود 
ازدحام مردم تأخیر چند دقیقه ای عوامل 
امــدادی در صحنه حادثه را به دنبال دارد، 
می گوید خیر، اگر هم صورت گرفته باشد 

االن به آن دسترسی ندارم. 

وقتی منشأ آتش سوزی و یا انفجار »
را نمی دانیم 

فریبرز ناطقی الهی، استاد نمونه کشور در 
مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران نیز 
به قدس می گوید: همیشــه هنگام وقوع 
حوادث اینچنینی بایــد نیروهای امدادی 
بتوانند در کمترین زمان ممکن به سایت 
دسترســی پیدا کــرده و اقدام های الزم 
را برای نجات جــان مصدومان و کاهش 
خســارت و رفع خطرات احتمالی بعدی 
انجام دهند، اما متأســفانه وقتی حادثه ای 
مثل انفجار یا آتش سوزی و حتی تصادف 
در جایی رخ می دهد مردم در محل حادثه 
حاضر می شــوند و بــدون توجه به اینکه 
نیروهای امدادی در مســیر هستند و باید 
هرچه سریع تر خود را به سایت برسانند و 
کارشان را انجام دهند هر کسی یک دوربین 
دســتش می گیرد و از صحنه فیلم برداری 
می کند. این موضوع مشــکالت اساســی 
هم برای نیروهای امدادرسانی و هم برای 
آسیب دیدگان و هم برای خود مردم ایجاد 
می کند. نخستین مشکل این است که ما 
منشأ آتش سوزی و یا انفجار را نمی دانیم. 

اگر آتش ســوزی ناشــی از مواد سمی یا 
شیمیایی و رادیواکتیو باشد، تشعشعات این 
مواد تمام اطراف را آلوده می کند و حاضران 
آنجا را تحت تأثیر قرار می دهد. البته مردم 
آن موقع متوجه نمی شــوند اما مدتی بعد 
ممکن است دچار مشکالت تنفسی شوند، 
موهایشان ریزش کند و یا بینایی شان را از 
دست بدهند، فقط برای اینکه دوست دارند 
در صحنه حادثه باشــند و آن را ببینند و 

عکس و فیلم از آن بگیرند. 
وی با بیان اینکه مردم باید این نکته مهم 
را بدانند که به دنبال هر آتش ســوزی و یا 
انفجاری باید تا شعاع یک کیلومتری محل 
حادثــه را تخلیه کنند، می افزاید: این یک 
اصل و استاندارد جهانی است و خود مردم 
باید اطراف را تخلیه کنند نه اینکه پلیس 

این کار را انجام دهد. 
ناطقی الهی بــا ابراز تعجب از اینکه مردم 
به جای تخلیه اطراف ســاختمان کلینک 
سینا بیشتر تالش می کردند خودشان را به 
محل حادثه نزدیک کنند، می افزاید: افراد 
با چنین اقدامی جان خود و دیگران را به 

خطر می اندازند.
این اســتاد دانشــگاه در همیــن زمینه 

می افزاید: دومین مشــکل این اســت که 
ازدحام مردم در اطراف محل حوادث مثل 

حادثه انفجار کلینیک سینا 
در شــمال تهــران، اجازه 
تردد آسان را به نیروهای 
امــدادی و نظارتــی مثل 
و  اورژانس  آتش نشــانی، 
پلیس نمی دهــد که این 
پیامدهای  خــود  موضوع 

خاصی دارد. 
وی ادامــه می دهد: طبق 
ســال  چند  که  تحقیقی 
گرفتــه،  انجــام  پیــش 
ســطح پایتخت پُر از مواد 

شیمیایی و محترقه است. یعنی تا دلتان 
بخواهد مواد شیمیایی در انبارها وجود دارد 
که کافی است آتش بگیرند. در این صورت 
تمام منطقه از مواد آلوده می شود، بنابراین 
شهرداری تهران باید به کمک وزارت صمت 
تمام خرده صنایعی را که در داخل تهران 
فعالیت می کنند ســاماندهی و آن ها را در 
محدوده ای از پایتخت متمرکز کند تا در 
صــورت وقوع حادثه ای بــرای هر کدام از 

آن ها بتواند اعمال مدیریت کند.

انتقاد کارشناسان امداد و نجات از حضور غیر متعارف مردم در یک حادثه آتش سوزی

حاشیه هایی بحرانی تر از متن

دیگر چگونه باید 
به مردم بگوییم 

از ازدحام در 
اطراف محل حادثه 

خودداری کنند؟ 
مگر حادثه پالسکو 

را ندیدید که چه 
بالیی سر ما آورد
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گردش مالی باالی برخی ©
مدارس غیردولتی

باشگاه خبرنگاران جوان: احمد نادری، عضو 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: 
هنوز برخــی مدیران در آمــوزش و پرورش و 
در تهران مدرســه داری می کننــد؛ از طرفی 
سیاســت گذار هم هســتند و خودشان مدیر 
اجرایی کالن محســوب می شــوند و مدرسه 
هم دارند. برخــی از این مدارس هم بنگاه های 

اقتصادی هستند که گردش مالی باالیی دارند.

ماجرای قرارداد میلیاردی ©
بالگرد های هالل احمر 

میزان: محمد نصیری، ســخنگوی جمعیت 
هالل احمر در خصوص خرید بالگردهایی که هر 
کدام آن 6 میلیارد بیشتر قیمت گذاری شده بود، 
گفت: در دوره مدیریت قبلی هالل احمر، توافقی 
برای این خرید از طریق واســطه از روسیه در 
دستور کار بود، اما خوشبختانه این توافق عملی 
نشد و هیچ پولی به روســیه برای این معامله 

پرداخت نشده است.

دستگیری داماد و برگزاری ©
جشن میلیاردِی سیندرالیی 

باشــگاه خبرنگاران جوان: ایرج حریرچی، 
معاون کل وزیر بهداشــت گفت: در یک استان 
دادستان، داماد را دستگیر کرد تا مراسم عروسی 
با آن شدتی که گرفته بودند برپا نشود. در تهران، 
هزینه عروسی در یک سالن یک میلیارد تومان 
بود به طوری کــه 65 کارگر ایفا کننده نقش 

سیندرال برای عروس و داماد بودند.

 ۱۷۰ شهر کشور ©
در تنش آبی قرار دارند

تسنیم: حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور با بیان اینکه تعداد 
روستاهایی که به صورت سیار آبرسانی می شوند 
از 6هزار و 200 به 4هزار و 400 روســتا کاهش 
یافته، گفت: تابستان امسال، 170 شهر با تنش 
آبی روبه رو هستند که از این تعداد، 50 شهر با 

تنش بسیار شدید مواجه اند.

