
 

مانور همدلی در عید قربان
 قدس میهن  عید قربان یکی از اصلی ترین عیدها در آیین های مذهبی فرصتی برای رسیدگی به آسیب دیدگان اقتصادی 

سیستان و بلوچستان سرزمین بکر فرهنگ ها، از جایگاه و 
ارزش باالیی برخوردار اســت اگرچه امسال کرونا موجب 
محدودیت هایی برای آن شده است. هرسال در آستانه عید 

قربان، سیستان و بلوچستان حال و هوایی خاص دارد، از 
شلوغی بازارها و مراکز خرید برای تهیه لباس و آجیل تا 
آماده کردن حنا برای اجرای مراسم حنابندان در شب عید 

 ............ صفحه 4از آدابی است که در...
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یوسف حاتمی کیا و ادوین خاچیکیان

امسال فیلم اولشان را می سازند

با وحید فیروزه، طراح نخستین بلندگوی خودرو کاماًل ایرانی رئیس جمهور: 

:aپیامبر اعظم
هر گاه خداوند 

متعال ماندگاری 
یا رشد مردمی را 

بخواهد، میانه روی 
و عفاف را 

روزی شان می کند. 
الدر المنثور
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پسرها وارد می شوند...
صدای کارآفرینان را 

بشنویم
به خطر انداختن جان مسافران هواپیمای 

ایرانی»تروریسم هوایی« آمریکاست  

 ............ صفحه 2

 رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت موسم حج با محکومیت رفتار دولت نژادپرست آمریکا: 

مصلحت الزامی امت اسالمی  در وحدت است

برای نخستین بار در دنیا 
در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( 

صورت گرفت

شلیک موشک 
بالستیک 

از اعماق زمین

 سیاست  حضــرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی به مناسبت موسم حج، 
پیامی را خطاب به امت اسالم صادر کردند. ایشان در این پیام تصریح کردند: موسم حج که 
همواره موسم احساس عزت، عظمت و شکفتگی جهان اسالم بود، امسال دستخوش اندوه و 
حسرت مؤمنان و مبتال به احساس فراق و ناکامی مشتاقان است. دل ها از غربت کعبه احساس 
غربت می کند و لبیِک جداماندگان با اشــک و آه در هم می آمیزد. حضرت آیت اهلل خامنه ای 
افزودند: این محرومیت، کوته مدت است و به حول و قوه الهی دیر نخواهد پایید، لکن درس آن، 
که قدر دانستن نعمت بزرگ حج است، باید ماندگار شود و ما را از غفلت برهاند. رهبر معظم 

 ............ صفحه 2انقالب تأکید کردند: تدبر و اندیشیدن در پدیده حج...

 سیاســت   دومین روز مرحله نهایی رزمایش 
مشــترک پیامبر اعظم)ص( ۱4 سپاه پاسداران 
که در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز برگزار شد، 
با رونمایی از دســتاوردهای تازه و غافلگیرکننده 
همراه بود. دســتاورد مهم هوافضای سپاه در این 

مرحله از رزمایش، شلیک...

هیچ خطری سالمت 
اهداکنندگان را تهدید نمی کند

کاهش 30 درصدی 
اهدای خون در 
روزهای کرونایی

بنگاه داری بانک ها 
ادامه دارد

کلید خانه های 
خالی درگاوصندوق 

بانک ها
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 6

ترس در سرتاسر اسرائیل 
حکم فرما شده است

رژیم صهیونیستی: 
حزب اهلل 

انتقام می گیرد
 ............ صفحه 8

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر مرتضی انفرادی

نهمیــن روز از مــاه ذی الحجه، روز عرفه نامیده می شــود که نزد مســلمانان از 
پرفضیلت ترین روزهای سال محسوب می شود و همان گونه که شب قدر در میان 
شــب های سال از اهمیت واالیی برخوردار است، عصر روز عرفه نیز دارای ویژگی 
خاصی است.عرفه از ماده »ع ر ف« به معنای فهم و شناخت چیزی همراه با تفکر 

است و این واژه اشاره به سرزمین عرفات در شهر مکه دارد...

bعرفه از منظر عالم آل محمد

 ............ صفحه 5

1- نام دستگاه مناقصه گذار : شركت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان 
 2- موضوع مناقصه : انجام امور مربوط به نگهبانی، حفاظتی، مراقبتی، انتظامی و برقراری نظم و امنیت برای نیروگاه های س��یكل تركیبی 

شیروان، شهید كاوه و گازی قاین 
 3- شرایط شركت كنندگان : تمامی شركت های دارای صالحیت توسط اداره كار و امور اجتماعی و نیروی انتظامی برای سال 1399   

 4- مهل��ت و مح��ل در یافت دعوت نامه مناقصه : متقاضیان ش��ركت در مناقصه می توانند در س��اعت اداری از تاری��خ 1399/5/9 لغایت 1399/5/16 
با معرفی نامه معتبر به حوزه س��تادی این ش��ركت به نش��انی : مش��هد- بلوار وكیل اباد- بلوار الدن- بین الدن 45 و میدان الله – پالك 98 – ش��ركت 
مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان – معاونت مالی و پشتیبانی – امور بازرگانی    ) تلفن : 35097456-051( مراجعه و نسبت به دریافت اسناد 

اقدام نمایند. 
 5- مبلغ تضمین شركت در مناقصه : مبلغ تضمین 1.530.000.000 ریال )یک میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال( به یكی از صورت های به شرح زیر: 

ضمانت نامه بانكی، چك تضمین ش��ده بانكی و یا واریز نقدی به حس��اب سپهر ش��ماره 0102592489005 بانك صادرات شعبه آب و برق  مشهد به نام 
شركت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان باشد به پیشنهادهای فاقد امضا ، مشروط، مخدوش، فاقد سپرده و 

س��پرده های مخدوش یا س��پرده های كمتر از میزان مقرر، چك ش��خصی و نظایر آن و همچنین پیشنهادهایی كه بعد از انقضای مدت مقرر واصل شود 
مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 6- آخری��ن مهل��ت و محل تحویل پیش��نهادها : آخرین مهلت تحویل اس��ناد مناقصه تا س��اعت 12روز یكش��نبه مورخ 1399/5/19 ب��ه معاونت مالی و 
پشتیبانی- امور بازرگانی این شركت به نشانی مذكور می باشد.

 7- زمان و محل گشایش پیشنهادها : ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/5/21 در محل حوزه ستادی این شركت 
 8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

http://tender. : 9- س��ایر اطالعات و جزئیات مربوطه در دعوت نامه مناقصه مندرج اس��ت و مدارك این مناقصه در س��ایت های اینترنتی به نش��انی 
tavanir.org.ir ، http://tender.tpph.ir و پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http://iets.mporg.ir  قابل رویت می باشد. 

 10- نحوه دریافت اسناد مناقصه : جهت دریافت اسناد و شركت در مناقصه پس از واریز مبلغ 500.000 ریال به حساب سپهر شماره 0102592489005 
بانك صادرات ش��عبه آب و برق مش��هد به نام ش��ركت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراس��ان با ارائه اصل فیش واریزی، بصورت حضوری و یا از 

طریق سایت های فوق الذكر اقدام فرمایند.
روابط عمومی شركت مدیریت تولید نیروگاه های گازی خراسان
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای به ش�ماره 99/142 )نوبت دوم(  

فراخوان مناقصه نوبت  اول 
بیمارستان طالقانی 

شرح در صفحه 3
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آگهی مناقصه
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

اداره کل آم�وزش فن�ی و حرف�ه ای اس�تان خراس�ان رض�وی در نظ�ر دارد مزایده
 ) واگ�ذاری ( به ش�رح جدول ذیل را از طریق س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید .
 کلی�ه مراح�ل فراخ�وان مزایده از دریافت و تحویل اس�ناد ، از طریق درگاه س�امانه 
تدارکات الکترونیکی دولت ) س�تاد ( انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت شرکت کنندگان درصورت عدم عضویت قبلی در سایت مذکور ، مراحل ثبت 

نام و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند . تاریخ انتشار در سامانه 99/05/09 می باشد .

موضوع مزایده) واگذاری به شماره مورد اجارهشماره مزایده
مبلغ تضمین شرکت محلصورت اجاره فضاهای مازاد(

در مزایده)ریال(

50
99

00
35

97
00

00
فضای آموزشی )ر(015199003597000004

مشهد ، بلوارشهید قره نی، 
9/900/000مرکز شماره2 فنی و حرفه ای

3/300/000فریمانمرکزخوداشتغالی قلندرآباد 5199003597000003

3/300/000بجستانمرکزخوداشتغالی یونسی 5199003597000002

مشهد ، میدان صدا و سیما ، رستوران و آشپزخانه مهارت5199003597000001
61/200/000مرکزشماره 5 فنی وحرفه ای 

آگهی مزایده عمومی

س
/9
90
42
68

- تضمی�ن ش�رکت در مزایده به ص�ورت ضمانت نام�ه بانکی یا فیش 
واریزی در وجه اداره کل انجام می گردد.

- مهلت دریافت اسناد مزایده تا ساعت :
 14 روز چهارشنبه 99/05/15

- مهلت ارسال پیشنهاد از طریق سامانه تا ساعت :
 19  روز یکشنبه  99/05/19 

- تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مزایده  ساعت :
 10 روز  دوشنبه  99/05/20

- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار : 051-37287006 
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی (021-41934

- آدرس س��ام��انه تدارک��ات الکترونیک���ی دول���ت ) ست���اد (
www.setadiran . ir

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس

س
/ 9
90
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94

عرفاِن عرفهعرفاِن عرفه

حجت االسالم دلیر در گفت و گو با قدس: حجت االسالم دلیر در گفت و گو با قدس: 
دعای عرفه، دعای حنجره نیستدعای عرفه، دعای حنجره نیست
 بلکه دعای اندیشه عرفانی است بلکه دعای اندیشه عرفانی است

 ............ صفحه  ............ صفحه 55
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به اندازه کافی از کره جنوبی وعده شنیده ایم  سیاست: وزارت خارجه کره جنوبی از برگزاری نشستی مجازی بین این کشور با ایران در خصوص مبادالت بشردوستانه خبر داد. در همین خصوص 
»سیدعباس موسوی« سخنگوی وزارت امور خارجه درباره این ادعا عنوان کرد: به اندازه کافی از کره جنوبی وعده شنیده ایم؛ بنابراین فقط منتظر اقدام های ملموس و برجسته هستیم. وی تأکید کرد: کسی در ایران 

منتظر محموله نیم میلیون یا 2 میلیون دالری نیست، امیدواریم مقام های کره ای حجم منابع مالی مردم ایران در این کشور و نبود هیچ منع قانونی برای تجارت با ایران را به یاد داشته باشند.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر 
معظم انقاب اســامی به مناسبت موسم 
حج، پیامی را خطاب به امت اســام صادر 
کردند. ایشــان در این پیام تصریح کردند: 
موسم حج که همواره موسم احساس عزت، 
عظمت و شکفتگی جهان اسام بود، امسال 
دســتخوش اندوه و حسرت مؤمنان و مبتا 
به احســاس فراق و ناکامی مشتاقان است. 
دل ها از غربت کعبه احساس غربت می کند 
و لبیــِک جداماندگان با اشــک و آه در هم 
می آمیزد. حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: 
این محرومیت، کوته مدت است و به حول و 
قــوه الهی دیر نخواهد پایید، لکن درس آن، 
که قدر دانستن نعمت بزرگ 
حج اســت، باید ماندگار شود 
و مــا را از غفلت برهاند. رهبر 
معظم انقــاب تأکید کردند: 
تدبر و اندیشــیدن در پدیده 
حج، حج گزار را بــه این باور 
قطعی می رساند که بسیاری 
از آرمان هــا و آرزوهای دین 
برای بشریت بدون هم افزایی، 
همدلی و همکاری مجموعه 
دینداران به بار نمی نشــیند 
و با پیدایش ایــن همدلی و 
همکاری، کید معاندان و دشــمنان، مشکل 

مهمی بر سر این راه پدید نمی آورد.
ایشــان ادامه دادند: حج، رزمایش قدرت در 
برابر مستکبرانی است که کانون فساد، ظلم، 
ضعیف ُکشــی و غارتگری اند و امروز جسم و 
جان امت اســامی از ســتمگری و خباثت 
آنان آزرده و خون آلود اســت. حج، نمایش 
توانایی های ســخت و نرم امت اســت. این، 
طبیعت حج و روح حج و بخشی از مهم ترین 
هدف های حج است؛ این همان است که امام 
راحل خمینی کبیر، آن را حّج ابراهیمی نامید؛ 
و این همان است که اگر متولیان امر حج که 
خود را خادم حرمین می نامند، صادقانه به آن 
گردن نهند و به جای خشنودی دولت آمریکا، 
رضای الهی را برگزینند، می تواند مشکات 

بزرگی از جهان اسام را حل کند.

 مصلحِت الزامی امت اسالمی»
 در وحدت است

آیت اهلل خامنه ای تصریح کردند: امروز مانند 
همیشه و بیش از همیشه، مصلحِت الزامی 
امت اســامی، در وحدت است؛ وحدتی که 
ید واحــده در برابر تهدیدها و دشــمنی ها 
پدید  آَوَرد و بر سر شیطان مجسم، آمریکای 
متجاوز و غّدار و ســگ زنجیــری اش رژیم 
صهیونیستی، رعدآسا فریاد کشد و در برابر 
زورگویی ها، شــجاعانه سینه سپر کند. این 
معنی فرمان الهی است که فرمود: َواعَتِصموا 
بَِحبِل اهللِ َجمیًعا  َوال تََفرَّقوا. قرآن حکیم، امت 

اسامی را در چارچوب »اَِشــّداُء َعلَی الُکّفاِر 
ُرَحماُء بَیَنُهم« معرفی می کند و از او وظیفه 
ا اِلَــی الَّذیَن َظلَموا«، »َولَن یَجَعَل  »َوال تَرَکنِوّ
اهللُ لِلکافِریَن َعلَی الُمؤِمنیَن َسبیًا«، »َفقاتِلوا 
ــَه الُکفر« و »ال تَتَِّخذوا َعــُدّوی َو َعُدوَُّکم  اَئِمَّ
اَولِیاء« را می طلبد و برای اینکه دشــمن را 
مشــخص کند، حکِم »ال یَنهُکــُم اهللُ َعِن 
الَّذیَن لَم یُقاتِلوُکم فِی الّدیِن َولَم یُخِرجوُکم 
ِمن ِدیارُِکم« صادر می فرماید. این فرمان های 
مهم و سرنوشت ساز، هرگز نباید از منظومه 
فکری و ارزشــی ما مسلمانان جدامانده و به  
دست فراموشی سپرده شــود. ایشان ادامه 
دادند: امروز بیش از همیشه زمینه این تحول 
اساسی در دسترس امت و نخبگان دلسوز و 
صاح اندیش آن است. امروز بیداری اسامی 
به معنی توجه نخبگان و جوانان مســلمان 
به دارایی هــای معرفتی و معنوی خود، یک 
حقیقت انکارنشدنی است. امروز لیبرالیسم و 
کمونیسم که در 100 سال پیش و 50 سال 
پیش برجسته ترین ارمغان های تمدن غرب 
شمرده می شد، به کلی از جلوه افتاده و عیوب 
درمان ناپذیر آن ها آشــکار شده است؛ نظام 
مبتنی بر آن یک، فروپاشید و نظام مبتنی بر 
این دیگری هم درگیر بحران های عمیق و در 

ُشُرف فروپاشی است.

نه فقط الگوی فرهنگی بلکه الگوی »
سیاسی و اقتصادی غرب هم ناکارآمد است

رهبر معظم انقــاب افزودند: امروز نه فقط 
الگوی فرهنگــی غرب -که از آغــاز هم با 
وقاحت و رســوایی پا به میدان گذاشــت- 
بلکه حتی الگوی سیاســی و اقتصادی آن 
یعنی دموکراســی پول محور و سرمایه داری 
طبقاتــی و تبعیض آمیز هــم ناکارآمدی و 
فســادانگیزی خود را نشان داده است. امروز 
کم نیستند نخبگانی در جهان اسام که با 
گردن برافراشــته و با افتخار و ســربلندی، 
همه ادعاهــای معرفتی و تمدنی غرب را به 
چالش می کشند و جایگزین های اسامی را 
با صراحت نشان می دهند. امروز حتی برخی 

متفکران غربی که پیش از این، لیبرالیسم را 
مغرورانه، پایــان تاریخ معرفی می کردند، به 
ناچار آن ادعا را پس گرفته و به ســرگردانی 
نظری و عملی خود اعتراف می کنند. نگاهی 
به خیابان های آمریــکا، به رفتار دولتمردان 
آمریکا با مردم خود، بــه دره عمیق فاصله 
طبقاتی در آن کشــور، به حقارت و باهِت 
کسانی که برای مدیریت آن کشور انتخاب 
شده اند، به تبعیض  نژادی هولناک در آن، به 
قساوت مأمور موظف آن که یک غیرمجرم 
را در خیابان با خونســردی و در برابر چشم 
رهگــذران با شــکنجه به قتل می رســاند، 
عمق بحــران اخاقــی و اجتماعی تمدن 
غربی و اعوجاج و بطان فلســفه سیاسی و 
اقتصادی آن را آشکار می کند. رفتار آمریکا با 
ملت های ضعیف، نسخه بزرگ  شده رفتار آن 
پلیس اســت که زانوی خود را بر گردن یک 
سیاه پوست بی دفاع گذاشت و آن قدر فشرد 
تا جان داد. دولت های دیگر غربی هم هر یک 
به اندازه ُوسع و امکان خود نمونه های دیگر از 

این وضعیت فاجعه بارند.

حج در برابر جاهلیت مدرن است»
ایشان تأکید کردند: حج ابراهیمی، پدیده 
شکوهمند اســام در برابر این جاهلیت 
مدرن اســت؛ دعوت به اســام و نمایش 
نمادین زیســت جامعه اســامی است. 
جامعه ای که در آن همزیســتی مؤمنان، 
در حرکتی پیوسته بر گرد محور توحید، 
برترین نشــانه اســت؛ دوری از تنازع و 
تعــارض، دوری از تبعیــض و امتیازات 
اشــرافی، دوری از فساد و آلودگی، شرط 
الزم اســت؛ رمــی شــیطان و برائت از 
مشــرکان و آمیختگی با فرودســتان و 
کمک به مســتمندان و برافراشتن شعائر 
اهل ایمان، در شمار وظایف اصلی است؛ 
و دست یافتن به منافع و مصالح عمومی 
همــراه با یاد خدا و شــکر او و بندگی او، 
هدف های میانی و نهایی است. این تصویر 
اجمالــی از جامعه اســامی در آینه  حج 

ابراهیمی اســت؛ و مقایسه آن با واقعیت 
جوامع غربــی پرادعا، دل هر مســلمان 
باهمت را لبریز از شوق به تاش و مبارزه 
برای رسیدن به چنین جامعه ای می سازد.

 ادعای تحقق یکسره نداریم »
ولی پیشرفت کرده ایم

آیت اهلل خامنــه ای افزودند: ما مــردم ایران 
به هدایت و رهبری امــام خمینی کبیر، با 
چنین شــوقی قدم در راه گذاشتیم و موفق 
شدیم. ادعا نمی کنیم که توانسته ایم آنچه را 
که می شناســیم و دوست می داریم یکسره 
تحقق بخشیم، ولی ادعا می کنیم که در این 
راه بسی پیش رفته و موانع بسیاری را از سِر 
راه برداشته ایم. به برکت اعتماد به وعده های 
قرآنی، گام ما استوار مانده است. بزرگ ترین 
شــیطان راهزن و غّدار این زمان یعنی رژیم 
آمریکا، نتوانسته است ما را بترساند یا مغلوب 
مکر و فریب خود کند یا جلو پیشرفت مادی 

و معنوی ما را بگیرد.

 همه ملت های مسلمان را »
برادران خود می دانیم

رهبر معظــم انقاب ادامه دادنــد: ما همه 
ملت های مسلمان را برادران خود می دانیم 
و با غیرمسلمانانی که در جبهه معارض وارد 
نشده اند با نیکی و عدالت رفتار می کنیم. غم 
و گرفتاری جوامع مسلمان را گرفتاری خود 
به شــمار می آ وریم و بــرای عاج آن تاش 
می کنیم. کمک به فلسطین مظلوم، دلسوزی 
برای پیکر مجروح یمن و دغدغه مسلمانان 
زیر ســتم در هــر نقطه جهــان را اهتمام 

همیشگی خود قرار می دهیم. 

نصیحت به دولت هایی که چوب حراج »
به عزت ملت خود می زنند

ایشان با بیان اینکه نصیحت به سران برخی 
کشورهای مسلمان را وظیفه می دانیم، تأکید 
کردند: دولتمردانی که به جای تکیه به برادر 
مسلمان خود، به آغوش دشمن پناه می برند 
و برای ســود شــخصی چندروزه، تحقیر و 
زورگویی دشمن را تحمل می کنند و چوب 
 حراج به عزت و استقال ملت خود می زنند
ـ آنــان کــه بقای رژیــم غاصــب و ظالم 
صهیونیســت را می پذیرند و پنهان و آشکار 
دســت دوســتی به آنان می دهندـ اینان را 
نصیحت می کنیم و از پیامدهای تلخ این رفتار 
بر حــذر می داریم. حضور آمریکا در منطقه 
غرب آسیا را به زیان ملت های این منطقه و 
موجب ناامنی، ویرانی و عقب ماندگی کشورها 
می دانیم. در قضایای کنونِی آمریکا و حرکت 
ضد تبعیض نژادی در آن هم، موضع قاطع 
ما جا نبــداری از مردم و محکوم کردن رفتار 
قساوت آمیز دولت نژادپرست آن کشور است.

رهبر معظم انقالب در پیامی به مناسبت موسم حج با محکومیت رفتار دولت نژادپرست آمریکا:

مصلحت الزامی امت اسالمی در وحدت است

کاش می شد مجلس محترم قانونی تصویب کند و ستاد انتخابات کشور را مستقل س
از دولت و نهادهای دیگر قرار دهد تا هر ننه قمری به بهانه های واهی تهدید به عدم 

برگزاری انتخابات نکند. 09300000350
امروزه باید سازمان ملل متحد به حقیقت برسد که یک کشوری مثل ایران که س

سرمایه های مالی و دارایی و جمعیتی و ذخایر نفتی و گازی و معدنی فراوانی دارد 
و با وسعت زیاد در منطقه ناامن خاورمیانه قرار دارد باید آن قدر از نظر نیرو نظامی 
قوی باشد که بتواند از تمامیت ارضی و ملی و سرمایه ای و جمعیتی خود دفاع کند و 
باید این مسائل و حقایق را همه کشورهای جهان درک کنند که ما جز حقمان چیز 
اضافه تر نمی خواهیم و امروزه کشور روسیه این راه را برای خودشان ادامه می دهند. 

09360002221
بانک صادرات و کارگزاری مفید. مبلغ ناچیز و قطره چکانی از سهام عدالت منو س

واریز کردند. برخی از شهروندان هم همین مشکل را دارند. 09150009169
نیروهای حراســتی بانک مهر اقتصاد را دریابید تا فاجعه هفت تپه و خودکشی س

شرکت نفت تکرار نشده. بانک های ادغامی ادغام نشده تعدیل و اخراج نیرو داشت. 
با تصویب و موافقت بر ادغام بانک های نظامی رهبر معظم انقاب به مسئوالن تأکید 
کردند که کسی در این ادغام متضرر نشود، مسئوالن بانک هم گفتند در این ادغام 
نیرویی متضرر یا اخراج و تعدیل نمی شود، اما متأسفانه شاهد آن هستیم که 370 
نفر از نیروهای حراستی بانک مهر اقتصاد که در خرداد ماه با بانک سپه ادغام شده، 
تاکنون قراردادی جدیدی با آن ها امضا نشــده و دوماه حقوق پرداخت نشده و در 
حال اخراج نیرو یا تبدیل آن ها به شرکت های استانی به صورت روزمزد؛ یعنی نصف 
حقوق قبلی آن ها هســتیم. از مسئوالن ذی ربط خواهش می کنیم این 370 نیرو 
که سرپرســت خانوار هستند را به جمع بیکاران یا روزمزدان کشور اضافه نکنند و 

به وعده های خود مبنی بر عدم اخراج وتعدیل نیرو عمل کنند. 09300006013

رئیس جمهور: 

 به خطر انداختن جان مسافران هواپیمای ایرانی©
»تروریسم هوایی« آمریکاست  

سیاست: رئیس جمهور به خطر انداختن 
جان مســافران هواپیمای مسافربری ایران 
از سوی جنگنده های آمریکایی را در فضای 
کریدور بین المللی، »تروریسم هوایی« خواند 
و از سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی 
)ایکائو(، شورای امنیت سازمان ملل متحد 
و همه کشــورها خواســت با ایــن اقدام 

تروریستی دولت آمریکا برخورد کنند. 
به گزارش پایگاه اطاع رســانی دولت، حجت االســام والمسلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز در جلسه هیئت دولت گفت که این شیطنت دولت آمریکا نشانگر 
شکست سیاست های ضدایرانی است و برای آن ها تنها یک راه مانده و راه دومی 
نیز وجود ندارد و آن اجرای حق، قانون، توافق و مقررات و جبران خســارت ها 

به مردم ایران است.
روحانی تصریح کرد: کســی که جنگنده می فرستد، کار تروریستی هوایی انجام 
داده و به عنوان یک تروریســت باید با آن برخورد شود. ایکائو و شورای امنیت 
و کشــورهای دیگر باید با آن برخورد کنند. البته این داستان ها از طرف آمریکا 
ســابقه داشته است. یک بار دیگر در ســال های پایانی جنگ دیدیم که چطور 
هواپیمای ما را به بهانه های واهی سرنگون کردند. ولی اینکه در فضای کشوری 
دیگر چنین کاری انجام شود، برای ما غیر قابل قبول است. وی افزود: تمام این 
شــیطنت ها و بازی ها برای این است که آن ها در برابر ایران شکست خورده اند. 

راه اول و دوم و سوم را رفته اند و شکست خورده اند.

پاسخ واعظی به ابهام شرعی وام ودیعه مسکن

با نظر شورای فقهی در بانک مرکزی تصمیم گرفتیم©
سیاســت: محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهور در پایان نشست هیئت دولت 
به برخی از شــبهه های فقهی برای پرداخت 
وام ودیعه مسکن اشاره کرد و افزود: بر اساس 
جلساتی که با شورای فقهی در بانک مرکزی 
وجود دارد، این تصمیم گیری لحاظ شده است 
و آنچه ما تصمیم می گیریم همان چیزی است 

که آن شورا لحاظ کرده و ما به آن اعتقاد داریم.
 با این حال »مصباحی مقدم« عضو شورای فقهی بانک مرکزی روز گذشته گفت:  با توجه با 
آرای مطرح شده در شورای فقهی، نحوه پرداخت تسهیات به مستاجران به صورت ودیعه 
مسکن منتفی شد. نحوه پرداخت به صورت عقد مرابحه خرید کاال و خدمات خواهد بود. 
غیر شرعی بودن تسهیات با سود بیشتر از ۴ درصد مرتبط با قرض است اما تسهیات 

عقد مرابحه خرید کاال جزء زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.
محمود واعظی در خصــوص آخرین وضعیت برگزاری آزمون سراســری نیز افزود: در 
خصوص برگزاری آزمون سراســری بحث های مختلفی صورت گرفته است، پیش بینی 
سازمان بهداشت جهانی و وزیران بهداشت جهان و متخصصان نشان می دهد، در پاییز 
امسال آنفلوانزا و کرونا با هم وجود داشته باشد، ما خود را برای یک شرایط سخت تر در 
پاییز آماده می کنیم و اگر گمان می کردیم که وضعیت ما طی یکی دو ماه آینده بهتر از 
امروز می شود، آزمون سراسری را ممکن بود به تأخیر بیندازیم. رئیس دفتر رئیس جمهور 

تصریح کرد: زمان آزمون را چند بار به تأخیر انداخته ایم، اما وضعیت بهتر نشده است.
وی با اشاره به بحث های مختلف در این زمینه گفت: به جای برگزاری آزمون همانند همه 
ساله، کنکور به جای دو روز در چهار روز برگزار می شود، همچنین تمام محل برگزاری 
آزمون ضدعفونی می شود و فاصله قرار گرفتن صندلی ها بیشتر از یک 1/20 سانتی متر 

خواهد بود و در ورودی ها و خروجی های محل برگزاری آزمون تجمع ایجاد نخواهد شد.

وام ودیعه مسکن و آرزویی ©
که دیگر بر جوانان عیب است!

