
 

بهعشقامامرضاjزندهایم
امروز، روز تکریم بازنشسته هاست. حرم گفتوگویقدسبااستاد»رضازندهدل«معماربازنشستهآستانقدس آستان

مطهر هم بازنشسته های فراوانی دارد که به حکم 
سنوات خدمتی حاال از کار در حرم مطهر بازنشسته 
شده اند؛ اما مگر عشق به صحن و سرای حضرت، 

تعطیلی بردار است؟ برای تهیه این گزارش به منزل 
یکی از قدیمی ترین معماران حرم مطهر رضوی رفتم 
که این روزها به علت محدودیت های ناشی از ویروس 

 ............ صفحه 3کرونا و شرایط جسمانی خودش...

12 2 2
گفت وگو با حمیدرضا شاه آبادی به انگیزه موفقیت های 

پی در پی آثارش در ایران و عرصه های جهانی

ظریف همزمان با رأی گیری شورای امنیت درباره قطعنامه آمریکایی: آیت اهلل علم الهدی با اشاره به ضرورت رعایت اصول بهداشتی:

 : jامام صادق
سه چیز است 

که مردم به آن ها 
نیاز دارند: امنّیت، 

عدالت و رفاه.
تحف العقول، ص 320
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باید مخاطب را جدی گرفت
تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 

اتفاق نخواهد افتاد
 جلوه عزاداری در فضای باز 

به مراتب بیشتر از فضای بسته است

 ............ صفحه 2

 ادامه واکنش ها به عادی سازی روابط این کشور با رژیم منحوس صهیونیستی 

خنجر اماراتی در پهلوی فلسطین

دربیانیهمشترکوعاظو
خطبایمشهدیعنوانشد

ابالغیه ستاد 
مبارزه با کرونا 
مبنای جلسات 

عزاداری

 جهان  اگرچه کمی دیر اما سرانجام ارتباط بین امارات عربی متحده و رژیم صهیونیستی 
علنی شد و دو طرف تصمیم گرفته اند که زین پس روابط دیپلماتیک کامل و عادی برقرار 
کنند. این خبر را نخستین بار پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ اعالم کرد. او از این رخداد 
به عنوان »توافقی تاریخی« یاد کرد. ترامپ همچنین خبر از بیانیه ای مشترک داد که در 
آن بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی ابراز 
امیدواری کرده اند »این دستاورد تاریخی بتواند به پیشرفت صلح در خاورمیانه« کمک کند. 
در این بیانیه مشترک آمده در نتیجه این توافق، اسرائیل طرح هایش را برای ضمیمه کردن 

 ............ صفحه 8بخش های بزرگی از کرانه غربی به حال تعلیق درمی آورد...

 قدسخراســان   جمعی از خطبا و وعاظ 
مشهد در خصوص نزدیکی ماه محرم و برپایی 
عزای ســرور و ساالر شــهیدان در این شهر، 
بیانیه ای صادر کردند و خواستار مساعدت الزم 
از سوی نهادها و دســتگاه  های مربوطه برای 

برپایی مراسم عزاداری...

سرپرستدبیرخانهشورای
ملیسالمندانهشدارداد

یکسوم
سالمندانهیچ
بیمهایندارند!

عضوهیئترئیسهمجلس
تشریحکرد

جزئیاتطرح
سهمیهبندی

بنزینسرانهخانوار
 ............ صفحه 6 ............ صفحه 7

واکنشوزارت
بهداشتبه

واکسنکرونای
 ............ صفحه 7»روسی«

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدحسین جعفریان

آن هایی که این ستون و موضوعاتش را از گذشته های دور دنبال کرده باشند، خوب 
به یاد دارند که پیشــترها، بسیار بیشتر درباره رسانه ملی می نوشتم. کمتر ماهی 
می گذشــت که در این ستون از صدا و ســیما و تولیدات آن، یادی نشود. دوست 
مهربانی پیام داده بود چرا درباره فالن ســریال که آتش زدن پول مردم است و به 

تعبیر مسعود فراستی، کیفیت تولیدش نیز...

رسانهملیوراههاینرفته

 ............ صفحه 2

فراخوان انتخاب حسابرس
نوبت دوم 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
شرح در صفحه 4
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ش�رکت توزیع نیروی برق خراس�ان جنوبی در نظر دارد از محل اعتبارات داخلی  نسبت به خرید انواع 
تیر س��یمانی  به ش��رح جدول ذیل و از طریق مناقصه عمومی یک  مرحله ای اقدام نماید. داوطلبان میتوانند 
برای دریافت اس��ناد از تاریخ 99/05/23به س��ایت http://www.setadiran.ir  مراجعه و قیمت پیشنهادی 
خود را مطابق ش��رح مندرج در اس��ناد مناقصه تنها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
حداکثر تا ساعت 13:00 مورخ  99/06/04  بارگذاری نمایند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن32400570-056 اداره قراردادها تماس حاصل فرمایید .

شماره ردیف
شرحمناقصه

مبلغ و نوع تضمین تعداد
)ضمانتنامه بانکی 

یا واریز نقدی( )ریال(

تاریخ و ساعت 
افتتاح پاکات 
الف  ب  و ج

محل افتتاح 
پاکات

210/د/199
H خرید تیر سیمانی 9/200 چهار گوش

 )مطابق با  نقشه وزارت نیرو(
10001/000/000/000 عدد

مورخ
99/06/05

 ساعت 8 صبح

خراسان جنوبی  
بیرجند  

سایت اداری 
شرکت توزیع 

نیروی برق 
خراسان جنوبی 

سالن جلسات

211/د/299
 H خرید تیر سیمانی 9/400 چهار گوش

10001/200/000/000 عدد)مطابق با  نقشه وزارت نیرو(

212/د/399
H خرید تیر سیمانی 9/800 چهار گوش

10001/400/000/000 عدد )مطابق با نقشه خراسان(

213/د/499
 H خرید تیر سیمانی 12/400 چهار گوش

5001/000/000/000 عدد)مطابق با نقشه خراسان(

214/د/599
 H خرید تیر سیمانی 12/800 چهار گوش

5001/150/000/000 عدد)مطابق با نقشه خراسان(

شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

آگهی مناقص�ات عمومی یک مرحل�ه ای
 شم�اره 210/د/99 لغ�ایت  214/د/99

  روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

 دوم
نوبت

ع 9
90
49
05

آب نخستین واژه در قاموس حیات
  آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار- تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر خواف استان خراسان رضوی 

به  روش  بیع  متقابل )مزایده( نوبت دوم
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد براساس ماده 37 
قانون برنامه شش�م توسعه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های آب و 
فاضالب مصوب سال 1369 ، تکمیل بخشی از تاسیسات جمع آوری 
و تصفیه فاضالب شهر خواف را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده 
به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود 
و معین به روش بیع متقابل و با ش�رایط ذیل، به س�رمایه گذار واجد 

شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه :  تکمیل بخشی از تاسیسات فاضالب شهر خواف 
شامل: تصفیه خانه با ظرفیت 6500 متر مکعب در شبانه روز  و شبکه 

جمع آوری بطول حدود 142/2 کیلومتر
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :    3    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  25 سال

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 54436 نفر

- محل اجرا : شهر   خواف
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  سرمایه گذار حقوقی با داشتن سابقه مدیریتی قابل قبول، تامین و 

تخصیص سرمایه مورد نیاز را به عهده خواهد داشت.
-  تاریخ، مهلت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: س�رمایه گذاران 
واجد ش�رایط می توانند از تاری�خ 99/05/25  لغای�ت پایان وقت 
اداری 99/06/1  جهت دریافت اس�ناد ارزیابی با در دست داشتن 
نام�ه اعالم آمادگی جهت س�رمایه گ�ذاری در طرح ب�ه دفتر امور 
قرارداده�ای ش�رکت آب وفاض�الب خراس�ان رضوی ب�ه آدرس 
مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای صدف، شرکت آب و فاضالب استان 

خراسان رضوی مراجعه نمایند.
- تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی: مهلت تحویل اسناد 
ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز   شنبه مورخ  99/06/15 و محل 
تحویل دبیرخانه ش�رکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیهی اس�ت پس از بررس�ی مدارک ارزیابی که توس�ط شرکت 
کنندگان تکمیل و تحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران 

در تمام مراحل اختیار تام دارد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 

استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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صدای پای آب صدای پای زندگی است 
آگهی فراخوان شناسایی سرمایه گذار- تکمیل بخشی از تأسیسات فاضالب شهر  کاشمراستان خراسان رضوی

 به  روش  بیع  متقابل )مزایده( نوبت  دوم
شرکت آب و فاضالب خراسان رضوی در نظر دارد براساس 
ماده 37 قانون برنامه شش�م توس�عه و ماده 2 قانون تشکیل شرکت های
 آب و فاض�الب مص�وب س�ال 1369 ، تکمی�ل بخش�ی از تاسیس�ات                   
جمع آوری و تصفیه فاضالب ش�هر کاش�مر را در ازای تخصیص پساب 
تصفیه شده به منظور کاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی 
مح�دود و معین به روش بیع متقابل و با ش�رایط ذیل، به س�رمایه گذار 

واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصری از پروژه:

-  موضوع پروژه:  تکمیل بخش�ی از تاسیس�ات فاضالب ش�هر کاش�مر 
ش�امل: تصفیه خانه با ظرفیت 21000 متر مکعب در ش�بانه روز  و شبکه 
جم�ع آوری بط�ول ح�دود 304  کیلومت�ر و خط انتقال بط�ول 3/7 

کیلومتر و باقیمانده انشعابات شهر با مشخصات فنی مصوب.
-  سرمایه پذیر :  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

- دوره احداث :  4    سال
-  دوره بهره برداری تجاری:  با ارائه مدل مالی

- راندمان تصفیه :  تخلیه به آبهای سطحی
- جمعیت تحت پوشش : 176000  نفر )سال 1425(

- محل اجرا : شهر   کاشمر
ب- شرایط کلی سرمایه گذار: 

-  س�رمایه گذار به صورت ش�خص حقیقی یا حقوقی با داش�تن س�ابقه 

مدیریت�ی قابل قبول، تامین و تخصیص س�رمایه م�ورد نیاز را به عهده 
خواهد داشت.

-  تاریخ، مهل�ت و محل دریافت اس�ناد ارزیابی: س�رمایه گذاران 
واجد شرایط می توانند از تاریخ 99/05/25  لغایت پایان وقت اداری 
99/06/01  جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعالم 
آمادگی جهت سرمایه گذاری در طرح به دفتر امور قراردادهای شرکت 
آب وفاضالب خراسان رضوی به آدرس مشهد، بلوار وکیل آباد، ابتدای 
صدف، شرکت آب و فاضالب اس�تان خراسان رضوی مراجعه نمایند.
- تاریخ، مهلت و محل تحویل اس�ناد ارزیابی: مهلت تحویل اس�ناد 
ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 12 روز  شنبه مورخ  99/06/15 و محل 

تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضالب خراسان رضوی می باشد.
- بدیه�ی اس�ت پس از بررس�ی م�دارک ارزیابی که توس�ط ش�رکت 
کنندگان تکمیل و تحویل می ش�ود، از س�رمایه گذاران واجد ش�رایط 

جهت مذاکرات قراردادی دعوت بعمل خواهد آمد.
- سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در 

تمام مراحل اختیار تام دارد.
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب 

استان خراسان رضوی
www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی

 خط و نشان جبهه مقاومت برای صهیونیست ها خط و نشان جبهه مقاومت برای صهیونیست ها
همزمانباروزمقاومتاسالمی،همایشبینالمللیلشکرفاطمیوندرحرممطهررضویبرگزارشدهمزمانباروزمقاومتاسالمی،همایشبینالمللیلشکرفاطمیوندرحرممطهررضویبرگزارشد

............صفحه............صفحه44قدسمیهنقدسمیهن
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روزنامـه صبـح ایـران 2

دیر یا زود انتقام حاج قاسم گرفته خواهد شد  سیاست: همزمان با سالروز پیروزی غرورآفرین حزب اهلل لبنان در برابر رژیم جعلی صهیونیستی در جنگ 33 روزه و روز مقاومت اسالمی؛ سردار سالمی 
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی در جمع فرماندهان و مسئوالن نیروی قدس سپاه گفت: دشمنان ما بدانند که هیچ کجا برایشان امن نیست؛ آنان با شهادت حاج قاسم منبعی دائمی از تولید خطر و انتقام 

را برای خود ایجاد کردند و سرانجام این انتقام دیر یا زود گرفته خواهد شد و به طور قطع سخت هم خواهد بود.

 سیاست  پــس از چندین بار تأخیر و 
کش وقوس های فراوان، سرانجام شامگاه 
شــورای  رأی گیری  فرایند  پنجشــنبه 
امنیت ســازمان ملل دربــاره قطعنامه 
تعدیل شــده ضد ایرانــی آمریکا برای 
تمدید تحریم های تســلیحاتی ایران آن 
هم به طور مجازی آغاز شد. خبرگزاری 
رویترز در گزارشی مهلت این رأی گیری 
را تا ســاعت ۱۷:۳۰ عصر جمعه به وقت 
محلی اعالم کرد. نتیجه این رأی گیری 
اندکی بعد در یک نشســت این شــورا 
اعالم می شــود )تا لحظه نــگارش این 
گــزارش هنوز خبری در مــورد نتیجه 
این رأی گیری اعالم نشــده است(. تنها 
۲۴ ساعت برای رأی دادن اعضا به این 
قطعنامه فرصت وجود دارد و این مهلت 

تمدیدشدنی نیست.

 دست رد دوستان آمریکا »
به قطعنامه ضد ایرانی

آمریــکا در این قطعنامه خواهان تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایــران مندرج 
شــورای   ۲۲۳۱ قطعنامــه  ذیــل  در 
بااین حال،  اســت.  امنیت 
اعالم  رویترز  خبرگــزاری 
کــرد بــا وجــود تــالش 
واشنگتن برای تصویب این 
تصویب  احتمال  قطعنامه، 
قطعنامه تحریم علیه ایران 
همچنین  است.  کم  بسیار 
فایننشــیال  روزنامــه 
با  کــرده  اعــالم  تایمــز 
وجــود تعدیــل و رقیــق 
تمدید  قطعنامــه  شــدن 
تســلیحاتی  تحریم هــای 
ایران، تونس و اســتونی به 
عنوان دو عضــو غیر دائم 
شــورای امنیت از معرفــی این تصمیم 
ضد ایرانــی آمریکا در شــورای امنیت 
خودداری کردند. فایننشــیال تایمز در 
این باره نوشــت: آمریکا اوایل این هفته 
از طــرح نســخه ســخت گیرانه تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران صرف نظر 
کرد، اما پس از آنکه اســتونی و تونس 
که روابــط دوســتانه ای با واشــنگتن 
دارند، درخواســت معرفی این قطعنامه 
به نیابــت از ایاالت متحده را رد کردند، 
این مصالحه نیز با شکســت مواجه شد. 
آمریکا هفته گذشته قطعنامه ای را ارائه 
داد که حاوی ۱۵ بنــد مقدماتی و ۳۵ 
بند عملیاتی در مجموع ۱۳ صفحه بود 
و گفته می شد که شــامگاه دوشنبه در 
دستور شورا قرار خواهد گرفت، اما این 
اتفاق نیفتاد و سه شنبه اعالم شد آمریکا 

ایــن قطعنامه را تغییــر داده و متنی را 
ارائه داده است که تنها دو بند مقدماتی 
و دو بند عملیاتی دارد، هرچند که هدف 

یکی است.

 واشنگتن به دنبال سوءاستفاده »
از مکانیسم ماشه

اما همزمان با آغاز فرایند رأی گیری، آمریکا 
اقدام به توزیع یک سند حقوقی 6 صفحه ای 
میان اعضای شــورای امنیت درباره حق 
خود بــرای مراجعه به برجام و بازگرداندن 
تحریم ها علیه ایران کرد. واشنگتن در این 
سند مدعی شــده می تواند به عنوان یکی 
از امضاکننــدگان توافق هســته ای ایران، 
به آن رجوع کند. آمریکا با ارائه تفســیری 
بدیــع از قطعنامه ۲۲۳۱ شــورای امنیت 
خود را مشــارکت کننده در برجام خوانده 
و بر این اســاس در تالش است مکانیسم 
ماشــه را فعــال کند. با فعال شــدن این 
مکانیسم نیز تمام تحریم های بین المللی 
علیه ایران بازمی گردد. از سوی دیگر »کلی 
کرافت« نماینده آمریکا در ســازمان ملل 
هم اعالم کرد کشور های اروپایی در ادامه 
سیاست های دوگانه خود، به واشنگتن وعده 
داده اند پیشنهاد هایی درباره قطعنامه تمدید 
تحریم های تســلیحاتی ایران در شورای 
امنیــت ارائه کنند. وی دراین بــاره افزود: 
بااین حال، من هنوز هیچ پیشنهاد مکتوبی 
در ایــن رابطه دریافت نکــرده ام و صبرم 
دراین باره در حال لبریز شدن است! اگر ما 
به پیشنهاد مکتوب طرف اروپایی دسترسی 
داشتیم، می توانستیم از آن به عنوان آغازی 
برای پیشــنهاد تحریم تســلیحاتی ایران 

استفاده کنیم.

بیانیه نمایندگی ایران در سازمان ملل»
این در حالی است که نمایندگی ایران در 
سازمان ملل متحد، قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران 
را در راستای سیاست داخلی ایاالت متحده 

توصیف کرده و از شورای امنیت خواست 
در برابر اقدام غیرقانونی و بیمارگونه آمریکا 
بایســتند. این بیانیه ادامه می دهد: »این 
پیش نویس قطعنامه، یکپارچگی، اقتدار و 
اعتبار شورای امنیت و به طریق اولی، سازمان 
ملل متحد و چندجانبه گرایی، حاکمیت 
قانون و دیپلماسی را هدف قرار داده است«.

همزمان وزیر امور خارجه کشــورمان نیز 
در گفت وگــو با خبرگزاری فارس در مورد 
اینکه اگر شورای امنیت تحریم تسلیحاتی 
ایران را تمدید کند، آیا چیزی از برجام باقی 
خواهد مانــد؟ گفت: این کار به معنی این 
اســت که یکی از مهم ترین مفاد برجام از 
بین رفته است. محمدجواد ظریف در ادامه 
این موضوع تأکید کرد: ما مطمئن هستیم 
که این اتفــاق نخواهد افتاد. چندی پیش 
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور 
در مطلبــی عنوان کرده بــود اگر تحریم 
تسلیحاتی تمدید شــود چیزی از برجام 
باقی نخواهد ماند. از سوی دیگر »میخائیل 
اولیانوف«، نماینده روسیه در سازمان های 
بین المللی مســتقر در وین نیز با انتشــار 
توییتی تالش آمریکا برای سوءاســتفاده 
از مکانیســم ماشــه و تمدید تحریم های 

تسلیحاتی علیه ایران را محکوم کرد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت 
ســازمان ملل، تحریم تســلیحاتی ایران 
که به موجب توافق برجام وضع شــده بود، 
در تاریخ ۲۷ مهر ۹۹ منقضی می شــود. 
آمریکایی ها چند ماهی است که با وجود 
خروج خــود از برجام، بــر طبل تمدید 
تحریم تسلیحاتی ایران می کوبند و سعی 
دارند قلدرمآبانه ســایر کشــورهای عضو 
شورای امنیت سازمان ملل را نیز در این 
خواســته غیرقانونی با خود همراه سازند. 
فعال کردن سازوکار موسوم به »مکانیسم 
ماشه« یکی از راه های مدنظر آمریکا برای 
تمدید تحریم تســلیحاتی ایران اســت، 
اما ایران و دیگر کشــورهای عضو شورای 
امنیت معتقد هســتند آمریــکا از برجام 

خارج شــده و نمی تواند مکانیسم ماشه را 
فعال کند.