دستچین
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آگهی مزایده
نظر به ضمانت خانم آفاق صراف زاده به پرداخت مبلغ 8/000/000/000 ریال در پرونده کالس��ه 723 مزایده، یک 
و نیم دانگ پالک ثبتی شماره 50479 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد به نشانی بلوار ملک آباد- خیابان بزرگمهر 
جنوبی 13 پالک 23 دارای عرصه به مس��احت حدود 520 مترمربع و اعیان به مس��احت حدود 322/21 مترمربع 
شامل ساختمان در طبقه چهارم که با اسکلت فلزی و نمای سنگ و محوطه سازی و بهره مندی از پارکینگ و البی 
و پله و آسانسور و سایر مشاعات دارای 4 اتاق خواب دارای مستر و آشپزخانه با کابینت مرغوب و کف سالن سنگ 
و کف اتاق ها پارکت و دارای کولر اسپلیت و شوفاژ و انباری و با دایر بودن انشعابات در اختیار مستأجر است توقیف 
گردیده و به مبلغ 42/000/000/000 ریال ارزیابی گردیده اس��ت که در تاریخ 99/04/23 ساعت 9 صبح در محل 
شعبه مزایده اجرای احکام کیفری مشهد واقع در نشانی وکیل آباد 8- مجتمع قضایی اجرای احکام کیفری ط.2 واحد 
مزایده و به باالترین قیمت پیشنهادی فروش خواهد شد. ضمناً 10 درصد مبلغ مزایده فی المجلس از برنده مزایده 
اخذ خواهد شد و چنانچه ظرف 1 ماه الباقی مبلغ واریز نشود 10 درصد پرداختی به حساب دولت ضبط خواهد شد. 

قیمت پایه ششدانگ ملک 42/000/000/000 ریال می باشد. آ- 9903005
دادیار واحد مزایده: ملیحه قویدل

دادیار شعبه 11 اجرای احکام کیفری ویژه نیابت دادسرای عمومی و انقالب ناحیه 1- مشهد- ملیحه قویدل

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9806667
بانک کشاورزی به استناد سند رهنی شماره 1964- 1390/12/07 دفترخانه اسناد رسمی شماره 294 علیه آقای 
حس��ین خجس��ته فرزند غالمرضا بش��ماره ملی 0936280107 )وام گیرنده( و خانم فاطمه حشمتی فرزند علی 
اکبر بش��ماره ملی 1060572443 )راهن( اجرائیه ای تحت کالس��ه فوق در قبال مبلغ 790/061/758 )هفتصد و 
نود میلیون و ش��صت و یک هزار و هفتصد و پنجاه و هش��ت ریال( ریال تا تاریخ 1398/07/07 بانضمام خس��ارت 
تأخی��ر روزان��ه تا یوم الوصول صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1398/09/12 و در پایان مهلت مقرر در 
آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست 
از ششدانگ اعیان یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 142 )یکصد و چهل و دو( فرعی از 29 )بیست و نه( اصلی 
بخش 12 مش��هد بمس��احت شش��دانگ برابر 1091/28 مترمربع )یکهزار و نود و یک مترمربع و بیس��ت و هشت 
دسیمترمربع( و برابر گزارش کارشناس ملک به آدرس جاده سرخس- روستای اره- کوچه شهید قوسی 13- قطعه 
چهارم سمت چپ که به مبلغ 850/000/000 )هشتصد و پنجاه میلیون( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات 
و توصیف اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین ش��رح می باش��د: ملک مذکور دارای عرصه بمس��احت 1091/28 
مترمربع )عرصه موقوفه آستان قدس رضوی( و اعیان در 4 قسمت شامل: 73/60 مترمربع مسکونی، یک واحد انبار 
به مساحت 40/00 مترمربع که هر دو آن با اسکلت آجری و سقف آهن و طاق ضربی و قدمت بالغ بر 40 سال بوده، 
گواهی پایان ساخت به شماره 121/97 مورخ 1389/07/20 از دهیاری اره بخش رضویه را دارد. عالوه بر آن 16/00 
مترمربع انباری و 50/00 مترمربع محل نگهداری دام با اسکلت آجری و سقف سبک از ورق گالوانیزه موجدار بعد 
از تاریخ فوق در محل زمین احداث شده است. ملک مذکور در روز ارزیابی در تصرف مستأجر می باشد. حدود ثبتی 

ملک موصوف با وضعیت موجود مطابقت دارد.
پالک مذکور برابر پاسخ استعالم شماره 139885606003011603- 1398/09/17 اداره ثبت منطقه یک مشهد 
دارای حدود و مش��خصات ذیل می باشد؛ مالکیت خانم فاطمه حشتمی بعنوان مالک ششدانگ اعیان موضوع سند 
مالکیت اصلی بشماره چاپی 037807 در صفحه 217 دفتر امالک جلد 79 ذیل شماره 11103 محدود است: شماالً 
بطول 12/60 متر در و دیواریس��ت به خیابان، ش��رقاً بطول های 25/35 متر و 10/00 متر و 3/65 متر دیوار به دیوار 
پالک های 141 و 137 فرعی و 7/65 متر و 25/10 متر دیواریس��ت به پالک 136 فرعی، جنوباً بطول 20/40 متر 

دیواریست به باقیمانده اراضی، غرباً بطول 62/75 متر دیواریست به پالک 143 فرعی.
و برابر پاسخ شماره 139985606003003121- 1399/03/29 اداره ثبت منطقه یک مشهد بغیر از رهن فوق فاقد 

سابقه بازداشت دیگری می باشد.
مزایده پالک ثبتی فوق در روز سه ش��نبه مورخ 1399/04/24 از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار میگردد. ضمناً حق مزایده و نیمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 125 آیین نامه اجرا نقداً و فی المجلس 
وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. ضمناً شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامیست. 
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد رهنی( پرونده اجرایی کالسه 9806662
بانک کشاورزی به استناد سند رهنی شماره 1391/10/11/2748 دفترخانه اسناد رسمی شماره 294 علیه آقای اله 
مراد کریمی دانا فرزند کریم بشماره ملی 0937307998 )بعنوان وام گیرنده و راهن( اجرائیه ای تحت کالسه فوق در 
قبال مبلغ 335/017/063 )سیصد و سی و پنج میلیون و هفده هزار و شصت و سه ریال( ریال تا تاریخ 1398/07/07 
بانضمام خسارت تأخیر روزانه تا یوم الوصول صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه در تاریخ 1398/09/12 و در پایان 
مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه: 
ششدانگ یک باب منزل به شماره پالک ثبتی 663 )ششصد و شصت و سه( فرعی از 45 )چهل و پنج( اصلی بخش 
12 مشهد بمساحت ششدانگ 958/46 مترمربع )نهصد و پنجاه و هشت مترمربع و چهل و شش دسیمترمربع( که 
برابر گزارش کارشناس به آدرس مشهد 50 کیلومتری جاده مشهد سرخس- روستای نریمانی علیا- کوچه دانش به 
مبلغ 1/300/000/000 ریال )یک میلیارد و سیصد میلیون ریال( ارزیابی و قطعیت یافته که مشخصات و توصیف 