وام ودیعه مسکن گام جدید دولت برای کمک 
به مستأجران با توجه به افزایش شدید قیمت 
اجاره بهاســت که تاکنون حدود ۴/1میلیون 
نفر بــرای دریافت آن نام نویســی کرده اند و 
این وام با ســود 13درصد پرداخت می شود. 
برای این وام- که برای تهران 50، کانشهرها 
30 و برای سایر شــهرها 15 میلیون تومان 
است- مســتأجران تهرانی باید ماهیانه 5۴0 
هزار تومان، کانشــهرها 325 هزار تومان و 
دیگر شــهرها 1۶0 هزار تومان بابت سود وام 
پرداخــت کنند و بانک در پایان ســال اصل 
پول خود را برداشــت می کند ولی اگر قسط 
کامل وام در 2/5 سال پرداخت شود وام ودیعه 
مسکن متعلق به مســتأجر می شود. اگرچه 
تاکنون بحث های زیادی در خصوص شبهه 
شرعی  ســود این وام- شبیه آنچه در مورد 
وام یک میلیون تومانی یارانه کرونایی مطرح 
شد و منجر به حذف سود شد- مطرح شده 
اســت اما به هر حال این وام می تواند کمکی 
به مستأجران برای تأمین ودیعه مسکن خود 

باشد. اما این روی اول سکه است!
روی دوم ســکه اینکه ودیعه مسکن بیانگر 
این واقعیت است که با توجه به رشد نجومی 
قیمت مسکن، خانه دار شدن برای جوانان و 
مستأجران دیگر به یک رؤیای دست نیافتنی 
تبدیل شــده اســت و بی خانه ها باید عطای 

مسکن را به لقای آن ببخشند!
مسکن سهم عمده ای از سبد هزینه های خانوار را 
تشکیل می دهد، به طوری که برخی کارشناسان 
سهم مسکن را تا 50 درصد می دانند و برخی 
دیگــر معتقدند در بعضــی از خانوارها ممکن 
است تا 70 درصد سبد هزینه خانوار به مسکن 
اختصاص یابد. بنابراین نقش دولت ها در کنترل 
قیمت مسکن و عرضه مسکن ارزان قیمت نقشی 

بسیار تعیین کننده است.
شاید یکی از بحث انگیزترین طرح های مسکن 
دولت ها را بتوان »طرح مســکن مهر« دولت 
نهم و دهم دانســت که اگرچــه در مورد آن 
نقدهای جدی وجود دارد ولی توانســت در 
مقطعی ضمن کنترل قیمت مسکن بسیاری 
از خانواده ها را با قیمت کم صاحب خانه کند. 
متأســفانه در دولت های یازدهم و دوازدهم  
این روند- حتی با رفــع نواقص طرح- ادامه 
نیافت. به طوری که به تازگی رئیس جمهور 
به عقب ماندگی دولت در بخش مسکن اذعان 
کرده اســت و البته دلیل آن را گرفتاری های 
ناشــی از اجرایی نشــدن برخی طرح های 
دولت و ضرورت تکمیل مسکن های ناتمام و 
بدون خدمات دانسته است که احتماالً اشاره 
روحانی باز هم به نقدهای وارده به مســکن 
مهر است. اما رئیس جمهور قطعاً باید دالیل 
روشن این عقب ماندگی و سهل انگاری ها و یا 
ترک اقدام هایی که منجر به آن شده است را با 
وضوح بیشتری توضیح دهد و اگر الزم باشد با 
خطاکاران و سهل انگاران در این زمینه برخورد 
شــود. اما هیچ یک از این اقدام ها در واقعیت 
امروز جامعه یعنــی افزایش نجومی قیمت 
مســکن و دور از دسترس کردن آن تغییری 
ایجاد نمی کند و دیگر باید اقشــار ضعیف و 
متوسط جامعه رؤیای مسکن را دست نیافتنی 
تلقی کنند. این وضعیت ممکن است افزایش 
اجاره بها را دامن بزنــد و به همین دلیل وام 
ودیعه مســکن می تواند گامی برای کاهش 
این مشکل تلقی شود، اگرچه جابه جایی »وام 
خرید و ساخت مسکن« با »وام ودیعه مسکن« 
یک جابه جایی تلخ  در جامعه به شمار می آید. 
البتــه کاهش نرخ جمعیت- که این نیز یک 
روند ناخوشــایند اســت- ممکن است روند 

تقاضای مسکن را در آینده کاهش دهد.
قیمت هــای نجومی مســکن چالش دولت 
کنونی و شاید دولت های آینده باشد و انتظار 
مــی رود از هم اکنون دولت و مجلس در گام 
نخســت برای مهار روند افزایشی مسکن و 
اجاره بها تدبیری بیندیشند و در مراحل بعدی 
در جســت وجوی راهکارهایی برای کاهش 
قیمت و خانه دار شدن مردم باشند تا مسکن 
به رؤیایی تبدیل نشــود که آرزوی آن دیگر 

برای جوانان عیب باشد!

 وزارت خزانه داری آمریکا سه شنبه اعام کرد: س
یک شرکت فعال آمریکایی را به دلیل آنچه نقض 
تحریم ها علیه ایران خوانده شده مبلغ ۸2۴ هزار 
دالر جریمه کرده اســت. بر اساس اعام وزارت 
خزانه داری آمریکا شــرکت »ویتفــورد« که یک 
شــرکت فعال در زمینه تولید رنگ و محصوالت 
پوششی است با پرداخت ۸2۴ هزار و 31۴ دالر 
به عنوان جریمه در مورد متهم شدنش به نقض 

تحریم های ایران، موافقت کرده است.

 در ادامه تاش های رژیم صهیونیستی همسو س
با آمریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی ایران، 
وزارت خارجه این رژیم با انتشار توییتی از جامعه 
بین المللی خواست تحریم های ایران را تمدید کند. 
در توییت وزارت خارجه رژیم صهیونیستی آمده 
در صورتی که این تحریم ها در اکتبر 2020 تمدید 
نشود، ایران زرادخانه نظامی خود را تقویت می کند 

و به ساح های پیشرفته دست پیدا خواهد کرد. 

صدای مردم   

چهره 

شماره پیامک: 30004567

ما همه ملت های 
مسلمان را برادران 
خود می دانیم و با 
غیرمسلمانانی که 
در جبهه معارض 
وارد نشده اند با 
نیکی و عدالت 
رفتار می کنیم

بــــــــرش

سیاست: دومین روز مرحله نهایی رزمایش 
مشــترک پیامبــر اعظــم)ص( 1۴ ســپاه 
پاســداران که در خلیج فارس و غرب تنگه 
هرمز برگزار شد، با رونمایی از دستاوردهای 
تازه و غافلگیرکننده همراه بود. دستاورد مهم 
هوافضای ســپاه در این مرحله از رزمایش، 
شلیک موفق موشک های بالستیک از اعماق 
زمین به صورت کامًا اســتتار شده بود که 
این دســتاورد مهم می تواند ســازمان های 
اطاعاتی دشــمن را در رویارویی احتمالی 
با چالش های جدی روبه رو کند. دیگر اتفاق 
مهم در طول این رزمایش رصد پایگاه هوایی 
نظامیان آمریکایــی در قطر با »ماهواره نور« 
بود که دستاورد مهمی در صنعت هوافضای 

کشور محسوب می شود.

شلیک موشک بالستیک از اعماق زمین»
روابط عمومی کل سپاه پاســداران انقاب 
اســامی روز گذشــته در اطاعیه ای اعام 
کرد: دومیــن روز از مرحله نهایی رزمایش 
بــزرگ پیامبــر اعظــم)ص( 1۴ ســپاه با 
اجــرای عملیات از زمین، هــوا و دریا علیه 
مواضع دشــمن فرضی برگزار شــد. در این 
مرحله از رزمایش، نیروی هوافضای ســپاه 
با به کارگیــری تاکتیک ها و تجهیزات نوین، 
بخشــی از توانمندی های گسترده این نیرو 
در مقابله با تهدیدهای مفروض دشمن را به 

نمایش گذاشته  است.
 بر اساس این گزارش دستاورد مهم هوافضای 
سپاه در این مرحله از رزمایش، شلیک موفق 
موشــک های بالســتیک از اعماق زمین به 
صورت کامًا استتار شده بود. فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه نیز روز گذشته طی سخنانی 
با اشــاره به این قابلیت و با بیان اینکه برای 
نخســتین بار در دنیا شــلیک موشک های 
بالستیک از اعماق زمین انجام شد، گفت: این 
پرتاب ها بدون داشتن سکو و تجهیزات مرسوم 
انجام می شود. سردار امیرعلی حاجی زاده که 
در حاشــیه برگزاری چهاردهمین رزمایش 
پیامبر اعظم)ص( ســپاه پاســداران انقاب 

اسامی ســخن می گفت، اظهار کرد: در این 
حالت موشــک های مدفون شــده به یکباره 
زمین را می شــکافند و اهــداف خود را مورد 

اصابت قرار می دهند.

تمرین جنگ ترکیبی دو نیروی هوافضا »
و دریایی سپاه

در مرحله نهایــی رزمایش پیامبر اعظم)ص( 
1۴ همچنین هواپیماهای ســوخو22 نیروی 
هوافضای ســپاه مواضع از پیش تعیین شده 
در جزیــره فــاروران را به وســیله بمب های 
بالدار مورد هدف قرار داده و منهدم می کنند. 
انهدام اهداف دشمن فرضی با انواع بمب های 
هوشمند که ســخت گیرانه و در ابعاد بسیار 
کوچک تــر از اندازه واقعی طراحی شــده، از 
دیگر بخش هایی اســت که در این مرحله از 
رزمایش تمرین خواهد شد. همچنین یکی از 
بخش های مهم این رزمایش تمرین جنگ دو 
نیروی هوافضا و دریایی سپاه در کنار یکدیگر 
اســت که در طول مراحل مقدماتی و نهایی 
رزمایش با ایجاد ســامانه فرماندهی و کنترل 
مشترک و ترکیب تاکتیک ها و شیوه های رزم 
دو نیرو، تقابلی غافلگیرکننده با دشمن را به 

نمایش می گذارند. 

رونمایی از جدیدترین پهپاد رزمی»
هجوم پهپادهای شاهد 1۸1، مهاجر و باور به 
ســمت اهداف دشمن فرضی و انهدام مواضع 

از پیش تعیین شده از دیگر برنامه هایی است 
کــه در این مرحله از رزمایش انجام  پذیرفت. 
»باور« جدیدترین پهپاد رزمی ســپاه است که 
در این مرحلــه از رزمایش پیامبر اعظم)ص( 
1۴عملیاتی شــد. عملیات موشکی سطح به 
سطح شناوری، ساحل به دریا و اجرای آتش 
متنــوع و متکثر توپخانــه و ادوات همچنین 
عملیات مین ریزی آفندی برای قطع خطوط 
مواصاتــی دشــمن در دومیــن روز از این 

رزمایش انجام پذیرفت. 

 رصد پایگاه هوایی »العدید« آمریکا »
در قطر با »ماهواره نور«

در همین حال نیروی هوافضای سپاه پاسداران 
انقاب اسامی که پیش از این خبر از پایش 
و رصد منطقه رزمایش پیامبر اعظم)ص( 1۴ 
به وســیله ماهواره نور داده بود، تصاویر تهیه 
شــده توســط ماهواره نور را منتشر کرد. بر 
اســاس این تصاویر ماهواره نور توانسته است 
یک تصویر سراسری را به روش تصویربرداری 
موزاییکی از پایــگاه العدید در قطر که مرکز 
تجمع تروریســت های آمریکایی است تهیه 
کند. پایگاه هوایی العدید که مرکز نیروهای 
محسوب  ســنتکام  تروریســت های  هوایی 
می شــود، بزرگ ترین پایگاه هوایی آمریکا در 
غرب آسیا محسوب می شود و به گفته منابع 
مختلف 13 هزار تروریست آمریکایی در این 

پایگاه مستقر هستند.

گفتنی اســت مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
انقاب  پاســداران  ســپاه  اعظــم)ص(1۴ 
اســامی، از صبح روز سه شــنبه در منطقه 
عمومی هرمزگان، خلیج فارس و غرب تنگه 
هرمز آغاز و عصر دیروز پایان یافت. از جمله 
نکات قابل توجه رزمایش پیامبر اعظم )ص( 
1۴ در روز نخســت، رصــد منطقه عمومی 
رزمایش با استفاده از تصاویر ارسالی توسط 
ماهواره نور بود که حاکی از فعالیت مستمر و 
مداوم این ماهواره در حدود یکصدمین روز از 
پرتاب و قرار گرفتن آن در مدار زمین است. 
ماهواره نور که نخســتین ماهــواره نظامی 
جمهوری اســامی ایران اســت و مراحل 
طراحی و ســاخت آن در نیروی هوافضای 
ســپاه انجام شده است، سوم اردیبهشت ماه 
سال جاری توســط ماهواره بر سه مرحله ای 
قاصد به فضا پرتاب شــد و پــس از تزریق 
موفــق در مدار ۴25 کیلومتــری زمین، در 

حال انجام مأموریت های خود است.
تمرین مقابله و انهدام ناو هواپیمابر آمریکایی 
از دیگــر اقدام هایی بود کــه در این رزمایش 
توسط یگان های مختلف سطحی، زیرسطحی، 
تکاوری، پروازی و موشکی انجام شد. این در 
حالی اســت که منابع خبری گزارش داده اند 
همزمان با برگزاری رزمایش ســپاه پاسداران 
انقاب اســامی دو پایگاه آمریکا در منطقه 
در حالــت آماده باش قــرار گرفته و نیروهای 
آمریکایی و ائتاف به پناهگاه منتقل شده اند. 
طبق این گــزارش، به نیروهای پایگاه هوایی 
»العدید« در قطــر و پایگاه هوایی »الظفره« در 
امارات متحده عربی دستور داده شده تا زمان 
شنیده شدن صدای وضعیت سفید پناه بگیرند. 
سی ان ان گزارش داده از نیروهای این دو پایگاه 
خواسته شده وارد پناهگاه و یا ساختمان های 
با استحکام باال شوند. مقام های دفاعی آمریکا 
گفته انــد اعام وضعیــت آماده بــاش اقدام 
احتیاطی بوده، هیچ موشــکی به این منطقه 
نزدیک نشده است. این مقام ها می گویند در 
حال تجزیه و تحلیل اطاعات مربوط در این 

خصوص هستند.
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برای نخستین بار در دنیا در رزمایش بزرگ پیامبر اعظم)ص( صورت گرفت
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بدون تیتر

ادعای عجیب متهم ارزی در چهارمین جلسه دادگاه

چون من نیستم، منتظر دالر 32 هزار تومانی باشید!©
باشگاه خبرنگاران: چهارمین جلسه دادگاه 
رسیدگی به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی 
در شعبه 10۶5 دادگاه کیفری 2 و به ریاست 

قاضی مسعودی مقام برگزار شد. 
در ابتدای جلسه مسعود شاه محمدی، نماینده 
دادستان با قرار گرفتن در جایگاه مخصوص 
اظهار کرد: آقای صالحــی 200 هزار دالر به 
عنوان رشوه دریافت کرده و بر اساس صحبت های آقای دربانی او با اجبار و اکراه 200 هزار 

دالر را پرداخت کرده است.
وی ادامــه داد: آقای صالحی مدعی اســت که افراد به دلیل تخصصی که داشــته با او 
سرمایه گذاری هایی انجام می دادند، اما خود آقایان مدعی هستند که با اجبار و اکراه این 
پول ها را به آقای صالحی پرداخت کرده اند، یعنی آقای صالحی در بانک مرکزی گردنه اخذ 

وجوه برای خود ایجاد کرده بود.
در ادامه جلســه دادگاه متهــم صالحی در جایگاه مخصوص قــرار گرفت و گفت: من 
تئوریسین ارز هستم و این موضوع را در جهان ثابت کرده ام و پولی برای رشوه نگرفتم. 
قاضی مسعودی مقام گفت: شما که تئوری ها را خوانده اید باید بدانید که این گونه ارز نباید 
وارد کشور شود. متهم صالحی گفت: بازداشت من و دیگر مدیران موجب شد بانک مرکزی 
شاهرگ خودش را بزند و همین موضوع سبب شد که قیمت دالر اکنون باال برود و باید 

منتظر دالر 32 هزار تومانی هم باشیم.
متهم صالحی گفت: اینکه گفته می شود من 500 میلیون تومان از سیفی گرفته ام، صحیح 
نیست. در الیحه دفاعیه ام گفته ام که او به حساب دختر و همسرش دو کد بورسی به مبلغ 
هر کدام 250 میلیون تومان باز کرد. این را هم باید بگویم که بر اســاس قانون بورس و 
قانون کشور، فردی که کد بورسی گرفته باشد، شخص ثالث نمی تواند در آن تصرفی داشته 
باشد و این موضوع 500 میلیون تومان کاماً کذب و بی اساس است. وی ادامه داد: درباره 
رشــوه 200 هزار دالری هم باید بگویم این مبلغ 110 هزار دالر بوده و مربوط به زمانی 
است که ارز مسافرتی 10 هزار دالر بوده است. او برای 11 نفر 110 هزار دالر گرفته و این 
کار به صورت قانونی بوده است. شاه محمدی، نماینده دادستان گفت: آقای صالحی ما را 
ناآگاه فرض می کند. پرسش ما این است آیا شما مجوز سبدگردانی داشتید، نه نداشتید. 
صالحی می گوید من ســیفی را در روز به اتاق ارزی راه نمی دادم. بله درست است، او در 
طول روز راه نمی داده است، به علت اینکه شب ها در فضای مجازی از موهباتی که صالحی 

برای او فراهم می کرده، استفاده ناصحیح می کرده است.

گزارش خبری



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

 مراسم قرائت دعای عرفه درصحن جامع حرم مطهر رضوی برگزار می شود   آستان: معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی گفت: پنجشنبه همزمان با نهم ذی الحجه و روز عرفه، مراسم پرفیض 
قرائت دعای عرفه در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.حجت االسالم والمسلمین حجت گنابادی نژاد عنوان کرد: در این مراسم که با مرکزیت صحن جامع حرم مطهر رضوی برگزار می شود، حجت االسالم والمسلمین 

محمد مهدی میر باقری به ایراد سخن می پردازد و حجت االسالم جعفر اسالمی فر دعای سراسر معنوی عرفه را قرائت می کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان©
 jدر دانشگاه بین المللی امام رضا 

آستان: در ســال تحصیلی جدید استعدادهای درخشان در مقطع کارشناسی 
ارشد در دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( بدون آزمون پذیرش می شوند. در راستاي 
جذب برگزیدگان علمي و مســتعد مقطع کارشناسي دانشگاه ها و مؤسسه هاي 
آموزش عالي کشــور و نیز اجراي »آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهاي 
درخشــان برای ورود به دوره کارشناسي ارشد«، دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( 
نســبت به پذیرش برگزیدگان علمي واجد شــرایط بدون آزمون در رشته هاي 
کارشناســي ارشد اقدام مي کند.دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( در رشته های 
تحصیلی فنی مهندسی، هنر و علوم انســانی مقطع کارشناسی ارشد از جمله 
مهندسی برق، مهندسی مکاترونیک، مهندسی فناوری اطالعات، مترجمی زبان 
انگلیسی، مدیریت بازرگانی، مدیریت اماکن متبرکه، علم اطالعات و دانش شناسی، 
مهندسی معماری اسالمی و... دانشجو می پذیرد.همچنین زبان و ادبیات کودک و 
نوجوان، مدیریت ورزشی، آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصالحی، حسابداری، 
حسابرســی، مدیریت کســب و کار مالی، طراحی هنری، برنامه ریزی شهری، 
ایران شناسی، اصول نسخه شناسی و مرمت نسخه های خطی و نسخه و... از دیگر 

رشته های تحصیلی قابل پذیرش این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد است.
دانشجویان واجد شرایط می توانند تا تاریخ 28 شهریور سال جاری پس از تکمیل 
مدارک خود از طریق سایت دانشگاه به آدرس www.imamreza.ac.ir  اقدام به 
نام نویسی کنند.گفتنی است متقاضیان مرد می توانند به منظور کسب اطالعات 
بیشــتر با شــماره تلفن 05138041 داخلی 1211 و واجدان شــرایط زن نیز 

می توانند با شماره تلفن 05138041 داخلی 3104 تماس حاصل کنند.

 500 هکتار از اراضی مزرعه نمونه©
 زیر کشت ذرت علوفه ای

آستان: مدیــر کشت و صنعت مزرعه 
نمونه زیرمجموعه شــرکت کشاورزی 
رضوی از اختصاص 500 هکتار از اراضی 
این مجموعه به کشت ذرت علوفه ای در 

سال زراعی 99-98 خبر داد.
از  حسن جمشــیدی گفت: امســال 
رقم 704 اســتفاده شــده است که از 

ویژگی هایی همچون ظرفیت تولید مناسب برخوردار است، ضمن اینکه با شرایط 
آب و هوایی منطقه نیز سازگار است.وی ادامه داد: کشت و صنعت مزرعه نمونه 
با رویکرد تأمین علوفه مورد نیاز دامداری های خود، نســبت به کشت هر ساله 
این محصول اقدام می کند.مدیر کشــت و صنعت مزرعه نمونه با اشاره به کشت 
این محصول با استفاده از دستگاه بذرکار پنوماتیک تصریح کرد: استفاده از این 
دستگاه موجب کشت یکنواخت از نظر فاصله روی ردیف و عمق کاشت می شود.

وی افزود: کشــت محصول ذرت علوفه ای از اوایل خرداد ماه آغاز شده است و به 
مدت یک ماه به طول می انجامد.جمشیدی از تجهیز این اراضی به سیستم های 
آبیاری سطحی و قطره ای خبر داد و خاطرنشان کرد: این امر سبب شده تا آب به 
صورت یکنواخت در اراضی توزیع شود که در نهایت تراکم مناسب بوته ها، کاهش 
مصــرف آب و افزایش راندمان تولید را به دنبــال دارد.وی درباره برنامه های این 
کشت و صنعت برای بهبود تغذیه گیاهی و افزایش تولید در سال جاری تصریح 
کرد: بدین منظور استفاده از کودهای ریزمغذی از طریق سیستم آبیاری در دستور 
کار قرار دارد.جمشــیدی با اشــاره به نقاط قوت کشت امسال ذرت علوفه ای در 
اراضی کشت و صنعت مزرعه نمونه در مقایسه با سال گذشته تصریح کرد: امسال 
ارقام جدیدی به صورت آزمایشی کشت شده که دارای طول دوره رشد کمتر و 
راندمان تولید باالتر اســت.وی ادامه داد: در صورت مناسب بودن عملکرد ارقام 
جدید، در سال های بعد در سطوح وسیع تر کشت خواهد شد.مدیر کشت و صنعت 
مزرعه نمونه در پاســخ به این پرسش که در کشت ذرت علوفه ای چه مشکالتی 
پیش روی این مجموعه قرار دارد، گفت: کمبود ماشین آالت برداشت با توجه به 
همزمانی برداشت در سطح استان و همچنین کمبود کامیون برای حمل محصول 

و نیز نبود قیمت تضمینی برای فروش، از جمله این مشکالت به شمار می رود.

توزیع ۲0 هزار بسته معیشتی ©
میان نیازمندان کرمانشاهی در 
قالب پویش »کنارتم همسایه«

آســتان: دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
کرمانشــاه از توزیع 20 هزار بسته معیشتی میان 
نیازمنــدان این اســتان در قالب پویــش »کنارتم 

همسایه« خبر داد.
ســیدمحمدجعفر امامیان اظهار کــرد: همزمان با 
شیوع بیماری کرونا و به منظور قطع زنجیره انتقال 
ویــروس و همچنین کمک به مــردم، خادمیاران 
آستان قدس رضوی استان کرمانشاه همانند سایر 
جهادگران پا به عرصه جهاد گذاشتند تا در این راستا 
خدمت رسانی کنند.دبیر کانون های خدمت رضوی 
استان کرمانشاه افزود: خادمیاران در روزهای نخست 
شــروع بیماری در سراسر استان برای گندزدایی و 
ضدعفونی کردن مساجد، تکایا، حسینیه ها و معابر 

پرتردد اقدام کردند.
وی با اشاره به راه اندازی پویش های »کنارتم همسایه«، 
»نســیم مهر رضوی«، »توزیع تبرکات آستان قدس 
رضــوی« و »هر هیئت یک  محله« خاطرنشــان کرد: 
خادمیاران با تأسی به سیره حضرت رضا)ع( از ابتدای 
شیوع کرونا در خدمت رسانی به مردم دریغ نکرده اند 
و تا ریشــه کن شدن این ویروس نیز در کنار مردم به 
خصوص نیازمندان خواهند بود.این مقام مسئول ابراز 
کرد: اجرای برنامه هــای معنوی، توزیع تبرکات بین 
کادر درمانی و بیماران کرونایی و تجلیل از پزشکان و 
پرســتاران از دیگر اقدام های این مجموعه بوده است.

امامیان بیان کرد: تعداد 7 هزار و 500 بسته معیشتی 
در قالب پویش همدلی و مواســات و 20 هزار بسته 
نیز در قالب پویش »کنارتم همســایه« توسط آستان 
قدس رضوی بین نیازمندان توزیع شد که در مجموع 
27 هزار و 500 بســته معیشتی شامل برنج، روغن، 
حبوبات، رب گوجه فرنگی، خرما و… بین اقشار نیازمند 
توزیع شده است.دبیر کانون های خدمت رضوی استان 
کرمانشاه از راه اندازی بیش از 10 کارگاه تولید ماسک، 
دستکش و مواد ضدعفونی کننده در سراسر استان خبر 
داد و گفت: این اقالم پس از تولید بین مردم به خصوص 
اقشار نیازمند توزیع می شوند.امامیان در بخش دیگری 
از سخنانش به پخت 40 هزار وعده غذای گرم در روز 
عید سعید غدیر خم اشاره کرد و افزود: با توجه به تأکید 
اطعام ایتام و فقرا در این روز با همکاری ستاد اجرایی 
فرمان امام)ره( در استان، کمیته امداد امام خمینی)ره( 
و بنیاد بین المللی غدیر مقرر شــده این میزان غذا، 
پخت و بین اقشــار محروم و نیازمند توزیع شــود.

سرزمین آفتاب

خـــبر

 پنجشنبه 9 مرداد 1399  9 ذی الحجه 1441 30 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9307

آســتان  خدمــت بــه محرومــان 
کلیدواژه ای است که مقام معظم رهبری 
در حکم انتصاب تولیت آســتان قدس 

رضوی برآن تأکید داشته اند.
 بنابراین محرومیت زدایی اهمیت ویژه ای در 
بین فعالیت های اجتماعی آستان قدس دارد.
 محرومیت زدایی از مســیر توسعه همه
جانبــه و پایدار مناطــق محروم اتفاق 
می افتــد و آســتان قــدس رضوی به 
وسع خود به دنبال کارآفرینی و ایجاد 
چرخه کامــل تولیــد در برخی مناطق 
محروم اســت تا فقــر و محرومیت را 
از طرق اصولــی و علمی حل کند.این 
مجموعه با همه توان و امکانات موجود و با 
تکیه بر پشتوانه معنوی حضرت رضا)ع( و 
کمک های خیران و مشارکت های مردمی 
در حــوزه کارآفرینی ورود کرده اســت. 
مقصود این مجموعه از کارآفرینی، ایجاد 
ارزش افزوده در منابع و سرمایه هاســت. 
یعنی از رهگذر پیشــرفت اقتصادی در 
پی پیشــرفت همه جانبه در حوزه های 
فرهنگ، سالمت و آموزش است. نگاهی 
داریم به مهم ترین اقدام های بنیاد کرامت 
رضوی در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی 
در سال های اخیر که در ادامه می خوانید.

حوزه دامپروری»
با وقوع بارندگی های شدید در فروردین 
ماه سال گذشته، آســتان قدس رضوی 
به کمک استان های سیل زده سیستان و 
بلوچستان، لرستان، گلستان و خوزستان 
شــتافت و اقدام های متنوعــی را برای 
حمایت از آسیب دیدگان صورت داد که 
در این میــان، کارآفرینی در اولویت قرار 

داشت.  
احیای مشــاغل از دســت رفته در سیل 
استان سیستان و بلوچســتان، از اهداف 
اصلی آستان قدس رضوی در این منطقه 
بود که پس از ارزیابی کارشناسی خسارات 
اقدام هــای الزم از ســال 98 تاکنون در 
حال انجام اســت. در این راستا، مجتمع 

پشتیبان اشتغال دام سبک در گام نخست 
با ظرفیت هزار و 400 رأس دام سبک، به 
همراه 110 دامداری خانگی در روستای 
علی آخوند شهرستان زهک به بهره برداری 

رسید.
اصالح  نژاد، حمایت و پایش غذایی، درمانی 
و بهداشتی واحدهای دام سبک و همچنین 
آموزش و توانمندسازی روستاییان از جمله 

فعالیت های این مجتمع است. 
در گام دوم ایــن طــرح نیــز250 واحد 
دامداری خانگی در دســت احداث است. 
با گسترش این طرح پیش بینی می شود 
در استان سیســتان و بلوچستان تعداد 
7 هزار واحد دامــداری خانگی راه اندازی 
شود.ایجاد مجتمع های گله پشتیبان در 
مشهد و سیســتان و بلوچستان ثمرات 
فراوانی برای دامداران در پی داشــته؛ از 
جمله افزایش ضریب زایش گوســفندان 
از 0.7 به 1.4 و همچنین تأسیس کارگاه 
خوراک دام در زابل به همین نحو، موجب 
شــد قیمت خــوراک دام از کیلویی یک 
هزارو400تومان به کیلویی 800 تا 900 
تومان برسد و چرخه تولید گوشت در این 

منطقه به صرفه شود.