نفتکش ها؛ بازی رسانه ای - تبلیغاتی »
غرب علیه تهران

طــرح پیش نویس ضد ایرانــی آمریکا در 
شــورای امنیت در حالی ادامــه دارد که 
همزمان با این تحول بوقچی های رسانه ای 
غــرب نیز بــازی تبلیغاتی خــود باهدف 
پیش بردن پروژه ایران هراســی را شدت 

بخشیده اند.
در همین راستا روزنامه وال استریت ژورنال 
روز پنجشــنبه در گزارشی مدعی توقیف 
چهار نفتکش  ایرانی توســط آمریکا شد. 
وال استریت ژورنال بدون اشاره به نام به نقل 
از مقامات آمریکایی گزارش داد نفتکش های 
لونا، پاندی، برینگ و بلال در روزهای اخیر 
در آب های آزاد توقیف شده اند و اکنون در 
مسیر هوستون ایالت تگزاس هستند. این 
خبر اما به ســرعت از سوی مقامات ایرانی 
رد شــد. حجت سلطانی، ســفیر ایران در 
ونزوئال، این ادعا را جنگ روانی توصیف کرد 
و ایرانی بودن نفتکش ها را رد کرده است. 
وی دراین باره نوشــت: یک دروغ و جنگ 
روانی دیگر از دستگاه تبلیغاتی امپریالیسم 
آمریکا. نه کشتی ها ایرانی هستند و نه مالک 
یا پرچم آن ها ارتباطی به ایران دارد. ترامپ 
تروریست نمی تواند حقارت و شکست خود 
در برابــر ملت بزرگ ایــران را با تبلیغات 
دروغین جبران کند. ساعتی پیش از انتشار 
توقف این چهار کشــتی، ستاد فرماندهی 
مرکزی آمریکا، سنتکام نیز مدعی شده بود 
ایران یک کشــتی تجاری به نام ویال را در 
تنگه هرمز و برای چند ساعت توقیف کرده 
اســت. این خبر هم به صورت غیررسمی 
توسط مقامات کشورمان رد شده است. این 
دو ادعای نادرست در حالی مطرح می شود 
که وزیر خارجه آمریکا هم در روزهای اخیر 
با سفر به چند کشور اروپای شرقی بار دیگر 
نوک حمالت خود را متوجه ســه کشور 
روســیه، چین و ایران کرده و مدعی شد 
آن ها آزادی های مختلف در سرتاسر جهان 
را تهدید می کنند. مایک پمپئو همچنین 
نســبت به همراهی اروپا با سیاست های 
ضد ایرانی واشنگتن ابراز خوش بینی کرده 
بود. به نظر می رسد آمریکا که خود را ناکام 
احتمالی در برابر ایران درصحنه شــورای 
امنیت ســازمان ملل می بینــد، بازهم به 
اهرم قدیمی رو آورده و به جنگ تبلیغاتی 
و روانی علیه کشورمان باهدف اقناع افکار 
عمومی جهان در راســتای تمدید تحریم 
تسلیحاتی ایران افزوده است؛ سیاستی که 
با توجه به همراهی سفت وسخت روسیه و 
چین با ایران به نظر نمی رسد کارساز باشد.

ظریف همزمان با رأی گیری شورای امنیت درباره قطعنامه آمریکایی:

تمدید تحریم تسلیحاتی ایران اتفاق نخواهد افتاد

ســالم. مقاله ای که در رابطه با کمیسیون بنگاه ها نوشته بودید حقیقتی انکارناپذیر س
است. امیدوارم نمایندگان مجلس برای ثابت کردن نرخ کمیسیون تالش جدی نمایند تا 
این معضل اجتماعی رفع شود و این گونه قارچ گونه هر روز شاهد اضافه شدن بنگاه های 
امالک نباشیم، وقتی تعیین مبلغ کمیسیون به عهده اتحادیه های صنوف که مرکب از 
سران همان صنف هستند واگذار شده نظارتی نیست مسلماً آن ها منافع خود را بر مصالح 

جامعه ترجیح می دهند. 09150006857
وضعیت کالهبرداری در سایت دیوار واقعاً عجیبه، به تازگی خود مسئوالن سایت دیوار س

با تغییرات دلخواه و بدون اجازه در آگهی کاربران از آن ها درخواست پول می کنند. واقعاً 
چرا مسئوالن رسیدگی نمی کنند؟ 09370008079

در حقوق مرداد بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط شکاف حداقل حقوق با بازنشستگان س
کشوری و لشکری ترمیم شده بود، مطابق قانون حداقل حقوق بازنشستگان نباید کمتر 
از ۲میلیون و 8۰۰ در سال جاری باشد که این رقم برای بازنشستگان تأمین اجتماعی 
حداکثر ۲ میلیون در نظر گرفته شده بود که در مرداد ترمیم شده است، اینکه اسمش 

همسان سازی نیست! 09150004223 
مشــخص اســت که برگزاری کنکور نگرانی ندارد بلکه مســافرت های پس از آن س

مشکل اســت در نتیجه وقت آن به تأخیر می افتد و شروع ترم از بهمن ماه ان شاءاهلل. 
09150009278

با سالم. با توجه به شرایط غیرقابل پیش بینی کرونا و زحماتی که فرزندان ما در شرایط س
بحرانی متحمل شده اند، اضطراب و نگرانی فراتر از توان و تحمل رفته. لطفاً از تأخیر در 

کنکور اجتناب فرمایید. 09930009658
آقای مدیر کل بنیاد شهید و برخی از مدیران استان، والدین بستری شهدا را مورد تفقد س

قرار دادند، البته جای تشکر دارد، لطفاً به ایشان بگویید تدبیری بیندیشند تا تهیه داروی 
خانواده ها در داروخانه به طور کامل انجام شود، یعنی مجبور نباشند وجه را پرداخت کنند 
و برای دریافتش هفت خان را طی کنند وگرنه کار عیادت همه روزه می شود، چون ستاد 
مبارزه با کرونا می گوید از خانه خارج نشوند به خصوص افراد مسن. بنیاد شهید برعکس 
این سالخوردگان را خارج از خانه به صف می کند آن هم به طور ایستاده؟ آیا زمان آن 
نرسیده به ندای حضرت امام)ره( لبیک بگوییم؛ ایشان مکرر می فرمود: وقت آن است از 

شعار دست بکشید و به شعور بپردازید. 09390002323

آیت اهلل علم الهدی با اشاره به ضرورت رعایت اصول بهداشتی در محرم و صفر:

 جلوه عزاداری در فضای باز ©
به مراتب بیشتر از فضای بسته است

سیاســت: آیت اهلل علم الهدی در بیست و 
چهارمین هفته برگزار نشدن نماز جمعه در 
مشهد مقدس، در قالب خطبه مجازی با اشاره 
به ایام محرم، گفت: تجربه غدیر به ما نشان داد 
که با حفظ این اصول بهداشتی و اجرای این 
دستورالعمل، می توانیم یک محرم برجسته 
و تاسوعا و عاشورای پرهیجان تری نسبت به 
سال های گذشته داشته باشیم.  وی افزود: ممکن است بعضی ها روی بی توجهی به مسائل 
اصلی و اعتقادی تلقین های سوئی داشته باشند بر اینکه یاد سیدالشهدا )ع( و عزای ایشان 
شفا بخش است، تربت امام حسین )ع( شفا بخش است، پس با این کیفیت که معتقد 
شدیم تربت و یاد ابی عبداهلل شفا دارد و حرم ائمه معصومین کانون شفاست، پس چرا باید 
برای حفظ عافیت خودمان نسبت به این برنامه ها، استیحاش داشته باشیم؛ این تلقین ها، 

تلقین های عوامانه ای است که گاهی اوقات به افراد می شود.

توضیحی درباره نسبت کرونا و مسئله شفای امام حسین)ع(»
امام جمعه مشــهد مقدس تصریح کرد: حفظ اصول و دســتورالعمل الزم بهداشتی در 
عزای سیدالشهدا )ع(، منافی با شفا بودن حرم امام حسین )ع( و یاد ایشان نیست، اینکه 
بخواهیم اصول بهداشتی را در اقامه عزای ابی عبداهلل اجرا کنیم، منافاتی با شفا بودن تربت 
امام حسین )ع( ندارد؛ مطلب روشنی است، برادر و خواهر من، اگر حرم حضرت رضا )ع( 
نجس شود، اینجا را تطهیر نمی کنید به خاطر اینکه می گویید حرم متعلق به امام معصوم 
است که به وسیله آیه تطهیر، طهارت ذاتی دارد؟ مسلم شما از حرم ازاله نجاست می کنید 
یا اگر بنا شد پرچم و علم امام حسین )ع( آلودگی پیدا کرد، آن آلودگی را تمیز نمی کنید 

به خاطر اینکه او حتماً شفا و متبرک است؟
آیــت اهلل علم الهــدی تأکید کرد: ما باید عزاداری سیدالشــهدا )ع( را پاک و تمیز اجرا 
کنیم و تمیز اجرا کردنش هم به این است که با حفظ اصول بهداشتی همان طور که در 
مسئله طهارت و نجاست، مهم ترین احتیاطات را در مجلس عزای سیدالشهدا )ع( و در 
فضای زیارتی ابی عبداهلل انجام می دهیم، در مسئله اجتناب از ویروس و بیماری نیز باید 
همین طور عمل کنیم، نه اینکه فضای عزاداری سیدالشــهدا )ع( را آلوده کنیم به عنوان 

اینکه نام امام حسین )ع( شفاست! این چه ربطی به آلودگی با یک عامل بیماری دارد؟
وی ادامه داد: اینکه رهبر معظم انقالب امر فرمودند که باید دستورالعمل های ستاد ملی 
مقابله با کرونا در عزاداری ها رعایت شود، در حقیقت یک بخشش مربوط به دید وسیع 
و عمیق ایشــان نسبت به دشمن ستیزی است، دشمنان ما دنبال این هستند که همه 
مقدسات ما را زیر سؤال ببرند، همه باورمندی مقدس دینی و مبانی اعتقادی ما را مورد 
اشکال قرار دهند که فردا اگر خدای نکرده به اصول بهداشتی در اقامه عزای سیدالشهدا 
)ع( عمل نشد و این بیماری گستردگی پیدا کرد، بیایند مراسم مذهبی و تعظیم شعائر 
ما را مسئله دار نشان دهند؛ لذا فرمودند شما با حفظ تمام اصول و دستورالعملی که ستاد 
ملی مقابله با کرونا می دهد، عزاداری را انجام دهید. وی افزود: عزیزان حواستان جمع باشد 
خدای نکرده شیطان وسوسه نکند و شما در عزاداری سیدالشهدا )ع( عقب نشینی کنید به 
خاطر اینکه حفظ اصول بهداشتی مشکل هست و زیر سقف رفتن درست نیست، فراهم 
کردن فضای باز عزاداری مشکل است پس امسال با این مشکالت اصل صورت مسئله را 

پاک کنیم و مجالس روضه خوانی و هیئات عزای سیدالشهدا )ع( را اقامه نکنیم.

همکاری آموزش وپرورش و شهرداری در برگزاری مراسم محرم»
امام جمعه مشــهد تأکید کرد: ما اکنون از عقب نشــینی کســانی که مدعی عشق امام 
حسین )ع( هستند بیشتر وحشت داریم تا افرادی که بخواهند مانع عزاداری بشوند؛ تمام 
دســتگاه های کشور اکنون آماده اند بر حسب جلسات متعدد و مذاکراتی که با مسئوالن 
مختلف استان داشتیم، با همه ظرفیت اقامه عزای سیدالشهدا )ع( را از یک مجلس کوچک 
روضه خوانی تا اقامه عزا در میان خیابان ها، این را حتماً بر حسب دستورالعمل ستاد مقابله با 
کرونا کمک کنند و احیا کنند، برای شما هیچ عذری نیست که خدای نکرده امسال بخواهید 
برنامه عزاداری همه ساله خودتان را تعطیل کنید، چه در هیئات، چه در منازل و چه در 
مجالس خصوصی، منتها در فضای باز باشــد، آموزش وپرورش تمام مدارس را در اختیار 
هیئات، حسینیه ها و عزاداران گذاشته برای اینکه در فضای باز عزاداری کنند، شهرداری 
گفته تمام معابر آماده است که حتی اگر افرادی بخواهند از معابر و خیابان ها استفاده کنند، 
آن معابر را آماده کردند برای اینکه در فضای باز عزاداری کنند، جلوه عزاداری در فضای باز 

به مراتب بیشتر از عزاداری در فضای بسته است و شما عقب نشینی نکنید.

وزیر امور خارجه در دیدار با مقامات لبنانی با رد دخالت های خارجی:

مردم و حکومت لبنان باید برای آینده خود تصمیم بگیرند©
سیاست: وزیر امور خارجه کشورمان که به لبنان سفر کرده، در میانه درگیری بیروت 
با حواشــی و تبعات انفجار روز سه شنبه ۱۴ مرداد و تالش کشورهای خارجی برای 
دخالت در تحوالت این کشــور به بهانه این رویداد، در دیدار با مقامات لبنانی با رد 
این دخالت ها تأکید کرد، این مردم و دولت لبنان هستند که درباره آینده این کشور 

تصمیم می گیرند.  
محمدجواد ظریف در دیدار با حســان دیاب، نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان 
بر همدلــی و همراهی دولت و مردم ایران با آســیب دیدگان فاجعه انفجار مهیب 
بندر بیروت تأکید کرد و ذی نفعان خارجی این انفجار مهیب را کســانی خواند که 
نمی خواهند لبنان در آرامش و وحدت باشد. وزیر خارجه کشورمان همچنین در دیدار 
با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان ضمن ابراز همبستگی و همدردی با مردم و دولت 
لبنان در حادثه انفجار در بندر بیروت چهاردهمین سالروز پیروزی لبنان در جنگ ۳۳ 

روزه را نیز تبریک گفت. 
ظریف در نشست خبری مشترک با »شربل وهبه« وزیر خارجه لبنان، نیز تأکید کرد 
حکومت و مردم لبنان باید برای آینده این کشور و نحوه پیشبرد امور تصمیم بگیرند و 
جمهوری اسالمی ایران در کنار حکومت و مردم لبنان خواهد بود و به هر تصمیمی که 
دولت و مردم لبنان اتخاذ کنند، کمک می کنیم. رئیس دستگاه دیپلماسی جمهوری 
اسالمی ایران  با اشاره به جایگاه سیاسی لبنان ضرورت کمک به بازسازی این کشور 
بدون شرط  گذاری را مورد تأکید قرار داد. گفتنی است در پی انفجار روز سه شنبه ۱۴ 
مرداد در بندر بیروت، حدود ۱۷۰ نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر نیز مجروح شدند. 

رسانه ملی و راه های نرفته©
آن هایی که ایــن ســتون و موضوعاتش را از 
گذشــته های دور دنبال کرده باشند، خوب به 
یاد دارند که پیشترها، بسیار بیشتر درباره رسانه 
ملی می نوشتم. کمتر ماهی می گذشت که در 
این ستون از صدا و سیما و تولیدات آن، یادی 
نشود. دوست مهربانی پیام داده بود چرا درباره 
فالن ســریال که آتش زدن پول مردم است و 
به تعبیر مسعود فراستی، کیفیت تولیدش نیز 
»ماقبل مقوا«ست، چیزی ننوشتی و اعتراضی 
نکردی؟ باری از آنجا که شاید این ذهنیت برای 
دوستانی دیگر هم ایجاد شود، آن را بهانه کردم 
تا هم پاســخی به این پرسش داده باشم و هم 

مسئله ای مرتبط با آن را طرح کنم.
در قدم اول بایــد بگویم، اگرچه اعتراف تلخی 
اســت، اما من سال هاست تلویزیون نمی بینم. 
وقتی شــما در معرض چیزی نباشید، بدیهی 
اســت درباره آن هم کمتر اظهارنظر می کنید. 
اما اینکه چرا چنین شد، شرحش مفصل است 
و کم وبیش همه مخاطبان رسانه ملی احتماالً 
بارها به نتیجه من رسیده اند و اما آن را عملی 
نکرده اند! از همان سال های اول هجوم چهره ها 
به رســانه ملی و تشدید این عطش در آن نهاد 
آرمانی و تقلیل دار و ندار رسانه ای این سرزمین 
به نمایش مکرر این ورزشکار و آن هنرپیشه و 
بعدتر و اسفبارتر این شاخ مجازی و غیره، فکر 
کردم این رســانه دیگر ملی نیست. اغلب شما 
که مرا می شناسید می دانید که سال ها با رسانه 
ملی کار کرده ام. چندین ســریال مستند آنجا 
ساخته  ام و خاطرات شیرینی هم از آن روزها در 
کنار برخی سختی ها و نامالیماتش دارم. اما همه 
ما می دانیم که جای بخش اعظمی از مردم ما 
و مشکالتشان و صدایشان در رسانه ملی خالی 
است. در عوض این جعبه جادو پر است از آنچه 
به  کار مردم نمی آید. عده ای می گویند مشکل 
فقر بودجه است، برخی معتقدند کشمکش های 
سیاسی عامل ضعف کیفیت رسانه ملی است و... 
خالصه هر کس نظری دارد. اما همه بر کاهش 
حیــرت آور مخاطبان و کاهش ضریب تأثیر بر 
مخاطبان باقیمانده و ادامه روند »هر سال دریغ 

از پارسال« در آن مجموعه متفق القول اند.
تمام این ها به یک مشکل بزرگ تر مربوط است 
و آن فقر فهم و ســواد رســانه ای در مسئوالن 
ارشــد ما در تمام بخش هاست، حتی در رسانه 
ملی! نتیجه آن شده که همیشه خدا، طی چهار 
دهه اخیر، این سرزمین فقر روایت داشته است. 
ما در بسیاری از نبردها پیروز شده ایم. اما وقتی 
دیگران در فقدان و ناتوانی فرماندهان رسانه ای  
ما )و در قدم اول رســانه ملی(، راوی آن نبردها 
و کارزارها شــده اند، به شکل یک بازنده تصویر 
شدیم و می شــویم. برای آنکه پی ببریم از چه 
چیــز حرف می زنم، دقت کنید در همین چند 
ماه اخیر، نقل و روایت خبر غرق شــدن اتباع 
کشور همســایه در هریرود تا تصادف تعدادی 
از آن ها در یزد، تا روزهای اخیر یعنی نقل خبر 
گشایش اقتصادی الاقل توسط سران دو قوه و 
مشاوران آن ها و موارد مشابه، چه بالیی بر سر 
مخاطبان آورد؟ در چنین اوضاع آشفته ای وزارت 
خارجه رســانه نمی فهمد و در ماجرای هریرود 
آن می شود، مشاور رئیس جمهور که خود یک 
مدعی دنیای رسانه است، رسانه نمی فهمد و به 
مردم مشــورت اقتصادی می دهد... رسانه ملی 
که رسانه می فهمد. چرا کسی آنجا به دنبال این 
موشکافی ها در زمان مناسب نیست؟ اصالً تمام 
آن مثال ها را رها کنید، همین اخبار ضد و نقیض 
اخیر را درباره برگزاری یا تعویق کنکور سراسری 
ببینید! اگر حضرات درکی از رســانه داشــتند 
و »شــهوت اول بودن« در خبررســانی را مهار 
می کردند که این همه جوان مردم بازیچه آن ها 
نمی شــدند. اگر رسانه ملی درکی از وظیفه اش 
داشــت که میدان را به این توییت بازان واگذار 
نمی کرد؛ می شــد مرجع اول برای هر آنچه به 
رسانه مربوط می شود. اما در رسانه ملی همچنان 
سلبریتی ها در کنار مجریان از دماغ فیل افتاده 
حاکم اند. مدیری که نه مدیریت بداند و نه رسانه، 
روشن است که بازیچه مجری های شهرت طلب 
و سلبریتی های کم ســواد و مافیای پشت سر 

آن ها خواهد شد... دریغ!

 ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد س
با اشــاره به رویکرد جدیــد قوه قضائیه مبنی 
بــر پیگیری ترک فعل های مســئوالن گفت: 
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسالمی، 
شکایت نامه از آقایان زنگنه و آخوندی را امضا 
و آماده کرده و هفته آینده تقدیم قوه قضائیه 

خواهیم کرد.
ســفیر ایــران در ژنــو به ســکوت آژانس س

بین المللی انرژی اتمی در خصوص فعالیت های 
پنهان هسته ای عربســتان و تسلیحات اتمی 
رژیم صهیونیســتی اعتــراض و تصریح کرد 
برخورد دوگانه این سازمان، اعتبار و بی طرفی 

حرفه ای آن را زیر سؤال برده است.
یک تاجر اسرائیلی -آمریکایی در گفت وگو با س

روزنامه یدیعوت آحارونوت ادعا کرد: در جریان 
یک وعده شــام که با بن ســلمان بودم از او 
پرسیدم که چرا روابط خود با اسرائیل را عادی 
نمی کنید؟ بن ســلمان جواب داد من در یک 
ثانیه می توانم این کار را انجام دهم اما ایرانی 
ها و قطری ها به من هجوم خواهند آورد و در 

کشورم هرج و مرج ایجاد خواهد شد.

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

 آمریکا با ارائه 
تفسیری بدیع از 
قطعنامه 2231 
شورای امنیت خود 
را مشارکت کننده 
در برجام خوانده 
و بر این اساس 
در تالش است 
مکانیسم ماشه را 
فعال کند

بــــــــرش

 سیاست/ مهدی خالدی   در حالی که 
کمتر از سه ماه به پایان تحریم تسلیحاتی 
بر اســاس توافق نامــه برجام  کشــورمان 
باقی مانده )۲۷ مهرماه(، شــوی ضد ایرانی 
مقامات کاخ ســفید با هدف اقنــاع افکار 
عمومــی جهانی در جهت تداوم این تحریم 
تسلیحاتی هر روز رنگ و لعاب جدیدی به 
خود می گیرد. تصویب قطعنامه ضد ایرانی 
تروئیکای اروپایی در شــورای حکام آژانس 
انرژی اتمی، ایجــاد مزاحمت دو جنگنده 
آمریکایــی برای هواپیمایــی ماهان بر فراز 
آسمان دمشق و تحت فشار گذاشتن منافع 
ایران در عراق، ســوریه و سرتاسر منطقه، 
اقدام هــای ایذایی صورت گرفته از ســوی 
واشــنگتن بوده تــا به این طریــق بتواند 
مقامات کشورمان را به واکنش غیرعقالنی 
واداشته و در ادامه اهداف ضد ایرانی خود را 
توجیه و دنبال کند، اما تمامی این توطئه ها 
تا اینجا با پاســخ متناســب ایرانی مواجه 
شــده و نه تنها نتیجه نداشته، بلکه ترامپ 
را در نوک حمله منتقدان داخلی قرار داده 
اســت.  حال اینکه جمهوری اسالمی ایران 
تا کــی در مقابل اقدام های بی پروای دولت 
ترامپ سیاست صبر راهبردی خود را ادامه 
خواهد داد، پرسشــی است که پاسخ به آن 
مهم به نظر می رسد. همین مسئله ما را بر 
آن داشت در گفت وگو با حمیدرضا آصفی، 
سخنگوی اســبق وزارت امور خارجه ایران 

این موضوع را به بحث و بررسی بگذاریم.

 به نظر می رســد آمریــکا و نواب  س
منطقه ای اش به ویژه رژیم صهیونیستی 
درصدد هســتند با باال بردن تنش در 
منطقه و جریان سازی علیه کشورمان 
بهانه ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی 
شــما  تحلیل  آورند.  بدســت  ایران 

دراین باره چیست؟
در پاسخ به این پرســش ابتدا باید نگاهی 
به اوضــاع درونی ایاالت متحــده که یکی 
از آشــفته ترین روزهای خود را پشــت سر 

می گذارد، بیندازیم. واقعیت آن اســت که 
به موعــد انتخابات آمریکا بســیار نزدیک 
هســتیم. درحالی که تنها سه ماه به ماراتن 
۲۰۲۰ ریاست جمهوری ایاالت متحده زمان 
مانده )۱۳ آبان(، شرایط به هیچ وجه به نفع 
آقای ترامپ نیست. »دونالد« در پرونده های 
خارجــی بســیار ناموفــق بود. پیشــتر او 
تالش داشــت با تمرکــز بــر فاکتورهای 
اقتصــادی مانند شــکوفایی تولیــد و آمار 
خوب اشــتغال زایی ایــن ناکامی های خود 
را جبــران کند. ولــی درحالی که کرونا هم 
مزید بر علت شده، باری بر مشکالت ترامپ 
افزوده و به نظر می رسد شرایط رأی آوری 
او بیش ازپیش ســخت شــده است. در این 
شرایط رئیس جمهوری آمریکا مجبور است 
با فرافکنی و در جهت منحرف کردن افکار 
عمومی داخلی کشورش از اصل مشکل که 
همان ناکارآمدی شــخص اوست، با ایجاد 
بحــران ســاختگی خارجی اذهــان مردم 
را مشــغول ســازد. پس اقدام های ترامپ 
علیه کشــورمان نه از روی توانمندی، بلکه 

رویکردی از سر استیصال است.

با این اوصاف پــس اقدام های ضد  س
ایرانی دولت ترامپ را باید تالشی جهت 

فرار از چالش های داخلی دانست؟

علیه  ایاالت متحده  رئیس جمهور  اقدام های 
کشــورمان را باید از دو منظر دید. نخست 
همان گونــه کــه گفته شــد جنبه مصرف 
داخلــی دارد. ترامپ بــا درک ناکارآمدی 
خــود در عرصه داخلی تــالش دارد با این 
اقدام ها تمرکز افــکار عمومی داخلی را به 
مســائل فرعی خارجی منحرف ســازد؛ اما 
نکته دوم که فشــار ترامپ بر کشورمان را 
توجیه می کند، عالقه او به مذاکره اســت. 
رئیس جمهور ایاالت متحده مذاکره را نوعی 
بازی می داند، همان گونه که در موضوع کره 
شــمالی اتفاق افتاد. او به نتیجه گفت وگو 
هیــچ اهمیتی نمی دهد، بلکــه آنچه برای 
ترامپ مهم اســت نفس ظاهر کار اســت. 
رئیس جمهــور آمریکا اکنــون هم ممکن 
اســت تالش کند با جمهوری اسالمی پای 
میز مذاکره بنشــیند اما ادامه کار برای او 
مهم نخواهد بود، ولی ترامپ همین موضوع 
را در بــوق و کرنا کرده و با سوءاســتفاده 
از این قضیه روحیــه گروه های مقاومت را 
تضعیف خواهد کرد؛ یعنــی با یک تیر دو 
نشــان می زند، هم ایران را پای میز مذاکره 
می کشــاند و هم بــا القای ایــن نکته که 
ایران به مذاکــره رو آورده روحیه مقاومت 
اسالمی که جمهوری اسالمی را الگوی خود 

می دانند از بین می برد.

اقدام های  س ایــن  تــداوم  مورد  در 
بی پروای آمریــکا و واکنش ایران هم 
کمــی توضیح دهید. سیاســت صبر 
مقابل  در  اسالمی  جمهوری  راهبردی 

واشنگتن تا کی ادامه خواهد داشت؟
مــن به کار بــردن مفهوم »سیاســت صبر 
نمی دانم،  را دراین بــاره صحیح  راهبردی« 
بلکــه واژه تدبیر و اقدام هــای عملی مؤثر 
صحیح تر به نظر می رســد. ما در مقابل هر 
اقــدام یانکی ها اقدام عملــی مؤثر خواهیم 
داشت؛ به این معنی که گرفتار معرکه و بازی 
آمریکایی که تالش دارد ما را وارد آن کند 
نمی شویم. ما از روش های نامتقارن استفاده 
می کنیم. ســعی ما آن است با رسواسازی 
پشت پرده دسیسه های واشنگتن این کشور 
را در منطقه بیش ازپیش رســوا و بی اعتبار 
پیگیری  دیگــر  کنیم. همچنیــن حرکت 
اقدام  است.  آمریکایی  حقوقی حماقت های 
هواپیمای  علیــه  واشــنگتن  تحریک آمیز 
مسافربری ایران مســلماً از طریق حقوقی 
پیگیری خواهد شد و این بسیار مهم است. 
در داســتان عراق هم مجلس این کشــور 
مصوبه اخراج اشــغالگران را اجرایی کرده و 
این باید اجرایی شــود. پذیرش این مسئله 
برای یانکی ها مســلماً بسیار سخت خواهد 
بود و ســعی دارند با تحت فشار قرار دادن 
دولت مصطفــی الکاظمی این موضوع را از 
دســتور کار دولت عراق خــارج کنند، اما 
تاکنون راه به جایی نبرده اند. در حوزه های 
دیگر هم این پاسخ متناسب منطقی ادامه 
دارد و هــر حرکــت آمریکا علیــه ایران با 
پاسخ ســنجیده داده خواهد شد. حتی در 
موضوع تمدید تحریم تســلیحاتی ایران و 
تــالش آمریکا برای راضی کــردن اعضای 
شــورای امنیت در دادن رأی مثبت به این 
مســئله هم هرچند پیش بینی شخصی من 
از شکســت آمریکا حکایت دارد، ولی به هر 
طریــق اگر این اتفاق بیفتد باز هم دســت 
ما خالی نیست و می توانیم موضوع کاهش 
همکاری های هسته ای را مدنظر قرار دهیم.

annotation@qudsonline.ir

مشت بـر سندان

محمدحسین جعفریان
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خطبه های جمعه

گفت وگو

 شنبه 25 مرداد 1399  25 ذی الحجه 1441 15 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9319

بدون تیتر

سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه از گام های سنجیده کشورمان در مقابله با طرح تمدید تسلیحاتی آمریکایی ها می گوید

 دست ایران خالی نیست
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همایش برخط »خدمت کریمانه« برگزار شد   آستان: دومین نشست از سلسله نشست های شهید صدر با عنوان »خدمت کریمانه« در فضای مجازی به همت مرکز مهارت آموزی دانشگاه علوم اسالمی رضوی 
و با همکاری مرکز مشاوره و آموزش مهارت های علمی کاربردی حوزه علمیه خراسان برگزار شد.حجت االسالم والمسلمین سیدحسن وحدتی شبیری؛ رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی در این همایش برخط که روز 

گذشته در این دانشگاه برگزار شد، به آمادگی دانشگاه علوم اسالمی رضوی برای تعامل با همه نهادها به خصوص کمیته امداد امام خمینی)ره( و مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان تأکید کرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 برگزاری نخستین دوره آموزشی©

 ویژه مربیان مهدالرضاj در شیراز 
آستان: نخستین دوره آموزشــی ویژه مربیان مهدالرضا)ع( در سالن دارالقرآن 
حرم مطهر حضرت احمد بن موســی شــاهچراغ)ع( برگزار شد.نخستین دوره 
آموزشــی مربیان کالس هــای قرآنی مهدالرضــا)ع( در ســال ۹۹ و در دوران 
کرونایی از 1۹ لغایت 24 مرداد از ساعت ۸ صبح در سالن دارالقرآن حرم مطهر 
حضرت احمد بن موسی شاهچراغ)ع( با انجام کامل شیوه نامه های بهداشتی برگزار 
شد.این دوره های آموزشی به منظور تربیت مربیان قرآن برای مهدالرضاهای استان 
فارس به صورت شبانه روزی و در دو شیفت صبح و عصر با ۳۰ مربی برگزار شد.

توزیع ۳۰ هزار وعده غذا بین نیازمندان فارس©
آستان: خادمیاران استان فارس با کمک خیران محلی در عید سعید غدیر بیش 
از ۳۰ هزار وعده غذا طبخ و بین محرومان و آسیب دیدگان از کرونا توزیع کردند. 
جابر مهدیار، دبیر کانون های خدمت رضوی در استان فارس در مورد کمک های 
مؤمنانه خادمیاران رضوی در روزهای عید امامت و والیت گفت: خادمیاران رضوی 
فارس با کمک خیران محلی در این روزها موفق شــدند بیش از ۳۰ هزار وعده 
غــذا طبخ و بین محرومان توزیع کنند.وی افزود: در این روزهای پرخیر و برکت 
خادمیاران رضوی همچنین یک هزار بســته معیشتی از قبیل برنج، روغن، رب 
گوجه فرنگی، ماکارونی، مرغ و حبوبات و بیش از 2هزار بســته بهداشتی در بین 

خانواده های بی بضاعت به نام امام رئوف توزیع کردند.
مهدیــار ارزش این کمک های مؤمنانه را در روزهای عید ســعید غدیر بیش از 
1۰میلیارد ریال عنوان کرد و ادامه داد: در این روزها با کمک خیران تعداد 2 هزار 
بسته یک کیلویی گوشت گوسفند و بیش از 2۰۰ کارت هدیه بین محرومان و 
آســیب دیدگان از ویروس کرونا توزیع شد.وی گفت: در روزهای جشن امامت و 
والیت در یک ابتکار ویژه خادمیاران شهرستان الرستان یک هزار بسته شیرینی 
و گل، ۳ هزار بسته نیم کیلویی آجیل تهیه و بین مردم روستاهای اطراف شهر 
توزیع کردند و همچنین کاروان شادی با اجرای سرود توسط گروه هنری کانون 

رضوی برنامه های شاد و مفرحی را در مجتمع های مسکونی اجرا کردند.

قدردانی خادمیاران بیرجندی از بخشش اولیای دم©
آســتان: خادمان آســتان قدس رضوی از خانواده مقتول مرحوم »محمدرضا 
سنایی فر« که در پای چوبه دار از قصاص قاتل پدر خود گذشتند، قدردانی کردند. 
دبیر کانون های خدمت رضوی خراســان جنوبی با قدردانی و تشــکر از رضایت 
و بخشــش خانواده مقتول گفت: با وساطت خادمیاران رضوی و همت و تالش 
مســئوالن ذی ربط در واحد مصالحه اجرای احکام و مددکاران زندان، اولیای دم 
مقتول بیرجندی در پای چوبه دار، در روز زیارتی هشتمین اختر تابناک آسمان 
امامت و والیت حضرت امام رضا)ع( و به احترام آن امام همام، قاتل را بخشیدند.
محمدعلی ابراهیمی تأکید کرد: قصاص نفس یکی از حقوق اولیای دم نسبت به 
قاتل است اما فضیلت عفو و بخشش و گذشت نسبت به قاتل و قصاص نفس وی 
از فضیلت باالیی برخوردار است.گفتنی است از طرف نمایندگی آستان مقدس 
رضوی در استان خراسان جنوبی اولیای دم مقتول مرحوم محمدرضا سنایی فر 

مفتخر به خادمیاری امام رضا)ع( شدند.

خادمیاران مرکزی خون اهدا کردند©
آستان: جمعــی از خادمیاران رضوی استان مرکزی با حضور در سازمان انتقال 

خون اراک، خون خود را به نیازمندان اهدا کردند.
۶۰ نفر از خادمیاران رضوی اســتان مرکزی در سازمان انتقال خون اراک حضور 
یافتند و خون خود را اهدا کردند. با توجه به نیاز مبرم ذخایر خون کشور در این 
روزها، این اقدام خیرخواهانه به صورت خودجوش و با هدف کمک رسانی و رفع 

نیاز بیماران نیازمند به خون و مبتال به کرونا انجام شد.

© jامضای تفاهم نامه بین دارالشفاء امام رضا 
کرمان و آستان قدس 

آستان: مدیــر عامل انجمن بیماران کلیوی اســتان کرمان از انعقاد تفاهم نامه 
دارالشفاء امام رضا)ع( با آستان قدس رضوی خبر داد.

علی شمسی نیا با بیان اینکه به زودی با آستان قدس رضوی تفاهم نامه ای امضا 
می شــود تا در بخش سالمت با مجموعه دارالشفاء همکاری کند، اظهار کرد: با 
افتتاح دارالشــفاء امام رضا)ع( گام بسیار بزرگی برای استان کرمان و استان های 
همجوار در زمینه پیشــگیری از بیماری های خاص و بیماری های سخت درمان 
و نادر برداشــته خواهد شد.وی گفت: دارالشفاء امام رضا)ع( دارای کلینیک های 
تخصصی جامع ام اس، کلیوی، فشار خون و دیابت است که با کمک های خیران و 

با هزینه ای افزون بر 1۰ هزار میلیارد تومان ساخته شده است.

توزیع هدیه به کودکان توسط خادمیاران رضوی بهاباد©
آستان: خادمیــاران رضوی شهرستان بهاباد یزد، بسته های فرهنگی، آموزشی 
و ســرگرمی را به کودکان این شهر هدیه دادند تا خاطره ای زیبا از بهترین عید 

شیعیان در ذهن کودکان نقش بندد.
مسئول کانون های خدمت رضوی شهرستان بهاباد ضمن تبریک میالد امام موسی 
کاظم)ع( و دهه امامت و والیت، کار فرهنگی در حوزه کودکان را راهی مناسب 
برای فرهنگ ســازی والیتمداری در جامعه دانست و از تهیه و توزیع بسته های 

فرهنگی برای خانواده های این شهر خبر داد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   امروز،
هم  مطهر  حرم  بازنشسته هاست.  تکریم  روز 
سنوات  حکم  به  که  دارد  فراوانی  بازنشسته های 
بازنشسته  مطهر  حرم  در  کار  از  حاال  خدمتی 
شده اند؛ اما مگر عشق به صحن و سرای حضرت، 

تعطیلی بردار است؟
برای تهیه این گزارش به منزل یکی از قدیمی ترین 
معماران حرم مطهر رضوی رفتم که این روزها به 
علت محدودیت های ناشی از ویروس کرونا و شرایط 
جسمانی خودش در منزل به سر می برد، اما دلش 
هوای حرم امام رضا)ع( کرده اســت. او متولد سال 
1۳۳۳ در شهرستان فریمان است و در سال1۳۹1 
به افتخار بازنشستگی نائل شده است. استاد »رضا 
زنده دل« از نســل معماران قدیمی این آســتان 
ملکوتی و سرکارگر سازمان فنی و نگهداری حرم 
مطهر رضوی بوده اســت. او خاطره های فراوانی از 
گوشــه و کنار حرم مطهر دارد. بریده هایی از این 

خاطرات را بخوانیم. 

با روزی 9 تومان کارم را شروع کردم»
سال 1۳45 در بیمارستان امام رضا)ع( مشهد در آن 
قسمتی که بخش قلب و جراحی قرار داشت، بنایی 
می کردم. 1۳-12 سال بیشتر نداشتم. شاگرد بنا 
بودم درستش این است که شاگرد کاشی کار بودم. 
آن موقع ها، به استاد کاشی کار روزی 12 تومان و 
به کارگــران روزی 7 تومان مزد می دادند، اما من 
چون هم شــاگرد کاشی کار بودم و هم به اصطالح 
دوغاب کاشــی ها را می دادم به من روزی ۹ تومان 
مزد می دادند. یادم هســت تا مرحوم استاد محمد 
خدادادی )که معمار پیشکسوت حرم مطهر هم بود( 
کار را به من می سپرد و به سایر قسمت های مربوط 
به کاشی کاری رسیدگی می کرد و برمی گشت، من 
دو رج کاشــی آبی رنگ 1۰×1۰ سانتی متر را کار 
کرده بودم و دوغاب هم داده بودم. به همین دلیل 
کارم را استادکارها قبول داشته و دستمزد روزانه ام 
بیشتر از کارگران بود.همان سال 45 همراه استاد 
خدادادی برای کار بنایی به باغ ملک آباد مشــهد 
رفتم. آن موقع می خواستند یک ساختمان اداری در 
این باغ بسازند. من هم در این باغ مشغول کار شدم. 
یادم هســت چون خوب کار می کردم، به دستور 
مدیر و مســئول ارشد این باغ، قرار شد که ظهرها 
هم بــه من ناهار دهند؛ آن هــم از همان ناهاری 
که مدیران و مســئوالن در این بــاغ می خوردند.