اجمالی ملک برابر گزارش مذکور بدین شرح می باشد:
برابر تصاویر مس��تندات ارائه ش��ده ملک: تصویر گواهی پایان س��اخت ش��ماره 169 مورخ 89/6/20 صادره توسط 
بخشداری رضویه که باستناد آن ملک دارای زیربنای 70 مترمربع مسکونی در طبقه همکف واقع در بخش رضویه- 

دهستان آبروان- روستای نریمانی علیا می باشد.
وضعیت فیزیکی ملک در زمان بازدید: ملک مذکور در 2 طبقه، همکف و اول اجرا گردیده اس��ت. نمای س��اختمان 
آجرگری درب و پنجره فلزی، س��ازه ساختمان دیوار باربر با سقف ضربی و عایق رطوبتی ایزوگام فویل دار و قدمت 
ساختمان حدود 30 سال می باشد. طبقه همکف جهت نگهداری دام و طبقه اول بصورت مسکونی در حال استفاده 
می باشد. سیستم حرارتی ساختمان بخاری گازی می باشد. ملک فوق دارای انشعابات آب و برق و گاز می باشد. حدود 

ثبتی ملک با وضعیت موجود مطابقت دارد و ملک در اختیار و تصرف فرزند مالک می باشد.
پالک مذکور برابر پاس��خ اس��تعالم ش��ماره 139885606003011495- 1398/09/16 اداره ثبت اسناد و امالک 

منطقه یک مش��هد دارای حدود و مش��خصات ذیل می باشد: ش��ماالً بطولهای 0/95 متر و 25/23 متر دیواریست 
به باقیمانده اراضی، ش��رقاً بطول 37/54 متر دیواریس��ت به باقیمانده اراضی، جنوباً بطول 27/89 متر دیوار به دیوار 
پالک 664 فرعی، غرباً بطول های 12/07 متر و 4/04 متر و 18/81 متر درب و دیوار به کوچه. و برابر پاسخ شماره 
139985606003003116- 1399/03/29 اداره ثبت منطقه یک مشهد بغیر از رهنی فوق سابقه بازداشت دیگری ندارد.

مزایده پالک ثبتی فوق در روز سه ش��نبه مورخ 1399/04/24 از س��اعت 9/00 الی 12/00 در محل شعبه اول اداره 
اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در خیابان پاسداران نبش پاسداران 3/1 برگزار و شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً واگذار میگردد. ضمناً حق مزایده و نیمعشر اجرائی زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم یا 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزایده می باشد و برابر ماده 125 آیین نامه اجرا نقداً و فی المجلس 
وصول خواهد شد و چنانچه روز مزایده با تعطیلی مواجه گردد روز بعد مزایده برگزار خواهد شد. ضمناً شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 

آن در جلسه مزایده الزامیست. آ- 9903011
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9805619
به موجب پرونده اجرایی نیابتی کالس��ه 9805619 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم مریم مقیمی نام 
پدر: محمد تاریخ تولد: 1350/06/22 شماره ملی: 0700303472 شماره شناسنامه: 30431 باستناد سند ازدواج 
ش��ماره 3690- 1372/12/19 دفترخانه ازدواج ش��ماره 36 روستای زاوه مشهد جهت وصول تعداد یکصد و پنجاه 
عدد س��که بهار آزادی علیه آقای س��یدجواد خطیبی آغوئی نام پدر: س��ید عبدالمجید تاریخ تولد: 1348/06/23 
ش��ماره ملی: 00702429228 ش��ماره شناس��نامه: 316 اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه 
حسب درخواست بستانکار طی وارده شماره 40767- 1398/07/29 ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 18454 
)هجده هزار و چهارصد و پنجاه و چهار( فرعی از 183 )یکصد و هش��تاد و س��ه( اصلی بخش 10 )ده( مشهد )ملک 
مذکور ثبت ش��ده میباشد( ملکی سیدجواد خطیبی آغوئی به نشانی مش��هد- بلوار صارمی- صارمی 30- مجتمع 
فرهنگ- بلوک 6- طبقه هش��تم واحد 4 بازداش��ت که برابر گزارش کارشناس رس��می دادگستری وارده به شماره 

:1398/11/15 -63759
مش��خصات س��اختمان: پالک ثبتی به شماره 18454 فرعی از 183 اصلی مفروز و مجزی شده از 23903 فرعی از 
اصلی مذکور قطعه 234 واقع در بخش 10 مشهد- مساحت آپارتمان 140/45 مترمربع- آپارتمان در طبقه هشتم و 
در هر طبقه 4 واحد و کل واحدهای بلوک 40 واحد می باشد. – دو اتاق خواب- تراس- انباری- پارکینگ مستقل و 
آشپزخانه- کف سرامیک و توالت فرنگی- نگهبانی 24 ساعته و دارای تأسیسات مرکزی و سرمایش کولر آبی- دارای 
آب، برق، گاز و تلفن- ملک در تصرف مالک و در حال بهره برداری اس��ت. – طبق بازدید صورت گرفته مش��خصات 

ملک با حدود اجمالی مطابقت دارد.
نظریه کارشناس��ی: با توجه به موقعیت منطقه ای و مکانی، کاربری موجود، دسترس��ی ها، مساحت ابعاد و عرض، و 
قرارگیری در طبقه هش��تم و همجواری با بلوک های مش��ابه و مقایس��ه با امالک مشابه و ش��رایط روز معامالت در 
س��ال مربوطه و بازار عرضه و تقاضا، ارزش آپارتمان به مس��احت 140/45 مترمربع بانضمام انشعابات مذکور مبلغ 

10/500/000/000 ریال معادل یک میلیارد و پنجاه میلیون تومان برآورد و پیشنهاد می گردد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 62389- 1398/11/12 ملک در تصرف خانم مریم مقیمی بستانکار می باشد.

که حدود اجمالی طبق نامه وارده به ش��ماره 14800- 1399/03/18 حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه ش��ش بشرح 
ذیل می باشد:

شماالً: بطول های 4/20 و 0/2 و 0/77 و 3/50 متر دیوار و پنجره ایست بفضای حیاط اشتراکی شرقاً: بطول های 1/05 
و 3 متر لبه تراس و 0/45 و 0/50 و 3/40 و 0/45 و 0/45 و 4/60 و 0/50 و 0/22 و 1/84 متر دیوار و پنجره همگی 
بفضای حیاط اش��تراکی جنوباً: بطول 10/32 متر دیواریست اشتراکی با واحد مجاور جنوب شرقی غرباً: بطول های 
3/47 و 1/25 و 0/42 متر درب و دیواریس��ت به راهرو و 0/36 و 1/15 و 1/15 متر دیواریس��ت به ش��وتینگ زباله و 

7/85 متر دیواریست به سرویس پله و پنجره ایست به نورگیر
مشخصات منضمات ملک:

انباری به مساحت 3/1 مترمربع
و با توجه به نامه وارده به ش��ماره 14800- 1399/03/18 حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه ش��ش، ملک بازداش��ت 