 در منطقه ســیل زده آق قال در اســتان 
گلستان نیز تأمین حدود هزار و 50 شغل 
در نظر گرفته شــد که تهیه زیرساخت 
گله داری از جمله تهیه 900 جایگاه دام و 
شروع فرایند تحویل دام به خانوارهای کم 
برخوردار منطقه و نیز ایجاد 150 شغل در 
بخش صنایع دستی و خیاطی، اقدام های 
برجسته دیگری از ســوی آستان قدس 
رضوی در راستای اشتغال زایی مردم این 

منطقه هستند. 
طــرح دامپــروری ســبک در آق قال از 
مردادماه سال جاری در دستور کار بنیاد 
کرامت رضوی قرار گرفت و تاکنون 150 
جایگاه دام از 900 جایگاه ســاخته شده 

است.
 روند اهدای دام  به سیل زدگان آق قال هم 
آغاز شده و در نخستین مرحله 2هزارو800 
دام به 140 نفر از افراد دارای شــرایط در 
روســتای »چن ســویلی« آق قال تحویل 
داده شــد. همچنین در اواخر ســال 98، 
3هزار و 150رأس دام سبک به محرومان 
روستاهای شهرستان های »خوراند« و »اهر« 
در منطقه ارسباران تحویل شد تا با ایجاد 
شــغل پایدار برای313 نفر، از مهاجرت 

شهرهای  به  روســتاییان 
بــزرگ و رشــد نامتوازن 

جلوگیری شود.

حوزه کشاورزی»
همچنیــن با مشــارکت 
خادمیــاران بیــش از 50 
هکتار از باغات انجیرستان 
گرفتار گل و الی ناشی از 
سیل لرستان آزادسازی و 
شغل از دست رفته 100 
باغدار احیا شد. همچنین 
گــذاری  لوله  عملیــات 

جهت متصل کردن مســیرهای آبرسانی 
به باغات و مزارع آســیب دیده از ســیل 
در لرســتان به اتمام رســید. بــه عالوه، 
اجرای طرح های آبخیزداری در خراسان 
جنوبی و رضوی نیز از همین دست است.

 بهره برداری از 12 طــرح آبخیزداری در 
خراسان جنوبی شــامل 10 بند خاکی و 
دو بند ســنگ مالت در شهرستان های 
درمیان، بشــرویه و دهستان النو از توابع 
شهرستان های سربیشه اقدام هایی است 
کــه در ســال 99 صورت گرفته اســت.

گذری بر اهم اقدام های آستان قدس در حوزه ایجاد اشتغال برای محرومان 

محرومیت زدایی از مسیر کارآفرینی

 طرح دامپروری 
سبک در آق قال 
از مردادماه سال 
جاری در دستور 
کار بنیاد کرامت 

رضوی قرار گرفت و 
تاکنون 150 جایگاه 

دام از 900 جایگاه 
ساخته شده است

بــــــــرش

برگ س���بز خودروی هیوندا ولس���تر م���دل 2014 رنگ 
خاکس���تری به ش���ماره انتظامی 368ط89 ایران 36  
ش���ماره موتور G4FGEU284335 و ش���ماره شاسی 
نوش���ین  مالکی���ت  ب���ه   KMHTC61CBEU202355
صادقی���ه مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
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برگ س���بز خودروی 206 مدل 1393 رنگ قرمز  سیر 
متالی���ک به ش���ماره انتظام���ی 391ص86 ای���ران 36

ش���ماره موت���ور 163B0075813 و ش���ماره شاس���ی 
س���یده  مالکی���ت  ب���ه   NAAP13FE7EJ490558
نیم���ا ضیائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
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ب���رگ س���بز س���واری تیب���ا ه���اچ بک م���دل1395 
ش���ماره  879م54  ای���ران36-  پ���اک  ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره   M15/8356622 موت���ور 
NAS821100G1068024 ب���ه نام حس���ین زرقانی 

مفقودگردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد.
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 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
ب��ه اس��تنادردیف60602003  ش��هرداری س��بزوار 
بودجه س��ال99در نظر داردتکمیل س��وله حسینیه 
ب��ه  مبلغ2/700/000/000ری��ال  مزارش��هدارابه 
پیمان��کار واج��د ش��رایط واگذارنماید.متقاضی��ان 
م��ی توانند جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 135/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه سازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 14روز یکشنبه مورخ 
99/5/26 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
دوش��نبه م��ورخ99/5/27در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه« نوبت اول

/ع
99
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فراخوان مناقصه
نوبت  اول

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد امورای��اب و ذهاب پرس��نل 

بیمارستان طالقانی را از طریق انجام مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه به ش��ماره فراخ��وان 2099000060000034، 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 680.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارس��تان مذکور به نش��انی : مش��هد 

-بزرگراه آسیایی- سه راه فردوسی تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/5/9

* مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پای��ان روز 
99/5/16

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/5/26
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/5/27

* هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
تلفن تماس س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در 
سامانه مذکور: 02141934 و دفتر ثبت  نام: 02188969737 

و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

/ع
99
04
22
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با عنایت به پذیرش ش��رکت قند تربت حیدریه )س��هامی عام( در بازار توافقی  فرابورس 
ایران و همچنین با توجه به ماده 3 دس��تورالعمل ثبت و سپرده گذاری اوراق بهادار مبنی 
بر لزوم ثبت اطالعات س��هامداران ش��رکت در س��امانه مربوطه نزد ش��رکت سپرده گذاری 
مرکزی اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )سمات(، خواهشمند است حداکثر ظرف مدت 15 روز 
از زمان درج این آگهی، نس��بت به ثبت نام در س��امانه جامع اطالعات مشتریان )سجام( به 
نش��انی من��درج در ذیل ای��ن آگهی و همچنین ارس��ال اطالعات کامل خود ش��امل : نام، نام 
خانوادگی، نام پدر، ش��ماره شناس��نامه، تاریخ تولد، س��ری و س��ریال شناسنامه، جنسیت، 
کدملی ، محل صدور، تلفن ثابت و همراه، آدرس، کدپستی و کد پیگیری ارائه شده توسط 
س��امانه س��جام در پای��ان فرآیند ثبت نام به این ش��رکت از طریق یک��ی از روش های زیر 

اقدام فرمایید.
1- مراجعه حضوری به محل شرکت به نشانی مندرج در ذیل آگهی

2- ارسال اطالعات از طریق پست به نشانی شرکت ، مندرج در ذیل آگهی
3- ارسال اطالعات از طریق نمابر به شماره 05152315023

www.TorbatSugar.ir 4- ارسال اطالعات از طریق درگاه الکترونیکی سهامداران به نشانی
Torbat.Sugar@yahoo.Com 5- ارسال اطالعات از طریق پست الکترونیکی به آدرس

بدیهی اس��ت مس��ئولیت تم��ام و کم��ال کلیه عواقب ناش��ی از ع��دم ارائه کام��ل اطالعات                       
ف��وق الذکر ظ��رف مدت قانونی مق��رر، از هر حیث به صورت مس��تقیم بر عهده س��هامدار 

مربوطه می باشد.
https://profilesejam.csdiran.com : نشانی سامانه سجام

نش��انی شرکت : استان خراسان رضوی - شهرستان تربت حیدریه - خیابان خرمشهر - کد 
پستی 9513855595 شرکت قند تربت حیدریه )سهامی عام(

اطالعیه شركت قند تربت حیدریه

ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو پ���ارس م���دل 1392 رنگ 
س���فید ب���ه ش���ماره انتظام���ی 979س55 ای���ران 74  
ش���ماره موت���ور 124K0263450 و ش���ماره شاس���ی 
فاطم���ه  مالکی���ت  ب���ه   NAAN01CAXDR694857
ناصری بیلندی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
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 CDI124برگ سبز و سند کمپانی موتور سیکلت انرژی
مدل 1394 رنگ آبی به شماره انتظامی 26811/733  
ش���ماره موت���ور 0125N1K129592 و ش���ماره شاس���ی 
N1K***125E9400850 به مالکیت شهروز شعبانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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اینجانب زینت زارع س���روی مالک خودروی دنا به 
ش���ماره بدنه NAAW01HE2FE021324 و شماره 
موت���ور 147H0123968 ب���ه عل���ت فقدان اس���ناد 
فروش تقاضای رونوش���ت المثنی اسناد مذکور را 
نموده است لذا چنانچه هر کس ادعایی در مورد 
خ���ودروی مذکور دارد ظرف م���دت 10 روز به دفتر 
حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع 
در پیکان ش���هر ساختمان س���مند مراجعه نماید 
بدیهی اس���ت پس از انقض���ای مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد

دی
قو

مف
هی 

آگ



 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی   کمتر از یک ماه 
پیش در ســفری که به بجنورد داشتم، به طور اتفاقی 
با وحید فیروزه آشنا شدم. او نویسنده نخستین و تنها 
کتاب نوشته شده در زمینه سیستم های صوتی اتومبیل 
در کشــور اســت. همچنین طراح نخستین بلندگوی 
خودرو کامالً ایرانی کشــورمان است و البته جوان برتر 
و پژوهشگر برتر استان خراسان شمالی در سال 1398 
و دارنده چند مقام دیگر. اما بهانه اینکه او میهمان این 
صفحه شد تالشش برای ساخت نخستین بلندگوی تمام 
ایرانی اســت که موفق به ساخت آن شده، اما بلندگوی 
او به مرحله تولید انبوه و راه اندازی خط تولید نرســیده 
است. شاید اگر به تولیدکننده و نخبگان کشورمان بیشتر 
بها می دادیم، گفت وگو با این جوان ایرانی می توانست در 
محل کارخانه اش انجام شود، البه الی هیاهوی خط تولید 
و رفت و آمد کارگران کارخانه نه اینکه او در مقطعی از 
تالش آن قدر کم لطفی ببیند که نمونه های تولیدی خود 
را آتش بزند. با این همه شاید این گفت وگو روزنه ای بشود 
برای اینکه وحید و وحیدها را ببینیم که هدفشان کمک 

کردن به این آب و خاک است. 

دوست دارم بدانم کودکی شما دارای نکته ای   
هست که برای خوانندگان این مطلب جالب 

باشد؟
نکته ای که درباره کودکی من شــاید برای 
خوانندگان شما جالب باشد این است که از 
همان کودکی و مشخصاً از هشت سالگی 
به بعد به دنبال این بودم که مستقل باشم 
و روی پای خودم بایستم. دلم می خواست 
که مستقل باشم و از این رو همیشه دنبال 
این بودم که کار انجام بدهم و برای خودم 

درآمد داشته باشم.

 مشخصاً دنبال چه کاری دوست   
داشتید بروید و چه کارهایی و یا چه 
کاری انجام دادید که مستقل باشید و 

روی پای خودتان بایستید؟
 مــن کارهای مختلفی انجام دادم آن هم 
در همان زمان کودکی. کارهای زیادی را 
تجربه کردم از بار زدن ماشین در میدان 
بــار بجنورد تــا شــاگردی در تعمیرگاه 

دوچرخه، کار کردن در تعمیرگاه موتور، شاگردی کردن 
در تعمیرگاه ماشین و کارهای دیگر. به هر شکل دوست 
داشتم کار کنم تا بتوانم برای خودم درآمدی داشته باشم. 

و احتماالً در نوجوانی هم همین رویه را دنبال   
کردید؟

بلــه این خصوصیت با من همراه بود تا حدود 1۲ یا 13 
ســال پیش که خدمتم را تمام کردم. آنجا بود که فکر 
کردم حاال باید برای آینده ام یک شغل انتخاب کنم. دلم 
می خواست شــغلم را با نگاه درستی انتخاب کنم. دلم 
می خواســت انتخابم طوری نباشد که مجبور بشوم در 
آینده از این شــاخه به آن شاخه بروم یا شغلم را تغییر 
دهــم.از طرفی آن زمان من به موســیقی خیلی عالقه 
داشــتم و دنبال یاد گرفتن موسیقی بودم برای همین 
بــا خودم فکر کردم که اگر کاری مرتبط با این رشــته 
داشته باشم شاید خوب باشد. در زمانی که موسیقی کار 
می کردم یکی از ابزارهایی که در کنار کار موسیقی با آن 
سر و کار داشــتم دستگاه های پخش و بلندگو بود. آن 
زمان برای من شــروع کنجکاوی درباره شکل و کارکرد 
بلندگوها شد، با خودم فکر می کردم که این صدا چگونه 
از ابزاری به این شــکل و با این کیفیت خارج می شود؟ 
عالقه ام به بلندگو و سیســتم های صوتی به آنجا رسید 
که حتی بلندگو و پخــش گرفتم آن ها را به خانه بردم 
و باز کردم تا ببینم دارای چه چیزهایی اســت و چگونه 
کار می کند و این موجب عالقه بیشتر من به بلندگو و 
سیستم صوتی ماشین ها شد. عالقه ام به بلندگو بیشتر 
شــد و احساس کردم باید در این موضوع کار کنم. این 

کشش سبب شــد بروم دنبال خرید و فروش بلندگو. 
می رفتــم بلندگو می خریدم و پس از اینکه دســتی به 
آن ها می کشــیدم در شهر به دنبال مشتری برای آن ها 
می گشتم، وقتی مشتری را پیدا می کردم نصب بلندگو را 
هم خودم انجام می دادم و از این راه می توانستم درآمدی 

برای خودم داشته باشم.

یعنی پس از خرید بلندگوها کار خاصی روی   
آن ها انجام می دادید؟ 

 برای شکیل تر شدن در ظاهر بلندگوها تغییراتی می دادم 
و با نصب رایگان به مشتری تحویل می دادم.

کی فکر کردید که شغلتان مرتبط با بلندگو باشد؟  
پس از ازدواج بود که به این فکر افتادم که باید شــغل 
آینــده من مرتبــط با بلندگو و سیســتم های صوتی 
خودرو ها باشــد. این را هم بگویم که آن زمان با خودم 
فکر می کردم چرا همــه بلندگو هایی که در خودروها 
اســتفاده می شــود حتی خودروهایی کــه در داخل 
ایران تولید می شــود، باید خارجی باشد و به این نکته 
فکــر کردم که چرا ما نباید ســازنده بلندگو و 
سیســتم های صوتی در ماشین هایی باشیم 
که خودمان آن هــا را تولید می کنیم؟ برای 
اینکه بیشــتر درباره سیستم های صوتی 
بدانم ســراغ تعمیرکاری رفتم که در 
این زمینه تخصص داشت و شروع 
به یاد گرفتن تعمیر و بقیه کارهای 
سیســتم های صوتــی و بلندگوی 
ماشین کردم. یک سال من آموزش 
دیدم و کار کردم. پس از یک سال 
بود که احســاس کــردم می توانم 
مستقل شوم و چیزهایی که مورد 
نیاز بوده اســت را یاد گرفتم برای 
همین مستقل شــدم. مغازه زدم و 
برای کارم برندی هم تعریف کردم. 
دوســت داشــتم کارم جــدی و 
حرفه ای باشد و با نام خودم در بین 
خریداران شناخته شوم. زمانی که 
این کار را شــروع کردم نیاز به این 
بود که به طور مداوم آموزش ببینم 
چــون خودروها به روز می شــدند 
و در کنار آن سیســتم های صوتــی این خودروها هم 
پیشرفته تر و بهتر می شــدند و من باید اطالعات الزم 
درباره این سیستم ها را کسب می کردم تا از بازار عقب 
نمانم. برق کشی خودروها تفاوت پیدا می کرد و یا سایز 
بلندگو ها عوض می شــد برای همین من باید در این 
زمینه علمم را به روز می کردم و این علتی شــد برای 
اینکه هر از گاهی به تهران ســفر کنم و آموزش های 
الزم در این زمینه را کســب کنم. آن زمان درآمد من 
زیاد نبود اما بر خودم واجب و الزم می دیدم که مسافت 
بجنورد تا تهران را طی کنم و با دانســتنی های جدید 
درباره کاری که شــروع کرده ام به زادگاهم برگردم. به 
کارم بســیار عالقه مند بــودم و جدیت خاصی هم در 
کارم داشتم. پس از یک سال توانستم برند خودم یعنی 
وحید سیســتم را دســت کم در شهری مثل بجنورد 

اثبات و مشتری خودم را پیدا کنم.
اول فکر کردم مطالب را به صورت مقاله جمع و منتشر 
کنم اما فراوانی مطالب بــه قدری بود که با خودم فکر 
کــردم باید این مطالب در قالب یــک کتاب گردآوری 
شود تا بتواند قابل استفاده برای دیگران هم باشد. پس 
از چاپ کتاب چند ماهی بود که در شــهر خودم یعنی 
بجنورد به دنبال این بــودم که کتاب را از طریق ایجاد 
غرفه ای و به شکل های دیگر معرفی بکنم اما این اتفاق 
نیفتاد چون دوستان در ارشاد معتقد بودند کتاب بنده 
برندسازی است به این جهت از کتاب حمایت الزم انجام 
نشــد. همان زمان قرار بود در تهران و در پیست آزادی 
تهران نمایشگاهی از خودروهای کالسیک و سیستم های 
صوتی و دیگر مباحث مربوط به خودرو برگزار شــود با 

خودم فکر کردم این بهترین فرصت برای معرفی کتابی 
در این زمینه است. با رایزنی هایی که انجام دادم توانستم 
برای خودم غرفه ای در نمایشگاه بگیرم و از بخت خوب 
من آن روز وزیر ورزش برای بازدید به نمایشــگاه آمده 
بود. وقتی ایشان به غرفه بنده رسید و کتاب را مشاهده 
کرد تعجب کرد از اینکه در این موضوع هم کتاب نوشته 
شده و بر این مسئله تأکید کرد که می شود در این زمینه 
هم کار فرهنگی انجام داد. خالصه با حضور ایشان و به 
طور برنامه ریزی نشــده کتاب رونمایی شد. حرف هایی 
که آن روز وزیر درباره کتاب من زد و تشــویق هایی که 
کرد، موجب شد که به شکل جدی تری به کار نگاه کنم. 
خوشبختانه از کتاب استقبال خوبی شد و این نشان از آن 

دارد که به وجود این کتاب نیاز بوده است.

پس چاپ کتاب در این زمینه هم مسئله بلندگو   
و سیستم های صوتی را برای شما جدی تر کرد؟

دقیقاً همان زمان مشــغول آماده کردن کتابم بودم، با 
خودم فکر کردم چرا ما مثالً در حوزه بلندگو، نمونه های 
ایرانی نداریم که من درباره آن ها در این کتاب بنویسم؟ 
در کتــاب بنده مثالً 1۰ صفحه درباره معرفی برند های 
خارجی صحبت شــده است اما برند ایرانی وجود ندارد. 
این انگیزه شــد برای تحقیق درباره این موضوع که چرا 
ما تولیدکننده مثالً بلندگو برای خودروها نیستیم، به این 
نتیجه رسیدم که ما دو شرکت داریم که قطعات بلندگو 
و سیستم های صوتی را از خارج وارد می کنند و پس از 
مونتاژ کردن، آن ها را وارد بازار می کنند. این دو شرکت 
در تهران و شــیراز فعال هســتند و برای خودروسازها 
بلندگو می زننــد و اینجا بود که من با خودم فکر کردم 
برای اینکه از این ماجرا بیشتر سر دربیاورم باید به دنبال 

یاد گرفتن تعمیرات سیستم های صوتی باشم.

شما در جای دیگری از این گفت وگو گفتید که   
به تهران می رفتید تا آموزش الزم در این زمینه 

را ببینید؟
نــه در آن دوره من فقط برای نصــب و راه اندازی این 
سیســتم ها باید آمــوزش الزم را می دیدم. ولی تعمیر 
ماجرای دیگــری دارد و با نصب فــرق می کند. وقتی 
وارد ماجرای تعمیر بلندگو شــدم دیدم بلندگو خیلی 
فناوری پیچیده ای ندارد، به این نتیجه هم رسیدم و این 
حرف ها را هم شنیدم که در این حوزه مافیا وجود دارد و 
نمی گذارند قطعه مورد نظر آن ها را تولید کنیم، ولی من 
مصمم شده بودم که بلندگوی خودرو تولید کنم. هرچه 
ســنگ بزرگ تر جلو پایم گذاشته می شد، عالقه من به 

اینکه به سمت تولید بلندگو بروم هم بیشتر می شد.
 این دلیلی شد برای اینکه از سال 139۲ تا همین حاال 
که با همدیگر حرف می زنیم من به دنبال ماجرای تولید 
بلندگوی خودرو باشم. به این نکته هم اشاره کنم وقتی 
در سال 139۴ کتاب بنده پخش شد تقاضا برای خرید 
بلندگو از من بسیار باال رفت 1۷ شعبه در نقاط مختلف 

ایران با برندی که خودم ایجاد کرده بودم زدم. 
چیزی که من می فروختم همین بلندگوهایی است که 
در خارج ساخته می شوند اما چون در این زمینه کتاب 
نوشــته بودم آن هایی که کتاب را خوانده بودند و یا در 
فضای مجازی پیگیر صفحه من بودند تشویق می شدند 
و دوست داشــتند از محصوالتی بخرند که مورد تأیید 
بنده است برای همین تماس فراوان می گرفتند و با این 
پرسش مواجه می شدم که شما فروش بلندگو هم دارید؟ 
مطرح شــدن این پرسش از طرف خریداران که آیا من 
بلندگو برای فروش هم دارم موجب شــد که به سمت 
فروش بلندگو بروم و در مدت کوتاهی در نقاط مختلف 

ایران شعبه های خودم را ایجاد کنم.

اکنون آن شعبه ها در چه وضعیتی هستند؟  
وقتی من درباره تولید بلندگو فکر کردم و ذهنم مشغول 
این حوزه شــد، همــه تمرکــزم را روی همین بخش 
گذاشــتم. با خودم فکر می کردم که باید حتماً در این 
زمینه کارآفرینی داشته باشم و چیزی تولید بکنم و این 

ذهنیت از قدیم با من بود و در شــروع گفت وگو هم به 
آن اشــاره کردم که از همان بچگی دوست داشتم روی 
پای خودم بایســتم، دوست داشتم شغلی ایجاد بکنم. 
همیشه عاشــق این بودم با کاری که انجام می دهم به 
چند خانواده نان برسانم و عشق و عالقه من که ساخت 
بلندگو شد، فکر کردم می توانم از این راه به دیگران و به 
خودم خدمتی بکنم. از طرفی دوست داشتم کاری که 
قرار است ایجاد بکنم در شهر خودم باشد. برای همین 
دنبال مباحث تولید بلندگو رفتم و به مسئوالن و مقامات 

شهر خودم مراجعه کردم.
 برای چند نفر می توانید ایجاد شغل بکنید؟  

من زمانی حســاب و کتاب کردم و متوجه شــدم در 
ســال ۲۴ میلیارد تومان ارز بــرای واردات بلندگو از 
کشــور خارج می شــود و این مبلغ روز به  روز بیشتر 
می شــود. به این هم دقت کنید که بــا افزایش دالر 
این مبلغ بیشــتر می شــود. وقتی تولیــد بلندگوی 
خودرو شروع شــود ما می توانیم بلندگو های خانگی، 
اسپیکر های عروسکی و دیگر محصوالت مرتبط را نیز 
تولیــد کنیم. در طرحی که مــن ریختم با هفت نفر 
کار شروع می شود؛ پنج نیروی کار عادی و دو نیروی 
متخصــص. با بازاری که وجود دارد می توان در یک یا 
دو مــاه تعداد نیروها را تا ۵۰ نفر هــم افزایش داد و 
این در حالتی اســت که ما خودروسازها را وارد ماجرا 
نکردیم و گرنه اگر قرار باشد با خودروسازها قراردادی 
برای تولید بلندگو های مورد نظر آن ها داشــته باشیم 
خودتان فکر کنید به چه تعداد نیروی کار نیاز اســت 
تا بتوانیم تیراژ مــورد نظر را تأمین کنیم. صحبتی با 
شرکت کرمان موتور داشتم، متوجه شدم در ماه حدود 
1۰ هزار بلندگوی خــودرو نیاز دارند. برای تولید این 
تعداد بلندگو می توان محاسبه کرد به چه مقدار مواد 
اولیــه و چه تعداد متخصص و نیروی کار نیاز اســت.

در صحبت هایی که داشــتید به این صحبت   
رسیدید که تولید بلندگو برای کسی که متخصص 
است خیلی سخت نیست. پرسش من این است 
چرا خودروسازهای ما ســراغ تولید این قطعه 
پرکاربرد نرفته اند و ترجیــح دادند در همه این 
سال ها آن را از دیگر کشورها و عمدتاً از چین وارد 

کنند؟
شما برای اینکه بدانید بلندگو چه قطعه ای از ماشین است 
آن را با دیگر قطعات مانند بدنه موتور و چیزهایی از این 
دست مقایسه بکنید. اگر خودروسازها سراغ این قطعه 
نرفته اند به خاطر این است که کمتر جلب توجه کرده 
است. یادم هست یکی از مدیران می گفت ما وقت این را 
نداریم که این قطعه را بسازیم چون قطعات مهم تری باید 
تولید بشود و شاید راه راحت تر برای بعضی ها این است 
که واردکننده این قطعه از کشــور چین باشند تا سود 

بیشتری هم ببرند.

 برنامه بعدی شما پس از اینکه تولید بلندگو به   
نتیجه دلخواه نرسید، چیست؟

با وجود اینکــه از عصبانیت و کم مهری زیاد همه چیز 
را آتــش زدم، اما من همــان طور که تا حاال همه وقت 
و سرمایه ام را برای تولید بلندگو گذاشتم باز هم پیگیر 
ساخت آن خواهم بود تا زمانی که نتیجه الزم را بگیرم. 
من بهترین روزهای زندگی ام را گذاشتم تا بتوانم بلندگو 
را تولید کنم. هنــوز هم به این فکر می کنم که با همه 
مشکالتی که سر راهم قرار دارد، باید کاری انجام بدهم 

که دوست دارم. باید یک تولیدکننده باشم.

چرا سراغ سرمایه گذار شخصی نرفتید؟  
دوستانی از چین و بلژیک در دی  ماه با من تماس گرفتند 
و به توافق های اولیه برای ســرمایه گذاری در این زمینه 
رســیدیم اما بحث کرونا موجب شــد که همه حساب و 
کتاب ها به هم بریزد. از طرفی دوستانی که قرار بود در این 
حوزه سرمایه گذاری کنند سرمایه خود را به سمت تولید 
ماسک و دیگر لوازم مورد نیاز روزهای کرونایی سوق دادند.

 وحید فیروزه که طراح نخستین بلندگوی خودرو کامالً ایرانی است
 می گوید تا راه افتادن خط تولید دست از تالش برنمی دارد

صدای کارآفرینان را بشنویم 

همیشه عاشق این 
بودم با کاری که 
انجام می دهم به 
چند خانواده نان 
برسانم و عشق 
و عالقه من که 
ساخت بلندگو شد، 
فکر کردم می توانم 
از این راه به 
دیگران و به خودم 
خدمتی بکنم

بــــــــرش

و همان زمان فکر کردید باید برای سیســتم های صوتی   
خودروها کتابی هم بنویسید؟

سال 9۲ چون سرم شلوغ شده بود دیگر فرصت نداشتم مثل سابق 
برای آموختن دوره های آموزشی به تهران سفر کنم بنابراین تصمیم 
گرفتم علم و دانش خودم را در زمینه سیستم های صوتی با مراجعه 
به منابع مکتوب افزایش دهم. برای همین ابتدا تصمیم گرفتم در این 
زمینه کتاب بخوانم اما هر چه گشتم کتابی با این موضوع پیدا نکردم.
 برایم عجیب بود که چرا در موضوع مهمی مانند سیستم های صوتی 

ماشین کتاب چاپ شده ای نداریم! برای همین دست به دامن فضای 
مجازی شــدم و در فضای مجازی به دنبــال مطالب و مقاله درباره 
سیســتم های صوتی و بلندگوهای ماشین گشتم. متوجه شدم باید 
از منابع خارجی کمک بگیرم بــرای همین در فضای مجازی و در 
سایت های خارجی به دنبال مطلب می گشتم. وقتی مطالب را پیدا 

می کردم، آن ها را ترجمه و برای خودم دسته بندی می کردم. 
زمانی که این مطالب و مقاالت را ترجمه کردم به این نکته فکر کردم 
که آدم های عالقه مندی که به این منبع فارســی دسترسی ندارند، 

چگونه می توانند در زمینه سیســتم های صوتی خودروها 
اطالعات کســب کنند؟ این بهانه ای شد برای اینکه دست 
به انتشــار کتابی در این زمینه بزنم. کتابی که من درباره 
سیستم های صوتی خودرو نوشتم نخستین کتاب در ایران 
شــد. مطالبی که درباره سیستم های صوتی خودروها جمع 
کردم بخشــی از آن تجربه و دانسته های خودم بود و بخشی 

از آن هم ترجمه شده از دانسته های دیگران.

نخستین کتاب درباره 
سیستم های صوتی 

خودروها
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زمانی که این نگاه وجود دارد در بر همین پاشنه خواهد چرخید. 
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نخستین   
بار کجا مراجعه کردید؟

سال 139۲ به صندوق مهر امام رضا)ع( مراجعه کردم تا بتوانم وامی 
گرفته و شروع به کار کنم. اوایل کار صندوق بود و درخواستی که من 
داده بودم 8 میلیون تومان بود. فکر کردم با ایجاد خط مونتاژ بلندگو 
کارم را شروع کنم و در ادامه به تولید بلندگو برسم اما نتوانستم آن وام 
را بگیرم چون وثیقه مورد نظر برای بانک و یا همان صندوق را نداشتم.

 اگر شما به دنبال تولید بلندگو بودید، چرا فکر   
کردید باید کار را با مونتاژ شروع کنید و همان اول 

سراغ تولید نروید؟
چــون نیت من این بود که در آن مقطع با کار مونتاژی 
که شــروع می کنم به کار تولیدم نزدیک تر می شــوم 
و می توانــم ســراغ کار اصلــی که تولید اســت، بروم.