با روزی 130 تومان دستمزد وارد آستان »
قدس شدم

پس از اتمام کار بنایی در باغ ملک آباد، یک روزی 
بــرادر کوچک ترم به من گفت بیا و برای آســتان 
قدس کار کن. او خودش جوشکار است و آن موقع 
برای آستانه کار می کرد و من هم آمدم و دیگر در 
آستان قدس ماندم. جالب است بدانید با روزی 1۳۰ 

تومان  دستمزد من وارد آستان قدس شدم.
در آن موقع با مرحوم استاد کربالیی اصغر در آستان 
قدس کار می کردم و یکســری سرویس بهداشتی 
در ســال 1۳57 برای بازار رضا)ع( درست کردیم. 
حدود سال 1۳۶۰ بود که در پروژه ساخت همین 
کتابخانه مرکزی آستان قدس حضور داشتم. این 
کتابخانه با وسعت 2۸ هزار مترمربع در سه طبقه 
ساخته شد و 11 هزار مترمربع زیربنا دارد. لحظه به 
لحظه در ساخت این کتابخانه عظیم حضور داشتم. 
آن موقع در محل فعلی ساختمان کتابخانه مرکزی، 

مغازه های زیادی بود. برای ساخت این پروژه، قرار 
شــد مغازه داران مغازه های خود را به آستان قدس 
واگذار کنند و به همه مغازه داران در پاساژ فیروزه 

واقع در چهارراه شهدا مغازه داده شد.

اصاًل آستان قدس، هویزه را ساخت »
در ســال ۶۰ که ایران اســالمی با عراق در جنگ 
تحمیلی بود، برای بازســازی حــدود 2۰۰ واحد 
مســکونی به شــهر هویزه رفتم. آن موقع آستان 
قدس متقبل بازسازی هویزه شده بود. اصالً آستان 
قدس، هویزه را ســاخت. تا پایان جنگ در همین 
پروژه فعالیت کردم و پس از این ســال ها بود که 
به عنوان معمار کارگاه کتابخانه مرکزی آســتان 
قدس با یکی از مهندسان آستان قدس کار  کردم 
و خیلی از هنرهای معماری، بنایی و ریزه کاری ها 
را از او فراگرفتم.یــک روز در جریان کار در کارگاه 
کتابخانه بیــن دو پایه، اصطالحاً یک چپیله )یک 
ســازه طاق مانند با آجر و خشــت( زدم. یکی از 
مهندسان دست اندرکار طرح توسعه اطراف فلکه 
حضرت رضا)در آن زمان( هنوز به کار من اعتقادی 
نداشت به او گفتم شما اجازه دهید من این چپیله 
را بزنــم اگر کار مرا نپســندید و قبول نکردید آن 
موقع حق با شــما خواهد بود. پــس از اتمام کار 
همان شــخص آمد و کار را دید و به لطف خداوند 
مورد قبول واقع شــد به همان شخص گفتم: شما 
هنوز تحصیالت دانشگاهی نداشتید و به اصطالح 
مهندس نبودید که من شاگرد بنا بودم و از این جور 
کارها می کردم.پس از اتمام کار در کتابخانه حدود 
15 ســال بعد به حرم مطهــر و پروژه های اماکن 
متبرکه منتقل شــدم. یادم هســت که با مرحوم 
حاج محمدعلی الهامی نیا، بزرگ معمار معرق کار 
حرم، کار می کردم. ایشان هم استاد چیره  دستی در 

معر ق کاری و کاشی کاری بود.

از شست وشوی گنبد مطهر تا سرداب مقدس »
حضرت رضا)ع(

در خیلــی از فعالیت های عمرانی و ســاختمانی 
حرم مطهر شــرکت داشــتم. چندین مرتبه و به 
دفعات مکرر با مرحوم استاد اسداهلل زرین مهر که 
از سرکارگران و بناهای معروف و قدیمی حرم بود 
در شست وشوی گنبد مطهر امام رضا)ع( شرکت 
کــردم. همچنین در پروژه نصــب ضریح جدید و 
مقدس امام رضا)ع( در سال 1۳7۹ شرکت داشتم. 
چه لحظات وصف ناپذیری بود. دقیقاً مراحل انتقال 
ضریح دوم معروف به ضریح چوبی جواهرنشــان 
کــه واقف آن این ضریــح را وقف بر مضجع و قبر 
مطهر کرده بود را یادم هست. در این پروژه ضریح 
جواهرنشــان به ســرداب مطهر حضرت رضا)ع( 
درست در قســمت زیرین همین ضریحی که در 
روضه منوره و در منظر و دید مردم قرار دارد، منتقل 
شد. اکنون بین سرداب پایین و روضه منوره که در 
باال قرار دارد، هیچ فضا و فاصله ای نیست. خیلی از 
افراد توفیق حضور در سرداب مطهر را نداشته اند و 
خیلی از خدمه، خادمان، مســئوالن و مدیران هم 
توفیق داشــته اند در فضایــی که مدفن و مضجع 

شریف امام هشتم)ع( قرار دارد، حضور یابند.
من در ساخت محل دفن و قبر علما و شخصیت های 
دینی نیز شرکت داشــته ام. مدفن بزرگانی چون 
مرحوم آیت اهلل مروارید و مرحوم آیت اهلل فلسفی که 
در رواق دارالسرور حرم مطهر دفن شده اند. شبانه 
محل قبر را آماده می کردیم تا صبح روز بعد و پس 

از انتقال پیکر، جنــازه این بزرگان در محل آماده 
شده، دفن شود.

آب شست وشوی روضه منوره، چاه »
مخصوص دارد

یک چاه بزرگی توســط یکــی از مقنی های حرم 
مطهر برای انتقال آب شست وشوی روضه منوره در 

صحن آزادی حفر شد که نظارت بر این حفاری هم 
با من بود. من به عنوان معمار و سرکارگرها، بر انجام 
صحیح کارها نظارت می کردم. شاید برایتان جالب 
باشد که بدانید آب شست وشوی روضه منوره فقط 
و فقط به این چاه منتقل می شود و با سایر آب های 
دورریز حرم مطهر، به هیچ عنوان مخلوط نمی شود.

یادش به خیر، چندین دفعه هم به باالی پشت بام 
حرم مطهر رفتم برای انجام کارهای بنایی و معماری 
که توفیق زیارت گنبد مطهر هم نصیبم شد. این 
گنبد مطهر بــه اصطالح دوالیه اســت، پله های 
چوبی دارد. گنبد بیرونی که مردم آن را می بینند 
با خشــت هایی با روکش طال ساخته شده است.

لحظه به لحظه عمرم را در حرم زندگی »
کرده ام

اگــر بخواهــم از فعالیت هــای خــودم برایتان 
بگویم به طــور خالصه می توانــم بگویم که هر 
جا که معــرق کاری، طالکاری، نجــاری، بنایی و 
ساخت و سازی در حرم مطهر بود، تأمین کارگران 
و نیروی انسانی این کارگاه ها بر عهده من بود. خیلی 
از جاهای حرم من کار کردم، دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی، آگاهی حرم، صحن ها، رواق ها، دارالشفاء، 
ساخت سرویس های بهداشتی، پشت بام های حرم، 
صحن های حرم مطهر و... برای من حرم مطهر فقط 
یک مکان مقدس مذهبی و دینی نیست، لحظه به 

لحظه عمرم را در اینجا زندگی کرده ام. ۳2 سال کار 
کردم و سال 1۳۹1 هم بازنشسته شدم. از کارهای 
ماندگار که در ذهنم باقی مانده است، جابه جایی 
درب فعلی گنبــد حاتم خانی با کمــک یکی از 
اســتادان آهنگر بود که هم درب سنگینی بود و 
هم کار بسیار سخت و دشــواری بود. از خاطرات 

به یاد ماندنی دیگر، اجرای برش در پایه های روضه 
منوره بود که گنبد مطهر روی آن قرار داشت، یکی 
از مسئوالن و مدیران سازمان عمران و توسعه حریم 
حرم مطهــر )در آن زمان( به من گفت در پایه ها، 
بــرش ایجاد کن و ببین طاقت جابه جایی دارند یا 
نه؟ گنبد مطهر روی همین پایه ها مستحکم شده 
اســت. من این کار را کردم و گزارش دادم که این 
کار صالح نیست، گنبد مطهر روی این پایه هاست 
و تغییری در این پایه ها، بسیار خطرناک و حساس 
خواهــد بود.ضمناً تا یادم نرفته باید به جابه جایی 
سردر مدرسه عباسقلی خان هم اشاره کنم که در 
آن موقع در داخل خیابــان قرار گرفته بود و این 
جابه جایی در زمان خودش کار بزرگی به حساب 
می آمد. آن سردر تاریخی را 17 متر جابه جا کردیم. 

 در جماران و فیضیه به دیدار »
امام خمینی)ره( هم رفته ام

اوایل پیــروزی انقالب به همراه پســر بزرگم که 
اسمش احمد است به قم و مدرسه فیضیه و زیارت 
امام خمینی)ره( رفتم. جمعیت زیادی آمده بودند. 
یادم هســت از فشار جمعیت نزدیک بود پسرم از 
روی دوشم به زمین بیفتد. در دیدار معروف خدام و 
کارکنان آستان قدس به همراه تولیت فقید آستان 
قدس رضوی مرحوم آیت اهلل واعظ طبسی)ره( نیز 
در حسینیه جماران و در جمع خادمان و کارکنان 

آستان قدس حضور داشتم. یادش به خیر دیداری 
به یاد ماندنی بود. امام در آن دیدار گفتند که اصاًل 

مرکز ایران، آستان قدس است.

باید برای امام رضا)ع( درست کار کرد»
یــک توصیه و نصیحت هم به جوانــان و کارکنان 
آســتان قدس دارم و آن اینکه در هر جایی که کار 
می کنند بــه خصوص برای دســتگاه امام رضا)ع( 
باید درست کار کنند تا امام رضا)ع( هم به زندگی 
آنــان برکت دهد. با آقا باید روراســت و صادق بود. 
خودش برکت را به زندگــی ات می دهد. آقا خیلی 
کریم و بزرگوار است. خودش هوای نوکران، خادمان 
و کارکنانــش را دارد. آن ها را تنهــا نمی گذارد به 
شــرطی که آن ها هم برای آقا درســت کار کنند.

من زندگی ام را مدیون امام رضا)ع( هســتم. ورودم 
به آســتان قدس، کار کردنم در حرم مطهر، آبرو و 
شخصیت، خانواده، همسر و فرزندانم و... همه و همه 
را مدیون امام رضا)ع( هســتم. یادم می آید یکی از 
مســئوالن ســازمان حریم حرم در آن زمان از من 
پرسیده بود که می گویند تو گفته ای که همه چیز 
امام رضا)ع( به تو داده است و هر روز از امام رضا)ع( 
چیزی می گیری؟! گفتم بله همین طور است. همان 
روز از پله های محل کارم به پایین می رفتم که به من 
اطالع دادند که اگر به اتفاق همسرت می خواهی به 
سوریه و زیارت حرم مطهر حضرت زینب)س( بروی 
فقط 4۰ هزار تومان پول فعالً واریز کن. ســال های 
۸۰، ۸1 یا ۸2 را تعریف می کنم. ســال بعدش به 
لطف خداوند و عنایت امــام رضا)ع( به حج عمره 
رفتم، ســال های بعد به حج تمتع، کربال و... همه 

این ها را مدیون امام رضا)ع( هستم.
خیلی موقعیت ها برای من با حقوق بیشتر از حقوق 
آســتان قدس پیش آمده بود کــه برای معماری و 
بنایــی بروم و کار کنم اما حتی یک لحظه به فکرم 
 خطور نکرد از دســتگاه امام رضا)ع( خارج شــوم.
 کار کــردن برای امام رضا)ع( هم خیلی ثواب و هم 
خیلی برکت دارد. حقوق و پول دستگاه آستان قدس 
که از امام رضا)ع( اســت برکت عجیبی دارد. شاید 
نســبت به حقوق های دیگر کمتر باشد اما برکت و 
فضیلت خاصی دارد. )بغض می کند( 7-۶ ماه است که 
حرم مطهر نرفتم پیش از این بیماری کرونا و با توجه 
به شرایط جسمانی و بدنی ام بچه ها مرا به حرم مطهر 
بردند و از آن موقع تا حاال نتوانستم به زیارت بروم. 
دلم برای حرم تنگ شده است. اسم امام رضا)ع( را که 
می شنوم از خود بی خود می شوم. جانم فدای آقا... .

آقا! رضا زنده دل را عفو کنید»
من کی باشم که بخواهم با امام رضا)ع( حرف بزنم؟ 
من یک عمر نوکر در خانه امام رضا)ع( بوده ام و حاال 
هم چشم دارم که حضرت، هوای نوکرش را داشته 
باشد. همین هم هست؛ یقین دارم. این ها خاندان 
کرامت هستند و از کرامتشان دور است که در این 
روزهای پیری و تنهایی، نوکرشان را فراموش کنند. 
من از حضرت ابتدا شفای همه مریضان را می خواهم 
و می خواهم که ایشــان در حق ما دعا کنند تا این 
بالی کرونا رفع شــود.  سپس به آقا می گویم من 
تالش کردم در دوران خدمتم در دســتگاه شما، 
درســت کار کنم اما اگر خدای نکــرده، قصور و 
کوتاهی در ۳2 سال خدمتم وجود دارد، شما با لطف 
و عنایت خودتان مرا عفو کنید. آقا! رضا زنده دل را 
عفو کنید. همه دلخوشی رضا زنده دل، رضایت شما 
بوده. این دلخوشــی را از نوکرتان دریغ نکنید... .

گفت وگوی قدس با استاد »رضا زنده دل« معمار بازنشسته آستان قدس که این روزها دلش برای حرم تنگ شده است  

به عشق امام رضاj  زنده ایم

سرزمین آفتاب

 شنبه 25 مرداد 1399  25 ذی الحجه 1441 15 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9319

اصل برگ س���بز خودوری س���واری پژو 206 به شماره 
ای���ران 127 و 72 و ش���ماره شاس���ی  انتظام���ی 74 
موت���ور  ش���ماره  و    NAAP03EE3LJ015071  :
182A0101981  متعل���ق به س���رکارخانم آس���یه قاینی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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سند مالکیت موتورسیکلت فالت  CC  250 مدل 1389 
 177FMMNBF000369 رنگ مشکی به شماره موتور
و ش���ماره شاس���ی NBF250G8900329 ب���ه ش���ماره 
انتظام���ی 65992 ای���ران 761 ب���ه مالکی���ت ابراهی���م 

جالیرپور دربندی مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین
آگهی شماره   99/9642/92 –      99/05/21
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در نظر دارد انجام پروژه اجرایی عملیات مکانیکی مطالعات تفصیلی اجرایی آبخیزداری:
 1- حوض��ه آبخیز آقاگیر-جوتان شهرس��تان قزوین 2- حوضه آبخیز پلنگه)پارس��ل علی آباد( شهرس��تان قزوی��ن 3- حوضه آبخیز پلنگه 

)پارسل پلنگه(شهرستان قزوین 4 – حوضه آبخیز کوه گیر-خرزان شهرستان قزوین 5-حوضه آبخیز نوده –چناسک شهرستان آبیک

برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمکعبنوع پروژهردیف

بندگابیونی 2600   مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی1
حوضه آبخیز آقاگیر-جوتان 

شهرستان قزوین
برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه

طبیعی وآبخیزداری1399  

بندگابیونی 3000   مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی2
بندخشکه چین 200مترمکعب

حوضه آبخیز پلنگه- پارسل   
علی آباد  شهرستان قزوین

به مدت 4 ماه
برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی3
بند مالتی 000  مترمکعب

بندگابیونی 1800   مترمکعب
بندخشکه چین 200مترمکعب

حوضه آبخیز پلنگه  -پارسل 
به مدت 4 ماهپلنگه  شهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

بندگابیونی 2600   مترمکعباجرای پروژه های مکانیکی4
بندخشکه چین200مترمکعب

حوضه آبخیز کوه گیر-خرزان 
شهرستان قزوین

برمبنای فهرست بهای منابع به مدت 4 ماه
طبیعی وآبخیزداری1399  

اجرای پروژه های مکانیکی5
بند مالتی  360  مترمکعب
بندگابیونی 1680 مترمکعب

بندخشکه چین 426مترمکعب

حوضه آبخیز نوده-چناسک
شهرستان آبیک

به مدت 4 ماه
برمبنای فهرست بهای منابع 
طبیعی وآبخیزداری1399  

           تذکر1 : احجام سازه های حوزه های فوق الذکر تقریبی بوده وحسب مورد قابل تغییر و جابجایی می باشد.
            تذکر2 : صالحیت پیمانکاران باید در رش��ته کش��اورزی و منابع طبیعی - آب   با پایه 1 الی 5 و رتبه آب و آبخیزداری س��ازمان نظام 

مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی باشد.
متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد و  نقشه ها و .... و برگه های شرایط شرکت در مناقصه از روز شنبه  مورخ 99/05/25  الی 
روز  دو ش��نبه مورخه 99/06/03  از طریق س��امانه س��تاد ایران ) س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ( به آدرس www.setadiran.ir  و 
وب س��ایت اینترنتی Qazvin.frw.org.ir  و معاونت آبخیزداری این اداره کل مراجعه و تا روز ش��نبه مورخ 99/06/15 مدارك الزم ش��رکت 
در مناقصه را در س��امانه س��تاد بارگذاری و پاکت  تضمین ش��رکت درمناقصه را در یک پاکت سربسته الک ومهر شده دبیرخانه این اداره 
کل واقع در قزوین : خیابان  نواب ش��مالی- مجتمع ادارات کدپس��تی15136- 34199  تحویل نمایند. )بازگش��ایی پیشنهادات از سامانه 

www.setadiran.ir  در روز یک شنبه مورخ 99/06/16  انجام خواهد شد(.       
    تلفن تماس 45و33373088- 028 و 028-33379254 

الزم اس��ت مناقصه گران با عضویت و دریافت گواهی امضای الکترونیکی ،  اس��ناد را از طریق سامانه ستاد ) سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ( دریافت و  ارسال نمایند . 

روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین

اداره امالک و اراضی آستان قدس رضوی در فریمان، تربت جام و تایباد   در نظر دارد محصول سر درختی باغات فرهادگرد را 
از طریق مزایده و به شرح زیر بفروش برساند: 

مبلغ سپردهنوع  محصولمحل باغنام باغ

300.000.000 ریالسیب زرد؛سیب قرمز؛سیب سبز و گالبی درگزیفریمان فرهادگردفرهادگرد

1-متقاضیان خرید می توانند جهت رویت محصول باغات فوق از تاریخ انتشار آگهی به آدرس ذیل مراجعه و ضمن دریافت فرم 
ش�رایط شرکت در مزایده، پیش�نهاد مکتوب خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز  سه شنبه 1399/6/4 به دبیرخانه معاونت 
امالک و اراضی واقع در مش�هد به آدرس میدان بوعلی و یا اداره امالک و اراضی فریمان، تربت جام و تایباد واقع در فریمان، 

خیابان شهید چمران، جنب اداره آب و فاضالب تحویل نمایند.
2 -آس�تان قدس رضوی در رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار خواهد بود. به پیشنهادات مبهم، مشروط و پیشنهاداتی که 

فاقد سپرده باشد و یا بعد از موعد مقررتحویل گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 34627900 تماس حاصل فرمایند.
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آگهی مزایده فروش میوه سردرختی 
)س�یب زرد ، قرمز و س�بز و گالبی درگزی ( باغات فرهادگرد

اداره امالک و اراضی فریمان، تربت جام و تایباد
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روزنامـه صبـح ایـران 4

 کتاب »معرفت شناسی« منتشر می شود اندیشه: کتاب »معرفت شناسی« نوشته حجت االسالم محمدمهدی عباسی آغوی وارد بازار نشر می شود. در این کتاب به مباحثی مانند آشنایی با معرفت شناسی، امکان 
معرفت، منابع معرفت، انواع معرفت و ویژگی های آن، نقش حس و عقل در تصورات و تصدیقات، حقیقت صدق و معیار صدق در انواع قضایا پرداخته شده است. در چکیده این کتاب آمده است: معرفت شناسی یعنی 
عینکتان را بردارید، شیشه هایش را تمیز و کمی آن را بررسی کنید. آیا عینک من راستگو است؟ قرار است با همین عینک تمام دنیا را ببینم. روان شناس همانند هر اندیشمند دیگری بی نیاز از مباحث معرفت شناسی نیست.