دیگری ندارد.
که با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی 18454 فرعی 
از 183 اصلی بخش ده مشهد در قبال مبلغ 2/625/000/000 ریال مزایده خواهد شد. ضمناً مبلغ 105/000/000 
ریال حق مزایده و نیمعشر بمبلغ 131/250/000 ریال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده 
مزایده میباش��د و مزایده پالک ثبتی فوق در قبال مبلغ 2/625/000/000 ریال از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در 
روز دوشنبه مورخه 1399/4/30 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد 
از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. ضمناً در 
صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان 
امام خمینی 28 خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. آ- 9902738 

م.الف 876  تاریخ انتشار: 1399/4/12
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

درخواست طالق غیابی
باعنایت به حکم 98099756271008351 مورخه 1398/12/24 مبنی برطالق به درخواست زوجه را بین 
زوجین را دادگاه محترم نهبندان صادره نمودند بین زوجین آقای سید محمد رضوی فرزند سید نبی و بانو 
زهره رضوی فرزند علی بر طالق خلعی نوبت اول غیابی بشما آقای سید محمدرضوی فرزند سید نبی مدت 
ده روز مهلت داده میشود جهت ثبت طالق همسرتان به این دفتر خانه مراجعه کنید چنانچه  مراجعه نه 

نمودیدو حقی از شما ضایع گردد این دفترخانه پاسخگو نخواهد بود.  آ-9901735
تاریخ درج نوبت اول: 99/03/12 
تاریخ درج نوبت دوم : 99/04/12

حاج شیخ غالم حق پناه 
سردفتر ازدواج وطالق1/1 نهبندان

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک فامنین 
هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960326009000070 هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فامنین تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ابوالقاسم 
قربانی فرزند احمد به شماره شناسنامه3875 صادره از ماماهان در یک باب خانه به مساحت 180 متر مربع مفروز 
ومجزی  شده از پالک 99 اصلی واقع در شهر ماماهان خریداری با واسطه از مالک رسمی آقای حاج باقر حسینی 
محرز گردیده اس��ت.  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. )م الف 99( آ-9903054
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/4/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/4/28

رئیس ثبت اسناد و امالک فامنین 
 رضا بیات 

اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت  ملک اسدآباد
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر راي شماره 99/307مورخ 05 /04/ 99هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان 
هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرف مالکانه بالمعارض متقاضي آقای علیداد 
هادی شریف فرزند حسینمراد بشماره شناسنامه  1967 صادره از بهار درششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی زار 
به مساحت 65468/94 متر مربع در قسمتي از پالک 38 اصلی دولت آباد واقع در اسدآباد ارضی روستای دولت آباد 
خریداري از مالک رسمي خانم زهرا کوثری احدی از ورثه ای قاسم کوثری محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند.بدهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.) م الف 107(آ9903055
تاریخ انتشار اول  :1399/04/12
تاریخ انتشار دوم : 1399/04/28

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان اسدآباد
اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی

اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 
هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001000414  � 1399/02/27 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن برزگر 
فرزند علی بش��ماره شناس��نامه و شماره ملی 0925646261  نس��بت به ششدانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مس��احت 227/84 متر مربع بپالک 4 فرعی از 168  � اصلی بخش 9 بیرجند از محل 
مالکیت نسائ و کلوخ و عیسی و بیگم علیزادهمحرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته 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 تسلیم اعتراض،دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9902335
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/27        تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/12                          

علی فضلی    رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رس��می برابر رای ش��ماره 139960308001000831  � 1399/03/25 
هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فخیم 
زاده فرزند اس��حاق  بش��ماره شناسنامه 4 و ش��ماره ملی 0652378048  نسبت به ششدانگ یک 
باب منزل به مس��احت 106/90 متر مربع قسمتی از پالک 1396 � اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت  زینل دستگردی محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 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-9902342
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/03/27

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/04/12                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوسیله به آقاي مجتبي هژبري فرزند غالمهلي و حسین مولویان کر فرزند محمدآقا فعال مجهول المکان ابالغ مي 
شود ک آقاي حسن خلوصي فرزند غالمعلي دادخواستي به خواسته تنظیم سند یک دستگاه تراکتور به ش پالک 
17ک118-15بطرفیت شما به شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,143ثبت و براي روز سه 
شنبه مورخه 99,4,31ساعت 7عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک 
نوبت در روزنامه کثیراالنتشار درج مي گردد شما مي توانید قبل از رسیدگي به دبیرخانه شوراي حل اختالف شعبه 
دوم شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني جنب دفتر نماینده مجلس مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه 
ثاني دادخواس��ت وضمائم را دریافت ودر وقت مقرر جهت رسیدگي درشورا حاضر شوید درصورت عدم حضور غیابا 

رسیدگي خواهد شد .آ-9903009
مسئول دبیرخانه شعبه دوم شوراي حل اختالف باخرز

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول 
به موجب پرونده  کالسه 9900092 اجرایی شورای حل اختالف زبرخان آقای مجتبی باغیشنی فرزند محمد محکوم 
است به پرداخت مبلغ 5 عدد سکه بهار آزادی بابت اصل خواسته و نیز مبلغ 5/520/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له خانم زهره مقداری فرزند صفرعلی و مبلغ 10/000/000 ریال بابت نیم عشر دولتی در حق دولت 
چون مشار الیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده  حسب تقاضای محکوم له اموالی توقیف و توسط کارشناس 
ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/05/21 ساعت 10 روز سه شنبه در محل اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق 
مزایده حضوری به فروش می رسد لذا طالبین خرید و شرکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این 
اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده مهیا شود. مزایده از نرخ پیشنهادی نوبت اول شروع شده و 
به فردی که باالترین مبلغ را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ضمنا هزینه های حراج و نقل انتقال به عهده خریدار 
می باشد واجرای احکام مسئولیتی نخواهد داشت و حداقل ده درصد از بهای پیشنهادی برنده مزایده فی المجلس 
دریافت و الباقی ظرف یک ماه از برنده مزایده اخذ خواهد شد. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای 
اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. اموال مورد مزایده 

و قیمت پایه آن توسط کارشناس ارزیابی گردیده به شرح ذیل میباشد.
1-  دوراس گاو ب��ه قیم��ت کارشناس��ی 330/000/000 ریال ب��رآورد گردید. 2- امتیاز ب��رق 3 فاز 25 آمپر مبلغ 

55/000/000 ریال برآورد گردید.  آ-9902973
 حسن همتی فر قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان

اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان قاین » آکهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ 
آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی« 
برابر رای ش��ماره 139960308002000175 و کالسه ش��ماره 1398114408002000065 
مورخ��ه 13/ 03 / 1399 ص��ادره هیئ��ت موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضیان محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اشخاص نسبت 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 محل تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 

ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بخش  11   -  قطعه مفروزه مزرعه شاهیک پالک 1269- اصلی    

 آقای غالمرضا خسروی فرزند علی بشماره شناسنامه 3 و کدملی 0889630496 صادره از آرین 
شهر در ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی به مساحت 173,26 متر مربع در قسمتی از پالک 415 
فرعی از 1269 - اصلی بخش 11 قاین واقع مزرعه شاهیک خریداری شده )مع الواسطه از آقای 
سید مجتبی محمودی با وکالت از طرف ورثه محمدعلی صابری مالک رسمی پالک فوق . محرز 

گردیده است و در تصرف دارد.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.  آ-9902971   
 تاریخ انتشار نوبت اول:    1399/4/12                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1399/4/28   

 علی  صفایی  فر  - رئیس  اداره  ثبت  اسناد وامالک  قاینات 

» رونوشت آگهی حصر وراثت «
آقای عین اله شگفتي ملکي دارای شناسنامه شماره 1213 به شرح دادخواست به کالسه 9900528 / 1 ش از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان الهیار شگفتي ملکي به شناسنامه شماره 

304 در تاریخ 1377/11/11 در اقامتگاه دایمی خود به درود زندگی گفته و ورثه آن مرحوم منحصر است به :
 1 – یداله ش��گفتي ملکي فرزند الهیار به ش��ماره شتاسنامه 737 متولد 1345 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 
2 – سیف اله شگفتي ملکي فرزند الهیار به شماره شتاسنامه 738 متولد 1346 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی (
 3 – عین اله شگفتي ملکي فرزند الهیار به شماره شتاسنامه 1213 متولد 1357 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی (
4 – فرامرز شگفتي ملکي فرزند الهیار به شماره شتاسنامه 1369 متولد 1360 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی (

5 – جالل ش��گفتي ملکي فرزند الهیار به ش��ماره شتاس��نامه 55 متولد 1364 صادره از میاندوآب ) پسر متوفی ( 
6 – اصلي شگفتي ملکي فرزند الهیار به شماره شتاسنامه 1004 متولد 1347 صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 
7 – نگار شگفتي ملکي فرزند الهیار به شماره شتاسنامه 1104 متولد 1350- صادره از میاندوآب ) دختر متوفی ( 

8 – زینب داستار فرزند کاظم به شماره شتاسنامه 1003 متولد 1320 صادره از میاندوآب ) همسر متوفی ( 
 این��ک ب��ا انج��ام تش��ریفات مقدمات��ی درخواس��ت مزب��ور ب��ه اس��تناد م��اده 362 قان��ون ام��ور حس��بی 
را در ی��ک نوب��ت آگه��ی م��ی نمای��د ت��ا هرکس��ی اعتراض��ی دارد و ی��ا وصی��ت نام��ه از متوف��ی ن��زد او 
باش��د از تاری��خ نش��ر آگه��ی ظ��رف ی��ک م��اه ب��ه ش��ورا تقدی��م دارد و اال گواه��ی ص��ادر خواه��د ش��د .

خلیل نقی پور
 - رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

پایان نشست مجازی آستانه با حمایت از راه حل سیاسی

در جست وجوی راه حل سوری - سوری
  جهان/ علوی  رئیس جمهور کشــورمان گفت: جمهوری 
اسالمی ایران ضمن محکوم نمودن هرگونه تحریم علیه ملت ها 
در جهان به خصوص علیه سوریه، به حمایت های خود از مردم و 
دولت مشروع سوریه با قدرت بیشتری ادامه خواهد داد. به گزارش 
فارس، حجت االسالم حسن روحانی، عصر دیروز در نشست روند 
آستانه که از طریق ویدئوکنفرانس با رؤسای جمهور روسیه و ترکیه 
و با محوریت مسائل سوریه برگزار شد، با تأکید بر حفظ یکپارچگی 
و تمامیت ارضی و استقالل سوریه و تعیین سرنوشت این کشور 
تنها به دســت مردم آن از طریق گفت وگوهای سوریـ  سوری 
و بــدون مداخله خارجی، افزود: رژیم آمریکا در ادامه تحریم های 
گذشــته برای فشــار به مردم ســوریه، تحریم های یکجانبه و 
غیرانسانی تازه ای موسوم به »سزار« را با هدف رسیدن به امیال 
نامشروع سیاسی خود تحمیل کرده است. وی ادامه داد: این اقدام 
نوعی تروریســم اقتصادی است که ناقض حقوق بشردوستانه و 

حاکمیت ملت هاست. 
رئیس جمهور روســیه نیز در این نشست فوق العاده بر استقالل 
حاکمیت ملی ســوریه به عنوان یکی از اهداف سه کشور ایران، 
روســیه و ترکیه تأکید کرد. والدیمیر پوتین افزود: به اقدام های 
تکمیلی نیاز داریم که تحرکات تروریست ها در سوریه را خنثی و به 
حاکمیت دولت بر کل کشور کمک کنیم؛ اکنون یکی از مناطق، 

شرق فرات است که در آنجا همچنان مشکل وجود دارد. وی افزود: 
مشکالت در سوریه باقی است به خصوص در زمینه اقتصادی و 
تحریم هایی که با دور زدن سازمان ملل علیه سوریه اعمال می شود 
مشکالت را بیشتر می کند و این تحریم ها غیرقانونی است. پوتین 
متذکر شد: با توجه به همه این مسائل و فشارهایی که تحریم ها 
به ســوریه وارد می کند باید سعی و تالش خود را برای کمک به 
این کشور انجام دهیم، به خصوص اینکه اکنون صحبت از اعمال 
تحریم های جدید است و مطمئناً این تحریم ها در راستای وخیم تر 
کردن شرایط اقتصادی در آن کشور پیش بینی شده و باید از طریق 

کانال های موجود، کمک های انسان دوستانه را ارائه دهیم. 
رئیس جمهور ترکیه هم به عنوان سخنران پایانی اظهار کرد: برای 
حفاظت از تمامیت ارضی و اســتقالل در این کشور تمام تالش 
خود را خواهیم کرد. امروز هم مطمئن هستیم در این مسیر گام 
برخواهیم داشــت. اردوغان بیان کرد: همکاری که در این زمینه 
خواهیم داشت بدون شک آینده این کشور را تعیین خواهد کرد. 
امیدوارم مشورت هایی که در این زمینه انجام می دهیم، برای کل 
منطقه و سوریه مفید واقع شود. در پایان این نشست، بیانیه مشترک 
سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه صادر شد که روحانی، پوتین 
و اردوغان در آن بر محورهایی مانند حرکت در مســیر سه جانبه، 

استقالل سوریه، مبارزه با تروریسم و... تأکید کردند.