برگردیم به مراجعه شما برای گرفتن حمایت از   
طرحی که داشتید؟

از  صندوق مهر امام رضا)ع( خبری نشد و نتیجه نگرفتم در وقتی 
ســال 139۵ درخواســتی به کمیته امداد امام دادم و درخواست ۵۰ 
میلیون وام برای این پروژه کارآفرینی کردم اما آنجا هم تأیید نشد. نظر 
کارشناسان کمیته امداد این بود که من اول باید دستگاه های مورد نظر 
را خریداری بکنم. حرف من این بود اگر پول برای خریداری می داشتم 

دیگر درخواســت وام نمی دادم. همزمان و با فراگیر شدن شبکه های 
اجتماعی، از ایده خودم در این فضای مجازی حرف زدم و خوشبختانه 
استقبال بسیار زیادی از طرف مخاطبان از این ایده انجام شد. خیلی ها 
تعجب کرده بودند که چرا ما بلندگوی خودرو را خودمان نمی سازیم؟ 
برای همین وقتی من از ایده ســاخت بلندگوی خــودرو حرف زدم 
تشویق فراوانی از طرف مخاطبانم دریافت کردم. تا جایی که در یکی از 
روزها از طرف برنامه ای که در حوزه کارآفرینی بود از شبکه یک با بنده 
تماس گرفتند و به این برنامه دعوت شدم. آن روز دریافتم پس از چند 
سال دوندگی برای تولید بلندگو، می توانم صدایم را به تعداد بیشتری 
از آدم ها و از جمله مدیرانی که در این حوزه مسئولیتی دارند برسانم، 

برای همین در آن برنامه شرکت کردم و از طرح خودم حرف زدم. 
پس از آن برنامه بود که دوباره تماس های زیادی از طرف آدم هایی که 
دوست داشتند در این زمینه سرمایه گذاری بکنند با بنده برقرار شد. 
حتی از طرف خودروسازها هم با بنده تماس گرفتند تا درباره طرحی 

که دارم با هم حرف بزنیم. ســال گذشته حتی دیداری هم با مدیران 
ایران خودرو داشتم تا از ایده ام حرف بزنم.

چه نتیجه ای داشت؟  
هم درخواســت شــرکت ایران خودرو و هم بعضی از بنکدارانی که 
بلندگوها را از کشــور خارجی وارد می کنند این بود که من کار تولید 
را انجام بدهم و آن ها از من جنس آماده را بخرند، اما من ســرمایه ای 
نداشــتم که خط تولید بلندگو را راه اندازی کنم. برای همین دوباره 
درخواست تسهیالت کردم. این بار چون همه چیز گران شده بود، به 
یک میلیارد تومان نیاز داشتم. از طریق استانداری خراسان شمالی به 
صندوق کارآفرینی امید معرفی شدم. اما با اینکه یک سال و نیم از آن 
درخواست می گذرد، ولی هنوز نتیجه ای نگرفتم، این صندوق چون 
مشاغل روستایی را پوشش می دهد از من خواستند مکان طرح را در 
روستا آماده کنم. من هم در روستای کچرانلو در 1۰ کیلومتری شهر 

بجنورد ملکی خریدم و با هزینه حدود ۴۰۰ میلیون تومان تکمیل 
کردم اما دوباره در زمانی که قرار بود وام به بنده پرداخت شود مشکل 
وثیقــه پیش آمد و وثیقه ای که بنده برده بودم، مورد قبول صندوق 
واقع نشد بنابراین صندوق کارآفرینی امید هم طرح بنده را به خاطر 

وثیقه برگشت زد.

حساب کرده اید که هزینه بلندگوی هر خودرو مثالً سواری   
چه قدر است؟

سال گذشته که من حساب کردم هر جفت بلندگوی مورد نیاز برای 
ماشــین حتی اگر با کیفیت پایین بود 18۰هزار تومان قیمت وارد 
کردن این محصول بود و فروش آن در بازار تا مبلغ ۲۵۰ هزار تومان 
می رســید. در حال حاضر که دالر بسیار باال رفته است این مبلغ را 
می توانید به روز کنید، با حســاب و کتابی که انجام داده بودم قیمت 

محصولی که قرار بود ما تولید کنیم خیلی پایین تر از این مبلغ بود.

کاری که می شد با 8 میلیون تومان راه بیفتد حاال چند میلیارد نیاز دارد

به سه جا مراجعه کردید اما نتیجه نگرفتید،   
بعد به کجا مراجعه کردید؟

تنها چیزی که به ذهنم رســید این بــود که پس از 
حدود هشت سال دوندگی برای تولید بلندگوی خودرو 
نمونه هایی را که ساخته بودم به نشانه اعتراض همراه 
لوح های جوان برتر و کاسب نمونه استان گرفته بودم 
در محــل اجرای طرح آتش بزنم و این کار را برخالف 
میل باطنی خودم انجام دادم که بازخورد فراوانی داشت. 
پس از این آتش زدن بود که در استان بعضی ها به این 
فکر افتادند که جوانی در شهر آن ها چند سال است به 
دنبال ایجاد یک کار اســت اما هنوز نتیجه ای نگرفته 
است. دوباره از استانداری گرفته تا نماینده مجلس قول 
همکاری و همراهی دادند و حاال منتظر عملی شــدن 
قول ها هســتم. هر چند در حال حاضر با یک میلیارد 
تومان نمی توان کار را شــروع کرد و به مبلغ بســیار 
بیشتری نیاز اســت. فکرش را بکنید طرحی که با 8 
میلیون تومان می توانست شروع بشود حاال باید با چند 

میلیارد تومان استارت بخورد.

بلندگویی را که آتش زدید ساخت خود شما   
بود و یا آن ها را مونتاژ کرده بودید؟

نه من نمونه هایی را آتش زدم که خودم ساخته بودم آن 
هم با دردســر فراوان و در مدت سه سال توانسته بودم 
چند نمونه بلندگو بسازم. همه قطعات بلندگو ساخت و 
طراحی خودم بود به جز آهنربا که مهندسی پیشرفته ای 
دارد و در کشور خودمان یک شرکت ادعای ساخت آن 
را کرده است. اما بقیه اجزای کار را بنده با تراشکاری و 
پرس و با بقیه کارهایی که انجام دادم ساختم. محصول 

نهایــی را به پارک علم و فناوری و همچنین اتاق 
بازرگانی استان هم 

هر  دادم  ارائــه 
تسهیالت  چند 
که  حمایتــی  و 
می شد  انجام  باید 
به  تا محصول من 

تولید برسد را دریافت نکردم.
کیفیت محصولی که ساخته بودید در مقایسه   

با محصوالت خارجی چگونه بود؟
من به دنبال این بودم که مهندســی معکوس ساخت 
بلندگوهای خودرو که در ســال به تعداد بسیار زیادی 
از آن ها نیاز هست اتفاق بیفتد. توجه کنید سال هاست 
بلندگوی خودرو در جهان تولید می شــود و در جایی 
مثل چین که من آمــار آن را گرفتم، بیش از ۲ هزار 
شرکت تولیدکننده قطعات بلندگوی خودرو وجود دارد، 
چرا نباید کشور ما یکی از این شرکت ها را داشته باشد؟ 
مگر بازار ایران بازار کوچکی اســت؟ من به دنبال این 
بــودم که در ابتدا بتوانیم محصول را تولید کنیم و در 
ادامــه راه بتوانیم کیفیت محصوالتمان را باال ببریم و 
حتماً به آن نقطه می رسیدیم چون ما ایرانی ها از دیگر 
تولیدکنندگان چیزی کــم نداریم فقط حمایت الزم 

است که متأسفانه شاهد آن نیستیم. 
محصولی که قرار اســت تولید بکنــم می تواند دارای 
پشتیبانی خوبی باشد. فکر کنید در دوره تحریم وقتی 
به قطعه ای برای خودرو نیاز داریم به سختی و با قیمت 
بسیار زیاد می توانیم آن را بدست بیاوریم اما اگر صفر 
تا صــد محصولی را خودمان در کشــور تولید کنیم، 
پشــتیبانی از آن به راحتی انجام می شود. محصوالت 
خارجی شاید برچسب ضمانت یکساله داشته باشند اما 
وقتی برای گرفتن این خدمات به فروشنده ها مراجعه 
می کنید متوجه می شوید که نمی توانید خدمات مورد 

نظر و پشتیبانی الزم را دریافت کنید.

روزی که نمونه بلندگوهایم را آتش زدم !
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توصیه هاى آیت اهلل مجتبى تهرانى براى روز عرفه  معارف: روز عرفه چنان اهمیت دارد که با شب قدر برابرى مى کند. امام صادق)ع( فرمودند: اگر شخص گناهکار نتواند در شب هاى بابرکت ماه رمضان به 
ویژه شب هاى قدر، خود را در معرض نسیم رحمت الهى قرار دهد و آمرزیده شود، او تا سال آینده بخشوده نمى شود مگر اینکه عرفه را درک کند و از امتیازات آن روز بهره  گیرد. در روز عرفه شناخت حقیقى خداوند 

 متعال بیشتر امکان پذیر است؛ چرا که آن روز معرفت و آگاهى در فضاى به وجود آمده به ویژه آنکه در آستانه عیدقربان و تقرب  الى اهلل است این شناخت بهتر انجام مى شود.

عرفه و  چالش های فکری انسان معاصر©
روز عرفه از اعیاد بزرگ اســامی است. مفهوم عید در این آیین، عبارت از روزی 
است که انسان با معرفت به خویشتن خویش بازمی گردد. به همین جهت عرفه، 
روز آمرزش گناهان با اسبابی به نام دعا و نیایش است. اگر حاجی بیت اهلل باشی، 
باید در صحرای عرفات حضور پیدا کنی و اگر به دنبال توجه ویژه خداوند هستی 
باید به سراغ زیارت سیدالشهدا)ع( بروی و اگر این دو مقدور نبود می توان در هر 
مکانی ارتباطی با پروردگار پیدا کرد تا زنگارها از قلب زدوده شده و سنگاخ ها از 

جاده بندگی برداشته شود.
در میان اعمال عبادی این روز، دعای عرفه امام حسین)ع( چونان نگینی بر تارک 
آن می درخشد. به نظر می رسد برای کسب جلوه های بی شمار روز عرفه نگاه ما به 
دعا باید تغییر پیدا کند. خواندن دعا برای جمع ثواب در کارنامه اعمال، اگر چه 

امری پسندیده است اما تنها هدف آموزه های وحیانی نیست.
با نگرشی عمیق تر ماحظه می کنیم مطلق خواستن از حضرت رب وظیفه بندگی 
ماست، چه در غیر این صورت اعتنایی از جانب خالق هستی به ما نمی شود: »ُقْل 
بُْتْم َفَسْوَف یَُکوُن لِزاماً« )فرقان/77(. پس  ِّي لَْو ال ُدعاُؤُکْم َفَقْد َکذَّ ما یَْعَبُؤا بُِکْم َرب
یک انســان خردمند همواره در شبانه روز در کنار واجبات شرعی، برنامه ای برای 

پیوند با معبود خویش در قالب دعا دارد.
دیگر اینکه دعا در فرهنگ اهل بیت)ع( دانشگاهی متمایز نسبت به سایر علومی 
است که به بشر ارزانی داشته اند. وقتی از معصوم پرسشی مطرح می شود، حجت 
خدا بر اساس شرایط زمان و مکان، ظرفیت فهم مخاطب و سایر عواملی که در 
جای خود باید بررســی شود، می تواند پاسخگوی پرسش کننده باشد اما در دعا، 
حجت خدا به گفت وگو با معبود خویش می پردازد و آنچه از عمق جان می گوید 
بــدون ماحظات صدور حدیث بیان می کند. بنابرایــن درس هایی که از ادعیه 
معصومان در کسب معارف دین دریافت می شود به مراتب عمیق تر از روایت های 

مأثور است.
اگر به 20 عبارت ابتدایی دعای عرفه توجهی ویژه داشته باشیم درک می کنیم 

که تمام چالش های فکری انسان معاصر با خداشناسی دعای عرفه حل می شود.
ِ الَِّذي  به عنوان مثال در نخستین جمله این دعای شریف می خوانیم: »الَْحْمُد هلِلَّ
لَْیَس  لَِقَضائِهِ  َدافٌِع َو اَل لَِعَطائِِه َمانٌِع« شــاکر خدایی هستیم که هیچ چیز جلودار 
حکم و اعطای او نیســت. اگر همین عبارت در خوانش دعای عرفه وجدان شود 
کســی در فضای مسموم دنیای رقابت به دنبال بدگویی دیگران با هدف ارتقای 
موقعیت اجتماعی یا شغلی خود نیست. انسان بی خرد با محاسبات مادی خود 
پشت سر دیگران بدگویی می کند تا به هدف پست خود برسد، اما این خدای قادر 
اســت که در قضای خود، حضرت یوسف)ع( افتاده در چاه را عزیز مصر می کند 
و برادرانش را پس از سال ها خوار. با محاسبات بشری ۳0هزار لشکر در برابر 72 
نفر، هیچ توانی برای جوالن نخواهند داشت اما امروز این نام امام حسین)ع( است 
که باقی است و نام دشــمنان او با نفرت بر زبان ها جاری می شود. امامی که در 
محاسبه ای دیگر با تخریب مزارش می توان از محبت طرفدارانش کاست، اما شخم 

زدن آستانش توسط متوکل هم سبب یادزدایی از او نمی شود.
در قضا و حکم خداوندی باید به این نکته توجه داشته باشیم که در حکم خدای 
عادل، مبادی اختیاری انسان می تواند مؤثر باشد اما آنچه در هستی رخ می دهد 
زیر چتر حکمت خداست که آنجا بشر نمی تواند هیچ دخالتی داشته باشد؛ بنابراین 

تنها راه تأثیرگذاری بر سرنوشت ما، باز همین دعا کردن است.
طبق آنچه در الکافی، شــیخ کلینی خطاب به شخصی به نام میسر آمده است، 
حضــرت صادق)ع( می فرماید: »در پیشــگاه خداوند دعا کــن و مگو کار از کار 
گذشته، آنچه مقدر شده همان می شود و برای دعا اثری نیست. همانا نزد خداوند 
عزوجل مقامی است که به آن نتوان رسید مگر به دعا و گدایی؛ اگر بنده ای دهان 
خود را ببندد و دعا نکند چیزی نصیبش نمی شود، پس دعا کن تا به تو عنایت 
شود، ای میسر، هیچ دری نیست که کوبیده شود مگر اینکه امید آن هست که 

به روی کوبنده باز شود«.
حال اگر بنده ای به فقر ذاتی خود پی ببرد، همواره در مسیر بندگی تاش خود را در 
هر کاری به گونه ای شایسته انجام می دهد و چشم امیدش برای هر نوع پیشرفتی 
به خدایی است که بهترین رزق و روزی را برای او تدبیر می کند. امید آنکه با وجدان 

مضامین دعای عرفه، گمشده بشر قرن بیست و یکم به زندگی انسان ها برگردد.

 معــارف/ مریم احمدی شــیروان  
یکی از دعاهایی که از نظر عرفانی مضامین 
بسیار بلندی دارد دعای عرفه ابی عبداهلل)ع( 
و امام سیدالساجدین)ع( است. دعاهایی که 
تمام فقرات آن به نوعی عرفانی است و از اول 
تا آخر آن، عشــق بازی امام)ع( و دلدادگی 
 او به پروردگار عالم اســت که از رغبت خود 

سخن می گوید.
به مناســبت فرا رســیدن نهم ذی الحجه و 
روز عرفه و به منظور تشریح و تبیین دعای 
شریف عرفه امام حسین)ع( با حجت االسام 
دکتر بهرام دلیر، عضــو هیئت علمی گروه 
عرفان پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی 
به گفت وگو پرداختیم که در ادامه می خوانید.

خدا و اسمای الهی در عرفان عرفه»
دکتر دلیر در پاسخ به ماهیت و معنای عرفان 
توضیح می دهد: عرفان؛ غیر خدا را ندیدن و 
قطع امید کردن از تمام موجودات و به سوی 
حق شــتافتن اســت. رب خود را فقط خدا 
بدانیم. در فرازی از دعای عرفه امام حسین)ع( 
می خوانیم: َو اِلَْیَک َمَرّدی اِبَْتَداْتَنی بِِنْعَمِتَک 
َقْبَل اَْن اَُکوَن َشــْیئاً َمْذُکورا یعنی وجودم را 
با نعمتت آغاز کردی پیش از آنکه موجودی 
قابل ذکر باشم. تمام کلمات و جمات این دعا 

غرق در عشق پروردگار عالم است.
او تصریح می کند: نمی توان گفت دعای عرفه 
تنها بعدی از ابعاد عرفان است، در یک بررسی 
دقیق باید گفت دعای عرفه سراســر عرفان 
است. این دعا یا از توحید بحث می کند یا از 
اسمای الهی و یا از انسان کامل. سه موضوعی 
که در این دعا موج می زند ســبب شده که 
کلمه به کلمه دعای عرفه سرشار از معانی و 

گزاره های عرفانی باشد.
این اســتاد حوزه و دانشگاه توضیح می دهد: 
وقتــی مخاطب روایت ها هســتیم، ائمه)ع( 
معموالً سطح فهم و درک ما را در نظر گرفته 
و بــه همان اندازه با مــا صحبت می کنند و 
احادیث اهل بیت)ع( نیز به قدر عقول و درک 
ماست. اما وقتی آن بزرگان در محضر پروردگار 
عالم نیایش می کنند دیگر محدودیتی ندارند 
و آنجاست که اوج بحث های عرفانی و معنوی 
توسط ائمه اطهار)ع( بیان می شود. در این دعا 
آمده است: یا اَْسَمَع الّساِمعیَن یا اَبَْصَر الناِظریَن 
َو یا اَْسَرَع الْحاِسبیَن َو یا اَْرَحَم الّراِحمیَن یعنی 
ای شنواترین شنوایان، ای بیناترین بینایان و 
ای سریع ترین حسابرسان و ای مهربان ترین 
مهربانــان. از دید عرفانی یعنی انســان باید 

بشنود، شنیدن برای انســان معرفت افزایی 
دارد و باالترین سامع خود حضرت حق است. 
خدا در اوج محاســبه گری در اوج رحمت و 

رحمانیت نیز قرار دارد.

جلوه گری زیباترین مضامین عرفانی »
در دعای عرفه

عضو هیئــت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و 
اندیشــه اســامی ادامه می دهــد: یکی از 
بحث هایی که در ادبیات منظوم وجود دارد، 
واژه هجران و وصال اســت. دلنشــین ترین 
واژه در ادبیات عرفانی وصال و دردناک ترین 
آن فراق و جدایی اســت. معموالً عرفا مانند 
موالنا، حافظ و... همه از هجران ها شاکی بوده 
و به دنبال وصال هستند. امیرالمؤمنین)ع( در 
دعای کمیل بیان می کند: الهی تمام دردها 
و عذاب های قیامت یــک طرف، ولی عذاب 

دردناک تر از همه، دوری از توست.
او می گوید: دغدغــه امیرالمؤمنین)ع( این 
بود که خدایا مــن را از خودت جدا نکن. در 
مناجات شعبانیه حضرت فرمود: ما َرأَیُت َشیئاً 
ااِلّ َو َرأَیُت اهللَ َقبلَُه َو بَعَدُه َو َمَعُه َو فیِه یعنی 
به هیچ چیز نظر نینداختم مگر آنکه خدا را 

پیــش از آن، پس از آن، همــراه آن و درون 
آن مشاهده کردم. همچنان که در آیه 115 
سوره بقره آمده است: َفأَیَْنَما تَُولُّوا َفَثَمّ َوْجُه 
اهللِ یعنی به هر طرف روی کنید به سوی خدا 
روی آورده اید. دعای عرفه امام حسین)ع( نیز 
در اوج بحث ها و مضامین عرفانی است. اگر 
با رویکرد عرفانی کل دعای عرفه را بخوانیم، 
درمی یابیم که مضامین بسیار بلند توحید و 

اسمای حسنای الهی را در خود دارد.
او به سخنی از عامه جوادی آملی نیز اشاره 
کرده و بیان می کند: ایشان می گفت اگر عرفا 
ادبیات و اصطاحی دارند تمام آن ها برخاسته 
از کتاب و سنت است. اگر فرامین و آموزه های 
قرآنی و اهل بیتی نبود قطعاً گزاره های عرفانی 
شکل نمی گرفت یا بسیار ناقص شکل گرفته 
و به پختگی نمی رسید. بنابراین افتخار تمام 
عرفا این است که از منابع روایت اهل بیت)ع( 
استفاده می کنند. حتی بسیاری علمای اهل 
ســنت از گفته های امام صــادق)ع( به وفور 

استفاده کرده اند.

عرفه، دعای حنجره نیست»
حجت االســام دلیر تصریح می کند: دعای 

عرفه، دعــای حنجره نیســت بلکه دعای 
اندیشه عرفانی است. دعای دانش و معرفت 
به حضرت حق و معرفت انسان است. دعایی 
که باید با توجه به محتوای آن به حال و هوای 
عرفانی امام حسین)ع( نزدیک شویم. در این 
دعا از زبان امام حســین)ع( در مورد انسان 
ســخن گفته می شــود. به طور نمونه گفته 
می شــود: اَللُّهمَّ اِنّی اَْرَغُب إِلَْیَک یعنی خدایا 
من به سوی تو رغبت می نمایم یعنی عاشق 
ََّک  تو هستم. َو اَْشــَهُد بِالرُّبُوبِیَِّه لََک ُمِقّراً بِاَن
َربّی یعنی به پروردگاری تو گواهی می دهم، 
اقرارکننده ام که تو پروردگار منی. کلمه کلمه 
این دعا دارای مضامین ارزشمند و نظر تربیتی 

نیز بسیار سازنده است.
این پژوهشگر عنوان می کند: در زمانه ما که 
بحث عرفان های نوظهــور و معنویت جدید 
مطرح می شــود بهترین عرفان، ادعیه اهل 

بیت)ع( اســت. البته همه ما 
دعای عرفــه را می خوانیم اما 
نیاز داریم با مفاهیم و معنای آن 
آشنا شویم. دعاهای ما با ماهیت 
انسان شناسی ســازگار بوده و 
عرفان اهل بیت)ع( با فطرت و 

هویت انسانی سازگار است.
او با اشاره به کتاب های دعایی 
می گوید: دعاها کام معصوم در 
محضر پروردگار عالم هستند 
ولی متأسفانه به آن کمتر توجه 
کرده و آن ها را مورد بی مهری 
قرار می دهیم یــا تنها وقتی 
می خوانیم.  نیازمند هســتیم 
در صورتی که دعا زندگی و با 
پروردگار عالــم پیوند خوردن 

است.
دکتر دلیــر در پایــان تأکید 
می کنــد: در روز عرفه محافل 

تفســیر دعای عرفه راه انداخته و با تفسیر 
عرفانی این دعا دوســتداران اهل بیت)ع( را 
با منبع عظیم الهی آشــنا کنیم. با این دعا 
می توان به مقام عنداهلل رســید. البته دعای 
عرفــه را تنها در عرفــان خاصه نمی کنیم 
زیرا ابعاد دیگری هــم دارد. عرفان به معنی 
شوق وصال پروردگار عالم و ناله از فراق حق 
اســت و این مسئله در دعای عرفه موج می 
زند. دغدغه دعای عرفه و خاصه آن رسیدن 
به پروردگار عالم و نالیــدن از دور افتادن از 
خداست و به دنبال دوری جستن از هر آنچه 

غیر خداست.

 حجت االسالم دکتر دلیر در گفت و گو با قدس:
 دعای عرفه دعای حنجره نیست بلکه دعای اندیشه عرفانی است

عرفانِ عرفه

روز عرفه محافل 
تفسیر دعای عرفه 

راه انداخته و با 
تفسیر عرفانی این 

دعا دوستداران 
اهل بیتb را با 

منبع عظیم الهی 
آشنا کنیم

بــــــرش

©
bعرفه از منظر عالم آل محمد

معارف: نهمین روز از مــاه ذی الحجه، روز 
عرفه نامیده می شــود که نزد مســلمانان از 
پرفضیلت ترین روزهای سال محسوب می شود 
و همان گونه که شب قدر در میان شب های 
سال از اهمیت واالیی برخوردار است، عصر روز 

عرفه نیز دارای ویژگی خاصی است.
عرفه از ماده »ع ر ف« به معنای فهم و شناخت 
چیزی همراه با تفکر است و این واژه اشاره به 

سرزمین عرفات در شهر مکه دارد. 
همچنین این روز مصادف است با روز شهادت 
حضرت مســلم بن عقیل؛ نماینده و فرستاده 
امام حســین)ع( در شهر کوفه و انشای دعای 

عرفه توسط سیدالشهدا)ع( در جبل الرحمه.
عرفه روزی اســت که پروردگار متعال، تمام 
بندگانــش را به عبادت و تضــرع در این روز 
فراخوانده و درهای رحمت الهی و خوان جود و 
کرم خویش را برای همه گسترانیده است. برای 
این روز اعمال زیادی در منابع اســامی ذکر 
شده اســت که برخی از آن ها عبارت است از: 
درخواست و مسئلت از خداوند، خواندن دعای 
عرفه امام حسین)ع( و امام سجاد)ع(، غسل، 
نماز مخصوص، استغفار، صدقه، روزه، زیارت 

سیدالشهدا)ع( و... .
معصومیــن)ع( احتــرام ویژه ای بــرای روز 
عرفه قائل بودند و همه مــردم را به تکریم و 
بزرگداشــت این روز فرا می خواندند. در سیره 
عالــم آل محمد)ع( نیز توجه و اهتمام به روز 
عرفه به خوبی مشهود است چنان که سلیمان 
جعفری نقل می کنــد که امام رضا)ع( فرمود: 
پــدرم امام کاظم)ع( همــواره در روز عرفه با 
وجود گرمای شــدید روزه می گرفت )شــیخ 

طوسی، تهذیب االحکام(. 
همچنین علی بن اسباط نقل می کند در روز 
عرفه خدمت امام رضا)ع( رسیدم. ایشان به من 
فرمودند که مرکبشان را آماده کنم و این کار را 
کردم. سپس امام رضا)ع( به سوی بقیع حرکت 
کردند و مادرشان حضرت فاطمه)س( را زیارت 

کردند )بحرانی، سیدهاشم(. 
و در حدیثی دیگر آمده است که امام رئوف)ع( 
تمام اموالشــان را در روز عرفه بین نیازمندان 
تقسیم کردند )مستدرک الوسائل و مستنبط 

المسائل(.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9307 پنجشنبه 9 مرداد 1399  9 ذى الحجه 1441 30 جوالى 2020  سال سى و سوم   شماره 

دیدگاه
دکتر مرتضی انفرادی
 مدیر گروه فرهنگ 
و سیره رضوی بنیاد پژوهش های اسالمی

یادداشت شفاهی 
 دکتر احسان پوراسماعیل
 استادیار مؤسسه آموزش عالی آرمان رضوی

آگهی مزایده مال منقول پرونده اجرایی کالسه 9900005
بموج��ب پرون��ده اجرایی نیابتی کالس��ه 9900005 خانم محبوبه طاهری فرزند محمدعلی ش��ماره شناس��نامه 
0890107823 کدملی: 0890107823 جهت وصول مهریه که شامل: 1- یک جلد کالم اهلل مجید هدیه پنجاه هزار 
ریال 2- سکه تمام بهار آزادی جمهوری اسالمی ایران طال طرح جدید تعداد دویست و شصت عدد کامل 3- وجه رایج 
معمولی ایران بر ذمه مبلغ دویست میلیون ریال برابر بیست میلیون تومان که از مورد مصداق مبلغ دویست میلیون 
ریال بر ذمه پدر زوج آقای حسین خورشاهی داغی و بقیه صداق کال بر ذمه شخص زوج است که باید عندالمطالبه به 
زوجه بپردازد علیه آقای محسن خورشاهی داغی فرزند حسین شماره شناسنامه: 3108 کدملی: 5729934955 به 
استناد سند ازدواج شماره 14279- 1390/05/08 مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره 
اجرای شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در تاریخ 1398/09/05 به مدیون از طریق اداره 
اجرای بردس��کن تعهد ابالغ شده است. سپس به تقاضای بستانکار خودرو سواری هاچ بک جک به شماره انتظامی 
435 ل 26 ایران 42 متعلق به مدیون از طریق اداره ثبت بردس��کن بازداش��ت و توسط گزارش هیئت کارشناسان 
رس��می وارده به شماره 3863- 1399/03/12 خودرو در پارکینگ کرامت متوقف و مشخصات آن بدین قرار است:

الف( مشخصات خودرو
ش��ماره انتظامی: 435 ل 26 ایران 42 نوع و سیس��تم سواری هاچ بک جک تیپ AT 5 S مدل 1396 رنگ سفید 
روغنی ش��ماره موتور 8156 ش��ماره شاس��ی 42975 تعداد چرخ چهار تعداد محور 2 تعداد سیلندر 4 نوع سوخت 

بنزین ظرفیت پنج نفر
ب( وضعیت ظاهری و فنی خودرو )در زمان بازدید(

اطاق، بدنه سالم داشبورد سالم صندلی و تودوزی سالم تجهیزات استاندارد موتور سالم به نظر میرسد گیربکس سالم 
به نظر میرسد دیفرانسیل سالم به نظر میرسد تایرها 40 درصد نقایص ظاهری گلگیر عقب سمت چپ گلگیر جلو 

سمت راست و سپرهای جلو و عقب نیاز به مرمت صافکاری و رنگ آمیزی دارد
توضیحات :  *وضعیت بیمه نامه شخص ثالث سواری فوق مشخص نشد.