تفکیک درستی از علم و دانش نداریم©
ایبنا: نشست نقد و بررسی کتاب »مسئله 
علم و علم انسانی در دارالفنون عصر ناصری« 
با حضور ابراهیم توفیق، رضا منصوری، نوید 
نــادری، رضا ماحوزی و مهدی یوســفی به 
صورت مجازی از سوی پژوهشکده مطالعات 

فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار شد.
رضــا منصوری در این نشســت گفت: ما از 
دوره ای صحبت می کنیم که حداقل در این کتاب به خوبی منعکس نشده است. ما در 
ایران تفکیک درستی از علم و  دانش نداریم. در این کتاب هم تفکیک نمی شود. نکته دیگر 
اینکه دارالفنون حداقل در تأسیس آن، منظور مهد علم نیست بلکه تا حد یک دبیرستان 

است که اگر کتاب های آن ها را با اروپا مقایسه کنیم متوجه این امر می شوید.
منصوری در ادامه با بیان پرســش اصلی تحقیق گفت: پرســش اصلی تحقیق بررسی 
کتاب های نوشــته شده در دارالفنون اســت و در چند صفحه بعد مسئله تحقیق بیان 
شده که جمله زیاد مفهوم نیست، در آنجا دارالفنون به عنوان نهاد آغازگر مطرح است در 
صورتی که دارالفنون یک دبیرستان برای رفع نیازهای عمدتاً نظامی و مهندسی بوده است 
بنابراین نمی توانیم این فرض را که آغازگر علم است داشته باشیم. در جایی دیگر مفهومی 
با عنوان زاویه تحقیق آمده است که مفهوم نیست. مفاهیم و گزاره هایی هم دیده می شود 
که خوش تعریف نیستند. وی یادآور شد: پرسش این است که در زمان دارالفنون آیا علم 
انسانی در جهان داشته ایم؟ نداشته ایم و بنابراین ما داریم از عنوانی صحبت می کنیم که 
در نیمه قرن 19 در اروپا پدیدار شده است. ما هنوز علم مدرن را در ایران درک نمی کنیم 

و حرف کاشانی همین بوده است. 
نوید نادری هم در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه با کتاب همدل است، گفت: 
پرسش اصلی کتاب درباره متون نوشته شده در دارالفنون است من در ادامه این پرسش 
را مطرح می کنم؛ آن تصویری که دارالفنون از علم انسانی ممکن کرده است بر مبنای چه 
تصویری از انسان شکل گرفته و چه مفهومی از آن را نشر کرده است؟ جواب کوتاه به این 
پرسش انسان علمی است. وی در ادامه بیان کرد: اینکه مسئله این می شود که وقتی در 
یک موقعیت ملی تاریخ به میانجی اتنوگرافی از دل جغرافیا دارد برمی آید آن انسانی که 
مورد مطالعه علوم انسانی قرار می گیرد کدام انسان است؟ قرن هجدهم زمان بغرنج شدن 
علوم انسانی و علوم تجربی است وقتی در یک موقعیت ملی تاریخ از دل جغرافیا درمی آید 
علم انسانی در ذیل کدام علم ایجاد می شود؟ میدان اندیشه به جای اینکه یک مکان برای 

مقابله تفکرات باشد دچار یک خأل می شود.
رضا ماحوزی نیز در این نشست با اشاره به اینکه وقتی از دارالفنون صحبت می کنیم باید 
آن را به سه دوره آغازین، میانی و نهایی تقسیم کنیم، گفت: حتی به جای نگاه تأسیسی 
می توانیم آن را به گذشــته هم وصل کنیم. انتظار می رفت که مدرسه های دوره ناصری 
به علوم و فنون هم بپردازند. بنابراین در این دوره است که با این مدرسه ها مواجه ایم  و 
دانش هایی به دانش ما اضافه می شــود. در دوره سوم یعنی 20 سال آخر دوره ناصری با 

فضایی بیرون از دارالفنون مواجه ایم. 
وی گفت: تولد علوم انسانی مربوط به نیمه دوم قرن 19 است و تا پیش از آن علوم انسانی 
نداریم اما به این معنی نیست که علوم انسانی را در پیش از این نداشته ایم چون مراجعه به 
آثار کانت، فیشته و... نشان می دهد که این متفکران به دنبال علم فلسفه بودند. در ابتدای 
قرن 19 که با تفکیک علوم انسانی و غیرانسانی مواجه ایم با دو موج دانش رومانتیسم و 
روشنگری مواجه هستیم اما به طور مشخص در ابتدای قرن نوزدهم بود که موضوع دانش، 

قدرت و... مورد بررسی قرار گرفت.
ماحوزی یادآور شد: همسویی رومانتیسم و روشنگری دارد به بخشی از دانش های علوم 
انسانی هویت می دهد که ایجاد این هویت به ناسیونالیسم منجر می شود. شمولی از این 

دانش ها به ایران آورده شد و در ایران استفاده بومی برای ساماندهی ملی داده شد.
ســیدمهدی یوسفی نیز در این نشست با اشاره به سخنانی از طبیب کاشانی در کتاب 
گفت: تفکیک شرق و غرب، سیاه و سفید و... در اندیشه اش وجود دارد و ما سعی کرده ایم 
همان را بیان کنیم. همچنین در پاراگراف دوم کتاب به اینکه علوم انسانی نداریم اشاره 
شده است و تا پایان کتاب هم ادامه دارد. اما چرا نمی شود با این کتاب ارتباط برقرار کرد؟ 
برای اینکه این کتاب خصم یک نگاه است و آن اینکه علم یک حقیقت دارد. مسئله این 
است که باید این نگاه نرماتیو که علمی وجود دارد و آن ها در آن دوران رفته اند  و آن را 
غلط آورده اند، کنار گذاشت. وی تأکید کرد: فضای فکر ایران یک منازعه بین افکار بوده و 
این پیش فرض را باید کنار گذاشت و تالش کتاب این است که بگوید دارالفنون این است.

 اندیشه  حجت االسالم احمــد رهدار، رئیس 
»مؤسســه مطالعات و تحقیقات اسالمی فتوح 
اندیشــه« در دومین دوره معرفتی تشکیالتی 
»عصر اقامه« به بررسی تطبیقی میان رهبران 
سه نهضت مشــروطه، نفت و انقالب اسالمی 
پرداخت و گفت: در هر ســه نهضت مشروطه، 
نفت و انقالب اســالمی و حتــی پیش از آن، 
رهبــری در آن نهضت نقش ویژه ای ایفا کرده 
اســت. این در حالی اســت که در نســبت با 
اکنون و آینده نهضت ها شــاهد این هســتیم 
که نهضت هایــی در جهان معاصــر به وجود 
آمده اند که بــه مدد فضای مجازی، مســئله 
رهبــری و امامت نهضت در آن ها به حاشــیه 
رفتــه و موضوعیت خودش را از دســت داده 
است. جای یابی مســئله رهبری در نهضت ها 
می تواند به ما تنبه بدهد که آیا رواســت بر ما 
که نهضت های احتمالی آینده جهان اسالم را 
به تصادفی که ناشــی از تحول رشد و فناوری 
در حوزه ســایبر هست حواله بدهیم؟ یا اینکه 
مــا باید تالش بکنیم تا با دســت فرمان قبلی 
که نهضت هــا و اجتماعات بر محور یک عامل 
انسانی شــاخص به نام رهبر صورت می گیرد، 

حرکت کنیم.

انقالب امام انقالب حجت االسالم ها بود»
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم قم در ادامه گفت: در خصوص حوزه 
رهبــران این ســه نهضت چند مســئله حائز 
اهمیت اســت؛ مسئله نخســت مسئله کمیت 
رهبــران اســت، از این جهت ســنگین ترین 
و مهم تریــن ایــن نهضت ها می شــود نهضت 
مشروطه که دارای بیش از 100 مجتهد دارای 
اعتبار و پایگاه اجتماعی خاص اســت که هر 
کدام رهبری بخشــی از مخاطبــان خود در 
اجتماع را به دست گرفتند. این در حالی است 
که در نهضت نفت، تنها دو رهبر دینی داریم، 
آن هــم یکی از آن دو بزرگوار فقط مؤســس 
اســت. در این نهضت بقیــه رهبران دینی که 
هســتند صرفاً همراه رهبر اصلی هســتند. در 
ماجرای نهضت امام)ره(، فقط امام است و امام. 
الویرا می گوید: انقالب آقــای خمینی انقالب 

حجت االســالم ها بود، نــه آیت اهلل ها، آیت اهلل 
خمینی بود و شــاگردان حجت االســالم اش. 
اساساً از این نظر این سه نهضت قابل مقایسه 

با یکدیگر نیستند. 
حجت االســالم احمد رهدار افزود: مسئله دوم 
در مقایسه این سه نهضت؛ مسئله روشی است 
که رهبران نهضت هم برای مواجهه خودشان 
با نهضت و هم برای رهبری مردم در راســتای 
اهــداف نهضت اتخاذ می کننــد، در خصوص 
روشی که خود علما اتخاذ کرده اند برای نسبت 
گرفتــن با جوهر نهضت، یک تفاوت بَینی بین 
نهضت مشروطه و نهضت امام)ره( وجود دارد، 
نهضت نفت هم از این دایره خارج اســت. این 
تفاوت این است که در نهضت مشروطه مسئله، 
مخلــوق عالمان دینی نبــود، برخالف نهضت 
امام که مســئله آن توســط امام خمینی)ره( 
ابداع شده بود. در نهضت مشروطه دال مرکزی 
خود کلمه مشــروطه بود که کلمه ای وارداتی 
بود. علما کلمه عدالت خانه را جعل کرده بودند 
که نتوانستند بر آن پافشاری و آن را تبدیل به 
مطالبه عمومی کنند و در نهایت هم این واژه 
ابتدا جای خود را به مشــروطه داد و ســپس 
مساوی با مسئله مشورت شــد. غفلت از این 
مسئله موجب شــد یک مفهوم وارداتی غربی 
دال مرکزی مشــروطه شــود جدای از اینکه 

وزن اصالت دینی نهضت مشــروطه را کاهش 
داد، خود رهبران دینــی را هم تا به امروز در 
معرض این اتهام قرار داد که اضطراب فتاوا در 
خصوص نهضت مشروطه به دلیل گیج بودن و 

نفهمیدن علماست. 

مسئله  نهضت مشروطه وارداتی بود»
عضو شــورای علمی »مطالعــات اجتماعی و 
تمدنی« پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی 
خاطرنشــان کــرد: ایــن بحــث همچنان در 
میزگردها مطرح اســت که آیا مرحوم آخوند 
خراسانی و نائینی خود مشــروطه را فهمیده 
بودند که در مورد آن فتوا می دادند؟ کســانی 
که این پرسش را مطرح می کنند مفروضشان 
این است که مشروطه یک مفهوم غربی است 
و علما هم در آن روزگار با غرب ناآشــنا بودند. 
چون اصل بر این است که آخوند اسالم شناس 
اســت و نه غرب شــناس پس اگر می خواهیم 
بگوییم او غرب شناس است باید شواهد مکفی 
ارائه دهیم که این شــواهد هم چندان وجود 
نــدارد. بنابراین تا به امــروز این اتهام متوجه 
رهبران مشــروطه اســت که موافق و مخالف 
همه بــازی خوردند؛ چراکه یک نهضت عظیم 
را شــکل دادند بر محور مفهوم و مســئله ای 
که مسئله ما نیســت. در حالی که در نهضت 

امام، امام خمینی)ره( مسئله 
خودش را خودش مشــخص 
مسئله  می توانست  امام  کرد. 
قرار  دموکراســی  را  خودش 
اصلی  امــا مســئله  بدهــد 
خــودش را امامــت دینــی 
جامعه و والیت فقیه معرفی 
کرد و در حاشیه این مسئله، 

نســبت والیــت فقیــه را با 
تبیین  و...  دموکراســی غربی 
کرد. امام مسئله اش را از غرب 
انتخاب نکرد و این دست امام 
را در نظام سازی که بعداً انجام 
داد باز گذاشــت. نهضت نفت؛ 
اساساً حول مفهومی می چرخد 
که نه فقط بومی نیســت که 
امــام)ره(  فهم  حســب  بعداً 
جزو مفاهیم ضداســالم است، 
در نهضت نفــت مفهومی که 
بازیگری می کند مفهوم ملیت 
اســت. ملیت بــا درکی که از 
اینکه  نه  ناسیونالیســم داریم 

شــما احساس کنید اســالم با ملت ها مخالف 
اســت، اســالم با این مخالف اســت که شما 
مفهوم عقیــده را برداری و به جای آن مفهوم 
ملیت را بگذاری، اســالم با این مخالف است. 
اســالم دین ملیت و قوم نیســت، دین عقیده 
اســت. این به این معنی نیست که اسالم ضد 
مردم است بلکه اسالم عقیده ای محوری دارد 
و آن را بــه گونه ای تبیین می کند که در ملل 
مختلف با فرهنگ های آن ها قابلیت دیالوگ و 

تصرف دارد. 

اصالح اجتماعی، ساختاری یا مردمی؟»
حجت االســالم رهدار تصریح کــرد: در زاویه 
مدیریــت نهضت و به صحنه کشــیدن مردم 
بین این ســه صحنه تفاوتی وجــود دارد که 
قابل تبیین اســت و آن تفاوت این اســت که 
ما در تاریخ اصالح دینی در جامعه مســلمانان 
دو رویکــرد را از عالمــان دیــن داریم )بحث 
من جوامع شــیعی اســت(. گاه مسلم دینی 

برای هدایــت جامعه از رأس 
حاکمیت شروع می کرده است 
با این استدالل که الناس علی 
دین ملوکهــم و گاه از قاعده 
را شروع  اجتماع حرکت  هرم 
می کــرده و مردم را رشــد و 
حرکت مــی داده و بــا مردم 
سطح مطالبه را باال می برده تا 
فشــار را بر حاکمیت وقت باال 
ببرد.  ای بسا که حاکمیت وقت 
را هم تغییر می دادند و انقالب 
می کردند. هــر دو این رویکرد 
هم توجیــه عقالنی، منطقی و 
دینــی دارند و هــم نمونه ها و 
البته  و  دارنــد  موفق  مصادیق 
هــر دو نمونه هــا و مصادیــق 
این  دارند.  هم  شکست خورده 
مسئله هم تشکیکی است و هم 
موردی؛ مثاًل از شــما بپرسیم 
اصل اولــی در خصوص اصالح 
اصالح  اســت،  کدام  اجتماعی 
مردمــی یا اصالح ســاختاری 
و حکومتی؟ اصل گــذاری نمی توان کرد، این 
یک مسئله اقتضایی است؛ در یک زمانی برای 
مسئله خاصی ممکن اســت معقول این باشد 
که ما برویم به ســراغ اصالح ساختار و از باال 
به پایین اقدام کنیــم و در مورد دیگر اصل و 
معقول این باشــد که اصالح را از جانب مردم 

آغاز کنیم. 
عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه 
باقرالعلوم قم در پایــان تأکید کرد: اصرار من 
برای تبیین این قضیه از این جهت اســت که 
در فرمایشــات حضرت امام)ره( و در ســیره 
ایشــان وجود دارد که ایشان حرکت اصالحی 
خود را از مردم آغاز کردند. اما ممکن اســت 
ما سرسپردگان حضرت امام گرفتار این شبهه 
بشویم که این رویکرد امام)ره( یک اصل است، 
بــه این معنی که هر فقیهی در هر شــرایطی 
اگر برخــالف این رویکرد عمل کرد فکر کنیم 
اشتباه می کند، نه! این طور نیست، این مسیر 

هم ضرورتاً اشتباه نیست. 

حجت االسالم رهدار درباره رهبرشناسی نهضت های سیاسی و اجتماعی معاصر:

فقط امام خمینی w مسئله نهضت خود را از گفتمان اسالمی گرفت

 امام می توانست 
مسئله خودش را 
دموکراسی قرار 
بدهد اما مسئله 
اصلی خودش را 
امامت دینی جامعه 
و والیت فقیه 
معرفی کرد و در 
حاشیه این مسئله، 
نسبت والیت فقیه 
را با دموکراسی 
غربی و... تبیین کرد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 25 مرداد 1399  25 ذی الحجه 1441 15 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9319

گزارش

م���درک تحصیلی اینجانب س���یده محدث���ه نجاتیان 
قرش���ی فرزند سیدمجتبی ش ش 12223     کدملی 
0944739547 ص���ادره مش���هد در مقطع تحصیلی 
کارشناس���ی رش���ته ن���رم اف���زار    ص���ادره از واح���د 
دانشگاهی مشهد با شماره ١٥٨٨١١١٠٥٢٩١ و تاریخ 
90/٣/23 مفق���ود گردیده و فاقد اعتبار می باش���د. 
از یابنده تقاضا می ش���ود اصل م���درک را به آدرس: 
مش���هد، دانشگاه آزاد اسالمی- قاس���م آباد- چهارراه 
اس���تاد یوس���فی- پردی���س دانش���گاه- اداره دان���ش 

آموختگان ارسال نمایند. ,ع
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خ���ودروی  کمپانی،س���ندمحضری  سبز،س���ند  ب���رگ 
پ���ژو405 م���دل 1384 رنگ ن���وک مدادی به ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره    36 ای���ران  979ص73  انتظام���ی 
ب���ه   16210083 شاس���ی  ش���ماره  و   12484051812
مالکی���ت صادق نور چنار بو مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
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کارت و برگ سبز موتور سیکلت لیفان تیپ 125cc مدل 
 0125nc5045446 1395، رنگ سفید با شماره موتور
و ش���ماره شناسایی nc5***125n9520507 و شماره 
پ���اک 774،46889 بن���ام اق���ای رض���ا نج���ف آبادی 
مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط می باش���د.
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به اطالع می رس�اند س�ازمان همیاری ش�هرداریهای اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد نس�بت به 
مزای�ده عموم�ی مرحله اول واگذاری به صورت اجاره یک س�اله تقریبا 100 هکتار زمین کش�اورزی از مورخ 
1399/07/1الی 1400/06/31 واقع در مش�هد-تپه س�الم مقابل موسس�ه صنعتی گوشت مشهد مطابق جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) setadiran.ir( و با شماره مزایده سیستمی 

5099091158000001 به صورت الکترونیکی اقدام نماید.
تاریخ انتشار در سایت: از1399/05/25 ساعت  7:30 تا تاریخ 1399/06/04 ساعت 1400

تاری�خ بازدی�د: از 1399/05/25 ت�ا تاری�خ 1399/06/03 از س�اعت08:00الی14:00 تلف�ن تم�اس جه�ت 
بازدید:38795310 داخلی 465

مهلت دریافت اسناد مزایده: تا تاریخ 1399/06/03 ساعت:14:00
مهلت ارائه پیشنهاد: از1399/05/25  تا تاریخ 1399/06/04      

زمان بازگشایی:1399/06/05 ساعت:13:00
برگ�زاری مزایده صرفًا از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت می باش�د و کلیه مراح�ل فرآیند مزایده 
ش�امل دریافت اس�ناد مزایده  در صورت وجود هزین�ه مربوطه پرداخت تضمین ش�رکت در مزایده )ودیعه( 

ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از نتایج مزایده از این طریق امکان پذیر می باشد.

آگهی مزایده اجاره شماره 5099091158000001 

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 
سالیانه شرکت فردوس برین الها )با مسئولیت 

محدود( ثبت شده به شماره 57086 
و شناسه ملی 10320389462

 
بدی��ن وس��یله در اج��رای م��اده 9 اساس��نامه 
ش��رکت از کلی��ه ش��رکا دعوت مینمای��د تا در 
جلس��ه مجم��ع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت 
که در س��اعت 12 صبح  روز س��ه ش��نبه مورخ 
1399/05/11 در مح��ل دفت��ر مرکزی ش��رکت 
واقع در مش��هد مقدس، خیابان امام رضا)ع(، 
نبش امام اضا )ع( 8، س��اختمان هتل فردوس 

منعقد میگردد حضور به هم رسانند. 
دس��تور جلس��ه : 1- اس��تماع گ��زارش هیئت 

مدیره و قرائت گزارش حسابرس مستقل
و  مال��ی  صورته��ای  تصوی��ب  و  بررس��ی   -2
ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان 
وجه نقد شرکت مربوط به سال مالی منتهی به 

اسفند 1398
3- انتخاب روزنامه کثیر االنتش��ار جهت درج 
هرگونه آگهی دعوت ش��رکاء و یا مدیران برای 

انعقاد جلسات انواع مجامع و هیئت مدیره
4- تصویب معامالت مش��مول ماده 129 قانون 

تجارت
5- سایر موارد

 سارا شریعتی ساروی
مدیر عامل 9ع
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ش�رکت مخابرات ایران - منطقه فارس در نظر دارد ، نسبت به اجرای طرح 
توس�عه شبکه کابل مس�ی محور 1 )ناحیه یک ( و محور 2 ) ناحیه دو ( 2 شیراز شامل 
)اخذ مجوز ش�هرداری ، حفاری ، کابلکش�ی ، مفصل بندی بر اساس استانداردها و 
دس�تور العمل های شرکت مخابرات و مرمت مس�یر بر اساس استانداردها و دستور 
العمل های ش�هرداری ( را بر اس�اس مش�خصات موجود در اس�ناد و دستور العمل 

های اجرائی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت بعمل می آید .