اسپوتنیک: در جریان اعتراض های دیروز سیاتل 
آمریکا ضد بی عدالتی، مأموران پلیس این شهر ۱۰ 

معترض را دستگیر کردند.
المسیره: جنگنده های ائتــاف سعودی دیروز در 
چنــد نوبت مناطق الهندین، نقم و الحفا در جنوب 
صنعا پایتخت یمن را بمبــاران کردند. این ائتاف 

همچنین فرودگاه بین المللی صنعا را هدف قرار داد.

جانسون خطاب به تل آویو:

الحاق نکنید!©
نخســت  وزیر انگلیــس  با 
درخواست از صهیونیست ها 
برای اجرا نکردن طرح اشغال 
باختری،  کرانه  3۰درصدی 
گفــت: ایــن طــرح نقض 

قوانین بین المللی اســت و لندن آن را نمی پذیرد. 
بوریس جانسون طی یادداشتی در روزنامه یدیعوت 
آحارنوت با اشــاره به سابقه ارتباطی که از گذشته 
با صهیونیست ها داشــته، نوشت: من مدافع جدی 
اسرائیل هستم. به عنوان یک دوست و حامی قدیمی 
اسرائیل، نگرانم که چنین طراحی هایی در رسیدن 
به هدف تأمین امنیت مرزهای اســرائیل شکست 
خواهند خــورد و در تناقض با اهداف طوالنی مدت 

اسرائیل هستند.

شورای روابط خارجی آمریکابررسی کرد

گفت و گو،  راه حل مسئله کره شمالی©
جهان: اسکات اسنایدر در یادداشتی معتقد است: 
اگر ترامپ دوباره انتخاب شــود، کره شمالی باز هم 
می تواند از این خطرناک تر شود. اگر یک دموکرات 
در آمریکا به قدرت برســد، کره شمالی با اقدام به 
فشارهای زودهنگام، موضوع را تا صدر اولویت های 
امنیتی دولت جدید آمریکا ارتقا خواهد داد. آمریکا 
باید با پیشــنهاد گفت وگو بین اعضای دائم شورای 
امنیت، ژاپن و کره جنوبی، نقش سازمان ملل را در 
این موضوع احیا کند. آمریکا باید اثربخشی تحریم ها 
علیه کره شمالی را بهبود بخشد تا توانایی دور زدن 

تحریم ها را از کره شمالی سلب کند.

12/3613/08 
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طرح الحاق؛ تهدیدی که فرصت شد©
جهان: شاید مهم ترین خبر منطقه غرب آسیا در یک ماه گذشته طرح موسوم 
به الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی است. طرحی که با شانتاژ و پروپاگاندای 
شدید صهیونیست ها و حمایت کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس همراه بوده و 
بنا بود روز گذشته اجرا شود، اما تاکنون اجرا نشده است. اصلی ترین دلیل توقف 
آن را هم باید در عملکرد دقیق گروه های مقاومت به ویژه حماس و جهاد دانست. 

این دو گروه تاکنون از انواع ظرفیت های خود استفاده کرده اند. 
رهبران آن ها ســخنرانی های فراوانی کرده انــد، به موقع تهدید کرده اند و حتی 
نســبت به دوســتان مقاومت در کرانه باختــری مانند ابومازن و تشــکیات 
خودگــردان رویی باز داشــته و همواره از آن ها خواســته اند با مقاومت در غزه 
تشریک مساعی کنند. یکی از همین اتفاق های مهم که حماس رقم زد برگزاری 

مانور موشکی روز گذشته بود.
ابوعبیده، ســخنگوی شاخه نظامی حماس »القسام« هفته گذشته اعام کرده 
بود اجرای طرح اشــغال کرانه باختری را اعام جنگ می داند. در این رزمایش 
که همزمان با روز ادعایی صهیونیســت ها برای آغاز طرح الحاق بود، به صورت 
متوالی 2۰ موشک به سمت دریا شلیک شد. رادیو رژیم صهیونیستی در همین 
زمینه گزارش داد شــلیک موشــک ها در کمتر از 3۰ دقیقه پیامی واضح برای 

ارتش این رژیم است.
گفته می شــود برد این موشک ها به 25۰ کیلومتر می رسد و این یعنی چنانچه 
از غربی ترین نقطه در غزه شــلیک شوند باز هم از همه اراضی اشغالی حتی در 

شمالی ترین نقطه عبور خواهند کرد.
اما برخورد قهری و نظامی تنها کاری نیســت کــه مقاومت در طول این مدت 
انجام داده است. بسیج عمومی معترضان به سیاست های اشغالگران در غزه هم 
فعالیت مهم دیگری است که سبب شده مقام های صهیونیست نتوانند درست 
فکر کنند. از آنجا که مسئله فلسطین یک موضوع مهم برای جهان اسام است، 
کشورهای اسامی و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس سعی می کنند 
درزمینه سرنوشت فلسطینیان حساس باشند. در نتیجه تجمعات در غزه یا کرانه 
باختری خیلی زود به موجی رسانه ای و منطقه ای علیه اسرائیل تبدیل می شود.

حماس تاکنون توانسته چندین بار ساکنان نوار غزه را دعوت به تظاهرات کند. 
روز گذشته هم فلسطینیان در این باریکه در اعتراض به قصد رژیم صهیونیستی 

برای اشغال کرانه باختری به خیابان ها آمدند.
بر اســاس گزارش خبرگزاری »صفا«، هزاران فلسطینی در نوار غزه با در دست 

گرفتن پرچم فلسطین در این تظاهرات شرکت کردند. 
حتی یحیی السنوار، رئیس دفتر سیاسی حماس در نوار غزه هم در این تظاهرات 
شــرکت کرد. ۱۶ سازمان بین المللی و فلسطینی برای شرکت در تظاهرات روز 
خشم که در اعتراض به طرح اشغال برنامه ریزی شده است، فراخوان داده بودند. 

نقش اصلی در هماهنگی این ۱۶ گروه را حماس برعهده داشت.
شخصیت های مختلف فلســطینی هم در مصاحبه  و گفت وگوها با شبکه های 
رسانه ای منطقه ای دربرابر آنچه صهیونیســت ها قصد انجامش را دارند موضع 
گرفته اند و این به مطرح شدن قضیه فلسطین بیش از پیش کمک کرده است؛ 
تا جایی که به طور قطع باید اعام کرد آنچه اســرائیلی ها برنامه داشتند انجام 
دهند نه تنها اتفاق نخواهد افتاد بلکه برعکس سبب شد همگرایی عمیق تری در 

داخل گروه های مقاومت فلسطینی ایجاد شود.