* با توجه به عدم دسترسی به سوئیچ وسیله مذکور و توقف طوالنی امکان قرائت شماره کیلومتر و آزمایش مکانیکی 
مقدور نش��د و شماره موتور و شماره شاس��ی و سایر مشخصات فنی از سیستم شماره  گذاری راهنمایی و رانندگی 

استعالم گردید.
ارزش پایه و روز خودرو: دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال )2/800/000/000 ریال( معادل دویست و هشتاد میلیون 

تومان تعیین و برآورد میگردد.
که پس از قطعیت ارزیابی در روز چهارشنبه مورخ 1399/5/22 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده اتومبیل 
مذکور در آدرس مشهد پارکینگ کرامت از مبلغ پایه 2/800/000/000 ریال شروع و به باالترین مبلغی که خریدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً هزینه های قانونی حق حراج به مبلغ 168/000/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 
140/000/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از 
تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 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. آ- 9904219 

م.الف 110  تاریخ انتشار آگهی: 1399/5/9
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9401139
تعاونی اعتبار فرشتگان با وکالت مؤسسه اعتباری کاسپین به استناد سند رهنی شماره 3874- 90/02/04 تنظیمی 
دفتر اس��ناد رسمی ش��ماره 203 مش��هد علیه آقای محمدجعفر زویچی ترک فرزند محمدحسین به شماره ملی 
0769395937 )بعن��وان وام گیرن��ده و راهن( اجرائیه ای تحت کالس��ه اجرای��ی 9401139 جمعاً در قبال مبلغ 
522/600/000 ریال )پانصد و بیست و دو میلیون ششصد هزار ریال( صادر نموده که پس از ابالغ اجراییه در مورخ 
94/05/14 و در پایان مهلت مقرر در آیین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا و تقاضای بستانکار مبنی بر 
ارزیابی و مزایده ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 190/2 )یکصد و نود ممیز دو( مترمربع که تشکیل بنا داده 
دارای پالک ثبتی بیست و شش هزار و شانزده )26016( فرعی هفده هزار و هشتاد و سه )17083( فرعی از پانزده 
هزار و پانصد و ش��صت و هش��ت )15568( فرعی از یازده هزار و ششصد و شصت و شش )11666( فرعی از یکصد 
و هفتاد و پنج )175( اصلی بخش ده مشهد به آدرس مشهد قاسم آباد بلوار شریعتی- شریعتی 39/22- پالک 3 به 
مبلغ ده میلیارد )10/000/000/000( ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مشخصات و توصیف اجمالی ملک 
برابر گزارش کارشناس در روز ارزیابی به این شرح می باشد: منزل مذکور با موقعیت جغرافیایی شمالی و با عرض معبر 
جنوبی 10 متر به صورت یک واحدی و تراکم کم می باشد. ساختمان با زیرزمین به مساحت 33 مترمربع بصورت 
انباری و همکف حدود 105 مترمربع بصورت مسکونی می باشد و مساحت عرصه 190/2 مترمربع می باشد. ساختمان 
دارای انشعابات آب، برق و گاز و فاقد نماسازی می باشد و طبقه همکف اطاق ها و پذیرایی موکت و کابینت آشپزخانه 
فلزی و سیستم گرمایشی بخاری گازی و سرمایشی کولر آبی است. ساختمان با قدمت بنای تقریبی 28 سال و دارای 
پایانکار می باشد. با توجه به تحقیقات محلی و میدانی، مطالعه محتویات پرونده و بررسی رونوشت اسناد و مدارک 
ابرازی، ارزش منطقه ای، نوع کاربری، موقعیت مکانی، کیفیت و قدمت بنا، کیفیت ساخت، امکانات، نوع مصالح بکار 
رفته، عرضه و تقاضا، قیمت عادله روز، مقایسه با موارد مشابه و با توجه به جمیع عوامل مؤثر موضوع کارشناسی و 
بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و بدهی به شهرداری و سایر مراجع و ارگان های دولتی و غیردولتی در حال حاضر 
ارزش ششدانگ منزل فوق الذکر 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد ریال( برآورد و ارزیابی گردید. ضمناً ملک بر 

حدود اجمالی منطبق است و طبقه همکف در اختیار مالک می باشد.
همچنین حدود و مشخصات برابر استعالم دفتر امالک به شرح ذیل می باشد:

شماالً بطول 8 متر پی به پی پالک 26006 و 26005 شرقاً بطول 23/15 متر پی به پی پالک 26017 جنوباً بطول 
8 متر محل درب و پی به خیابان غرباً بطول 24/40 متر پی به پی پالک 26015. حقوق ارتفاقی ندارد.

ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606267003504- 99/04/26 وارده به شماره 3947- 99/04/30 دفتر 
امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد. مزایده پالک ثبتی فوق الذکر از مبلغ 10/000/000/000 ریال )ده میلیارد 
ریال( در روز چهارش��نبه مورخ 99/05/22 از س��اعت 9 الی 12 در محل شعبه اول اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
واقع در خیابان پاسداران، نبش پاسداران 3/1 اداره اجرای اسناد رسمی شعبه اسناد رهنی شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. الزم به ذکر است طبق تبصره 6 ماده 121 آ.ا. پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق 
و گاز اعم از انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و 
عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت و نیز نیم عش��ر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز 
اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. 

آ- 9904220 م.الف 111
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وس��یله به آقای عباس قوامی راد نام پدر: علی اصغر تاریخ تولد: 1344/01/01 ش��ماره ملی: 5739411701 
شماره شناسنامه: 2918 ابالغ می شود که خانم مریم دهقان پورفراشاه جهت وصول مبلغ 8/000/000 ریال مقوم به 
1/651/626/016 ریال به  استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 1369/04/20- 6978 دفتر شماره 103 شهر 
مشهد علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9900744 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش 
مورخ 1399/02/21 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 
18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه 
ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، 

عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9904221 م.الف 112

آگهی ابالغ اجرائیه
بدین وس��یله به آقای غالمحس��ین ابراهیمی نام پدر: صفر تاریخ تولد: 1341/08/15 شماره ملی: 0849333296 
شماره شناسنامه: 157 ابالغ می شود که خانم فاطمه احمدی نام پدر: غالمعلی شماره ملی: 0933228252 جهت 
وصول 1/000/000 ریال به اس��تناد مهریه مندرج در س��ند ازدواج شماره 19528 دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر 
مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9808425 در این اداره تشکیل 
ش��ده و طبق گزارش مورخ 98/11/9 مأمور، محل اقامت ش��ما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضای 
بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی 
می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی 

خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت. آ- 9904222 م.الف 113
مسئول شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9807748
بدینوسیله به

هادی نخودی نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1357/03/10 شماره ملی: 0943957631 شماره شناسنامه: 14
- محمدعلی نخودی نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1359/05/20 شماره ملی: 0935671404 شماره شناسنامه: 99
- مهدی نخودی نام پدر: محمدحسین تاریخ تولد: 1352/12/28 شماره ملی: 0935600061 شماره شناسنامه: 319
ابالغ می گردد آقای بانک کشاورزی )بستانکار( به استناد قرارداد بانکی: شماره سند: 7305788761- 730578876، 
تاریخ س��ند: 1393/03/27، بانک مربوطه: کشاورزی اجرائیه ای تحت کالس��ه 9807748 به مبلغ موضوعات الزم 
االجرا: موضوعات الزم االجرا: 921/067/149 ریال )نهصد و بیس��ت و یک میلیون و ش��صت و هفت هزار و صد و 

چهل و نه ریال(
- اصل طلب: 400/000/000 ریال

- سود: 436/489/756 ریال
- خسارت تأخیر تأدیه: 84/577/393 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/10/05

- خسارت تأخیر روزانه: 363/000 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1398/10/05 علیه شما صادر نموده است 
و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ 
میگردد طبق ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان 
انتش��ار در روزنامه، اجرائیه ابالغ ش��ده محسوب، ظرف مدت ده روز نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر 
این صورت بدون انتش��ار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه ش��ما تعقیب خواهد شد. آ- 9904223 

م.الف 114
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه کالسه پرونده 9608074
بدین وسیله به آقای وحید فیضی نیک نام پدر: حسن تاریخ تولد: 1362/11/02 شماره ملی: 0943064341 شماره 
شناس��نامه: 5580 ابالغ می ش��ود که خانم اکرم ش��ریف نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1365/08/28 شماره ملی: 
0945863950 شماره شناسنامه: 13207 جهت وصول مهریه به تعداد پنجاه و هفت عدد سکه طالی بهار آزادی به 
استناد سند ازدواج: شماره سند: 6043، تاریخ سند: 1393/12/01، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 99 
شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالسه 9608074 در این اداره 
تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/2/24 مأمور پست محل اقامت مدیون به شرح متن سند شناسایی نگردید. لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار 
محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می گردد، نس��بت به 

پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
ضمناً سهم االرث احتمالی شما از پالک ثبتی 680 فرعی از 19- اصلی بخش 9 مشهد مالکیت مرحوم حسن فیضی 
نیک در قبال طلب بستانکار بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرا مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه 

نقل انتقالی از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. آ- 9904224 م.الف 115

آگهی ابالغ اخطاریه ماده 87 پرونده شماره: 139804006092005187/1
بدینوس��یله به آقای غالمحسین ابراهیمی، نام پدر: صفر، ش��ماره ملی: 0849333296 اعالم می گردد پالک ثبتی 
4603 فرعی از 11 اصلی بخش 9 مش��هد متعلق به ش��ما در قبال طلب بستانکار فاطمه احمدی بازداشت گردیده 
لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار میشود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف شما نسبت به مورد 
بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود. در ضمن این آگهی در یک نوبت در روزنامه چاپ منتشر گردیده 

است. آ- 9904225 م.الف 116
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

آگهی ابالغ اجرائیه و ماده 87 کالسه پرونده 9806475
بدین وس��یله به آقای محمد فدوی نصب نام پدر: اسماعیل تاریخ تولد: 1354/01/09 شماره ملی: 0939664828 
شماره شناسنامه: 187 ابالغ می شود که خانم اکرم طاهری روشناوند نام پدر: محمد تاریخ تولد: 1359/10/01 شماره 
ملی: 0933545770 ش��ماره شناس��نامه: 4503 جهت وصول مهریه به تعداد یکصد و چهارده عدد سکه یک بهار 
آزادی به استناد سند ازدواج: شماره سند: 4643، تاریخ سند: 1378/08/14، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 
شماره 105 و طالق شماره 58 شهر مشهد استان خراسان رضوی علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به 
کالس��ه 9806475 در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 1398/08/30 مأمور پست محل اقامت شما به 
شرح متن سند شناسایی نگردیده است. لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز 

ابالغ محسوب می گردد، نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.
ضمناً س��هم االرث احتمالی ش��ما از مازاد پالک ثبتی 1725 فرعی از 234 اصلی بخش 9 مشهد متعلق به مرحوم 
اس��ماعیل فدوی در قبال طلب بس��تانکار بازداش��ت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه اجرای مراتب بشما اخطار 
میش��ود ضمناً هرگونه نقل انتقالی از طرف ش��ما نس��بت بمورد بازداشت ممنوع اس��ت و ترتیب اثر داده نمی شود. 

آ- 9904229 م.الف 117

آگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه 9902288
بدینوسیله به

انیس آغا سعیدی نیا نام پدر: سیدعلی تاریخ تولد: 1347/02/01 شماره ملی: 0933012357 شماره شناسنامه: 64757
- محمد عطائی نظرآباد نام پدر: علی تاریخ تولد: 1365/01/01 شماره ملی: 0946333777 شماره شناسنامه: 7756
- علی محمد جمالی نام پدر: عباسعلی تاریخ تولد: 1358/03/01 شماره ملی: 0731289749 شماره شناسنامه: 3589

ابالغ می گردد بانک س��رمایه )بس��تانکار( به اس��تناد قرارداد بانکی به ش��ماره: 2101/36/936777/1، تاریخ سند: 
1391/12/21، بانک مربوطه: سرمایه اجرائیه ای تحت کالسه 9902288 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: موضوعات 
الزم االجرا: 9902288 به مبلغ موضوعات الزم االجرا: موضوعات الزم االجرا: 143/155/595 ریال )صد و چهل و سه 
میلیون و صد و پنجاه و پنج هزار و پانصد و نود و پنج ریال(- اصل طلب: 39/789/406 ریال- سود: 11/541/194 
ریال- خس��ارت تأخیر تأدیه: 91/824/995 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خس��ارت: 1399/04/04- خسارت تأخیر 
روزانه: 40/783 ریال، تاریخ مبنای محاسبه خسارت: 1399/04/04 علیه شما صادر نموده است و چون برابر گزارش 
مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسایی واقع نگردیده است، لذا بدینوسیله به شما ابالغ میگردد طبق ماده 18 
آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، یک نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائیه 
ابالغ شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام و در غیر این صورت بدون انتشار آگهی 

دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات علیه شما تعقیب خواهد شد. آ- 9904230 م.الف 118
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد )شعبه دوم(- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه های 9706937 و 9708106
بانک ملت به استناد سند رهنی 11760 و 11761- 1395/09/09 دفترخانه 226 مشهد اجرائیه تحت کالسه های 
9706937 و 9708106 در قبال مبالغ 670/177/795 ریال تا تاریخ 1397/07/20 و 571/826/434 ریال تا تاریخ 
1397/09/15 ریال علیه نوشین ساکی فرزند وجیح اهلل تاریخ تولد 1369/08/28 شماره شناسنامه 4210082856 
صادره دورود ش��ماره ملی )وام گیرنده( و س��ید محمود هاشمی تفتی فرزند سیدمصطفی تاریخ تولد 1359/2/12 
شماره شناسنامه 421 صادره مشهد شماره ملی 0940927632 )وام گیرنده و راهن( صادر که پس از ابالغ اجرائیه 
در مورخ 1398/02/12 و اصالحی 99/4/14 و در پایان مهلت مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می، الزم 
االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارتست از: ششدانگ آپارتمان بمساحت 80/8 
مترمربع قطعه 6 طبقه سوم شرقی به پالک ثبتی 29865 فرعی از 4533 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد 
)پالک بیست و نه هزار و هشتصد و شصت و پنج فرعی از چهار هزار و پانصد و سی و سه فرعی از دویست و سی 
و دو اصلی بخش نه مشهد( ملکی آقای سیدمحمود هاشمی تفتی که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری 
به آدرس مشهد- خیابان امام خمینی 54- هویزه 11- پالک 80- طبقه سوم شرقی به مبلغ 5/000/000/000 
ریال ارزیابی و قطعیت یافته که حدود و مش��خصات و توصیف اجمالی ملک بنا بر گزارش کارش��ناس رسمی 

دادگستری بدین شرح میباشد:
ملک مورد نظر آپارتمانی مس��کونی با زیربنای 80/8 مترمربع و پالک ثبتی 232/4533/29865 اصلی بخش 
9 مشهد، عرصه آن استیجاری آستان قدس رضوی، ساختمان محل استقرار آپارتمان با قدمت حدود 18 سال 
در 4 سقف و 7 واحد مسکونی دارای پیلوت اشتراکی در قسمت شرقی همکف، اسکلت فلزی، فاقد آسانسور، و 
نمای آن آجرنمای 4 سانتی و سیمان سفید تگری است، زیربنای آپارتمان 80/8 مترمربع، در و پنجره بیرونی 
و کم آهنی، درب های داخلی چوبی رنگ ش��ده، کف س��رامیک و سیمانی و موکت، دیوار و سقف گچ، کابینت 
فلزی، سیستم گرمایش بخاری گازی، سیستم سرمایش کولر آبی، دارای انشعابات مستقل آب و برق و انشعاب 
مشترک گاز می باشد. حدود اجمالی سند بر وضعیت موجود ملک مطابقت دارد و در حال حاضر آپارتمان در 

تصرف همسر اول مالک می باشد.
ارزیابی:

با عنایت به توضیحات فوق بررسی های بعمل آمده موقعیت مکانی و منطقه ای مساحت کاربری نرخ روز امالک 
مشابه و لحاظ سایر جهات و دیگر موارد مؤثر ارزش آپارتمان و انشعابات آن برابر 5/000/000/000 ریال )پنج 

میلیارد ریال( برآورد و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

ش��ماالً پنجره و دیوار به فضای خیابان ش��رقاً اول دیواریس��ت به فضای خیابان دوم دیوار به دیوار اعیان خانم 
فاطمه ابراهیم زاده 

جنوباً پنجره و دیوار و لبه تراس به فضای حیاط غرباً در پنج قسمت اول دیواریست مشترک به واحد غربی همین 
طبقه دوم الی چهارم درب و دیواریست به راه پله پنجم دیواریست مشترک به واحد غربی همین طبقه

ملک موصوف برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری در روز ارزیابی در تصرف همسر مالک می باشد و حدود 
ملک با واقع تطبیق دارد.

ملک موصوف برابر نامه ش��ماره 139985606003002624 دفتر امالک بازداش��تی فاقد بازداشتی می باشد. 
مزایده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزیابی شده در قبال مبلغ 5/000/000/000 ریال )پنج میلیارد ریال( در 
روز دوشنبه 99/5/20 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران- 
پاس��داران 1/3 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل 
رسمی مصادف گردد جلسه مزایده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و نیم عشر اجرایی 
و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده 
برنده مزایده می باش��د. ضمناً ش��رکت 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- 9904231 م.الف 119
اداره اجرا اسناد رسمی مشهد

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9801268
بانک ملت به استناد سند رهنی 35537 مورخ 1397/04/04 دفتر اسناد رسمی 125 مشهد اجرائیه ای تحت کالسه 
9801268 علیه خانم تکتم اصغری فرزند محمد شماره شناسنامه 4089 صادره مشهد شماره ملی 0933434480 
در قبال 1/094/816/637 ریال تا 98/2/2 صادر پس از ابالغ اجرائیه در مورخ 1398/03/01 و در پایان مهلت های 
مقرر در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء و تقاضای بانک مبنی بر ارزیابی و مزایده مورد وثیقه که عبارت 
است از: ششدانگ خانه پالک ثبتی 10784 فرعی از 10 اصلی مفروز و مجزی از 2419 قطعه 2 تفکیکی بخش 9 

مشهد ده هزار و هفتصد و هشتاد و چهار فرعی از ده اصلی مفروز و مجزی از دو هزار و چهارصد و نوزده قطعه دو 
تفکیکی بخش نه مشهد به مساحت 120/63 مترمربع است. و عرصه وقف است.

مش��خصات و توصیف ملک در روز ارزیابی برابر گزارش کارش��ناس دادگستری به شرح ذیل می باشد: ملک واقع در 
مشهد خیابان آیت اهلل عبادی- عبادی 99 بین چهارراه دوم و سوم پالک 75 میباشد ملک تعرفه شده یک ساختمان 
س��ه س��قف و سه واحد مسکونی در طبقات همکف، اول و دوم می باش��د. عرصه آن جنوبی، موقوفه آستان قدس و 
به مساحت 120/63 مترمربع می باشد. دارای پروانه ساختمانی به شماره 939592 مورخ 1393/02/17 با زیربنای 
248/139 مترمربع از شهرداری منطقه 3 می باشد. زیربنای هر طبقه حدود 80 مترمربع و نمای آن سنگ می باشد. 
پایانکار یا عدم خالف توسط مالک ارائه نگردید. ساختمان فاقد پارکینگ و آسانسور می باشد )فضای نصب آسانسور 
پیش بینی شده بود( امکان بازدید طبقات همکف و دوم به دلیل مستأجر میسر نبود لیکن طبقه اول که در تصرف 
مالک بود، دارای دو اتاق خواب، سرویس حمام و دستشویی و آشپزخانه اپن با کابینت mdf می باشد. کف آن موکت 

سیستم سرمایش آن کولر آبی و دارای سیستم گرمایش بخاری گازی می باشد.
کاربری آن مسکونی و یک امتیاز آب، یک امتیاز برق و یک امتیاز گاز در محل دایر است.

در حال حاضر ارزش ششدانگ اعیان احداثی در عرصه فوق بدون در نظر گرفتن هرگونه دیون و تعهدات احتمالی 
ملک به کلیه مراجع ذیصالح از جمله شهرداری، دارایی، بیمه و... و در نظر گرفتن کلیه جوانب امر، موقعیت مکانی، 
قدمت س��اختمان، حدود اربعه، شکل هندسی، ممر دسترسی س��واره و پیاده و مصالح بکار رفته، مساحت عرصه و 
اعیانی، تراکم و کاربری، نوس��انات بازار زمین و مس��کن و وضعیت بازار، بررس��ی های میدانی و سایر عوامل مؤثر در 
قیمت گذاری با لحاظ امتیازات انش��عابات منصوب در وضع موجود جمعاً به مبلغ دوازده میلیارد و شش��صد و پنجاه 

میلیون )12/650/000/000( ریال برآورد و پیشنهاد می گردد.
حدود اجمالی پالک مذکور بر اساس اعالم واحد ثبتی و پرونده ثبتی بشرح ذیل می باشد:

شماالً: درب و دیوار بطول 4/95 چهار متر و نود و پنج سانتیمتر به خیابان
شرقاً: دیوار به دیوار بطول 25/00 بیست و پنج متر

جنوباً: دیوار به دیوار بطول 4/70 چهار متر و هفتاد سانتیمتر به شماره دو هزار و پنجاه و پنج فرعی
غرباً: دیوار به دیوار بطول 25/00 بیست و پنج متر به شماره سه هزار و پانصد و پنجاه و شش فرعی

ملک موصوف برابر نامه شماره 139985606271003028- 99/4/9 دفتر امالک بازداشتی فاقد بازداشتی می باشد 
و برابر گزارش کارش��ناس رس��می دادگس��تری در روز ارزیابی طبقه اول در تصرف مالک و طبقه همکف و دوم در 
تصرف مستأجر می باشد. مزایده بصورت ششدانگ از مبلغ ارزیابی به مبلغ 12/650/000/000 ریال )دوازده میلیارد 
و ششصد و پنجاه میلیون ریال( در روز سه شنبه مورخ 1399/05/21 از ساعت 9 الی 12 ظهر در محل شعبه اول 
اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان پاسداران- پاسداران 3/1 شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می گردد. 
ضمناً چنانچه روز مزایده با تعطیل رس��می مصادف گردد جلس��ه مزایده روز بعد در همان محل و در س��اعت مقرر 
برگزار خواهد شد و مبلغ نیم عشر اجرایی و حق مزایده زائد بر مبلغ مزایده و سایر هزینه های قانونی اعم از معلوم و 
نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزایده می باشد. ضمناً شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد 
از مبلغ پایه کارشناس��ی به حساب س��پرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامیست. 

آ- 9904232 م.الف 120
اداره اجرای اسناد رسمی مشهد

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم نیلوفر قمری کارگر برابر وکالتنامه ش��ماره 22317 مورخ 1399/03/22 دفترخانه 182 مش��هد 
بوکالت از طرف ورثه مرحوم محمد تقی برادران خلخالی بجز ماشااله برادران خلخالی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه 
منضم به فرم تعهد جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی اس��ت س��ند 
مالکیت یک ثلث از چهار دانگ مش��اع از شش��دانگ اعیان یکصد و هفتاد و سه دربند دکان و هفت راهرو به شماره 
پالک 1632 الی 1811 فرعی از 5 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود 
گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 13682 دفتر 97 صفحه 344 
بنام مرحوم محمد تقی برادران خلخالی ثبت و سند به شماره چاپی 673947 صادر گردیده است ضمناً برابر سند 
اجاره 8775 مورخ 1342/12/06 دفتر 56 مش��هد در اجاره آقای محمدتقی و غیره قرار گرفته اس��ت. دفتر امالک 

بیش از این حکایتی ندارد......
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ- 9904233 م.الف 121
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه( به شماره بایگانی 9800130
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه فوق شش��دانگ یک باب منزل پالک ثبتی 1689 فرعی از یک اصلی بخش دو مه 
والت مالکیت حس��ین احتشامی )قوم( به موجب سند عادی خریداری از مالکین رسمی )آقای مهدی ابراهیم نیا و 
خانم زهرا حیدری عبدل آبادی مش��اعا و بالمناصفه( واقع در مه والت ، روس��تای عبدل آباد خیابان امام رضا )ع( 
9 – آیت اهلل بهجت 10 که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک فوق الذکر به مبلغ 1588563600 ریال )یک 
میلیارد و پانصد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد شصت و سه هزار و ششصد ریال ( ارزیابی شده و پالک فوق دارای 
11. 248 مترمربع عرصه و حدود 150 مترمربع اعیانی دارای انشعابات تلفن ، آب ، برق و گاز که برابر گزارش مامور 
اجرا ملک مزبور در تصرف همسر مرحوم حسین احتشامی میباشد و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1399/05/27 در اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان واقع در فیض اباد بلوار خرمشهر از طریق مزایده بفروش میرسد. 
مزایده ششدانگ پالک مزبور از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود.الزم به ذکر 
است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق ، گاز اعم از حق انشعاب و یاحق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز درصورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق 
از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول میگردد ضمنا چنانچه روز مزایده 

تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یانماینده 
قانونی وی در جلسه مزایده می باشد و بازدید از ملک موصوف موصوف نیز صرفا از ساعت 8 الی 12 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/05/22 و باهماهنگی با واحد اجرای این اداره میسر می باشد. آ-9904249
علی اکبر شجاعی 

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاداقتصاد روزنامـه صبـح ایـران 6
e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

 اگر مکانیزم شفاف نباشد©
 وام ودیعه مسکن هم پرونده قضایی خواهد داشت

اعطای وام ودیعه مســکن به مســتأجران که با تبلیغات زیادی از سوی دولت 
مطرح شد، از همین ابتدای امر به دلیل نواقص زیاد آن  شکست خورده است. وام 
ودیعه ای که عنوان حمایتی می گیرد سود ۶٠٠هزار تومانی نباید از آن پس گرفته 
شود، اگر برچسب حمایت دولت از اقشار نیازمند روی آن زده می شود. از سوی 
دیگر زمانی دولت می تواند در چنین طرحی موفق عمل کند که سامانه اطالعاتی 
جامعی از مســتأجران و نیازهای مبرم را طراحــی و اطالعات الزم را در اختیار 
داشته باشــد. در غیر این صورت هر گونه برنامه و طرحی برای دور زدن دولت و 
داللی و واسطه گری در آن ایجاد می شود. وقتی بانک اطالعاتی دولت در هر حوزه 
و بخشی کامل باشد، قطعاً کارها براساس روال و منطق درست پیش می رود، اعم 
از وام ودیعه مسکن یا بیمه بیکاری. فقدان سامانه های اطالعاتی و بی عملی دولت 
در همین دوران کرونا موجب شد بسیاری از کسانی که جزو نیازمندان واقعی به 
شمار می روند در گروه حمایت شوندگان قرار نگیرند؛بنابراین به دلیل نبود مکانیزم 
شناسایی و شفافیت الزم، کسانی که شغل خود را به دلیل شیوع کرونا از دست 

داده اند، در تنگنای معیشتی به سر می برند. 
عدم طراحــی و راه اندازی بانک اطالعات مســکن و نواقصی که در شناســایی 
مســتأجران رخ می دهد )در برخی موارد حتی وام دریافت نشده ولی در مسیر 
خرید و فروش با کارت ملی و مشمول رفتارهای واسطه گری و داللی شده است( 
تا زمانی که ســامانه های الزم برای شناسایی نیازمندان و دهک های کم درآمد و 
مستأجران راه اندازی نشود، دولت نمی تواند مدعی حمایت چندانی از مستأجران 
و گروه های آسیب پذیر جامعه باشد. بهتر بود دولت مبلغی روی وام ودیعه مسکن 
می گذاشت و با مشارکت انبوه سازان و بخش خصوصی با اعطای زمین رایگان و 
مصالح ساختمانی دولتی، گامی برای صاحب خانه کردن مستأجران برمی داشت، 
چرا که با مقدار تســهیالت بیشتری از وام ودیعه مسکن در بسیاری از شهرهای 
متوسط و کوچک و روستاها، امکان ساخت مسکن ملکی برای مستأجران وجود 
دارد. ســاخت خانه های ارزان برای گروه های ضعیف و کم برخوردار جامعه یکی 
از مهم ترین وظایف دولت اســت، چرا که الزم نیست برای این گروه ها خانه های 
الکچری همانند منازل برخی صاحب منصبان در شمال شهر تهران ساخته شود. 
متأســفانه دولت همیشه به دنبال انتخاب بدترین گزینه بوده است، در حالی که 
می توانــد با وام ودیعه و مشــارکت و کمک به بخش خصوصی، با خانه دار کردن 

مستأجران، چالش های اقتصاد مسکن را به شدت کاهش دهد.
بی تردید اگر ســاز و کار روشنی برای اعطای وام ودیعه مسکن اندیشیده نشود با 
فضای داللی و واسطه گری احتمال اینکه پرونده قضایی ناشی از این موضوع  کار 
دستگاه قضایی را سخت تر کند، وجود دارد.پر واضح است چنین طرح هایی هیچ 
مشکلی از بخش مسکن کشور حل نمی کند و نمی توان آن را کمک مطلوبی به 

رفع مشکالت مستأجران عنوان کرد.