   FARS.TCI.IRو  WWW.TCI.IR متقاضیان جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به آدرس های
مراجعه نمایند .

آگهی مناقصه شماره 99/30

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس 
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ش�رکت مخابرات ایران - منطق�ه فارس در نظر دارد ، نس�بت به 
اجرای پروژه USO حفاری و فیبرکش�ی در مسیر سیخ دارنگون تا سایت 
روستای قنات و سایتهای بین مسیررا بر اساس مشخصات موجود در اسناد 

و دستور العمل های اجرائی از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید .
لذا از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط  دعوت بعمل می آید .

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیش�تر به آدرس های WWW.TCI.IR  و
FARS.TCI.IR   مراجعه نمایند .

آگهی مناقصه شماره 99/31

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس 
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فراخوان انتخاب حسابرس
نوبت دوم

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد 
انج��ام  طری��ق  از  دارد  نظ��ر  در 

فراخ��وان عمومی، نس��بت به انتخ��اب و گزینش 
مؤسس��ه حسابرسی س��ال های مالی 1399 و 1400 
و حسابرس��ی ضمنی س��ال 1399 اقدام نماید. از 
مؤسس��ات حسابرس��ی واج��د ش��رایط دع��وت به 
عم��ل می آید رزوم��ه، مدارک مؤسس��ه و قیمت 
پیش��نهادی خ��ود را در پاکت های ممه��ور لغایت 
99/6/3 ب��ه دبیرخان��ه هیئ��ت امنای دانش��گاه 
به نش��انی: مشهد- خیابان دانش��گاه- ساختمان 
قرش��ی تحویل و رسید دریافت نمایند. قابل ذکر 

است:
1- مؤسس��ه حسابرسی می بایس��ت دارای توان، 
تجرب��ه و س��وابق حرف��ه ای حسابرس��ی مفید در 
دستگاه ها و نهادهای دولتی به ویژه دانشگاه های 

تیپ یک طی پنج سال گذشته باشد.
2- مؤسس��ات حسابرس��ی دارای رتب��ه الف یا ب 
جامعه حس��ابداران رسمی کش��ور و دارای مجوز 
فعالی��ت از مراج��ع ذیص��الح، در اولوی��ت ق��رار 

دارند.
3- مؤسس��ه حسابرسی متقاضی، بیش از 2 سال 
)دوره( متوالی، در مس��ند حس��ابرس دانش��گاه 

نبوده نباشد.
4- حتی االمقدور مؤسس��ه حسابرسی متقاضی، 
فقط با یک دانش��گاه در سال ذکر شده قرارداد و 

حضور داشته باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 شهرداری سبزوار در نظر دارد انجام امورخدماتی 
به صورت حجمی رابه مبلغ30.000.000.000ریال به 
پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.لذا شرکت های

 دارای صالحی��ت م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت 
اس��نادمربوطه ب��ه امورقراردادهای ش��هرداری 
مراجع��ه نمایند.جهت کس��ب اطالعات بیش��تربا 
حاص��ل  تم��اس   05144241781 تلف��ن  ش��ماره 
فرمایند یا به سایت شهرداری سبزوار به آدرس

www.Sabzevar.ir مراجعه کنند.مبلغ س��پرده 
ش��رکت در مناقص��ه معادل1.500.000.000ری��ال 
بصورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باشد. ضمنًا 
ش��هرداری در رد یا قبول هریک از پیش��نهادها 
مختار است. آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه شهرداری 
پایان وقت اداری راس ساعت14:10روزسه شنبه 
مورخ 99/6/11 می باش��د. مناقصه رأس س��اعت 
10 صبح روز چهارش��نبه م��ورخ 99/6/12در محل 

شهرداری برگزار می گردد.
سید علی کوشکی-شهردار سبزوار

 آگهی تجدیدمناقصه
)نوبت اول(
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام
شرکت شهاب یار )سهامی خاص( به شماره ثبت 218749 و شناسه ملی 10102600759

به این وس��یله از عموم صاحبان س��هام ش��رکت ش��هاب یار )س��هامی خاص( و یا نمایندگان و وکالی 
قانونی آنها دعوت به عمل می آورد تا در جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ش��رکت مربوط 
به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29 که در روز چهارشنبه  مورخ 1399/06/05 ساعت 15:00 
در محل س��ازمان اقتصادی رضوی واقع در مش��هد - بلوار خیام - بین خیام 33 و 35  تش��کیل 

می گردد ، حضور به هم رسانند .
دستور جلسه :ا - استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برای عملکرد سال مالی 

منتهی به 1398/12/29
2 - بررسی و تصمیم گیری در خصوص تصویب صورت های مالی منتهی به 1398/12/29

3 - انتخاب حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به 1399/12/29 و 
تعیین حق الزحمه مربوطه

4 - انتخاب روزنامه کثیر االنتشار
5 -سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد

/ع هیئت مدیره شرکت شهاب یار )سهامی خاص( 
99
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98
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهران غرب )938898(

آگهی تغییرات شرکت چهار هزار و هشتاد و دو چند منظوره تولیدی مدرن تولید اکسیر غرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 699 و شناسه ملی 14006365390

آگهی تغییرات شرکت چهار هزار و هشتاد و دو چند منظوره تولیدی مدرن تولید اکسیر غرب شرکت تعاونی به شماره ثبت 699 و شناسه ملی 14006365390 به استناد 
صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,01,18 و باستناد مجوز شماره 99,7,73 مورخ 99,02,22 اداره تعاون شهرستان ملکشاهی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 سمت 
اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1402,01,18 به قرار ذیل تعیین گردیدند -امیرصحرانورد به شماره ملی 4529885860 به سمت رئیس هیئت مدیره -صباح عزیزیان 
به شماره ملی 5819950331 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره -فرخیه عزیزیان به شماره ملی 5819700015 به سمت منشی هیئت مدیره -جواد عزیزیان به شماره 
ملی 5819900413 به سمت مدیر عامل -2کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای امیر صحرانورد 
به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای صباح عزیزیان به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای جواد عزیزیان مدیر عامل و مهر شرکت دارای 

اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای جواد عزیزیان به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود.

س
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )938931(

آگهی تغییرات شرکت سه هزار و سیصد و سی و دو کیمیا بیتومین زاگرس شرکت تعاونی به شماره ثبت 5318 و شناسه ملی 10300080699

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 1401,03,07 
به قرار ذیل تعیین گردیدند: -یوسف کاظمی بشماره ملی 4490083602 عضو اصلی هیئت مدیره -رضا کاظمی بشماره ملی 4501177683 عضو 
اصلی هیئت مدیره - زینب کاظمی بشماره ملی 4500928146 عضو اصلی هیئت مدیره -صادق کاظمی بشماره ملی 4501222069 عضو علی البدل 
هیئت مدیره - فرشته کاظمی بشماره ملی 4490240619 عضو علی البدل هیئت مدیره 2-معین بابائی بشماره ملی 4501235985 به سمت بازرس 
اصلی و زاهد بابائی بشماره ملی 4501220971 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 3-روزنامه قدس برای درج تصمیمات 
و آگهی های تعاونی تعیین گردیدند. رونوشت : اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایالم بازگشت به نامه شماره 2617 مورخ 1398,03,13 

جهت اطالع .
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5روزنامـه صبـح ایـران

 نخستین شماره فصلنامه »سراج سعادت« منتشر شد  اجتهاد: نخستین شماره فصلنامه علمی- تخصصی »سراج سعادت« به مدیرمسئولی حجت االسالم والمسلمین علی مروارید، توسط مدرسه علمیه سعادت 
مشهد، منتشر شد. مقاله های نخستین شماره این فصلنامه عبارت اند از: »توقیفیت در معامالت« به قلم مهدی بهادری، »نقد مستندات نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله« نگارش محمد مروارید، »روایت 

محمد بن قیس درباره بیع فضولی« اثر عباس خوشبخت و مصطفی توکلی، »اطالق لفظی و مقامی« تالش عقیل حاجیان و »بررسی تعریف حکم ظاهری و واقعی از نگاه شهید صدر و مشهور« پژوهش محمدعلی محمدی.

کارکردهای اجتماعی زیارت)4( 

©
bپیوند با امامت و پیروی از خط  مشی سیاسی ائمه

یکی از آموزه هــای زیارت حرم های مطهر معصومین)ع( اصالح خط  مشــی 
سیاســی اســت. زائر با حضور در حرم امامان در واقــع اعالم می کند که من 
از پیروی طاغوت ها بیزاری جســته و راه شــما را پذیرفته ام؛ چنین کسی در 
حقیقت خود را پیرو خط  مشــی سیاســی آن ها و پذیــرای رهبری آن ها بر 
جامعــه می داند، زیرا بــه اعتقاد ما صحت هر عبادتی مشــروط بر عقیده به 
والیت و امامت امامی اســت که از ســوی خداوند برای رهبری و هدایت امت 

تعیین شده است.
شــیخ صدوق روایتی را از محمد بن مســلم از امام باقــر)ع( نقل می کند که 
حضــرت فرمودند: »ُکلُّ َمْن دانَ اهلل بعبادٍه یجهُد فیها نفَســُه و ال إماَم لُه ِمَن 
اهللِ فسعُیُه غیُر مقبوٍل و هو ضالُّ متحّیٌر و اهلل شانی ٌء ألعماله...«؛ هر آن کس 
کــه به بندگی خدا تن دهد و خود را در عبودیــت به رنج افکند اما امامی از 
جانب خداوند نداشته باشد، سعی و تالشش پذیرفته نیست و او گمراهی است 

سرگردان و خداوند از اعمال او بیزار است.
ابوحمــزه ثمالی می گوید: امــام زین العابدین)ع( از من پرســید: کدام قطعه 
مســجد افضل اســت؟ گفتم: خدا، رسولش و فرزند رســولش بهتر می دانند. 
امــام)ع( فرمود: بافضیلت ترین بقاع، میان رکن و مقام اســت، اما اگر کســی 
به اندازه نوح)ع( عمر کند )950 ســال(، روزها روزه بگیرد و شــب ها به قیام 
بگذراند و تمام لحظات میان رکن و مقام باشد، ولی بدون والیت ما به مالقات 

خدا برود، اعمالش هیچ نفعی برای او ندارد.  
اماِم معصوم، تنها تکیه گاه مطمئنی است که امت می تواند زمام دین و دنیای 
خود را بدو بســپارد و حیات اخالقی و نظام سیاســی و اجتماعی خود را در 
پرتو آن به نحو مطلوب شــکل دهد. بدون امام، جامعه اســالمی بی صاحب و 
ســاالر و بدون معلم و مربی اســت. امامت و والیت عالوه بر جنبه معنوی و 
عرفانی که ســند قبولی اعمال ماست، از بعد سیاســی و اجتماعی نیز نقش 
مهمی دارد و حســن انتظام امور امت بدان وابسته است. چنان که امام علی 
بن موســی الرضا)ع( در حدیث جامع و مفصلــی به ابعاد تأثیر و نقش امام در 
یِن و  سرنوشت اسالم و مصالح امت پرداخته  و می فرماید: »إنَّ اإلمامَه ِزماُم الدِّ
نیا و ِعزُّ الُمؤمنیَن. إنَّ اإلمامَه اسُّ اإلسالِم النامي  نظاُم الُمســلمیَن و صالُح الدُّ
و فرُعُه الّســامي. باإلماِم تماُم الصالِه و الزکاِه و الصیاِم و الَحجِّ و الجهاِد و توفیر 
الَفي ِء و الّصدقاِت و إمضاء الحدوِد و األحکاِم و منع الُثُغوِر و األَطراِف«؛ امامت، 
زمامداری دین و انتظام امور مسلمین و سامان بخش دنیا و عزت مؤمنان است. 
امامت، شالوده استوار اسالم و شاخه بلندپایه آن است. تمامیت و کمال نماز و 
زکات و روزه و حــج و جهاد و فزونی غنایم و صدقات و اجرای حدود و احکام 

و دفاع از مرزها و سرحدات، به وجود امام بستگی دارد.

 يافتن هويت اجتماعي»
مسلمانان گرچه در هر گوشه اي از جهان باشند، با یکدیگر پیوند دیني و اخوت 
دارند؛ ولي آنچه آن ها را عماًل به یکدیگر پیوند داده و به آنان هویت واحدي را 
القا مي  کند، حضور در صحنه هاي مختلف زیارت معصومین)ع( است. زائر پس 
از آنکه در حرم یکی از معصومیــن)ع( حضور مي  یابد، خود را عضو مجموعه 
بزرگ تري به نام »امت اسالمي« احســاس مي  کند. زیارت؛ افراد و گروه هاي 
  مختلف اجتماعي زیادي را از مناطق، نژادها، زبان ها و ســلیقه هاي مختلف در 
کنــار یکدیگر قرار مي  دهد. این در کنار یکدیگــر بودن، هویت واحدي را در 
مسلمانان پدیدار مي  سازد و وحدت و همدلي را در بین آنان عینیت مي  بخشد. 
همــان طور که امام صادق)ع( درباره ســفر زیارتی حــج   مي  فرماید: »َفَجَعَل 
ِق َو الَْغــْرِب لَِیَتَعاَرُفوا«؛ خداوند در مکه و حج اجتماع  ــرْ فِیِه ااِلْجِتَماَع ِمَن الشَّ

مسلمانان را از مشرق و مغرب قرار داد تا یکدیگر را بشناسند.
زیارت از طریق تأثیرها و نیز کارکردهایی که دارد به ســاخت و تقویت هویت 
دینی کمک می کند. مناســک زیارت، با گرد آوردن تعداد کثیری از مؤمنان و 
زائران حول محور واحد تقرب الی اهلل و توسل به اولیای الهی، فرصت مناسبی 
برای همــدردی و تفاهم اجتماعی به جای تقابل اجتماعی در میان دینداران 

و زائران به وجود می آورد.

احمدی شــیروان  مریــم  معــارف/   
سوره »انسان« با نام های دیگری مانند »دهر« و 
»هل أتی« بر اساس روایت های پرشمار در شأن 
امیرالمؤمنین)ع( و اهل بیت رســول خدا)ص( 
نازل شــده است. به مناســبت 25 ذی الحجه، 
سالروز نزول این سوره، هفتاد و ششمین سوره 
قرآن کریم، با حجت االســالم دکتر ســیدرضا 
میرمعینی از اســتادان مرکز عالی تفسیر قرآن 
کریم حوزه علمیه قم به گفت وگو پرداختیم که 

از نظرتان می گذرد.

« b روايت زيباترين ايثار اهل بیت 
در سوره انسان

حجت االســالم میرمعینی می گوید: برای اینکه 
انسان بتواند به کمال مطلوب خود برسد، خدای 
متعال حجتــی باطنی به نام عقــل و حجتی 
ظاهری که همان انبیا و اهل بیت)ع( هســتند 
طرح کرده اســت. انبیا)ع( مربوط به امت های 
پیشــین بودند اما از زمان پیامبر اسالم)ص( تا 
قیامت، خداوند 14 نور پاک را خلق کرده و آنان 
را الگو قرار داده و فرموده اســت با این صادقین 
معیت و همراهی داشته باشید. الگو و سرمشقی 
که جمیع کماالت در آن ها جمع شــده اند و در 

اوج قله کماالت حرکت می کنند.
او بــا تأکید بر اینکــه انفاق، ایثار و ســخاوت 
امیرالمؤمنین)ع( و اهــل بیت پیامبر)ع( زبانزد 
خاص و عام و حتی دشــمنان آنان است، اضافه 
می کند: قرآن مجید داستانی را مطرح می کند 
که در آن ایثار بســیار پررنگ اســت. سخاوت 
حالتی است که هم ما نعمتی را داشته باشیم و 
هم دیگران، اینکه ما نعمتی نداشته اما دیگران 
داشته باشند تعریفی از ایثار است. قرآن مجید 
در این ســوره خاندانــی را معرفی می کند که 

ایثارگر هستند.
این کارشناس علوم قرآنی درباره شأن نزول این 
آیه نیز بیان می کند: روزی حســنین)ع( بیمار 
شدند و امیرالمؤمنین با سفارش پیامبر)ص( نذر 
کرد که برای شفای بیماری آن ها سه روز روزه 
بگیرند. نکته ای که در اینجا وجود دارد این است 
کــه خداوند برای مداوا در خلقت راه گذاشــته 
اســت. به طور نمونــه در داســتان دندان درد 

حضرت موسی)ع( آمده است که آن حضرت)ع( 
از درد به خدا شــکایت کرد. حــق تعالی به او 
دستور داد از گیاهی اســتفاده کند. حضرت از 
آن گیاه اســتفاده کرد و دندانش تسکین پیدا 
کرد. بار دیگر که دندان حضرت)ع( درد گرفت 
همان دوا را به کار برد اما درد تسکین پیدا نکرد. 
از خداوند ســببش را پرســید که خطاب آمد 
می خواهی اســبابی که در عالم ایجاد کرده ام بر 
هم بریزی، خوب نمی شوی مگر اینکه به طبیب 
مراجعه کنــی؛ زیرا تمام اســباب ها را خداوند 

آفریده است.

استعانت از خداوند در سختی ها»
دکتر میرمعینی می افزاید: باید بدانیم هر آنچه 
در دنیاست وســیله بوده و شافی خداست. در 
عین طی کردن راه درمان، مشکالت خود را بر 
او عرضه کنیم. همان گونه که امیرالمؤمنین)ع( 
هنگام بیمــاری فرزندانش عمل کــرد و برای 
ســالمتی فرزندانش نذر کرد. نذر عبادتی است 
که به وســیله آن به دنبال جلــب رضای الهی 
هســتیم. همان گونه که امیرالمؤمنین)ع( نذر 
کرد و یا نذر برای بزرگواران اهل بیت)ع(. آن ها 
هم که خاندان کرامت و بزرگواری هســتند با 

گوشه چشمی دنیا و آخرت ما را آباد می کنند.
این اســتاد حوزه و دانشــگاه یادآور می شــود: 
هنگام ســختی ها و گرفتاری ها باید به در خانه 
خدا برویم. هر چند که راه شــفا در دارو اســت 
اما غافل نشویم که باید آن شفا به اذن خداوند 
باشــد. در مســائل اخیر مانند بیماری کرونا، 
گرانی های افسارگســیخته و بســیاری دیگر از 
مشکالت و سختی ها هر چند که باید مسئوالن 
و مردم عوامل مســبب آن را شناسایی کنند اما 
قلوب باید متوجه خداوند تبارک و تعالی شود. 
از او استمداد طلبیده و قلب ها متوجه قلب عالم 
امکان شده تا توفیق پیدا کنیم. به همین دلیل 
امیرالمؤمنین)ع( برای ســالمتی فرزندانش نذر 

کرد.
او عنــوان می کنــد: امــام علــی)ع(، حضرت 
فاطمه)س( و فضه خدمتکار آن ها برای ادای نذر 
روزه گرفتند. از آنجایی که دنیا ارزشــی ندارد، 
خداونــد از مال دنیا به همه می دهد حتی کفار 
و منافقان اما ایمان چون ارزشمند است خداوند 
نمی دهد مگــر به مؤمن آن هم پس از ابتالئات 
فــراوان. امیرالمؤمنین)ع( چون دلبســتگی و 
وابســتگی نداشت مال و ثروت جمع نمی کرد و 
همــه را در راه خدا انفاق می کــرد و دیگران را 

بر خانواده خود مقدم می داشت. 
آن حضرت مجبور شــد از فردی 
یهودی مقــداری جو قرض کرده 
و پس از آســیاب کــردن برای 
پخت نان از آن اســتفاده کند یا 
بــه روایتی دیگر برای آن یهودی 
مقداری پشــم ریســید و اجرت 
آن را ســه من جو دریافت کرد. 
حضــرت فاطمــه)س( آن جــو 
را آســیاب کرد و به ســه بخش 
تقســیم و برای پخت نان در سه 

روز متوالی کنار گذاشت.
مدیر گروه تاریخ اســالم جامعه 
الزهرا)س( تشــریح می کند: روز 
اول هنگام افطار مسکینی به در 
 خانــه آمد و تقاضای غــذا کرد. 
آن ها هــم نانی که بــرای افطار 
داشــتند به او دادنــد. روز دوم 
هنــگام افطار یتیم و روز ســوم 

اسیری غیرمسلمان که بی بضاعت و 
گرسنه بود به در خانه آمدند و آن ها ایثار کرده و 
غذای خود را به آن ها داده و با آب افطار کردند. 
همان طور که گفته شــد ایثار یعنی چیزی که 
انســان خود نیاز دارد، بــرای رضایت الهی به 

دیگران ببخشد.