  نمابر تحریریه:     37۶۱۰۰87 -37۶84۰۰4  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 37۶۱8۰44-5 
  روزنامه گویا:                       37۶5۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    37۶۶2587   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                37۶۱۰۰8۶   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   37۶282۰5                                             
                                      فاکس: 37۶۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶85۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱82   و   ۶۶9379۱9 )۰2۱(
 نمابر:                                     ۶۶938۰۱3  )۰2۱(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

فعاًل این کتاب را نخوانید!فعاًل این کتاب را نخوانید!
در حالی که قرار بود کتاب افشــاگرانه ای درباره خانواده دونالد ترامپ به قلم 
مری ترامپ، برادرزاده او منتشر شود، اما یک قاضی در ایالت »نیوجرسی« با 
انتشار آن مخالفت کرد. پس از این اتفاق، وکیل مری ترامپ به نشریه دیلی 
بیست گفت: حکم دادگاه موقت است، اما کماکان محدودیت ها بر گفتمان 
سیاسی پابرجاســت و این به صراحت نقض متمم اول قانون اساسی ایاالت 
متحده است. کتاب مری ترامپ قرار بود 28 ژوئن )یکشنبه هشتم تیر( منتشر 
شود. ناشر کتاب گفته مری در این کتاب، تصویری افشاگرانه از فضای مسموم 

خانواده دونالد ترامپ ارائه خواهد داد.

annotation@qudsonline.ir
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  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 
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  امیر جلیلی نژاد
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 رویترز  جنگ چین و آمریکا باز هم جدی تر می شــود 
و در همیــن زمینه، شــرقی ها در اقدامــی تافی جویانه 
محدودیت هایی را بر رسانه های آمریکایی اعمال می کنند. 
سردبیر روزنامه گلوبال تایمز روز گذشته در توییتر از اعمال 
این محدودیت ها از سوی دولت خبر داد. اگرچه هو ژی جین 
اشــاره ای به جزئیات این اقدام نکــرد اما با توجه به رابطه 
نزدیک بین گلوبال تایمز و دولت چین باید اظهارات وی را 
جدی تلقی کرد. دولت ترامپ پیش از این، تلویزیون رسمی 
چین )CCTV(، سرویس خبری چین، روزنامه تایمز خلق و 
گلوبال تایمز را به عنوان تســلیحات دولت پکن معرفی و 
اعام کرد این رسانه ها تحت کنترل حزب کمونیست چین 
فعالیت می کنند. این تصمیم بدان معناست که رسانه های 
یاد شده مجبور به رعایت قوانین مربوط به نمایندگی های 
خارجی ازجمله معرفی جزئیات اطاعات کارمندان خود و 

اعام هرگونه تبادالت اماک و مستغات خود هستند.

 محدودیت در انتظار 
رسانه های آمریکایی 

چین تالفی می کند

 ایسنا  روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سه مقام آگاه گزارش 
داد، مقام هــای آمریکایی به رهگیــری داده های الکترونیکی 
پرداختند که نشان می دهد برخی انتقال پول های هنگفت از 
یک حساب بانکی تحت کنترل آژانس اطاعات نظامی روسیه 
به یک حســاب مرتبط با طالبان صورت گرفته و این سند و 
مدرکی در پشــتیبانی از ارزیابی آن ها در خصوص پیشــنهاد 
محرمانه اعطای جوایز از سوی روسیه به خاطر کشتن سربازان 
ائتاف و آمریکایی است. گفته می شود چندین مقام افغان که 
درگیر در یک شبکه مرتبط با این عملیات روسیه بوده اند هم 
شناسایی شده اند. مقام های اطاعاتی روسیه و آمریکا پیش از 
این، این تبادالت را تکذیب کــرده بودند، اما مقام های افغان 
به تازگی به توصیف وقایعی مرتبط بــا این ارزیابی اطاعاتی 
پرداختند. آن ها گفتند چند تاجر در ۶ ماه گذشته در افغانستان 
دستگیر شده اند و مظنون به همکاری با آژانس اطاعاتی روسیه 

و شبه نظامیان مرتبط با طالبان هستند.

 تبادالت مالی بین طالبان و روسیه 
روی کاغذ

اسناد تازه از اتفاقی قدیمی

 جهان  اصلی ترین پروژه سیاســی والدیمیر پوتین در سال 
جاری میادی که همه پرسی قانون اساسی است روز گذشته 
با حضور روس ها پای صندوق رأی تکمیل شد. براساس نتایج 
اولیه 7۶ درصد مردم روسیه به این اصاحات رأی مثبت دادند و 
به این ترتیب 2۰۰متممی که برای قانون اساسی در نظر گرفته 

شده، اجرایی می شود. 
این اصاحات در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی 
و... رخ خواهد داد ،اما در این میان آنچه بیش از هر چیز توجه 
رسانه های غربی را جلب کرده، متممی است که به پوتین اجازه 
می دهد برای دو دوره ۶ ساله نامزد انتخابات ریاست جمهوری 
شــود. دوره ریاست جمهوری کنونی پوتین در 2۰24 به پایان 
می رسد. غربی  ها معتقدند پوتین تاش دارد زمینه را برای بقا در 
قدرت آماده کند، اما کرملین به صراحت اعام می کند این متمم 
به معنای ریاست جمهوری تضمینی پوتین نیست و باز هم مردم 

روسیه هستند که باید از بین نامزدها یکی را انتخاب کنند.

 مسیر  والدیمیرپوتین 
برای »تزار« شدن هموار شد

پایان همه پرسی قانون اساسی روسیه
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شهروندان گرامی :
 از بكارگیری كارگران مستقر در حاشیه معابر پرهیزنموده و از طریق جایگاه های 
ساماندهی كارگران ساختمانی نیروی كارگری روزمزد خود را تامین نمایید.
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برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی 206 مدل 1382 
رنگ بژ متالیک به شماره انتظامی 755 ص54 ایران 
12  ش���ماره موتور 10FSF94271121 و شماره شاسی 
82613106 ب���ه مالکی���ت آذر ابراهیمی���ان س���عدآباد 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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  سند مالکیت خودرو مینی بوس سفید رنگ هیوندای 
 D4DBA437313 کروز مدل 1389 به شماره موتور
و شماره شاس���ی NAB37901789915359 و شماره 
انتطامی 72ع476_ایران 32 به نام شهرداری گناباد 

مفقود شده از درجه اعتبار ساقط میباشد.
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س���ندکمپانی و ب���رگ س���بزوانت پی���کان م���دل1390 
ب���ا ش���ماره پ���اک ای���ران64-965 ق 29 رنگ س���فید 
شاس���ی ش:   II490007080 موت���ور  ش:  ش���یری 

NAAA46AA8BGI88II6  به مالکیت س���ید عباس 
جوادموسوی ش: ملی 901111058 مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است ,ع
99
03
03
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت سبز خودرو وانت تندر 90 مدل 1396 رنگ سفید 
شیری روغنی به شماره موتور 100010280RR209073و 
شماره شاسی  NAAUSRByVHA705258وشماره 
انتظامی 85ق111 ایران 32بنام شرکت تعاونی پدیده 
خ���اوران گناب���اد مفقود ش���ده از درجه اعتبار س���اقط 

میباشد. ,ع
99
03
04
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
عموم��ی  خدم��ات  ام��ور  دارد  نظ��ر 