الستیک دوباره گران شد !©
تسنیم: سخنگوی انجمن الستیک کشور گفت: قیمت ارز مصرفی در صنعت 
الســتیک چهار برابر شــده و به همین دلیل مجوز افزایش مجدد ۲۵درصدی 
قیمت ها برای تولیدکنندگان این بخش صادر شده است.مصطفی تنها با اشاره به 
اینکه تولیدکنندگان تایر در تیرماه امسال به صورت علی الحساب مجوز افزایش 
3٠ درصدی قیمت محصوالت خــود را دریافت کرده بودند، اظهار کرد: در آن 
مقطع تأکید شد که نیاز تولیدکنندگان به افزایش قیمت بیش از این رقم است و 
قرار شد سازمان حمایت این موضوع را به صورت کارشناسی بررسی و در نهایت 

مجوز جدید افزایش قیمت را به تولیدکنندگان ارائه دهد.
وی گفت:  قیمت ارز مصرفی در صنعت تایر چهار برابر شــده و تولیدکنندگان 
نمی توانند با قیمت های قبلی به فعالیت خود ادامه دهند، چرا که توجیه اقتصادی 
ندارد. سخنگوی انجمن  الستیک کشور اضافه کرد: برهمین اساس سازمان حمایت 
مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی تایر را برای تولیدکنندگان صادر کرده است .

بنگاه داری بانک ها ادامه دارد

کلید خانه های خالی درگاوصندوق بانک ها 
اقتصاد/زهرا طوسی: بانک ها به عنوان ابر مالکان 
که تعادل قیمت مسکن و به تبع آن اجاره بها را در 
کشور به هم زده اند با دقت از سند خانه های خالی 
در گاوصندوق های فوالدیشان مراقبت می کنند و 
در عین حال بــرای حمایت از جامعه ۷ میلیونی 

مستأجر وام ودیعه مسکن می دهند!
قیمت مســکن در ادامه روند رو به رشد هفت ماه 
اخیر خود در شــهر تهران به میانگین ۲۱میلیون 
تومان در هر مترمربع رسیده است. طبق گزارش 
رسمی وزارت راه و شهرسازی؛ متوسط قیمت هر 
مترمربع واحد مسکونی در تهران در تیر ماه نسبت 

به خرداد ماه ۱٠درصد افزایش یافته است.
این روند رشــد در همین ماه های اندک گذشته 
موجب شد تا شاخص نقطه به نقطه تورم سالیانه 
مســکن نیز که اواخر ســال گذشــته به حدود 
3۵درصد رسیده بود به ۵۴درصد در تیر ماه امسال 
برسد که نشــان می دهد سیاست های دولت هم 

نتوانسته جلو سفته بازی در این بازار را بگیرد.

 بانک ها پیشتاز خرید»
 و دپو  زمین و ساختمان

در این میان میزان افزایش دستمزد تا سقف ۲٠درصد 
و حق مسکن هم 3٠٠هزار تومان در نظر گرفته شده 
که هنوز به تصویب دولت نرسیده است.  در حالی که 
نیمی از خانوارها در دهک های کم درآمد و کارگری 
مستأجر بوده و به  واســطه افزایش بی رویه قیمت 
مســکن و گرانی اجاره بها به خاک سیاه نشسته اند، 
نگاهی به سیاهه دارایی های بانک ها نشان می دهد 
بانک ها پیشــتاز خرید و دپوی زمین و ساختمان 
در کشور هستند و ســکان تعیین و هدایت نرخ ها 
را در دســت دارند.وزارت راه و شهرسازی همزمان 
با شناســایی بخش اعظمــی از خانه های خالی به 
بانک هایی رسیده است که سال های طوالنی در خأل 
اجــرای قانون مالیات بر خانه های خالی، واحدهایی 
الکچری ساخته و وارد بازار نکرده اند. معاونت مسکن 
وزارت راه اعالم کرده است یک هزار واحد مسکونی 
در اختیار یک بانک است که سال های طوالنی خالی 
مانده است و بخشی از ســهام این بانک در اختیار 
دولت و بخشی هم در اختیار بخش خصوصی است. 
چند ســال پیش هم معاون وزیر اقتصاد گفته بود 

بانک ها باید شــعبه های خود را از محدوده ۲3هزار 
شــعبه به محدوده ۱۱هزار شعبه برسانند که امروز 
نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه بانک ها به دلیل 
دپــوی کلی زمیــن و ســاختمان در ترازنامه های 
خود با افزایش ســرمایه از محل تجدیــد ارزیابی 
دارایی های غیرمنقول خود در واقع تشویق می شوند.

الزام  بانک ها به فروش و عرضه واحدهای »
مسکونی

طبق گفته اقبال شــاکری، 
عضــو کمیســیون عمران 
مجلس، متأسفانه بانک ها با 
در  مــردم  ســرمایه های 
بخش های مختلف اقتصادی 
هزینه می کنند، اما در زمان ارائه تسهیالت به مردم 
از نبود منابع اعتباری دم می زنند از این رو به شدت 

باید با بانک های متخلف برخورد شود.
وی با اشــاره به اظهارات مســئوالن وزارت راه و 
شهرسازی مبنی بر اینکه بخشی از خانه های خالی 
از سکنه در مالکیت بانک ها قرار دارند، می افزاید: 
منابــع اعتباری بانک ها به جای ســرمایه گذاری 
غیرقانونــی در بازارهای اقتصــادی باید در قالب 
تسهیالت حمایتی به بخش های تولیدی ارائه شود.

به اعتقاد شــاکری، وزارت امور اقتصادی و دارایی 
باید بانک ها را ملزم به خروج از بنگاه داری و فروش 
اموال و دارایی هایی مانند خانه های خالی از سکنه 
کند، با این اقدام بانک ها می توانند تمرکز بیشتری 
برای حمایت از بخش های تولیدی به ویژه تولید 
مسکن داشته باشند. قطعاً با ساماندهی خانه های 
خالی از سکنه متعلق به بانک ها، عرضه این گونه 
مساکن افزایش خواهد یافت و تأثیر چشمگیری در 

کاهش قیمت مسکن می گذارد.

بانک ها هلدینگ مسکن و کاال دارند»
نایب رئیس  عقبایی،  حسام 
اتحادیه امالک تهران نیز در 
این باره می گوید:  در حالی 
کــه دولت تــالش می کند 
مسکن از کاالی سرمایه ای 
به مصرفی تبدیل شود، چند بانک با هدف افزایش 

سرمایه خود با ساخت واحدهای 
لوکس و با متراژ بزرگ و احتکار 
آن، قیمت های خانه در مناطق 
مختلف شــهر را باال می برند. به 
گفتــه عقبایــی، بســیاری از 
بانک های دولتــی و خصوصی 
واحدهــای  صاحــب  اکنــون 
مسکونی هستند و حاشیه سود 
بسیار باالیی که در حوزه خرید و 
فروش ســاختمان وجود دارد، 
دلیل آن اســت. بــرای مثال از 
اســفند سال گذشــته تاکنون 

ســرمایه یک هزار میلیاردی یــک بانک در حوزه 
مسکن به دو برابر رسیده است که در این مدت با 
فعالیت بانکداری نمی توانســت به چنین سودی 
دست یابد.وی تأکید می کند: بانک ها هلدینگ های 
مختلفی راه انداخته اند، عالوه بر هلدینگ مسکن 
اکنون شــاهد فعالیت بانک ها در هلدینگ کاال و 
کاالی تجاری هستیم که آن نیز خالف قانون است.

بانک ها یکی از عوامل رشد قیمت مسکن»
عقبایــی در تحلیل چرایی ورود بانک ها به عرضه 
ساخت  و ســاز و احتکار مسکن، می گوید: وقتی 
بانک هــا از مردم ســپرده می گیرند به خصوص 
در دوره ای که رقابت بانک ها در جذب ســرمایه 

باال بود، برای پرداخت ســود به 
با این هدف که  ســپرده گذاران 
بیشــتری  ســرمایه گذار  جذب 
داشته باشــند، اصل پول را وارد 
حوزه ســاختمان کردند که در 
ایران به دلیل نوسان دائم قیمت 
و افزایــش قیمت ها، ســودهای 
بــاالی ۱٠٠درصــدی و حتــی 
۲٠٠درصدی را برای بانک دارد. 
وقتــی بانک به چنین ســودی 
برســد دیگر پرداخت ۲٠درصد 
سود برای مشتری اصالً سنگین 
نیســت.وی می افزاید: تأکید می کنیم بانک بنگاه 
اقتصادی نیست و در دنیا بانکداری برای تسهیل 
روابط اقتصادی تعریف می شــود. بانک باید برای 
ترویــج تولید اقتصادی و کمــک به عرصه تولید 
حرکت کند نه اینکه خود به بنگاه اقتصادی تبدیل 
شود.اکنون بانک ها نه تنها بنگاه داری می کنند بلکه 
عاملی در جهت رشد قیمت مسکن شده اند و به 

نابسامانی در چرخه عرضه کمک می کنند.

بورس مسکن یک بنگاه داری جدید»
عقبایی تأکید می کند: سازمان های نظارتی وظیفه 
دارند جلو اقدام های بانک ها را بگیرند و اموال مازاد 
را به فروش برســانند. اکنون هشدار می دهیم که 

بانک ها به سمت  بورس هم راه افتاده اند و پس از 
ماجرای بنگاه داری در حوزه امالک، بورس مسکن 

هم یک بنگاه داری جدید برای بانک ها است.
وی یادآور می   شود: در حالی که تالش دولت تبدیل 
مسکن به کاالی مصرفی است و نه سرمایه ای، این 
اقدام بانک ها با هدف افزایش ســرمایه آن ها انجام 
می شود. سیاست بانک ها سیاست توسعه و عرضه 
مسکن نیست بلکه سیاست آن ها افزایش سرمایه است 
و اگر برخورد نشود دوباره قیمت ملک را باال می برند.

آغاز به کار سامانه امالک و اسکان»
بــا ایــن حــال محمــود 
محمودزاده، معاون مسکن و 
و  راه  وزارت  ســاختمان 
شهرسازی ضمن اعالم خبر 
آغاز به کار سامانه امالک و 
اسکان، می گوید:  پس از تکمیل فرایند بارگذاری 
اطالعات در ســامانه امالک و اســکان، عملیات 
شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز 
شــده و اطالعات واحدهای مســکونی خالی نیز 
مشخص شده است. معاون مســکن وزارت راه و 
شهرسازی در تشریح گام های بعدی به منظور اخذ 
مالیات بر خانه های خالی، عنوان کرد: مرحله بعدی 
پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی، ارسال 
پیامک از سوی ســامانه به مالک های حقیقی و 
حقوقی این واحدهای مسکونی است تا نسبت به 

تعیین وضعیت واحد مسکونی خود اقدام کنند.
وی در تشریح اقدام های این وزارتخانه در ارتباط 
با سامانه امالک و اسکان، توضیح داد: با شناسایی 
مالکان واحدهای متعدد مسکونی از طریق سامانه 
و تعیین تکلیف آن ها در زمان مشخص، اطالعات 
تکمیلی در اختیار اداره مالیات خواهد بود تا اقدام 

الزم را انجام دهند.
محمودزاده در ادامه ضمن اشاره به مشوق های در 
نظر گرفته شده به منظور حضور سرمایه گذاران در 
حوزه ساخت مســکن، گفت: هدف این است که 
واحد های مسکونی ساخته شده وارد بازار شوند و 
درخواست ما از مالکان این است که این واحد های 
مســکونی را در بازار برای خرید و فروش و اجاره 

ارائه کنند.

اکنون بانک ها نه تنها 
بنگاه داری می کنند 
بلکه عاملی در 
جهت رشد قیمت 
مسکن شده اند 
و به نابسامانی در 
چرخه عرضه کمک 
می کنند

بــــــــرش

با اصالح تصمیم اولیه، وام ودیعه مسکن مستأجران در قالب عقد مرابحه ارائه می شود   فارس:»مصباحی مقدم« عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: با توجه  به آرای مطرح شده در شورای 
فقهی، نحوه پرداخت تسهیالت به مستأجران به صورت ودیعه مسکن منتفی شد. نحوه پرداخت به صورت عقد مرابحه خرید کاال و خدمات خواهد بود. مستأجران پس از دریافت تسهیالت می توانند نسبت به خرید 

کاال و خدمات اقدام کنند که یکی از این خدمات می تواند مسکن و محل سکونت تلقی شود. تسهیالت عقد مرابحه خرید کاال جزو زیرمجموعه قرض تلقی نخواهد شد.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 عطا بهرامی، اقتصاددان و استاد دانشگاه
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    صفحه 6

آگهی مزایده پرونده اجرائیه کالسه 94/92/1797
بموجب پرونده اجرائی کالسه فوق شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم فرزانه دائمی نام پدر: 
محمد تاریخ تولد: 1351/6/29 ش��ماره ملی: 3671103353 ش��ماره شناسنامه: 925 جهت وصول 500 
عدد س��که بهار آزادی باستناد س��ند ازدواج ش��ماره 3247- 1386/6/20 دفترخانه ازدواج 38 و طالق 9 
شهر مشهد علیه ورثه مرحوم حسینعلی شهرکی شامل: 1- فائقه شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد 
1373/6/22 شماره ملی: 3660492582 شماره شناسنامه: 3660492582 و 2- مهراد شهرکی نام پدر: 
حس��ینعلی تاریخ تولد: 1387/11/15 ش��ماره ملی: 0929648161 شماره شناسنامه: 0929648161 با 
قیمومیت خانم سیده مهرناز زهرائی و 3- فاطمه شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 1377/3/20 شماره 
ملی: 3660720925 شماره شناسنامه: 3660720925 و 4- فرزاد شهرکی نام پدر: حسینعلی تاریخ تولد: 
1380/5/29 شماره ملی: 3660953733 شماره شناسنامه: 3660953733 و 5- مهرشاد شهرکی نام پدر: 
حسینعلی تاریخ تولد: 1383/11/24 ش��ماره ملی: 0927515751 شماره شناسنامه: 0927515751 با 
قیمومیت خانم سیده مهرناز زهرائی و 6- سیده مهرناز زهرائی نام پدر: سیدموسی تاریخ تولد: 1361/5/18 
شماره ملی: 2121932143 شماره شناسنامه: 448 مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پس از ابالغ اجراییه 
حسب درخواست بستانکار طی وارده شماره 58866- 1398/10/25 سهام مدیون )چهارصد سهم از یکهزار 
س��هم( نزد ش��رکت ابزار پیام نیرومند بازداشت و طبق نظریه کارشناس رس��می وارده به شماره 3812- 
1399/3/12 با مراجعه به آدرس شرکت واقع در مشهد احمدآباد بابک 10پالک 19 بموجب تغییرات ارائه 
ش��ده از ناحیه شرکت به شماره ثبت 25997 و شناسه ملی 10380414107 و طبق صورتجلسه هیئت 
مدیره مورخ 94/11/29 1- آقای پیام نیرومند ساعدی به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خانم 
عطیه ارجمند به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن تبریزی کالت به سمت عضو هیئت مدیره 
برای دو س��ال انتخاب گردیده اند و کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهدآور رس��می و بانکی با امضای منفرد 
مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 2- برابر نامه شرکت موصوف به شماره 121- 99/2/22 
مرحوم حسینعلی شهرکی 400 سهم از 1000 سهم را دارا می باشد و ارزش اسمی سهام شرکت ابزار پیام 
نیرومند برای هر سهم ده هزار ریال می باشد. 3- برابر نامه موصوف شرکت از سال 1391 تاکنون فعالیتی 
نداشته و با توجه به پیگیری به عمل آمده و حسب اظهارات مدیرعامل شرکت موصوف و اظهار نامه های داده 
شده ارزش واقعی هر سهم 2/550/000 ریال می باشد با توجه به اینکه مرحوم حسینعلی شهرکی دارای 
400 سهم می باشد ارزش 400 سهم به میزان 1/020/000/000 ریال می باشد. که پس از قطعیت ارزیابی 
در روز شنبه مورخ 1399/5/25 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده سهام مذکر در آدرس مشهد- 
بلوار امام خمینی- خیابان ثبت- شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد از مبلغ پایه 1/020/000/000 
ریال ش��روع و به باالترین مبلغی که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های 
مربوطه و نیز بدهی های مالیاتی و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن ها معلوم شده یا نشده 
بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد. هزینه های قانونی حق حراج به 
مبلغ 61/200/000 ریال و نیمعشر به مبلغ 51/000/000 ریال طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد. 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار می گردد. 
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. م.الف103
تاریخ انتشار آگهی: 1399/5/9  آ-9904277

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
محمدرضا اجتهادی عرب

حصروراثت
اقاي مهدي اسدي اقدام بطرح دعوي بطرفیت ورثه مرحوم محبعلي اسدي جیزآبادي بخواسته حصروراثت 
نموده وچنین اعالم میدارد که آن مرحوم درتاریخ 99,4,30دراقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین 

الفوتش عبارتند از 1.مهدي اسدي جیزابادي متولد73,2,10ب ش ملي 0740217771
2.محمداسدي جیزابادي متولد76,8,5به ش ملي 0740356569

3.محمدقاسم اسدي جیزابادي متولد38,8,1ب ش ملي 0749659661
4.خسرواسدي جیزابادي متولد33,5,10ب ش ملي 0748987339

5.محمدهاشم اسدي متولد41,1,4ب ش ملي 0749669004
6.پرویزاسدي متولد44,10,3ب ش ملي 0749679190

7.محمدصادق اسدي متولد 46,3,20ب ش ملي 0749687886
8.رفعت اسدي جیزابادي متولد35,4,8ب ش ملي0748987721
9.کنیزاسدي جیزابادي متولد25,1,14ب ش ملي 0749632682

10.عزت خانم اسدي جیزابادي متولد32,1,10ب ش ملي 0749648716
11.شهال اسدي جیزابادي متولد34,12,1ب ش ملي 0749651474

12.عابم تاج اسدي جیزابادي متولد44,9,20ب ش ملي 0749679182
13.رحیمه اسدي متولد 53,1,2ب ش ملي0749698985

14.خدیجه اسدي جیزابادي متولد29,2,7ب ش ملي 0749643994
15.افسراس��دي متولد36,3,6ب ش ملي 0748987835همسرمتوفي میباشد و بجز اینهاوارثي ندارد لذا 
مراتب فوق طي یک مرحله دریکي ازروزنامه هاي کثیراالنتش��ار درج اگهي نموده تاهرکسي نسبت ب آن 
مرحوم ادعایي داشته ویاوصیت نامه اي دارد ظرف مهلت فوق به شوراي حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه 

گواهي حصروراثت برابرمقررات قانوني وقضایي وامورحسبي صادرخواهدشد.آ-9904252
دبیر ح 2شوراي حل اختالف باخرز خدادادي

آگهي ابالغ دادخواست و وقت رسیدگي
بدینوس��یله به اقاي ش��یرعلي س��جادي مقدم فرزند علي فعال مجهوالمکان ابالغ مي شود که خانم عزت 
عس��کرزاده دادخواس��تي به خواس��ته تنظیم سند یک دس��تگاه اتومبیل س��واري پژو 206به ش پالک

42-691 ص 24 بطرفیت ش��ما به ش��عبه دوم شوراي حل اختالف باخرز ارائه وبه کالسه 99,222ثبت و 
براي روز چهارشنبه مورخه 99,6,5ساعت5:30عصر وقت رسیدگي تعیین گردیده است لذا به استناد ماده 
73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیرالنتش��ار درج مي گردد ش��ما مي توانید قبل از رسیدگي به 
دبیرخانه ش��وراي حل اختالف ش��عبه دو شهرستان باخرز به نشاني بلوار امام خمیني جنب دفتر نماینده 
مجلس مراجعه وبا ارائه آدرس جدید خود نسخه ثاني دادخواست و ضمائم را دریافتودر وقت مقرر جهت 

رسیدگي در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابارسیدگي خواهد شد.آ-9904258
مسئول دبیرخانه سعبه دو شوراي حل اختالف باخرز

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان خراسان رضوی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اس��ت س��ند مالکیت دفترچه ای به شماره س��ریال 228192 به میزان ششدانگ یک قطعه 
زمین به ش��ماره پالک  2421 فرعی مفروز از 2153 فرعی از 120 اصلی بخش 3 زبرخان که متعلق 
به ش��رکت نامبرده می باش��د به علت جابجایی مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص 
گردید که س��ند مالکیت مزبور ذیل دفتر 45 صفحه 391 ذیل ش��ماره ثبت 5919 به نام شرکت برق 
منطقه ای خراس��ان ناحیه نیش��ابور به نمایندگی از دولت جمهوری اس��المی ایران ثبت و سند صادر 
گردیده اس��ت و دفتر امالک بیش از این حکایتی این دارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رس��می نسبت به صدورس��ند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 

99/05/09  آ-9904269
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان خراسان رضوی به استناد دو برگ استشهادیه گواهی 
امضا ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اس��ت س��ند مالکیت دفترچه ای به شماره س��ریال 228191 به میزان ششدانگ یک قطعه 
زمین به ش��ماره پالک  2422 فرعی مفروز از 2153 فرعی از 120 اصلی بخش 3 زبرخان که متعلق 
به ش��رکت نامبرده می باش��د به علت جابجایی مفقود گردیده که با بررس��ی دفتر امالک مش��خص 
گردید که س��ند مالکیت مزبور ذیل دفتر 45 صفحه 394 ذیل ش��ماره ثبت 5920 به نام شرکت برق 
منطقه ای خراس��ان ناحیه نیش��ابور به نمایندگی از دولت جمهوری اس��المی ایران ثبت و سند صادر 
گردیده اس��ت و دفتر امالک بیش از این حکایتی این دارد. لذا به اس��تناد ماده 120 آئین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکرمیگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده 
و یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباشد  ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشاراین آگهی اعتراض 
کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت و یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رس��می نسبت به صدورس��ند مالکیت المثنی وتسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. انتشار: 

99/05/09 آ-9904270
سید حسن پورموسوی - رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

آگهی مزایده اموال منقول نوبت اول
به موجب پرونده کالس��ه 9900102 اجرایی شورای حل اختالف زبرخان آقای سید حسین حسینی 
محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 200/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیزمبلغ 1/250/000 ریال 
بابت هزینه دادرسی در حق محکوم له سیده فرشته حسینی و مبلغ 10/000/000ریال بابت نیم عشر 
دولتی در حق دولت چون مشارالیه نسبت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده حسب تقاضای محکوم 
له اموالی توقیف و توسط کارشناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/06/01ساعت 10 صبح روز 
شنبه در محل اجرای احکام شورای حل اختالف زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد.

ل��ذا طالبین خرید وش��رکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزای��ده به این اجرا مراجعه تا 
ترتیب بازدید آنان از اموال مورد مزایده مهیا شود. مزایده از نرخ پیشنهادی نوبت اول شروع شده وبه 
فردی که باالترین مبلغ را پیشنهادنماید فروخته خواهد شد ضمنا هزینه های حراج و نقل و انتقال به 
عهده خریدار می باشد و اجرای 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 ش��د. 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 ش��رح ذیل می باش��د: 1-یک باب منزل مسکونی به مس��احت 246 مترمربع واقع دردّرود 
این ملک عرصه و اعیان و تاسیس��ات و امتیازات در حال حاضر6/334/000/000 ریال بر پایه قیمت 

کارشناسی برآورد گردید.آ-9904271
.قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف زبرخان- حسن همتی فر

آگهی مزایده اموال منقول نوبت دوم
به موجب پرونده کالس��ه 980213 اجرایی شورای حل اختالف زبرخان آقای سید رشید سجادیان و 
آقای یوسف نصیرایی محکوم است به پرداخت مبلغ 490/000/000 ریال بابت اصل خواسته و نیز در 
حق محکوم له آقای رجبعلی آخوندی و نیز پرداخت مبلغ168/548/060 ریال بابت نیم عشر دولتی 
در حق دولت چون مش��ارالیه نس��بت به تودیع بدهی خود اقدامی ننموده حس��ب تقاضای محکوم له 
اموالی توقیف و توس��ط کارشناس ارزیابی و مقرر گردید در تاریخ 1399/06/10 ساعت 10 صبح روز 
دوشنبه در محل اجرای احکام دادگاه زبرخان از طریق مزایده حضوری به فروش می رسد لذا طالبین 
خرید وش��رکت در مزایده می توانند پنج روز قبل از انجام مزایده به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید 
آنان از اموال مورد مزایده مهیا ش��ود. مزایده از نرخ پیش��نهادی نوبت اول ش��روع شده وبه فردی که 
باالترین مبلغ را پیش��نهادنماید فروخته خواهد ش��د ضمنا هزینه های حراج و نقل و انتقال به عهده 
خریدار می باشد و اجرای 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 س��پرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت 
ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. اموال مورد مزایده و قیمت پایه آن توسط کارشناس ارزیابی گردیده 
به ش��رح ذیل می باشد: یک دستگاه وکیوم یک ماشین بسته بندی مواد غذایی مدلm8000 سریال 
456,131س��اخت آلمان سال 1977 واقع در ش��رکت زرین ممتاز خراسان به ارزش600,000,000 

ریال برآورد گردید.آ-9904272
 قاضی شعبه اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف زبرخان

 حسن همتی فر

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

نظر به دستور موارد یک و سه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت 
اسناد و امالک شهر فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل 

اگهی می گردد .                
1� آقای محمد رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 
231/33  متر مربع ، از پلالک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از بنیاد 
مستضعفان انقالب اسالمی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � میالن شهید اله وردی 5 ) کوچه حافظ 9( 
2� آقای حمید رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 
128/21  متر مربع ، از پلالک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از آقای 
ذبیح اله دانش مقدم  � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � میالن شهید اله وردی 5 ) کوچه حافظ 9( 
3� آقای محمد رحمان زاده فرزند اسداله نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ، به مساحت 144/43  
متر مربع ، از پلالک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخش یک فردوس ، خریداری مع الواسطه از بنیاد مستضعفان 
انقالب اس��المی   � مکان وقوع ملک شهرس��تان فردوس � میالن ش��هید اله وردی 5 ) کوچه حافظ 9(                                                                                   
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  
نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش��ر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی 
نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم دادخواس��ت در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه خواه��د ب��ود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-9904273
تاریخ انتشار نوبت اول:   09/ 1399/05
تاریخ انتشار نوبت دوم :  1399/05/25

محمود جهانی مهر 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیی��ن و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139960318603003231 مورخ 1399/03/24 
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ،تصرفات مالکانه بالمعارض آقای احمد رضا شالچیان رابع فرزند 
ابوالفضل به شماره شناسنامه 759 صادره ازتهران در قریه پستک در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر ساختمان جهت الحاق به پالک مجاور به شماره 1408 باقیمانده فرعی سنگ 
اصلی 56 به مساحت 11/85 مترمربع پالک فرعی 6780 از اصلی 56 مفروز مجزی از پالک 1409 
از اصلی 56 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقایان داریوش انصاری پیرسرائی و 

حسن دوستدار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ب��ه م��دت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظ��رف مدت یکماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.م الف 

801  آ-9903615
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/09
حسین اسالمی کجیدی - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موضوع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیی��ن و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای ش��ماره 139960318603003232 مورخ 1399/03/24 
هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ،تصرفات مالکانه بالمعارض خانم زهره انصاری پیرسرائی 
فرزند محمد حس��ن به شماره شناسنامه 297 صادره از تنکابن در قریه پستک در سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر س��اختمان جهت الحاق به پالک مجاور به شماره 1408 
باقیمانده فرعی سنگ اصلی 56 به مساحت 11/85 مترمربع پالک فرعی 6780 از اصلی 56 مفروز 
مج��زی از پالک 1409 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقایان 

داریوش انصاری پیرسرائی و حسن دوستدار محرز گردیده است .
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
ب��ه م��دت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظ��رف مدت یکماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.م الف 

803  آ-9903616
تاریخ انتشار نوبت اول:1399/04/25

تاریخ انتشار نوبت دوم :1399/05/09
حسین اسالمی کجید - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت 

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

امالک واقع دربخش6 یزد- تفت و توابع
3821 - اصلی – خانم مهوش کیانوش نسبت به ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتی از پالک

ثبتی برابربه مساحت 336/20 مترمربع بموجب رای شماره 139960321006000341 مورخ 1399/02/31 
واقع در تفت موروثی و خریداری عادی مع الواسطه از آقای سید حسین کیانوش مالک رسمی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتیکه اشخاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع 

قضائی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9903653
تاریخ انتشارنوبت اول: چهارشنبه 1399/04/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: پنجشنبه 1399/05/09

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000839  مورخ  99/03/26 هیات 
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 اقای حس��ن صحرا کار   فرزند 
محمد  بشماره شناسنامه16873 صادره از بیرجند  و کد ملی 065169514   در ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت 6773/19 متر مربع از پالک 1405 � اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل 
مالکیت محمد رضا علوی نیک و بانک کشاورزی   محرزگردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903568
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/09                          
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 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001001154  مورخ  99/04/22 هیات 
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 اقای محمد حسین توسلی  فرد 
فرزند محمد   بش��ماره شناس��نامه 1  صادره از بیرجند  و کد ملی 0652475817   درشش��دانگ یک 
قطعه باغ منزل به مساحت 268/50 متر مربع پالک شماره 234 فرعی از 674 � اصلی واقع در خراسان 
جنوبی بخش 2 حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت علی اکبر بهلگردی محرزگردیده اس��ت . لذا 
ب��ه منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9903569
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/09                          
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 

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون و ماده 13 آئین نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139960308001000847  مورخ  99/03/26 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی کد خدا   فرزند 
س��فرعلی   بش��ماره شناس��نامه 20  صادره از بیرجند  و کد ملی 0653272561  در ششدانگ یکباب 
س��اختمان به مس��احت 64/28 متر مربع قس��متی از پالک 1476 � اصلی بخش دو حوزه ثبت ملک 
بیرجند خریداری از مالک رسمی آقایان محمد حسین نصیری و علیجان کوره گزی محرزگردیده است 
. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 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.9903571
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/04/24                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/05/09                          
علی فضلی -  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند
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تغییر سیستم ظرفیت پذیرش دانشجو از سال ۱۴۰۰  ایرنا: معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، از تغییر سیستم ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها از سال ۱۴۰۰ خبر داد. علی خاکی صدیق 
گفت: در طرحی که تدوین شده یک ظرفیت کالن پذیرش به دانشگاه ها برای پذیرش دانشجو اختصاص یافته و این اختیار به دانشگاه داده می شود که این ظرفیت را در چه رشته ها و مقاطعی تقسیم کند. وی افزود: 

دانشگاه ها برای رشته های جدیدی که دایر می کنند، ظرفیت بیشتری اختصاص می دهند تا جذب بهتر دانشجو انجام شود.