 در فراز و نشیب های زندگی»
 در حال امتحان شدن هستیم

او ادامــه می دهــد: در روز بیســت و پنجم ماه 
ذی الحجه جبرئیــل بر پیامبر اکــرم)ص( نازل 
شد و ســوره انسان که در شأن فداکاری حضرت 
علی)ع(، همسرش فاطمه زهرا)س( و فرزندانش 
حسنین)ع( نازل شــد بر آن حضرت قرائت کرد 
ُه  ْذرِ َویََخاُفوَن یَْوًما َکاَن َشُرّ و فرمود: »...یُوُفوَن بِالَنّ
ِه ِمْسِکیًنا  َعاَم َعلَی ُحِبّ ُمْســَتِطیًرا؛ َویُْطِعُموَن الَطّ
َویَِتیًما َوأَِســیًرا؛ إِنََّما نُْطِعُمُکــْم لَِوْجِه اهللِ اَل نُِریُد 
ِمْنُکْم َجَزاًء َواَل ُشــُکوًرا...« بنا به روایتی در آن روز 
رسول خدا)ص( میهمان خانه علی)ع( شد و مائده 
آســمانی نازل شد. به این صورت خداوند از ایثار، 
از خودگذشتگی و اطعام کریمانه حضرت علی)ع( 

و خانواده اش قدردانی کرد و او را تسلی بخشید.

با  ایــن پژوهشــگر قرآنی 
بیان اینکــه در تمام فراز و 
نشیب های زندگی در حال 
هســتیم،  شــدن  امتحان 
می گوید: این سوره مضامین 
زیبایی دارد. در بخشــی از 
این ســوره آمده است که 
آنان به نذر خود وفا می کنند 
و از روزی که شرش فراگیر 
است می ترسند. غذای خود 
را با آنکه دوستش دارند، به 
بینوا، یتیم و اسیر می دهند 
و می گوینــد ما برای رضای 
خدا به شما طعام می دهیم 
و از شــما پاداش و تشکری 
نمی خواهیــم. همــه ما از 
پروردگارمان به خاطر روزی 

سخت می ترسیم.
او به نکات این آیه نیز اشاره 
کرده و می گوید: این سوره، 
انســان را به تفکر وامی دارد. ابتدای سوره آمده 
است که آیا بر انسان زمانی از روزگار گذشت که 
چیزی در خور ذکر نبود؟ ما انســان را آفریدیم 
و او را از حالتی به حالتی و از شــکلی به شکلی 
درآوردیم، پس او را شنوا و بینا قرار دادیم. نکته 
دیگری که می توان مطرح کرد این است که بین 
تمــام اعضا و جوارح خداوند از ســمیع و بصیر 
بودن سخن می گوید. زیرا راه درک تمام معارف 
از طریق گوش و چشم است. ما راه را به او نشان 

دادیم یا سپاسگزار خواهد بود یا ناسپاس.
دکتر میرمعینی در پایان تأکید می کند: خداوند 
مــا را خلق کرده و باید تحــت لوای الگویی که 
خداوند تعیین کرده و ائمه)ع( باشــیم. پیامبر 
اسالم)ص( در خطبه غدیر فرمود که رأس تمام 
معارف در عالم والیت امیرالمؤمنین)ع( اســت. 
اگر فــردی این والیت را پذیرفت همه اعمال او 
معنا پیــدا می کند. اگر نپذیرفت تمام معارف را 
هم انجام بدهد انگار در حال ترویج نظام طاغوت 
اســت. والیت موجب پذیرش اعمال می شــود. 
رفتــار و کردار ائمه)ع( برای همه ما انســان ها 

درس زندگی است.

گفت وگو با حجت االسالم دکتر میرمعینی، به بهانه سالروز نزول سوره »هل أتی« 

سوره ای در شأن »انسان کامل«

اگر فردی والیت 
ائمهb را پذیرفت 
همه اعمال او معنا 

پیدا می کند؛ در 
غیر این صورت، 

تمام معارف را هم 
انجام بدهد انگار 

در حال ترویج 
نظام طاغوت است

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9319 شنبه 25 مرداد 1399  25 ذی الحجه 1441 15 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم والمسلمین دکتر حافظ نجفی

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم سودابه فتح الهی بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده ذیل 

شماره یکتا13990215126600022شماره ترتیب16320مورخ99/2/11دفتراسناد رسمی شماره7
پپیشوا و طی درخواست وارده 1398856010460000318مورخ 1399/2/11تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ت��ک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگه��ی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : سودابه فتح الهی. میزان مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان 3. شماره پالک : 5865فرعی از282* اصلی 
مفروز ازپالک1346. 4* محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یک دس��تگاه آپارتمان تحت پالک 282/5865به 
مس��احت 73/27مترمرب��ع واقع دربخش بهنام س��وخته قطعه 36تفکیک��ی ذیل ثب��ت 91782دفتر261صفحه 
106بنام ش��رکت مجتمع بتون بلوک ش��رق  ثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی 945276صادرگردیده است سپس به 
موج��ب س��ندقطعی36306 مورخ1396/2/17دفترخانه 7پیش��وابه س��ودابه فتح الهی منتقل گردیده اس��ت وبه 
موجب س��ند36307مورخ 1396/2/17دفترخانه 7 پیشوا دررهن بانک مسکن شعبه پیشواقرارگرفته است)موافقت 
اخذذگردیده است(  لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی 
آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی 
وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا 
مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر 
اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی 
مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا  111م/ الف آ-9904923
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای حبیب اهلل ایرانپورمبارکه بااعالم مفقود ش��دن س��ند مالکیت ملک مورد آگهی وباتس��لیم استشهادیه گواهی 
امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا139902151266000255ش��ماره ترتیب16583مورخ99/4/30دفتراسناد رسمی 

شماره17
پپیش��وا و طی درخواست وارده 139985601046002203مورخ 1399/4/30تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
ت��ک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگه��ی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : حبیب اهلل ایرانپورمبارکه 2. میزان مالکیت : شش��دانگ یک قطعه زمین 3. ش��ماره پالک : 1258فرعی 
از282* اصلی مفروزاز2. 4* محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین رفتن : مفقود شدن به 
دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ یک قطعه زمین قطعه1734تفکیکی به مساحت 198مترمربع 
تحت پالک282/1258ذیل ثبت 79667دفتر169صفحه 250بنام تورج نیک روش  ثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی 
0472977صادرگردیده است سپس مع الواسطه به موجب سندقطعی2028مورخ89/7/29دفترخانه 1021تهران به 
حبیب اهلل ایرانپورمبارکه منتقل گردیده است موجب سند2028مورخ 89/7/29دفترخانه1021تهران به حبیب اهلل 
ایرانپورمبارکه منتقل گردیده لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی 
تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت شش��م این آگهی 
ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره ثبت 
اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید وچنانچه 
ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت 
به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ 

شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا  134م/ الف آ-9904923
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای کریم حمیدی خواه بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 

ذیل شماره یکتا13980215379002313شماره ترتیب5071مورخ98/4/17دفتراسناد رسمی شماره3
پپیشوا و طی درخواست وارده 1398856010460002313مورخ 98/4/17تقاضای صدور المثنی سند مالکیت 
تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : کریم حمیدی خواه 2.میزان مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان 3. شماره پالک : 
3787فرعی از114* اصلی مفروزازپالک 1345. 4* محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین 
رفتن : مفقود ش��دن به دلیل جابجایی دراثاث کش��ی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک 
دستگاه آپارتمان به مساحت 57/03مترمربع  ذیل ثبت دفترالکترونیکی 1395203010460000902بنام کریم 
حمیدی خواه ثبت وس��ندبه شماره چاپی 388680صادرگردیده است سپس به موجب سندرهنی شماره7208 
مورخ94/4/9دفترخانه 2پیش��وادررهن بانک مسکن پیشواقرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک 
فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای 
کرده که درقسمت ششم این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده 
روزپس ازانتش��اراین آگهی به اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند 
مالکیت یاس��ند معامله تس��لیم نماید وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند 
مالکیت یاس��ند معامله ارائه نش��ود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه 
متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد 

و امالک پیشوا  132م/ الف آ-9904923
رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم رضوان واحدی نیابااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی امضاءشده 

ذیل شماره یکتا139902151266000905شماره ترتیب16405مورخ99/3/20دفتراسناد رسمی شماره6
پپیش��وا و طی درخواس��ت وارده 1399856010460001213مورخ 1399/3/20تقاضای صدور المثنی س��ند 
مالکیت تک برگی رانموده است که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بشرح زیرآگهی میگردد 1. نام 
ونام خانوادگی :رضوان واحدی نیا2.میزان مالکیت : ششدانگ یک دستگاه آپارتمان 3. شماره پالک : 4129فرعی 
از282* اصلی مفروزازپالک 1612 . 4* محل وقوع: واقع دربخش بهنام سوخته پیشوا 5. علت ازبین رفتن : مفقود 
ش��دن به دلیل جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : شش��دانگ عرصه واعیان یک دستگاه آپارتمان به مساحت 
59/73مترمربع ذیل دفتر الکترونیک1398203010460002446بنام رضوان واحدی نیافرزندعلی ثبت وسندبه 
ش��ماره چاپی 348271صادرگردیده اس��ت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست 

صدوسند المثنی تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نسبت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقسمت ششم 
این آگهی ذکرنشده یامدعی وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به 
اداره ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت 
محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا  382م/ الف    آ-9904923

رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای علی اصغرقارونی اصفهانی بااعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد آگهی وباتسلیم استشهادیه گواهی 
امضاءش��ده ذیل ش��ماره یکتا139902152899000056وش��ماره ترتیب6168مورخ99/4/5دفتراسناد رسمی 

شماره24ورامین
 و ط��ی درخواس��ت وارده 1399856010460001588مورخ 1399/4/5تقاضای صدور المثنی س��ند مالکیت 
تک برگی رانموده اس��ت که مراتب دراجرای ماده120آیین نامه قانون ثبت بش��رح زیرآگهی میگردد 1. نام ونام 
خانوادگی : علی اصغرقارونی اصفهانی2. میزان مالکیت : شش��دانگ یک قطعه بانک 3. شماره پالک : 349فرعی 
از112*اصلی4* محل وقوع: واقع دربخش بهنام س��وخته پیش��وا 5. علت ازبین رفتن : مفقود ش��دن به دلیل 
جابجایی 6. خالصه وضعیت مالکیت : ششدانگ عرصه واعیان یک قطعه باغ به مساحت 384مترمربع قطعه دوم 
ذیل ثبت 57821دفتر105صفحه 470بنام علی اصغرقارونی اصفهانی فرزندمحمودثبت وس��ندبه ش��ماره چاپی 
970432صادرگردیده است  لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکرو درخواست صدوسند المثنی 
تک برگی آن مراتب اعالم تاهرکس نس��بت به ملک موردآگهی معامله ای کرده که درقس��مت ششم این آگهی 
ذکرنش��ده یامدعی وجود اصل س��ند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراین آگهی به اداره 
ثبت اسنادوامالک پیشوا مراجعه و اعتراض کتبی خودراضمن ارائه اصل سند مالکیت یاسند معامله تسلیم نماید 
وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ویادر صورت اعتراض اصل سند مالکیت یاسند معامله ارائه نشود اداره 
ثبت نسبت به صدورسند المثنی مالکیت طبق مقررات جاری صادر وبه متقاضی تسلیم خواهد کرد./ نشانی ثبت 
محل : پیشوا خ شریعتی طبقه فوقانی درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالک پیشوا   136م/ الف  آ-9904923

رییس اداره ثبت اسناد وامالک شهرستان پیشوا-خدادبشیری

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9801472
بموجب پرونده اجرایی کالسه 9801472 خانم معصومه زراعتگر جهت وصول دویست عدد سکه بهار آزادی علیه 
وراث مرحوم محمدعلی حیاتی به استناد سند ازدواج شماره 17500 تاریخ 1373/03/16 دفترخانه ازدواج شماره 
49 ش��هر مشهد استان خراس��ان رضوی مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره اجرای 
ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد تش��کیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیونین در تاریخ 1398/02/05 
به درخواس��ت بستانکار طی وارده 15855- 1398/04/04 ششدانگ پالک ثبتی 432 فرعی از 45 اصلی بخش 
12 مشمهد به مالکیت محمدعلی حیاتی به نشانی مشهد روستای نریمان واقع در 45 کیلومتری جاده سرخس 
انتهای خیابان امام جعفر صادق 4 بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری وارده به شماره 60602- 

:1398/11/03
دارای متراژی به مساحت 791/32 مترمربع عرصه که دارای شکل هندسی منظم نمی باشد و در عرصه مربوطه یک 
خانه قدیمی به مساحت 90 مترمربع با سقف آهنی و دو اتاق خواب که مناسب سکونت نمی باشد و یک باب محل 
نگهداری گوسفند که سقف آن جدید تعمیر و با ضربی و آهن احداث گردیده است. ملک مورد نظر دارای امتیازات 

آب- برق و گاز می باشد. محوطه سازی انجام نشده و در قسمت هایی محصور نمی باشد.
لذا با توجه به متراژ ملک فوق الذکر به مساحت 791/32 مترمربع و اعیان احداثی و امتیازات موجود و همچنین 
نزدیکی به خیابان اصلی روستای نریمان و سایر مواردی که در قیمت گذاری مؤثر می باشد ارزش ششدانگ ملک 

فوق الذکر تشریح شده برابر سه میلیارد ریال معادل سیصد میلیون تومان می باشد.
به حدود و مش��خصات: ش��ماالً به طول 7/56 و 5/43 متر دیوار به دیوار پالک 196 فرعی شرقاً به طول 14/12 و 
12/51 و 2/02 و 11/55 و 13/04 مت��ر دی��وار به دیوار پالک 195 و 199 و 437 و 438 فرعی جنوباً به طول 1 
و 11/38 و 8/48 متر دیوار به کوچه دوم و س��وم دیوار به دیوار پالک 436 و 435 غرباً به طول 13/31 و 4/50 
و 18/10 و 19/62 مت��ر اول ب��ه دیوار پالک 435 دوم و س��وم به دیوار پالک 433 و چه��ارم دیوار بدیوار پالک 

431 فرعی
با توجه به مطالبات بستانکار و هزینه ها ششدانگ پالک ثبتی در قبال قسمتی از طلب به مبلغ 3/000/000/000 
ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ 120/000/000 ریال حق مزایده و نیمعش��ر به مبلغ 150/000/000 ریال 
میباش��د ک��ه طبق تبصره م��اده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده بمق��دار فوق از مبلغ 
3/000/000/000 ریال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه موخه 1399/06/04 در محل شعبه دوم 
اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از 
آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده 
اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول 
خواهد ش��د همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در ساعت تعیین شده برگزار 
میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اس��ناد رس��می مشهد شعبه دوم اجرای 
ثبت برگزار میگردد. 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-9904821 م.الف 176  آ-9904821    

تاریخ انتشار: 1399/05/25
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی                                                 
بدینوسیله به خانم لیال حسن زاده حاجی آبادی فرزند بهزاد فعال مجهول المکان ابالغ می شود که خانم فاطمه مرشدلو 
دادخواستی به خواسته تنظیم سند یک دستگاه سواری |پژو مدل 206 شماره شهربانی 259 ط 23 ایران 74 فعال 
مقوم به یکصدو ده میلیون ریال به احتساب خسارات دادرسی به طرفیت شما به شعبه هفتم  شورای حل اختالف خرو 
ارائه و به کالسه   7/226/99  ثبت و برای روز چهار شنبه  مورخه  99/6/26   ساعت  16:30 وقت رسیدگی تعیین 
گردیده است لذا به استناد ماده 73 ق- د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیر االنتشار درج می گردد شما می توانید 
قبل از رسیدگی به دبیرخانه شورای حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  مستقر در مجتمع شماره خرو به نشانی 
شهر خرو پشت کالنتری خرو   مراجعه و با ارئه آدرس جدید خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در 
وقت مقرر جهت رسیدگی در شورا حاضر شوید در صورت عدم حضور غیابا رسیدگی خواهد شد / الف آ-9904938

مسئول دبیرخانه شعبه  هفتم  شورای حل اختالف شهرستان زبرخان – شهر خرو       

رونوشت آگهی حصر وراثت
  نظر به اینکه خانم فاطمه مرش��دلو  دارای شناس��نامه   7330 به شرح دادخواست به کالسه   217  از این 
شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان حمیده مرشدلو    به شناسنامه    
1070  در تاری��خ 1388/12/10  در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به   
1. صدیقه مرشدلو  فرزند  رحمان  ش.ش 4158  ت.ت  1329/5/1  نسبت فرزند مرحومه  
2.   عباس مرشدلو    فرزند رحمان    ش.ش 93   ت.ت  1337/4/10 نسبت فرزند مرحومه

3. زهرا مرشدلو  فرزندرحمان ش.ش 4417   ت.ت  1332/4/2 نسبت فرزند مرحومه 
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9904940                                                                                                            

   سید حسن سامقانی
  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان 

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای غالم رضا مرش��دلو   دارای شناس��نامه   5419 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه   205 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان  حس��ین مرشدلو    به 
شناس��نامه   12  در تاریخ  1392/8/13  در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1.  غالم رضا مرشدلو   فرزند حسین کد ملی 5749188000 ت.ت  1345/3/10 نسبت  فرزند  مرحوم 

2.  بتول رحمانی   فرزند حسین  کد ملی 5749501401  ت.ت  1311/6/8 نسبت  همسر   مرحوم
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9904941                                                                                                            

  سید حسن سامغانی  قاضی شورا شعبه   هفتم شورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

رونوشت آگهی حصر وراثت
  نظر به اینکه آقای  س��ید رضا میردخت  دارای شناس��نامه  436  به شرح دادخواست به کالسه    233  از 
این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان  سید حسین میردخت  به 
شناس��نامه  13   در تاریخ  1393/5/1   در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به   
1. سید رضا میردخت  فرزند سید حسین   کد ملی  5749907309   ت.ت 65/11/1  نسبت فرزند مرحوم  
2. سید احمد میردخت  فرزند سید حسین   کد ملی  5749632814   ت. ت 62/5/2  نسبت فرزند مرحوم

3. نرجس بیگم میردخت   فرزند سید حسین   کد ملی  5749131327 ت.ت  55/1/10   نسبت فرزند مرحوم     
4 زهرا سادات میردخت    فرزند سید حسین   کد ملی  5740066255 ت.ت 73/11/10   نسبت فرزند مرحوم
5 . انسیه بیگم میردخت  فرزند سید حسین    کد ملی 5749132854  ت.ت  57/5/1  نسبت فرزند مرحوم