مجتم��ع فرهنگ��ی رفاهی گهرب��اران را از طری��ق انجام 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000012، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق 
درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به 
نش��انی: www.setadiran.ir انج��ام خواه��د ش��د و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 900.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری مدیریت امورپش��تیبانی و رفاهی دانشگاه  
به نش��انی : مشهد- روبروی ش��هید فکوری 94 تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز  
99/04/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز  99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه:  99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت اول

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
دارد انج��ام ام��ور خدم��ات  تخصص��ی 

واحدهای تابعه خود را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000023، 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:
* تضمی��ن ش��رکت در مناقصه فوق مبل��غ 410.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری مدیریت پشتیبانی دانش��گاه به نشانی 
: مش��هد- روبه روی ش��هید فکوری 94 شهرک دانش و 

سالمت -طبقه اول تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان  مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد ام��ور تعمی��ر ، نگه��داری و 

راهب��ری تاسیس��ات الکتریکی و مکانیکی بیمارس��تان 
امی��د  را از طری��ق انجام مناقصه عموم��ی به بخش غیر 
دولتی واگ��ذار نماید. . کلیه مراح��ل برگزاری مناقصه 
ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000025، از دریافت 
اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه  گ��ران و 
بازگش��ایی پاکت ها، از طری��ق 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 330.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مشهد ، 

خیابان کوهسنگی -میدان الندشت تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/12

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/18

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مزایده
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد محل��ی را ب��ه منظ��ور ارائ��ه 

خدمات داروئی در ش��بکه بهداشت و درمان شهرستان 
خلی��ل آباد  از طری��ق انجام  مزای��ده عمومی به صورت 
اجاره به بخش غیر دولتی واگذار . کلیه مراحل برگزاری 
مزایده ب��ه ش��ماره فراخ��وان 5099000060000003، از 
دریافت اس��ناد مزایده تا ارائه پیش��نهاد مزایده  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 مزایده   گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مزایده محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمی��ن ش��رکت در مزایده ف��وق مبل��غ 100.000.000 
ریال ضمانتنامه بانکی که در مهلت مقرر به حسابداری  
شبکه  مذکور به نشانی :  شهرستان خلیل آباد  تحویل 

گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 99/04/11

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
99/04/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

ركن  معدنی  بازرگانی  شركت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شركت  خراسان 

ثبت 7277 و شناسه ملی 10380230794

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
1398,12,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
 0941320022 ملی  کد  به  نیا  عباس  مهدی 
رضا  -آقای  مدیره  هیئت  رئیس  سمت  به 
سمت  به   5729508972 ملی  کد  به  نیا  عباس 
برای  مدیره  هیئت  رئیس  نایب  و  مدیرعامل 
اسناد  و  اوراق  کلیه  و  تعیین  نامحدود  مدت 
منفرد  امضای  با  شرکت  تعهدآور  و  رسمی 

مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899691(
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انتقال مركز اصلی شركت ساینا شهد  آگهی 
ملی  شناسه  به  چناران  به  مشهد  از  سیمرغ 

14007111892

عمومی مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
تصمیمات   1398,10,04 مورخ  العاده  فوق 
ذیل اتخاذ شد : محل شرکت از واحد ثبتی 
به  رضوی  خراسان  استان  آدرس  به  مشهد 
دهستان   – مرکزی  بخش  چناران-  شهرستان 
فاز   – روستا شهرک صنعتی چناران   – چناران 
طبقه  1284تا1292  قطعه   0 پ  تالش  خ   -2
همکف کدپستی 9361143606 منتقل گردید 

ومراتب ذیل شماره 899 ثبت گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری چناران )899732(
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مهر  صنعت  معین  شركت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شركت  پارس 

30171 و شناسه ملی 10380454139

العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,12,08 مورخ 
جدید:  آدرس  به  قبلی  آدرس  از  شرکت  محل 
بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان  استان 
خیابان   ، احمدآباد  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی 
ناصرخسرو 9 )شهیدمنتظری 7( ، بلوار شهیدمنتظری 
، پالک 78 ، ساختمان ساپکو و قطعه سازان ، طبقه 
تغییر   9176875433  : کدپستی   5 واحد   ، هشتم 
به سه  از دونفر  اعضای هیئت مدیره  یافت -تعداد 

نفر افزایش یافت 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )899778(
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اص���ل ب���رگ ق���رار داد ش���ماره7902 مورخه 
آبادان���ی  ش���رکت  از  ص���ادره   1378/6/9
مسکن الهیه خراس���ان بنام اینجانب ابوذر 
زحمتکش مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد ,ع
99
03
06
9

دی
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مف
ی 

گه
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده 
)نوبت سوم(تاریخ انتشار: 99/04/12

جلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده ش��رکت تعاونی 
مس��کن آزاد آفت��اب امی��د خراس��ان راس س��اعت 
10صب��ح روز دوش��نبه 99/04/23 در مح��ل پروژه 
تعاون��ی واق��ع در نم��از 27 –تقاطع دوم س��مت چپ 
مقابل مجتمع آس��مان با دستور جلسه ذیل تشکیل 
می گ��ردد. لذا از کلی��ه اعضا یا نماین��دگان محترم 
دعوت میش��ود راس س��اعت مقرر در جلس��ه مجمع 

عمومی شرکت نمایند.
دستور جلسه : 1- طرح و اتخاذ تصمیم در خصوص اصالح 

ماده 6 اساسنامه )تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی ( 
جه��ت دریافت کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعطای 
وکال��ت ، اعضا بای��د به همراه نماینده خ��ود با همراه 
داشتن مدرک شناسایی معتبر از تاریخ 99/04/13 تا 

99/04/21  به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند
ع هیئت مدیره  9

90
30
75

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی شرکت 
آبادگران گلستان سبز طرقبه ) سهامی خاص( 

به شماره ثبت 25731 ) نوبت دوم(
مجمع  جلسه  نرسیدن  نصاب  حد  به  توجه  با 
بدینوسیله   99/04/07 مورخ  عادی  عمومی 
تا  میشود  دعوت  شرکت  سهامدارن  کلیه  از 
که  دوم  نوبت  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  در 
در  صبح   9 ساعت  در   99/04/27 تاریخ  در 
اول   - بنزین  پمپ  از  بعد  طرقبه  جاده  محل 
کمربندی- خیابان امام خمینی بین امام خمینی 
رسانند. بهم  حضور  )ع(  الزهرا  مسجد   5 و   3

دستور جلسه : 
1-انتخاب اعضاء هیئت مدیره 

2- تعیین بازرس اصلی و علی البدل
3- تعیین روزنامه محلی

هیئت مدیره شرکت 
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ر دارد امور ایاب و ذهاب پرس��نل 

بیمارستان قائم )عج( را از طریق انجام مناقصه عمومی 
به بخش غیر دولتی واگذار نماید . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000024، 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 مبلغ 1.080.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد- 

ابتدای خیابان احمدآباد تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/04/11

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/04/17

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز99/04/28
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/04/29

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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