مسئول چینی واکسن کرونا را روی خودش آزمایش کرد©
ایرنا: رئیس مرکز کنترل و پیشــگیری 
از بیماری های چین، واکســن ضد کرونا 
ساخت این کشــور را روی خود آزمایش 
کرد. دکتر »گائو فو« سه شنبه شب در یک 
کنفرانس آنالین در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد: این اقدام را با هدف تشویق مردم و 
آماده سازی ذهنیت آنان برای استفاده از 

واکسن انجام داده است. این مقام چینی اظهار امیدواری کرد تا پاپیز به واکسن ضد 
کرونا دست یابد. رئیس بهداشت چین پیشتر ادعا کرده بود نخستین واکسن ویروس 

کرونای چین می تواند تا ماه سپتامبر آماده شود.
گزارش ها حاکی است، چین با شرکت های آمریکایی و بریتانیایی برای دستیابی به 
نخستین واکســن کرونا در جهان رقابت می کند. سینوفارم و سینوواک دو واکسن 
ساخت چین هستند که به ترتیب در امارات متحده عربی و برزیل وارد مراحل نهایی 
آزمایش شده اند، زیرا کاهش شمار مبتالیان در چین، کار را برای دانشمندان به منظور 

آزمایش این واکسن ها در داخل کشور دشوار کرده است.

بیل گیتس:

»ایالن ماسک« برود موشک هایش را بسازد ©
ایسنا: بیل گیتس طی مصاحبه اخیر 
خود، به خاطر انتشــار اطالعات اشتباه 
در مورد کووید۱۹، به »ایالن ماســک« 
اعتراض کرد. به گزارش فیوچریســم، 
انتشار  بیل گیتس، »ایالن ماسک« را به 
اطالعات غلط در مــورد ویروس کرونا 

متهم کرد.
گیتــس طی یک مصاحبه آنالین، به صحبــت در مورد اطالعات غلط مربوط 
به ویــروس کرونا پرداخــت و هنگامی که صحبت به نظرات ایالن ماســک 
رســید، گیتس گفت به نظر می رسد مدیرعامل اسپیس ایکس و تسال متوجه 

صحبت های خود نیست.
وی در این باره گفت: نظراتی که ماســک ارائه می دهد، به شکل عجیبی غیرمعمول 
هستند. ایالن ماسک از زمان آغاز شیوع کووید ۱۹، اطالعات اشتباهی را در مورد شمار 
ازدست  رفتگان ارائه داده است. او بارها خطر ابتال به ویروس کرونا را نادیده گرفته و 

اظهار داشته کودکان از این بیماری مصون هستند.
گیتس گفت: ماســک در زمینه کشف واکسن فعالیتی ندارد. او می تواند خودروهای 
الکتریکی عالی بسازد و موشک هایش نیز عملکرد خوبی دارند؛ در نتیجه نباید اجازه 
داشــته باشــد در مورد موضوعاتی مانند ویروس کرونا صحبــت کند.  من امیدوارم 

ایالن ماسک وارد حوزه هایی نشود که در آن ها سررشته زیادی ندارد.
این مشکل فقط به ایالن ماسک محدود نمی شود، زیرا به گفته گیتس، ذات اینترنت 

و رسانه های اجتماعی، گسترش اطالعات اشتباه را به کاری ساده تبدیل می کند.

بالتکلیفی برگزاری کنکور سراسری ادامه دارد

آزمون چهارگزینه ای در دوراهی©
پیش  مصدق:  محمود  جامعه-  گروه 
از برگزاری کنکور امســال، یک رقابت و 
کشمکش جدی دیگر برای برگزاری و یا 
عدم برگزاری این آزمون در جریان است. 
عده ای ویروس کرونا و تبعات ناشــی از 
اجتماع گروه زیادی از داوطلبان را دلیلی 
بــرای موکول کردن آن بــه وقتی دیگر 

می دانند و در مقابل گروهی همچون مســئوالن سازمان سنجش و وزارت علوم تأکید 
بســیاری بر اجرای آن در زمان مقرر دارند. قرار اســت ستاد ملی مبارزه با کرونا پس از 

بررسی دالیل دو طرف، حرف آخر را در همین چند روز باقیمانده بزند.

اگر آزمون ها برگزار نشود ...»
دکتر مجتبی شریعتی نیاســر، معاون سابق آموزشــی وزارت علوم، به قدس می گوید: 
برگزاری کنکور در موعد مقرر بــرای دانش آموزانی که محدودیت زمانی بابت خدمت 

سربازی دارند اهمیت دارد، چون اگر زمان را از دست بدهند، متضرر می شوند.
وی می گوید: تجربه در داخل و خارج کشور نشان داده حفظ  سالمت حاضران در کنکور 

قابل تأمین است، اگر بر روند اجرای آن مدیریت درستی شود.
شریعتی نیاسر، فشار روحی به دانش آموزان، دانشجویان و خانواده ها را یکی از پیامدهای 
منفی تعویق زمان برگزاری کنکور می خواند و می گوید: وقتی برای سومین بار موضوع 
تغییر زمان کنکور مطرح شده است بعضی از افراد از شرکت در کنکور پشیمان شدند و 
تصمیم گرفتند یا وارد بازار کار شوند یا برای ادامه تحصیل به  دانشگاه های خارج از کشور 
بروند. وی به هم خوردن برنامه ریزی های نظام دانشــگاهی را یکی دیگر از تبعات منفی 
برگزار نشدن آزمون های سراسری می داند و می گوید: در حال حاضر اگر یک سال طبق 
روال آزمون برگزار نشود و دانشگاه ها دانشجو پذیرش نکنند نه تنها برخی از دانشگاه ها از 
لحاظ مالی دچار مشکالتی می شوند بلکه ظرفیت دانشگاه ها متأثر از این قضیه می شود و 

در این صورت جامعه علمی  و نسل جوان ما متضرر می شوند. 
شریعتی نیاسر با تأکید بر اینکه نباید بی تدبیری خود را به حساب ویروس کرونا بگذاریم، 
تصریح می کند: باالخره نظام مدیریتی  کشور باید برنامه ریزی های جاری را متناسب با 
شــرایط جامعه تدوین، اجرا و مدیریت کند،چون نمی شود اگر زلزله ای رخ داد و یا یک 
بحرانی مثل کرونا پیش آمد، کل برنامه های کشور تحت تأثیر قرار بگیرد، به طوری که 
اصالً اجرا نشود. ما باید شیوه های اجرای برنامه ها را اصالح کنیم.  نمی شود به بچه ها گفت 
بی خیال یک سال عمرتان شوید چون ما نمی توانیم هماهنگی کنیم و اصول بهداشتی 

را رعایت نماییم.
معاون ســابق آموزشی وزارت علوم تصریح می کند: به عنوان کسی که سال ها در حوزه 
آموزشی تجربه دارد، معتقدم کنکور به خوبی قابل برگزاری است اما باید شرایط آن را به 
خاطر محدودیت های کرونایی فراهم کنیم که قطعاً دستگاه های مجری تدابیر الزم برای 

این منظور را پیش بینی کرده اند . 

هیچ کدام از آزمون ها به تعویق نمی افتند»
حسین قنبری، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت، با اشاره به اینکه امکان تعویق و یا 
حتی حذف آزمون های پیش رو به هیچ عنوان وجود ندارد، به ایسنا می گوید: ما نمی توانیم 
آموزش پزشکی را تعطیل کنیم. دانشجویان سال اول دوره دستیاری باید برای ترم آینده 
وارد چرخه درمانی کشور شوند و با تعویق برگزاری آزمون ها از جمله آزمون دستیاری، 
نیاز کشور به سیستم درمانی با اخالل مواجه می شود و دانشجویان دوره دستیاری  نیز 
باید بتوانند از ابتدای ترم وارد بیمارستان های کشور شوند و ما نیازمند خدمات ارائه شده 

از سوی این دانشجویان در شرایط فعلی شیوع کرونا هستیم. 

»تعویق« یا »برگزاری کنکور در فضای باز«»
از سوی دیگر اما مخالفان بر خواسته شان مبنی بر تعویق برگزاری آزمون های سال ۹۹  
اصرار دارند. مینو محرز، عضو کمیته کشوری ستاد مقابله با کرونا از جمله این افراد است 
که می گوید:  در شرایط فعلی هیچ گونه تجمعی توصیه نمی شود. کنکور حدود دو ساعت 
زمان می برد و افراد در محیطی بسته باید بنشینند  و این در حالی است که اعالم می شود 
در محیط های بسته حتی با استفاده از ماسک امکان سرایت بیماری وجود دارد؛ بنابراین 
درخواستم این است که این آزمون یک ماه دیگر به عقب انداخته شود یا با رعایت فاصله 
فیزیکی در محیط باز برگزار شود. احمد حسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس می گوید: اگر کنکور سراسری سال ۹۹  برگزار نشود مشکل 
خاصی پیش نمی آید. در واقع اگر قرار است با آزمون سراسری جان دانش آموزان به خطر 

بیفتد، برگزاری آن اصالً ضرورتی پیدا نمی کند. 

تعویق آزمون سراسری به سود مافیای  کنکور است»
سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نگاه 
دیگری به موضوع دارد و معتقد است: تعویق کنکور به بهانه سالمت دانشجویان در عمل 

نشدنی است و حتی آن را به سود مافیای کنکور و به ضرر متقاضیان می داند. 
وی در این باره در صفحه شخصی خود در توییتر می نویسد:»دختر بنده هم امسال مثل 
باقی فرزندان عزیز جامعه کنکور دارد. همین مدت کم تعویق افتاده هم برای او و خانواده 
به شدت پر استرس و فشار بوده است. این کار در عمل نشدنی است. تعویق کنکور به 
دلیل تجمیع متقاضی و افزایش سرسام آور تقاضا، به شدت به سود مافیای کنکور و به 
ضرر متقاضیان است و سرانجام حمایت اکانت های فیک و تازه تأسیس، نشان از وجود 

برنامه ریزی و سازماندهی پشت مطالبه تعویق کنکور است«.

 جامعه/ اعظم طیرانی   در تقویم ملی کشورمان 
۹ مرداد روز ملی اهدای خون نام گذاری شده است. 
مهرورزی  و  انسانیت  زیبای  تبلور  اهدای خون، 
است. در هر ثانیه یک نفر از ساکنان کره زمین 
از همه سنین و تمام نژاد ها برای ادامه حیات به 
انتقال خون نیاز دارد و از هر سه نفر مردم دنیا، 
یک نفر در طول زندگی احتیاج به تزریق خون و 

فراورده های خونی پیدا می کند.
در سراسر جهان هر ســال ۶۰۰هزار مادر در اثر 
پیامد های حاصل از حاملگی جان خود را از دست 
می دهند و حدود ۲۵ تا ۳۰درصد از این مرگ ها 
به دلیل از دست دادن خون است و بسیاری از این 
زنان اگر خون سالم در اختیارشان قرار می گرفت، 

زنده می ماندند.

60 درصد اهداکنندگان خون کشور، »
اهداکنندگان مستمر هستند 

مدیرکل انتقال خون استان 
تهران با بیان اینکه هر فرد 
ســالم می  تواند در ســال 
ســه یا چهار بار خون اهدا 
براســاس  می گوید:  کند، 

مطالعــات انجام شــده مردان چهار بــار و زنان 
سه بار در ســال می توانند خون اهدا کنند و ۶۰ 
درصد اهداکنندگان خون کشور ما، اهداکنندگان 
مستمر هستند.  محمدرضا مهدی زاده، با اشاره به 
کاهش ۳۰درصدی اهدای خون با شیوع ویروس 
کرونا می افزاید: از ابتدای شــیوع کرونا در کشور 
بــه دلیل کاهش مراجعه مردم بــه مراکز اهدای 
خون، ۳۰درصد مراجعه ها و در پی آن ۳۰درصد 
ذخایــر خونی کاهش یافته که این اتفاق در همه 
کشــورهای دنیا افتاده و طبق بررسی های انجام 
شــده میزان کاهش اهدای خون در کشور ما در 
مقایسه با برخی از کشورهای توسعه یافته، کمتر 

بوده است. 
از این رو ما از کسانی که به هر دلیل کاری یا یک 
ضرورت از خانه خارج می شوند، توصیه می کنیم 
اهدای خون و نجات جان بیماران را یک موضوع 
ضــروری بدانند و در مراکز اهــدای خون حاضر 
شــوند، چون اهدای خون یک نیاز واقعی است و 
حیات برخی از بیماران تاالســمی و هموفیلی به 
دریافت خون و فراورده های خونی بســتگی دارد 
و نباید فراموش کنیم بیماری، حوادث و سوانح و 
در پی آن ها نیاز بیمــاران به دریافت خون اتفاق 
می افتد؛ بنابراین مردم اطمینان داشــته باشند 
مسائل مربوط به ایمنی و حفاظت اهداکنندگان- 

طبق پروتکل های بهداشتی- در همه مراکز اهدای 
خون به طور دقیق رعایت می شود.

غربالگری های سخت گیرانه »
وی در پاســخ به این پرســش کــه چند درصد 
از خون های اهدا شــده قابلیت اســتفاده دارند، 
می گویــد: ســازمان انتقــال خــون جمهوری 
اسالمی غربالگری بسیار سخت گیرانه ای با انجام 
 ،C،HIVوB آزمایش های ویروسی شامل هپاتیت
سفلیس و همچنین تعیین گروه خونی نسبت به 
خون اهداکنندگان اعم از اهداکنندگان مستمر و 
غیرمستمر دارد، با این حال یک درصد خون هایی 
که اهدا می شوند قابلیت استفاده ندارند و از چرخه 

خارج می شوند. 
دکتر مهــدی زاده می افزاید: اکنــون بیش از ۲۰ 
ســال است که خون جایگزین در کشور نداریم و 
خون های اهدایی ۱۰۰درصد داوطلبانه و با نیت 
خیرخواهانه اســت و هر بیمــاری در هر یک از 
مراکز درمانی کشور به هر تعداد واحد خونی که 
نیاز داشته باشد، این خون با سالمت باال از طریق 
سازمان انتقال خون ایران در اختیار بیمارستان قرار 
می گیرد و نیازی نیست بیمار یا همراه او دغدغه 
تأمین خون و یا فراورده های خونی را داشته باشند. 
در برخی مواقع هنگام انجام عمل های جراحی به 
بیماران خون تزریق می شود، بدون اینکه بیمار یا 

همراه او اطالع پیدا کنند.
وی با اشاره به اینکه ۱۶درصد خون اهدایی کشور 

از طریــق ۱۲مرکز خون گیری 
تهران تأمین می شود، می گوید: 
بــا توجه بــه فعالیــت ۱۶۰ 
مرکز درمانی و بیمارســتان در 
اســتان تهران و اینکه برخی از 
تخصصی  جراحــی  عمل های 
و فوق تخصصی بیماران ســایر 
استان های کشــور نیز در این 

بیمارستان ها انجام می شود، ۲۵درصد خون های 
مصرفی کشور در استان تهران استفاده می شود 
به طوری که روزانه بین یک هزار و۳۰۰ تا یک هزار 
و 4۰۰ واحد خون و فراورده های خونی در مراکز 
درمانی اســتان تهران توزیع می شــود که مازاد 
خون های مصرفی از طریق شــبکه خونی کشور 
-استان های معین استان تهران- تأمین می شود. 

 
باورهای غلط »

وی در خصوص جنســیت اهداکنندگان خون در 
کشور می گوید: متأسفانه آمار بانوان اهداکننده خون 
در کشور ما در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین 
اســت به طوری که حدود 4درصد اهداکنندگان 
خون کشــور و 4/۵ درصد اهداکننــدگان خون 
تهران را بانوان تشــکیل می دهند در حالی که در 
سایر کشورها این آمار حدود ۵۰ درصد و حتی در 
کشوری نظیر فرانسه حدود ۶۰ درصد است، اما در 
کشور ما دالیل مختلف از جمله باورهای غلط نظیر 
اینکه ممکن است با اهدای خون دچار کم خونی و 

یا نازایی شوند و یا امکان ابتال به 
بیماری های عفونی، موجب شده 
بانوان کمتری برای اهدای خون 
مراجعه کنند، در حالی که هیچ 
یک از این باورها درست نیست 
و در واقع با توجه به نقشــی که 
جامعه  فرهنگ سازی  در  بانوان 
دارند، بــا اهدای خون بانوان هر 
خانه می تواند به یک پایگاه اهدای خون تبدیل شود.  
دکتر مهــدی زاده با بیان اینکه همه اهداکنندگان 
خون باید در ســالمت کامل باشــند، می افزاید: 
همه اهداکننــدگان پیش از اهــدای خون مورد 
تست کم خونی قرار می گیرند و در صورت ابتال به 
کم خونی، از اهدای خون تا زمان رفع مشکل معاف 

خواهند شد تا سالمت آن ها به مخاطره نیفتد.

 مراحل اهدای خون »
در شرایط کاماًل استریل انجام می شود

حاجی بیگــی،  بشــیر 
سخنگوی ســازمان انتقال 
خون کشور، با اشاره به اینکه 
ایــران ۲۰درصد واحدهای 
خونــی اهدایــی منطقــه 

مدیترانه شرقی را تأمین می کند، می گوید: در ایران 
به ازای هر یک هزار نفر جمعیت ۲۵ نفر خون اهدا 
می کنند که این آمار در مقایسه با آمار اهدای خون 
در سایر کشورهای در حال توسعه باالتر است که 

۱۰ میلیــون واحد خون اهدایی دنیا در مدیترانه 
شرقی اســت، یعنی سهم کشور ما ۲میلیون نفر 
معادل ۲۰ درصد است و به لحاظ کیفیت خون نیز 
در ســطح بسیار باالیی قرار داریم به طوری که از 
نظر خطر انتقال بیماری های عفونی از طریق خون 

به صفر نزدیک هستیم.
دکتر حاجی بیگی با اشاره به کاهش اهدای خون 
در پی شیوع ویروس کرونا می افزاید: اهداکنندگان 
مستمر خون در سراسر کشور سال هاست با اصول 
اولیه خودمراقبتی و رعایت مسائل بهداشتی آشنا 
هســتند و از این طریق به حفظ سالمت خود و 
دیگران کمک می کنند. همچنین در مراکز انتقال 
و اهدای خون در سراســر کشــور تمامی نکات 
بهداشتی و دســتورالعمل های علمی و پزشکی 

رعایت می شود.
وی ادامه می دهد: اهدای خون در مراکز انتقال 
خون از ابتدای تأسیس این سازمان در ۹ مرداد 
سال ۱۳۵۳ تاکنون در محیطی کاماًل استریل 
و تمامی تجهیزات و وســایل استفاده شده در 
مرحله اهدای خون در شــرایط استریل انجام 
می شود و هیچ خطری سالمت اهداکنندگان را 

تهدید نمی کند.
به گفته سخنگوی سازمان انتقال خون کشور طبق 
روال ســابق معاینه ها و مشاوره پزشکی در مراکز 
خون سراســر کشور انجام می شــود و اگر فردی 
عالئم ســرماخوردگی داشته باشد، معاف موقت 
می شــود و یک  ماه پس از بهبــودی می تواند با 

مراجعه به مراکز، خون اهدا کند.

نابرابری اهدای خون با مصرف کشور »
حاجی بیگی با اشاره به فعالیت ۱78 مرکز اهدای 
خون ثابت در کشور می افزاید: با توجه به جمعیت 
بیشتر استان تهران نســبت به دیگر استان های 
کشور، این استان ۱۶درصد از خون کشور را تأمین 
می کند. همچنین اســتان فارس 7/۵ درصد نیاز 
فراورده های خون کشــور را پوشش می دهد و 7 
درصد از خون کشور را استان خراسان رضوی تهیه 

و تولید می کند.
وی ادامــه می دهــد: در ســال ۹8 ،۲میلیون و 
4۰۶ واحد خون در کل کشــور اهدا و ۳میلیون 
و ۵۰۰هــزار خــون و فراورده هــای خونی در 
مراکز درمانی توزیع شــده اســت که بیماران 
تاالســمی، هموفیلی، ترومایی و ســانحه دیده، 
بیماران مبتال به کم خونی هــای ارثی، مبتال به 
ســرطان و بدخیمی های مزمن خونی، از عمده 
مصرف کنندگان خون و فراورده های آن هستند. 

هیچ خطری سالمت اهداکنندگان را تهدید نمی کند

کاهش 30 درصدی اهدای خون در روزهای کرونایی

ایران 20درصد 
واحدهای خونی 

اهدایی منطقه 
مدیترانه شرقی را 

تأمین می کند

بــــــرش
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دستچین

ایران دیگر جزو کشورهای مهاجرفرست دنیا نیست
تسنیم: سورنا ســتاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، 
گفت: ابتدای انقالب از ۲7۰هزار دانشجو ، ۱۰۰هزار دانشجو در 
خارج کشور بودند، اما اکنون از 4میلیون و 7۰۰هزار دانشجوی 
ایرانی، 48هزار دانشجو خارج کشور هستند و این موضوع نشان 

می دهد ایران دیگر جزو کشورهای مهاجرفرست دنیا نیست.

روزی ۱۵هزار پیامک به نمایندگان مجلس از طرف کنکوری ها!
ایسنا: علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره 
به برگزاری کنکور گفت: متأسفانه گروهی به نامردی کنکوری ها 
را برای تماس با نمایندگان تحریک می کنند. این اقدام بازی با 
روح و روان آن هاســت. وضعیت به گونه ای است که تماس ها با 

تلفن های ما ثانیه به ثانیه شده و روزی ۱۵هزار پیامک داریم.

دیگر حتی یک سانتیمتر از اراضی دماوند وقف نیست
ایسنا:ســیدصادق ســعادتیان، معاون امور امالک و کاداستر 
سازمان ثبت اسناد و امالک گفت: سند مالکیت اراضی آخرین 
یال قله دماوند که همان یال جنوب شــرقی است به نام دولت 
صادر شد. با این اقدام، کل اراضی قله دماوند به نام دولت سنددار 

شد و حتی یک سانتیمتر از اراضی این منطقه وقف نیست.

حج و زیارت

مدیر اجرایی ستاد مرکزی اربعین حسینی:
 خبر تعطیلی اربعین ۹۹ 

صحت ندارد 
 فــارس    در روزهای اخیــر کلیپی مبنی بر 
لغو اربعین حســینی ســال جاری در شبکه های 
اجتماعی منتشر شده و در آن مجری رسانه ملی 
خبر تعطیلی اربعین ۹۹ را اعالم می کند که این 
کلیپ موجب ناراحتی جمعی از مشتاقان زیارت 

پیاده روی اربعین شده است.
بر همین اساس امید کوثری، مدیر اجرایی ستاد 
مرکزی اربعین حســینی کلیپ منتشر شده در 
فضای مجازی درباره تعطیلی اربعین را ساختگی 
عنوان کرد و گفت: خبر تعطیلی اربعین ۹۹ صحت 
ندارد و تاکنون لغو اربعین حسینی از سوی ایران و 

عراق مطرح نشده است.
وی همچنیــن با بیان اینکه تصمیم گیری درباره 
برپایی یــا عدم برپایی پیاده روی اربعین هنوز زود 
است، خاطرنشان کرد: مردم اخبار اربعین را باید 
از طریق رسانه های رسمی و ستاد مرکزی اربعین 
دنبال کنند. امیدواریم با مهیا شدن شرایط و رفع 
کرونا، شاهد برپایی باشکوه اربعین حسینی باشیم.

آموزش و پرورش

یک مسئول آموزش و پرورش بیان کرد
شرط حضور معلمان در مدارس 

غیردولتی از سال ۱۴00
 ایســنا    رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توســعه مشــارکت های مردمی 
وزارت آموزش و پرورش اعــالم کرد: در پایان 
ســال ۱4۰۰ معلمانی در کالس های مدارس 
غیردولتی حضور خواهند داشت که گواهی نامه 

صالحیت حرفه ای را دریافت کرده باشند.
مجتبی زینی ونــد گفت: برگــزاری دوره های 
آموزشــی ضمن خدمــت و حین خدمت برای 
معلمان مدارس غیردولتی در ســال گذشته به 
صورت آزمایشی شــروع شد و امسال با عنوان 
بســته تحولی، برنامه ریزی و هدف گذاری های 
بسیار خوبی در این خصوص انجام شده و تمامی 
معلمان دوره ابتدایی و متوسطه دوره اول که از 
طرح آزمایشی جا مانده اند، در این طرح شرکت 
می کنند. سال آینده معلمان دوره دوم متوسطه 
نیز در دوره های توانمندسازی شرکت می کنند.

زینی ونــد ایــن آموزش هــا را در دو مرحلــه 
آموزش آنالین و آموزش حضوری عنوان کرد .

دانشجو و دانشگاه

معاون وزیر علوم تشریح کرد
جزئیات برگزاری کالس های 

دانشگاه ها در مهر ۹۹
 فــارس    معــاون وزیر علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری گفــت: در مقاطع کارشناســی، 
کارشناسی ارشــد و دکتــرا، دروس تئوری و 

نظری غیرحضوری برگزار می شود.
مجتبی صدیقی تأکید کــرد: واحدهای علمی و 
پایان نامه های دانشجویی نیاز به حضور دانشجویان 
در کالس و دانشــگاه دارد و حضــوری برگــزار 
می شود. صدیقی گفت: همچنین امکان میهمان 
شدن دانشجویان در دانشگاه شهر محل سکونت 
بــرای واحدهای عملی در ترم مهر ۹۹ هم فراهم 
شــده است تا از رفت وآمد به شهر دیگر به عنوان 

محل تحصیل جلوگیری شود.
معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: 
امیدواریم تعدادی از دانشجویان بتوانند در نیمسال 
تحصیلی اول سال بعد با میهمان شدن واحدهای 
عملی خود را بدون نیاز به حضور در محل تحصیل 
یــا رفت وآمد به دانشــگاه مبدأ، در شــهر محل 

سکونت بگذرانند.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول انجمن غیردولتی معلوالن:
نیاز ۳00 تا ۵00هزار تومانی هر معلول 

برای رعایت پروتکل های بهداشتی 
 تســنیم    مدیرعامل انجمــن عالی مراکز 
توانبخشی غیردولتی معلوالن کشور گفت: برای 
رعایت و اجرای پروتکل های بهداشتی در مراکز 
توانبخشی، ســرانه ای معادل ۳۰۰ تا ۵۰۰هزار 
تومان به صورت ماهیانه برای هر فرد نیاز است.

ســعید ســعدآبادی افزود: مراکز توانبخشی 
غیردولتــی معلوالن در این ایــام، طی دو بازه 
زمانی به ازای هر فرد توانجو، ابتدا مبلغ ۳۰هزار 
تومان و در مرحله بعد، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان 
دریافت کردند. وی با ارائه درخواستی از سازمان 
برنامه و بودجــه به منظور تخصیص اعتبارات 
ویژه به ســازمان بهزیســتی در شرایط شیوع 
بیماری کرونا، اضافه کرد: ســازمان بهزیستی 
اگر قرار باشــد برای تهیه اقالم بهداشتی ویژه 
هر مددجو در ایام بیماری کرونا، مبلغ ۵۰۰هزار 
تومان به ازای هر نفــر پرداخت کند، باید هر 
ماه برای ۶۰هــزار نفر افراد حاضــر در مراکز 

شبانه روزی، مبلغ ۳۰میلیارد تومان بپردازد.

نظامی و انتظامی

یک مقام پلیس خبر داد
بازداشت خرده فروش موادمخدر 
با بیش از ۶میلیون درآمد روزانه! 

 تسنیم    سرکالنتر هفتم پلیس پیشگیری تهران 
بزرگ از بازداشت یک خرده فروش موادمخدر خبر 
داد و گفــت: از متهم بیــش از ۶میلیون تومان 

اسکناس کشف شد.
سرهنگ دوســتعلی جلیلیان، در حاشیه اجرای 
ســی و هفتمین مرحله از طرح »رعد« با اشاره به 
بازداشــت یک خرده فروش موادمخدر در جنوب 
تهران، درباره جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران 
انتظامی موفق به بازداشت خرده فروش موادمخدر 
و کشف حدود 7۰۰ گرم ماده مخدر از نوع حشیش 
از وی شدند. وی تصریح کرد: این موادفروش پس 
از مواجه شدن با مأموران قصد فرار و درگیری با 
آن ها را داشت که توسط مأموران کالنتری ۱۳۰ 

نازی آباد بازداشت شد.
از این خرده فروش موادمخدر بیش از ۶میلیون و 
۵۰۰هزار تومان اسکناس کشف و در بررسی های 
بیشتر مشخص شد این وجوه نقد درآمد حاصل از 
فروش موادمخدر توسط وی در یک روز بوده است.

فراسو

گزارش

 پنجشنبه 9 مرداد ۱399  9 ذی الحجه ۱۴۴۱ 3۰ جوالی 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره 93۰7

پنج سال در نوبت دریافت ویلچر
ایرنا:بهروز مروتی، مدیر کمپین پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت 
گفت: معلوالن به دلیل افزایش چنــد برابری هزینه ها، نمی توانند 
تجهیزات مورد نیاز را تهیه کنند و به علت منابع محدود بهزیستی، 
سال ها پشِت نوبت دریافت این تجهیزات می مانند. به طور مثال اکنون 
فردی پنج سال است در نوبت دریافت توالت فرنگی و ویلچر قرار دارد.

بی عدالتی به معلمان در مدارس غیرانتفاعی
خانه ملت: سیدمحمد مولوی، نایب رئیس کمیسیون آموزش 
مجلــس گفت: در حال حاضــر برخی از معلمــان در مدارس 
غیرانتفاعــی با مدارک باالی دانشــگاهی حقوقــی ناچیز زیر 
یک میلیون تومــان دریافت می  کنند. متأســفانه به علت نبود 

نظارت، با معلمان با بی عدالتی برخورد می شود.

مطالبات مدافعان سالمت را بپردازید
تسنیم: حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس با اعالم اینکه متأسفانه مطالبات کادر بهداشتی و درمانی و 
مدافعان سالمت ماه هاست که پرداخت نشده است، خاطرنشان کرد: 
یک میلیارد یورویی که برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص داده 
شد حتی ۳۰درصد از آن به حوزه بهداشت و درمان اختصاص نیافت.

تعطیلی مطب های دندانپزشکی به دلیل کمبود بیمار
ایرنا:علی تاجرنیا، رئیس جامعه دندانپزشکان کشور گفت: حجم 
مراجعه های مردمی به مراکز درمانی دندانپزشــکی به شــکل 
چشمگیری کاهش داشته است و بخشی از همکاران ما به دلیل 
کمبود بیمار، حضور خود در مطب ها را کاهش داده یا مطب های 

خود را تعطیل کرده اند و در کلینیک ها فعالیت می کنند.

بی اطالعی مردم و سوءاستفاده بانک ها در پرداخت وام ازدواج 
خانه ملت: علی اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس 
گفت: بانک ها از بی اطالعی مردم سوءاستفاده می کنند و وام ازدواج 
را در قالب سایر تسهیالت می پردازند یا اگر به صورت قرض الحسنه 
بپردازنــد، ۲/۵میلیون تومانش را به عنوان عوارض ســال جاری و 

یک میلیون و 8۰۰هزار تومان هم برای سال بعد کسر می کنند .

حسرت برخورد با تخلف مسئوالن و وابستگانشان 
تسنیم: محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران گفت: برخورد 
با تخلف مسئوالن و وابستگان آن ها برای مردم حسرت شده بود، اما 
حاال داماد این وزیر و فرزند آن وزیر محاکمه می شوند. این اقدام ها 
موجب شد اعتماد مردم ترمیم شود و مقداری از فشار وارده از ناحیه 

مفاسد اقتصادی بعضی از مسئوالن و وابستگانشان، کاهش یابد.
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

ترس در سرتاسر اسرائیل حکم فرما شده است

رژیمصهیونیستی:حزباهللانتقاممیگیرد
  جهان/ علوی  بنا بر گزارش شــبکه عبری زبان »اخبار12«، 
مؤسسه نظامی اسرائیل پیش بینی کرد که حزب اهلل لبنان حداکثر 
تا پنجشنبه و پیش از فرا رسیدن عید قربان عملیات انتقامی خود 
را علیه این رژیم انجام خواهد داد. شــبکه المیادین هم از اقدام 
ارتش رژیم صهیونیستی در استقرار سامانه های پدافندی پیشرفته 
در منطقه الجلیل اشغالی خبر دادند. این رژیم روز سه شنبه نیز 
اقدام به استقرار نیروهای ویژه و سامانه های تهاجمی خود در مرز 
مشترک فلسطین اشغالی و لبنان کرده است. با گذشت سه روز 
از درگیری متوهمانه نیروهای ارتش اسرائیل با نیروهای خودی 
در جنوب لبنان، هــر روز بر هراس  و ترس مقامات این رژیم از 
واکنش احتمالی حزب اهلل لبنان افزوده می شود. به گزارش مهر، 
آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در جلسه با 
افســران ارشد این رژیم اعالم کرد: انتظار داریم که حزب اهلل به 
زودی واکنش نشان دهد و به حادثه روز دوشنبه اکتفا نکند. بر 
همین اساس آماده باش نظامیان ما در شمال افزایش یافته است. 
کوخاوی گفت تل آویو هرکاری می کند که جنگ رخ ندهد. در 
همین زمینه، منابع آگاه در یک نهاد امنیتی رژیم صهیونیستی 
هم اعالم کردند سید حسن نصراهلل در حال بازی کردن با اعصاب 
صهیونیست هاســت. ترس و وحشت صهیونیست ها از واکنش 
حزب اهلل به شهادت یکی از رزمندگانش در سوریه همچنان ادامه 

دارد. ارتش اسرائیل دوشنبه مدعی درگیری مسلحانه با حزب اهلل 
در مرزهای شــمالی شــده بود؛ ادعایی که این جنبش آن را به 
شدت رد و تأکید کرد این رژیم به طور یکجانبه اقدام به تیراندازی 

کرده و اصالً درگیری مسلحانه ای در کار نبوده است.
از سوی دیگر، وزیر خارجه اسبق لبنان در مصاحبه  با المیادین 
گفت: »بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر رژیم صهیونیستی نمی تواند 
نتایج هرگونــه عملیات نظامی را تضمین کنــد و عذرخواهی 
اسرائیل نتیجه شکست و ضعف آن است؛ چرا که تل آویو از تغییر 
اوضاع ضد خود می ترسد. عدنان منصور تأکید کرد پاسخ حزب اهلل 
قطعی است، اما هیچ کس نمی داند این پاسخ کجا و چگونه خواهد 
بود. منصور افزود: دیگر دوره ای که اسرائیل حمله می کرد و کسی 
جواب آن را نمی داد، گذشــته اســت. وزیر خارجه یمن هم در 
واکنش به حمالت و تهدیدهای رژیم صهیونیستی علیه مقاومت 
لبنــان با بیان اینکه هر گونه تعرض به مقاومت لبنان، حمله به 
کل محور مقاومت محســوب می شود، گفت: محور مقاومت به 
طور یکپارچه عمل می کند. به گزارش فارس، هشام شرف خطاب 
به کشورهایی که با رژیم صهیونیســتی رابطه دارند، گفت: به 
رهبران این رژیم بفهمانند که مرزها و عمق جغرافیایی و منافع 
دریایی اش از ضربات مقاومت در امان نخواهد بود و همپیمانان 

اسرائیل توانایی پاسخ سریع و دردناک را نخواهند داشت.

وزیر خارجه چین:

مدارا در برابر آمریکا موجب ©
جسورتر شدن آن می شود

خارجه  وزیر  شــینهوا: 
چیــن در تماس تلفنی با 
اعالم  فرانســوی  همتای 
کرد، پکن بــه اقدام های 
ضد چینی آمریکا پاســخ 

منطقــی و قاطع خواهد داد؛ چرا کــه »مدارا در 
برابر قلدر موجب جســورتر شدنش خواهد شد«. 
وانگ یی ضمن اعالم آمادگــی برای وجود رابطه 
عاقالنه با آمریکا، بر عزم پکن برای پاسخگویی به 
رفتارهای هژمونی طلبی واشنگتن و ضرورت اقدام 
جامعه بین المللی برای مقابله با »قلدری« واشنگتن 
تأکید کرد. وانگ یی تأکید کرد اقدام های آمریکا 
ابتدایی ترین حس نزاکت در تعامالت بین کشورها 
را نادیده گرفته و اســاس هنجارهای بین المللی 
را نقض کرده اســت و این رفتارهای آمریکا را در 
سیاست تنها با یک کلمه می توان توصیف کرد و 

آن سلطه طلبی است.

فارس: گروه طالبان دیروز با انتشــار بیانیه ای 
اعالم کرد به همه اعضای خود دســتور داده در 
ســه روز عید قربان خود هیچ عملیاتی را علیه 
نیروهای امنیتی صورت ندهند. ارگ ریاســت 
جمهوری افغانســتان از ایــن تصمیم طالبان 

استقبال کرده است.
اسپوتنیک: روسیه از روز چهارشنبه و بالفاصله 
پس از تمرین نظامی ناتــو، رزمایش خود را با 
حضور 2۰ ناو نظامی در دریای ســیاه آغاز کرد. 
ناتو و روســیه از دیرباز یکدیگر را دشمن تلقی 

می کنند.
آسوشــیتدپرس: بســته حمایتــی یــک 
 تریلیــون دالری مقابلــه با کرونا که از ســوی 
جمهوری خواهان ســنا ارائه شــده، به دولت 
امکانات و سالح های بیشتری برای مقابله با این 
ویروس کرونــا می دهد. گویا نمایندگان کنگره 
آمریکا قصد دارند با جنگنده های اف۳۵ و هلی 

کوپترهای آپاچی به نبرد کرونا بروند.
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 فشار تبلیغاتی بر اژدهای شرقی
اتحادیه اروپا تحریم هایی 

علیه چین اعمال کرد
وال استریت ژورنال: اتحادیه اروپا سه شنبه 
تحریم هایی را علیه چین در ارتباط با تحوالت 
هنگ کنگ اعمال کرد. این تحریم های جدید 
شامل محدودیت صادرات تجهیزاتی به چین 
می شود که می تواند در سرکوب اعتراض ها 
به کار برده شــود. دولت های اتحادیه اروپا 
در حال کار بر روی موضوع تســهیل صدور 
روادید و فرصت های پناهندگی برای ساکنان 
هنگ کنگ هستند. این اتحادیه اروپا قصد 
دارد تا گام های بیشتری در این زمینه تا پایان 
ســال جاری میالدی اتخاذ کند. نمایندگی 
چین در اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به این 

تحریم ها نداده است.

پوست اندازی طالبان©
پیام امسال مال هیبت اهلل آخوند زاده، رهبر طالبان به مناسبت عید قربان را شاید 
بتوان چه به  لحاظ محتوا و چه از نظر بازتاب های آن در داخل افغانستان، کاماًل 
متمایز از سال های پیش ارزیابی کرد. این تفاوت را از دو وجه می توان مورد بررسی 
قرار داد؛نخست از جهت تأثیر آن بر پیشبرد برنامه صلح و مذاکرات بین االفغانی و 

دوم شرایط درونی گروه طالبان و آینده مشارکت سیاسی آن ها در قدرت.
در رابطه با مورد اول باید گفت پیام مال هیبت اهلل حکایت از آن دارد که طالبان 
برخالف رویکردهای پیشین مبتنی بر نشان دادن عدم اشتیاق به مذاکره به ویژه 
 با دولت کابل ،اکنون خواســتار برداشتن موانع و شروع هر چه سریع تر مذاکرات 
بین االفغانی هســتند.به کار بردن واژه هایی چون گفت وگوهای صادقانه و جدی، 
تقویت اعتماد متقابل، زندگی مســالمت آمیز در کنار یکدیگر، افغانســتان خانه 
مشــترک همه افغان ها و انحصارگرا نبودن طالبــان؛ همگی به نوعی حکایت از 
رویکرد جدید و مبتنی بر نرمش و انعطاف طالبان دارد.از سوی دیگر نکته جالب 
و درخور توجه این اســت که پیام رهبر طالبان با برخورد متفاوتی از سوی دولت 
نیز مواجه شــد، چنان که بر خالف سال های قبل نه تنها واکنش و جبهه گیری 
منفی از سوی مقامات انجام نگرفت، بلکه اظهارات اشرف غنی پس از انتشار این 
پیام نوعی پذیرش خواســته های رهبر طالبان برای رفع اصلی ترین مانع یعنی 
آزادی باقیمانده اسرای طالبان، ارزیابی شد. بدین ترتیب به نظر می رسد که پیام 
عیدانه رهبر طالبان و واکنش دولت افغانستان در برابر آن، چشم اندازهای مثبتی را 
برای پیشبرد مذاکرات بین االفغانی پدیدار کرده است. البته با وجود توافق دولت 
و طالبان برای برقراری آتش بس ســه روزه به مناســبت عید قربان، عدم اشاره 
مالهیبت اهلل به موضوع مهم و حساس آتش بس در پیام عیدانه را می توان  نکته ای 

منفی برای این تحوالت در نظر گرفت.
اما پیام رهبر طالبان از جنبه شــرایط درونی این گروه و آینده مشارکت سیاسی 
آن هــا در قدرت نیز نکات حائز اهمیتی دارد. در وهله اول این پیام، گذار طالبان 
از مرحله جهاد و مبارزه و ورود آن ها به مرحله بعد یعنی تالش برای استقرار یک 
نظام اسالمی را اعالم می کند. در اینجا هیبت اهلل به پایان نسبی وضعیت جهادی 
برعلیه آمریکا و رضایتمندی این گروه از مراحل اجرایی صلح با این کشور اشاره 
دارد و در عین حال به اعضای طالبان اطمینان می دهد آرمان آن ها یعنی تشکیل 
نظام خالص اســالمی همچنان پا برجاست و بنا نیست در این مورد مصالحه ای 
صورت گیرد.البته به کارگیری واژه »نظام اســالمی« به جای »امارت اسالمی« 
و تأکید بر عدم انحصار گرایی و مشارکت همه افغان ها در قدرت، روشن می کند 
که رهبر طالبان انتظار دارد اعضا در آینده افق دید وسیع تر و سعه صدر بیشتری 
داشــته باشــند. با این حال یادآوری او در مورد ضرورت حفظ وحدت و انسجام 
طالبان را می توان نشــان دهنده نگرانی او نسبت به عدم تمکین احتمالی برخی 
اعضا تعبیر کرد. در کنار همه این ها رهبر طالبان با طرح برخی موضوعات همچون 
اســتقالل کشور، کمک به حل و فصل منازعات مردمی، تأمین امنیت شاهراه ها 
برای تجار،تأمین زمینه تعلیم و تربیت و سرانجام حسن همجواری و فضای اعتماد 
متقابل با همسایگان، می کوشد نشان دهد این گروه برای ساختار سیاسی آینده و 
چگونگی مشارکت در آن برنامه و اهداف مشخصی دارد؛ یعنی همان نکته ای که 

بسیاری نسبت به آن تردید جدی دارند.
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میکدهشخصیسفیرسعودی!میکدهشخصیسفیرسعودی!
ســفیر ســعودی در لندن در مصاحبه با یک خبرنگار انگلیسی گفت 
در اقامتگاه خود، میکده ای شــخصی به راه انداخته است. رابرت کارتر 
خبرنگار انگلیســی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: این مرد 
)خالد بن بندر( نماینده یک کشور اسالمی است که شهادتین بر روی 
پرچم آن نقش بسته و دو شهر مقدس مسلمانان در این کشور قرار دارد! 

در حالی که او یک میکده در منزل خود دایر کرده است.

 مشاور هنیه: ما دالل نیستیم تظاهرات ادامه دار در عراق ادامه حریق سریالی در ایاالت منفجره
تخریب کامل پاساژ در 

سان فرانسیسکو بر اثر حریق
دولت بین مردم معترض و 

مزدوران خارجی فرق بگذارد
محاصره، ملت فلسطین را 

از پای در نمی آورد
فاکس نیوز: رسانه ها از وقوع آتش سوزی در 
یک مجتمع تجاری قدیمی و معروف در شهر 
»سان فرانسیســکو«، چهارمین شهر بزرگ 
 در ایالــت کالیفرنیای آمریکا خبر دادند. این 
آتش سوزی مهیب، صبح سه شنبه به وقت 
محلی در مجتمع تجاری »برتفلد سیلز« در 
جنوب منطقــه »مارکت« رخ داد و منجر به 
تخریب کامل این بنا شد مردم این منطقه را 
مضطرب کرده است. در چند هفته گذشته 
بیش از 1۰ حادثه انفجار و آتش ســوزی در 
نقاط مختلف آمریکا و اغلب در مناطق صنعتی 
این کشور رخ داده که هنوز علت و جزئیات 

بسیاری از آن ها نامشخص باقی مانده است.

عربی21: اعتراض هــای مردم عراق برای 
بهبود شرایط معیشــتی و خدماتی ادامه 
دارد و منابع خبری از زخمی شــدن 2۰ 
تن در اعتراض های روز سه شنبه در نجف 
خبر دادند. در همین حــال، عدی عواد، 
نماینده ائتالف فتح در پارلمان عراق ضمن 
هشــدار به دولت این کشور درباره هدف 
قرار دادن تظاهرات کنندگان مسالمت جو، 
درباره طرح شدن مسئله »طرف ثالث« در 
تظاهرات های این کشور توضیح داد. وی 
تصریح کرد دولت الکاظمی باید بین مردم 
معترض و مزدوران سفارتخانه  های خارجی 

تفاوت قائل شوند.

القدس العربی: مشــاور رســانه ای رئیس 
دفتر سیاســی حماس در اشاره به پیشنهاد 
1۵میلیاردی در مقابل خلع سالح مقاومت، 
اعالم کرد، گمان بعضــی مبنی بر اینکه با 
محاصــره می توانند معــادالت جدیدی را 
تحمیل کنند، اشتباه است. اسماعیل هنیه 
رئیس دفتر سیاسی حماس اعالم کرده بود 
که این جنبش پیشــنهادی 1۵میلیاردی را 
در مقابل خلع سالح مقاومت رد کرده است. 
طاهر النونو، مشــاور هنیه در تأیید اظهارات 
وی گفت: هنیه از زبان تمام آزادگان جهان 
و ملت فلسطین سخن گفت تا بگوید ما دالل 
نیستیم، بلکه صاحبان آرمان فلسطین هستیم.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 میراحمدرضا مشرف؛ کارشناس مسائل افغانستان

چهره

بدون تیتر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 پنجشنبه 9 مرداد 1399  9 ذی الحجه 1441 30 جوالی 2020  سال سی و سوم   شماره 9307

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول
شرکت تعاونی مسکن اتحاد کوثر کریمه

بدینوس��یله جهت ش��رکت در مجمع عمومی عادی س��الیانه نوبت اول در روز پنجشنبه  مورخ  1399/06/13  ساعت 
16:00 واقع در 75متری عمار یاسر-خیابان شهیدآیت اله قدوسی- کوچه 9- طبقه همكف دانشگاه اصول الدین از 

کلیه اعضای تعاونی دعوت بعمل می آید.
دستورات جلسه: 1- استماع گزارش  هیئت مدیره      2- استماع گزارش بازرس      3-طرح و تصویب صورت های
 مالی س��ال 1399-1398    4- پیش��نهاد و تصویب برنامه و بودجه س��ال 1400-1399      5- انتخاب هیئت مدیره
 علی البدل    6-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل      7- تصمیم گیری در خصوص انتقال زمین بنام اشخاص دیگر 
مطابق صالحدید اعضاء جهت اخذ وام مسكن      8- اختیار تصمیم گیری نوع ساخت )امانی کاری یا پیمانكاری و...( به 
هیئت مدیره باتوجه به حجم باالی کار     9-پیشنهاد تغییر آدرس شرکت تعاونی      11-اخذ وام مسكن برای اعضای 

محترم بلوك های A,B       12- پاداش هیئت مدیره و بازرس
داوطلبان نامزدی انتخابات هیئت مدیره علی البدل و بازرسی از تاریخ انتشار آگهی حداکثر هفت روز مهلت دارند 
با ارائه مدارک الزم، به دفتر تعاونی مراجعه و ثبت نام نمایند. همچنین اعضایی که امكان حضور در جلسه فوق را 
ندارند، می توانند حداکثر تا تاریخ 99/6/12 برای حضور در این جلس��ه باتفاق فرد جایگزین برای اخذ برگه ورود 

/ع هیئت مدیره شرکت تعاونی مسكن اتحاد کوثر کریمه به دفتر تعاونی مراجعه نمایند.
99
04
24
2

دانش�گاه والیت ایرانش�هر در نظ�ر دارد مناقصه عمومی انج�ام کلیه امور خدم�ات تعمیر، نگهداری و 
راهبری تاسیس�ات برقی و مکانیکی دانش�گاه را به ش�ماره 2099060025000002 را از طریق س�امانه 
ت�دارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( برگزار نمای�د کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس�ناد تا 
ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه مناقصه تدارکات الکترونیکی 
دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir    انجام  خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت 

شرکت در مناقصه محقق سازند . تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ99/5/8 می باشد .
1-ش�رح مختصر موض�وع مناقصه انجام امور خدمات تعمیر ،نگهداری و راهبری تاسیس�ات مکانیکی 

و برقی دانشگاه 
2-مدت و محل انجام کار:یکسال شمسی و محل انجام کار ایرانشهر 

3-مهلت زمانی دریافت اسناد :حداکثر تا ساعت 14روز یک شنبه  مورخ 99/5/12
4-مهلت زمانی تحویل اس�ناد تکمیل ش�ده به مناقصه  گذار:حد اکثر تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه  

مورخ 99/5/26 
5-زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 11:30 روز یک شنبه  مورخ 99/5/26

اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه 
پاکتهای الف:آدرس: استان سیستان و بلوچس�تان –ایرانشهر-کیلومتر4بزرگراه شهید مرادی –سازمان 

مرکزی دانشگاه والیت – دبیر خانه مرکزی 
اطالعات تماس :054-37212289

هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

آگهی تجدید مناقصه  عمومی یک مرحله ای

/ع
99
04
27
6

دانشگاه والیت ایرانشهر

آ گهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت منحله در حال تصفیه قیر 

پارسه سپیدان )سهامی خاص(
به شماره ثبت 26477 و  

شناسه ملی 10380418909

 بدینوس��یله ازکلی��ه س��هامداران ش��رکت 
فوق دعوت میش��ود که در تاریخ 99/05/21 
س��اعت 15جه��ت ش��رکت در مجم��ع عمومی 
س��الیانه به نشانی مش��هد بزرگراه چراغچی 
چراغچی13بی��ن کوچ��ه2-3 ای��زوگام آس��یا 

کدپستی9199613147حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:1-ارایه گزارش مدیر تصفیه  

2-تصویب ترازنامه سال مالی98 
مدیر تصفیه  -  ابوالفضل ظفر واحدیان 99

04
28
1

/ع
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س�ازمان فن�ی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی  در نظر دارد 
اج�رای عملی�ات س�رویس،نگهداری و تعمیر دس�تگاه های 
عطرپ�اش مجموع�ه ح�رم مطه�ر حض�رت رض�ا )ع( را از طری�ق مناقصه 
عموم�ی ب�ه پیمان�کاران واجد ش�رایط واگذار نمای�د.  ل�ذا متقاضیان می 
توانن�د تا پای�ان وقت اداری روز چهارش�نبه م�ورخ15 /1399/05  ضمن 
 http://sem.aqr-harimeharam .org  مراجعه ب�ه آدرس س�ایت اینترنت�ی

 ) تلفن :31305402-051( نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .
 

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی

برگ سهم از شماره 170732 الی شماره 170751 
ش���رکت آبادان���ی و مس���کن الهیه خراس���ان بنام 
مصطف���ی عاقلی فرزن���د غالمعلی ش ش 16717 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز خودروی کامیونت یخچالدار زامیاد مدل 98 
رنگ آبی به ش���ماره موتور Z24789412Z و ش���ماره 
شاسی NAZPL140BK0523914 به شماره انتظامی 
718 ط 49 ای���ران 36 بن���ام محمد رضا جهانبانی خور 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ س���بز خودرو ون نیس���ان م���دل 1382 رنگ آبی 
 D24771 به ش���ماره موتور 229879 و شماره شاسی
ب���ه ش���ماره انتظامی627 ط 92 ای���ران 12 به مالکیت 
حس���ین زارع ناصریه مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ی���ک جلد دفترچه س���هام به ش���ماره عضویت 2189 
ش���ماره مالکی���ت 2299 ب���ه ن���ام آقای محمدرس���ول 
احمدی فر مربوط به شرکت تعاونی مسکن دادسرای 
عموم���ی انق���الب مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.
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برگ س���بز خودروی س���واری پراید  م���دل 1385 رنگ 
اطلسی متالیک به شماره موتور 01323761 و شماره 
شاسی S1412284673119 به شماره انتظامی 176 د 
41 ای���ران 12 بن���ام صدیق���ه واعظ مفق���ود و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز ، کارت و برگ کمپانی  ماشین تراکتور دو 
دیفرانس���یل  ITM285 مدل 1390به شماره شاسی  
L09752 و ش���ماره  موتور  LFW08821X به شماره 
پ���الک 13ک 921 ایران 14مفق���ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می گردد 
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موتورس���یکلت  مالکی���ت  س���ند  و  س���بز  ب���رگ 
سیس���تم ژابیز تی���پ CG125CC  به رنگ مش���کی 
مدل1383به ش���ماره موتور 771413 و شماره تنه    
CG125- 770820  ب���ه ش���ماره پ���الک 29827-641 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می گردد. 

,ع
99
04
26
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی، سند محضری وکارت  و کلیه 
م���دارک موتور س���ه چرخ مدل 1389 رنگ س���فید به   
ش���ماره موتور 7070131 و شماره شاسی 97146559 
به مالکیت علی حسین پور یزدی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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قرارداد پیش فروش مسکن مهر پروژه غدیر گلبهار 
بش���ماره 93/87471 به تاریخ 93/10/27 متعلق به 
آقای رضا کوشکی و قرارداد شماره93/10236 مورخ 
93/6/4 متعلق به اقای مرتضی مالدار کالته ش���ور 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
04
25
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی پرای���د هاچ ب���ک مدل 
1386 رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 799ب19 
ایران 12  ش���ماره موتور 1903359 و ش���ماره شاسی 
S1442286184589 ب���ه مالکی���ت ابراهیم غالمی فر 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد از طری�ق مناقص�ه عموم�ی 
نس�بت به انتخاب پیمان�کار جهت اجرای ش�بکه توزی�ع گاز پروژه
 زوج های جوان اقدام نماید. لذا از کلیه ش�رکت های واجد شرایط )پیمانکارانی 
که در لیس�ت شرکت های مورد تائید شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشند( 
دعوت می نماید جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر ت�ا تاریخ 1399/05/12 به 
دبیرخانه معاونت عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه شهدا، 
س�ازمان مرکزی آس�تان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن

 32001126-051 تماس حاصل نمایند.
 ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

مناقصه عمومی عملیات اجرای شبکه توزیع گاز

س�ازمان مدیریت پسماند شهرداری یزد در نظر دارد نس��بت به واگذاری خدمات جمع آوری ، توزین 
و انتقال پس��ماندهای عادی مراکز طرف قرارداد با س��ازمان از سطح شهر یزد به محل دفن پسماندها  از 
طریق بخش خصوصی اقدام نماید. لذا اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط می توانند از تاریخ درج آگهی)1399/05/09( 
ب��ه م��دت 10 روز کاری جه��ت دریافت اس��ناد مناقصه ب��ه دبیرخانه س��ازمان واقع در ی��زد _ خیابان آیت ا... 
کاش��انی _کوچه دیهیمی _ پالک 10_  س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری یزد و یا س��ایت شهرداری یزد به 

آدرس www.yazd.ir  مراجعه نمایند . 
موضوع مناقصه : جمع آوری ، توزین و انتقال پس��ماندهای عادی مراکز طرف قرارداد با س��ازمان از س��طح شهر یزد 

به محل دفن پسماندها
1. مهلت تحویل مدارک : پایان وقت اداری روز چهارشنبه  99/05/22

2. زمان برگزاری کمیسیون و بازگشایی پیشنهادات ساعت 10 صبح روز پنجشنبه 99/05/23
3. متقاضیان میبایس��ت مبلغ 170/000/000ریال)یكصد و هفتاد میلیون  ریال ( بابت س��پرده شرکت در مناقصه به 
صورت ضمانتنامه بانكی ، اوراق مش��ارکت و یا واریز وجه نقد به حس��اب جاری ش��ماره 2023052337  بانك تجارت 

ارائه نمایند
4. سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انعقاد قرارداد نزد شهرداری باقی می ماند، چنانچه برنده اول تا دوم حاضر به 

انجام معامله نشوند برابر ماده 20 آیین نامه مالی شهرداریها سپرده آنها  به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
5. به پیش��نهادات مبهم، ناقص، مخدوش، مش��روط، فاقد س��پرده یا کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر آن و 

همچنین پیشنهاداتی که پس از مهلت مقرر در آگهی ارسال شود، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
6. شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

7. کارفرما امور موضوع این قرارداد را به صورت حجمی به مدت یكسال شمسی واگذار می نماید .
8. جمع آوری پس��ماندها الزامًا باید با حداقل 2 خودروی اس��تاندارد خاور پرس  و با سال ساخت حداقل 1393 و در 

مسیرهایی که امكان تردد خودروی خاور وجود ندارد با نیسان اتاقدار روبسته صورت گیرد. 
9. جزئیات بیشتر در اسناد مناقصه و قرارداد ذکر شده است.

برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن :  03536232334 داخلی 107 تماس حاصل فرمائید . م الف562 .
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آگهی مناقصه عمومی
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