6. سید ابوالفضل میردخت  فرزند سید حسین   کد ملی 5749131319  ت.ت  53/6/1 نسبت فرزند مرحوم 
7. صدیقه بیگم میردخت  فرزند سید حسین  کد ملی 5749131300 ت.ت  52/1/10  نسبت فرزند مرحوم 
8. سید محسن میردخت  فرزند سید حسین   کد ملی 5749955524  ت.ت  67/2/1  نسبت فرزند  مرحوم 

9 . فاطمه بیگم حسینی فرزند سید رضا  کد ملی 5749632814  ت.ت  33/1/5  همسر مرحوم        
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می 
نماید  تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا 
تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9904943                                                                                                            

سید حسن سامقانی  قاضی شورا شعبه  هفتم دشورای حل اختالف شهرستان زبرخان  

آگهی دعوت افراز
چون آقای علیرضا ساسولی وکالتا طیبه جهانتیغ فرزند غالمرضا احدی از مالکین مشاعی پالک 1470/ 1

- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان شهرس��تان زابل خیابان جهانتیغ جهانتیغ 1طبق درخواس��ت ش��ماره 
102/2141- ز  مورخ 1399/2/3 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش 
امالک مشاع مصوب سال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داشته که به دیگر 
مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی 
مفاد اس��ناد رس��می الزم االجرا آگهی می گردد و از س��ایر مالکین مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این 
ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/6/4 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 
صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:161 تاریخ انتشار :شنبه  

1399/5/25  آ-9904932
مهدی پهلوانروی 

رئیس ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم الله بنده مرادی گللو وکیل آقای بهروز بنده مرادی گللو باستناد وکالتنامه و دو برگ استشهاد محلی که 
به امضاء شهود و گواهی دفتر اسناد رسمی شماره 6 زاهدان رسیده مدعی است که سند مالکیت  873222 
الف 90 ششدانگ یکباب خانه پالک 28295 اصلی  واقع در بخش یک بلوچستان شهر زاهدان کوچه منشعبه 
از بلوار جانبازان مورد ثبت 61798 صفحه 94 دفتر 327 بعلت اسبابکش��ی مفقود گردیده که درخواس��ت 
صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آیین نامه ثبت در یک نوبت آگهی می شود 
تا چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد 
از تاریخ نشر این آگهی ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت یا سند معامله باین اداره 
اعالم و رسید دریافت نمایند واال پس از انقضای مدت مذکور و نرسیدن واخواهی و یا در صورت اعتراض اصل 
سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد .و بموجب سند رهنی 

127728-91/02/19 دفترخانه 52 تهران در رهن بانک صادرات می باشد
تاریخ انتشار:99/5/25 م الف:367   آ-9904933  شناسه: 1568557

حسینعلی مالیی رئیس ثبت اسناد و امالک زاهدان 

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره1399603071140000186هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای ناصرقرایان باجگیران فرزند موس��ی الرضا بش��ماره شناسنامه 76درشش��دانگ یکباب ساختمان به مساحت 
227/80 مترمربع  قسمتی از پالک 700فرعی از13اصلی قطعه 3 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک 
رسمی آقای علی اصغر ابراهیم پورمحرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز 
آگهی میشود،در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9904928
تاریخ انتشار نوبت اول:99/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم:99/06/10

صمد ابراهیم زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده 1۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
وساختمانهای فاقدسند رسمی

براب��ر رأی ش��ماره1399603071140000188هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی واراضی 
وس��اختمانهای فاقدسند رسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای  مرادش��رافتی فرزند برات محمدبشماره شناسنامه 557 درششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 227/80 
مترمربع  قسمتی از پالک 700فرعی از13اصلی قطعه 3 شیروان واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک رسمی 
آقای علی اصغر ابراهیم پورمحرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز آگهی 
میش��ود،در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ 
انتش��اراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از اخذرسید ظرف مدت یکماه ازتاریخ 
تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادر خواهد شد.آ-9904929
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/05/25
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/06/10

صمد ابراهیم زاده 
رئیس ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمدعلی قاینی باغکی دارای شناس��نامه ش��ماره 1108 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 
4/9900122 از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان علی خان قاینی 
باغکی به شناسنامه 49 در تاریخ 1389/10/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- محمدعلی قاینی باغکی به ش ملی 0748951423 متولد 1353/06/03 فرزند متوفی

2- صاحب جان قاینی باغکی به ش ملی 0749665947 متولد 1340/06/01 فرزند متوفی
3- فاطمه قاینی باغکی به ش ملی 0748936793 متولد 1366/03/02 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904949
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای محمود خچر دارای شناسنامه شماره 50 به شرح دادخواست به کالسه 4/9900147 از این شورا 
درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان محمد خچر به شناسنامه 178 در تاریخ 

1391/08/06 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- محمود خچر به ش ش 50 متولد تربت جام 1336/03/03 پدر متوفی

2- رام بی بی زاروزایی فرزند دینار متولد تربت جام تولد 1350/4/10 مادر متوفی
3- محبوبه جمال زهی به ش ملی 0749567082 متولد 1362/01/01 همسر متوفی

4- نسترن خچر به ش ملی 0740713140 متولد 1387/04/08 فرزند متوفی
5- محمدطاها خچر به ش ملی 0740858068 متولد 1391/5/27 فرزند متوفی

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

واال گواهی صادر خواهد شد.آ-9904950
قاضی شورا- شعبه چهار شورای حل اختالف شهرستان تایباد- حسن رضائی منفرد

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک باب ساختمان بپالک شماره 1/164 فرعی از 10845اصلی واقع  در بخش یک 
ثبت قم اراضی  هنرستان-بس��یج11 کوچه صادقی-کوچه رمضان��ی پ53 که بنام صدری دهقانی فرزند علی یار 
میباشد در جریان ثبت است که بعلت تبصره ذیل ماده 13ق ت ت اراضی فاقد سند رسمی بعمل نیامده از طرفی 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا بنا به تقاضای کتبی   نامبرده1/10101-99/05/22 تحدید 
حدود پالک مذکور در روزیکشنبه  مورخ1399/06/16ساعت 8/5الی 12صبح  در محل وقوع ملک انجام میگردد. 
بدین وسیله به اطالع اهالی و خصوصا به  مالکین مجاور ویا نماینده قانونی آنها اعالم می دارد که در روز و ساعت مقرر 
در محل مذکور حضور بهم رسانند .مهلت قانونی از تاریخ تنظیم صورتمجلس بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات 
مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً تبصره ماده مصوب73/2/25معترض ظرف 
مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض با اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز 

به این اداره ارائه نمایند./ق تاریخ انتشار :شنبه 99/5/25  م الف:12872  آ-9904974
محمود مهدوی

رئیس  اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم



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©فروش اوراق سلف نفتی با پیش فروش نفت متفاوت است

اقتصاد/طوســی: قرار اســت از روز 
اوراق سلف نفتی در  یکشنبه ۲۶مرداد، 
تــاالر بورس انرژی پیش فروش شــود. 
بــا تبلیغاتی کــه دولت دربــاره طرح 
پیش فروش نفــت در بورس انجام داده 
بــود بســیاری گمان می کننــد آنچه 
روز یکشــنبه خواهنــد خریــد همان 
پیش فروش نفت است که رئیس جمهوری از آن به عنوان یک گشایش اقتصادی 

یاد کرده بود، اما اوراق عرضه شده در این هفته قصه دیگری دارد.
در روزهای گذشــته دولت طرح پیش فروش نفت خام با استفاده از اوراق سلف 
موازی نفتی را به شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه داده و ظاهراً 
تکلیف این طرح در شورای هماهنگی کامالً مشخص نشده است. با وجود اینکه  
جزئیات این طرح هنوز مشخص نشده، گفته می شود در طرح پیش فروش نفت 
اگر قیمت نفت بین المللی که االن مثالً شاید حدود 38 دالر است، آن زمان 50 
و یا ۶0 دالر شد، فروشنده مانند هر کاالی دیگر می تواند به قیمت آن روز نفت 

خودش را بفروشد.
از طرفی به خاطر اینکه هنوز شــرایط کشــور از نظر تحریمی مشخص نیست، 
مسئوالن وعده داده اند  که برای تضمین سود مردم، اگر قیمت نفت به زیر قیمت 
امروز مثالً به بشــکه ای حدود 30 دالر کاهش یافت، سازو کاری فراهم باشد که 

مردم ضرر نکنند و از نرخ سود بانکی 17 تا 18 درصد ساالنه بهره مند شوند.

درآمد ثابت با خرید اوراق سلف »
اما اوراق سلف نفت خام سنگین صادراتی شرکت ملی نفت ایران که یکشنبه ارائه 
می شود، چیز دیگری است و ربطی به نفت، قیمت جهانی نفت و قیمت دالر ندارد. 
در واقع یک اوراق با درآمد ثابت اســت )18/5درصد الی 1۹درصد( و به گونه ای 
طراحی شــده که غیرربوی باشد.اگر در زمان سررسید قیمت نفت و دالر  باالتر 
باشــد، دولت اوراق را با نرخ 1۹درصد از شما بازخرید می کند، اگر قیمت نفت و 
دالر پایین تر باشــد با نرخ 18/5درصد از شما بازخرید می کند. در روز یکشنبه 
5۲۹هزارو 31۲ بشکه نفت خام سنگین ایران عرضه خواهد شد و سقف حجم هر 
سفارش در این عرضه اولیه حداکثر ۲0هزار بشکه خواهد بود و قیمت هر بشکه 
۹۴۴هزار و ۶۲۲ تومان)حدود ۴۲ دالر( تعیین شده است. ساعت معامالت ثانویه 

نیز از ساعت 8:30 تا 1۲:30 روزهای کاری بورس تعیین شده است .
حداکثر 10 روز کاری پس از پایان دوره عرضه اولیه نیز معامالت ثانویه این اوراق 
آغاز می شود. باید گفت برخالف وعده های دولت برای بدهکار نکردن دولت آینده، 

اوراق سلف نفتی دوساله بوده و سررسید قرارداد ۲۶مرداد 1۴01 است.

طرح رئیس جمهور به زودی اطالع رسانی می شود»
حسینی، مدیرعامل بورس انرژی ایران نیز تأکید کرده است: اوراق سلف نفتی که 
در روز یکشنبه آینده در بورس انرژی عرضه می شود با آنچه ریاست جمهوری در 
روز چهارشــنبه گذشته در مورد آن صحبت کرده، متفاوت است و به آن مربوط 
نیســت. این اوراق طبق روال انتشــار اوراق تأمین مالی شرکت ملی نفت انجام 
می شــود.به گفته وی، طرح اعالمی آقای رئیس جمهور در صورت نهایی شدن 
الزامات حقوقــی و مقررات اجرایی آن، در قالب یــک برنامه و از طریق مراجع 

ذی ربط  اطالع رسانی خواهد شد.
حسین حســین زاده، رئیس کمیته نفت و فراورده های نفتی کمیسیون انرژی 
مجلس، در این باره گفته اســت: طرح پیش فروش نفت دولتی در داخل کشور 
به معنای تحویل یک زمین ســوخته به دولت بعدی اســت، اما اگر سازوکار آن 
اصالح شود و دولت به فروش نقدی نفت مبادرت ورزد، این طرح می تواند برخی 
از مشــکالت اقتصادی را حل کند.وی می گوید: دولت می خواهد در پی اجرای 
این طرح رقم باالی ریال را دریافت کند، اما سررســید آن برای دو تا پنج سال 
آینده باشــد که عمالً دولت بعدی نمی تواند تصمیمی برای اداره کشور بگیرد و 
باید بدهی های دولت کنونی را بدهد. فروش نفت در داخل کشور و تبدیل آن به 
فراورده، بدون تحت تأثیر قرار دادن بازارهای وزارت نفت، اتفاق خوبی است، اما اگر 

سلف باشد قابل دفاع نیست و نباید دولت آینده را مقروض کرد.

تولیدکنندگان می گویند با ایجاد ممنوعیت مشتریان خود را در آن سوی مرزها از دست  می دهند

 محصوالت بهداشتی درکف صادرات !
اقتصاد/زهرا طوسی: شیوع ویروس کرونا استفاده 
از انواع محصوالت شوینده را افزایش داد تا این بار 
محلول های ضدعفونی در صدر تقاضای بازار قرار 
بگیرند. تولیدکنندگان با پیش شرط پاسخگویی 
به نیاز داخل، برای صادرات به کشورهای همسایه 
آماده شدند، اما مرزها به شکل متناوب باز و بسته 
می شوند تا سودجویان جای خالی بازار را با ارسال 

مواد اولیه به جای محصوالت، پر کنند.
طبق آماری که ســازمان بهداشت جهانی منتشر 
کرده اگر قرار باشــد هر فردی در دنیا یک بطری 
کوچک مواد ضدعفونی کننده همراه داشته باشد، 
ما به 385 میلیون لیتر مواد ضدعفونی کننده نیاز 
داریم. اما این رقم در مقایسه با آنچه کادر درمان 
در دوران همه گیری ویروس کرونا نیاز دارند، بسیار 
ناچیز اســت. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی 
می کند کادر درمان در حــدود ۲/۲میلیارد لیتر 
مواد ضدعفونی کننده در ماه نیاز داشــته باشند 
کــه این عدد چیزی در حدود 35میلیارد لیتر در 

سال است.
به گفته تحلیلگران تا پیش از همه گیری ویروس 
کرونا تولید جهانــی ضدعفونی کننده ها کمتر از 
3میلیارد لیتر در سال بوده و همین امر به خوبی 
نشان می دهد که چرا اکنون جهان با کمبود این 

مواد مواجه است.
بازار جهانی مواد ضدعفونی کننده در سال ۲01۹ 
ارزشــی به میــزان 0/۶۶ میلیارد دالر داشــت. 
پیش بینی می شــود که این بازار تا پایان ســال 
۲0۲0 به ارزش 0/78 میلیارد دالر برســد و نرخ 

رشد مرکب ساالنه آن به 17درصد برسد.
پس از اعالم رســمی شــیوع ویــروس کرونا در 
کشورمان، تقاضا برای خرید محصوالت شیمیایی 
شوینده و ضدعفونی کننده از جمله متانول افزایش 
قابل توجهی یافت. بسیاری از شهرها و استان های 
کشور به محصوالت دسترسی نداشتند یا با افزایش 
غیرقابل کنترل قیمت مواجه شــدند. حتی کادر 
درمان نیز از این قاعده مســتثنا نبودند و در این 

زمینه محدودیت هایی جدی را تجربه کردند.
آن طور که فعاالن اقتصادی این حوزه می گویند با 
ورود تولیدکنندگان به این بخش پس از گذشت 
یکی دو مــاه نگرانی ها تا حــدود زیادی برطرف 
شــد، چون آن ها ظرفیت زیادی در زمینه تولید 
محصوالت ضدعفونی داشتند که تاکنون به آن بها 

داده نشده بود.با ورود این تولیدکنندگان شرایط 
بازار به تعادل قطعی رســید. شوک های قیمتی 
هــم کاهش جدی پیدا کرد تــا جایی که پس از 
تأمین نیازهای داخلی، مسئوالن تجارت خارجی 
کشور اعالم کردند ظرفیت افزایش صادرات مواد 
ضدعفونی کننده وجود دارد.ایران در سال گذشته 
حــدود ۴00میلیون دالر محصوالت بهداشــتی 
به خارج از کشــور صادر کرده، اما در سال جاری 
این عــدد به حدود 1/5 میلیارد دالر افزایش پیدا 
می کند. البته این موضوع یک پیش شرط مهم دارد 

و آن هم تأمین قطعی نیاز داخلی است.

مشکلی برای تأمین بازار داخلی نداریم»
رضایی، کارآفرین نمونه کشــوری و تولیدکننده  
مواد شــوینده و ضدعفونی کننده در گفت وگو با 

خبرنگار ما می گوید: در ســال های 
پیشین همانند شــرکت های ایرانی 
دیگر در حوزه صــادرات محصوالت 
بهداشتی در میان کشورهای منطقه 

فعالیت داشته است.
وی می گوید: در شرایط خاص کنونی 
این شرکت ها می توانند نیاز داخل را 
به طور کامل تأمیــن و در بازارهای 
بین المللی هم حضــوری فعال پیدا 

کنند.
رضایی با اشاره به اینکه ۲۹3 نوع اقالم 
مختلف بهداشتی از مایع دستشویی، 

ظرفشویی، شامپو و مایع سفیدکننده و صابون در 
واحد اقتصادی آن ها تولید می شود، می افزاید: با 
توجه به شیوع ویروس کرونا در داخل کشور، خط 
جدید تولید مواد و محلول های ضدعفونی کننده را 

نیز راه اندازی کردیم.
ایــن تولیدکننــده می گوید: سیســتم  مصرفی 
شــهروندان با توجه به کرونا تغییر کرده است، به 
طوری که مصرف مایع دستشویی که از مجموع 
تولیدات به ۲0 درصد می رسید هم اکنون ۴0درصد 

از سبد محصوالت را به خود اختصاص می دهد.
رضایــی تأکید می کند: هر چند در ابتدا به خاطر 
کمبود الکل تولید ، پاسخگوی نیاز شهروندان نبود، 
ولی در حال حاضر تولید محلول های ضدعفونی با 
تمام ظرفیت خطوط تولید انجام می شود تا جایی 

که مازاد بر نیاز مردم نیز در بازار وجود دارد.

  روند صادرات »
مرتب نیست

وی یــادآوری می کنــد: در 
زمان کمبود الکل واحدهای 
زیرزمینــی شــکل گرفت 
که مــواد ضدعفونی تقلبی 
برندهای  برچســب  بــا  را 
مختلف روانه بازار کردند که 
خوشبختانه خیلی زود جلو 

فعالیت آن ها  گرفته شد.
رضایــی تصریــح می کند: 
ما به کشــورهای همسایه 
عراق، پاکستان، افغانستان و آسیای میانه صادرات 
داشــتیم، اما در حال حاضر روند صادرات مرتب 
نیست و به شــکل مســتمر در فرایند صادرات 
اختالل ایجاد می شــود به نحوی که با اوج گیری 
کرونــا در اردیبهشــت و خرداد جلــو صادرات 
گرفته شــد و مرزها در تیر ماه دوبــاره به روی 
صادرکنندگان بازگشایی شد، سپس از اول مرداد 
ممنوعیت صادراتی داشــتیم و خبر رســیده که 
امکان دارد دوباره مرزها گشوده شوند. نکته اصلی 
این اســت که صادرات تولیدکنندگان در بخش 
محصوالت شوینده است که بیشتر از نیاز در بازار 

کشور موجود است .
رضایی با بیــان اینکه تولیدکننــدگان با ایجاد 
ممنوعیت صادراتی، مشتریان خود را در آن سوی 
مرزهــا از دســت داده انــد و بار آن هــا در انبار 

کارخانجات مانده، می گوید:  چرا باید مواد شوینده 
مثل صابون رختشویی که در ایران محلی از اعراب 
ندارد، صادراتش ممنوع باشــد، آن وقت روغن و 
مواد اولیه آن مجوز صادرات داشته باشد. بعد این 
مواداولیه در کشــوری مثل افغانستان تبدیل به 
محصول شــود و کارگر و خط تولید ما در ایران 

خوابیده باشد؟

چسبندگی قیمت در مواد اولیه!»
رضایی با اشاره به اینکه قیمت مواد اولیه به شکل 
سرســام آوری گران شــده، می گوید: مواد برای 
ساخت قوطی که قبل از عید کیلویی 8هزار تومان 
بود هم اکنون کیلویی 18هزار تومان شده یا تانکر 
اسید  که ۲00 میلیون تومان قیمت داشت اکنون 
به ۴00 میلیون تومان رسیده است و این موجب 
شده تا ســرمایه در گردش شرکت های تولیدی 

خیلی کم شود.
وی با اشــاره به اینکه دولت مجوز افزایش قیمت 
بین ۲5 تا 30 درصد را در اردیبهشــت ماه داده 
است، می افزاید: یکی از اشکال های نوسان در بازار 
داخلی کشور این اســت که با باال رفتن نرخ ارز، 
در لحظه قیمت مواد اولیه گران می شــود، اما در 
زمانی که نرخ دالر کاهش می یابد، نرخ مواد اولیه 
نه تنها کاهش نمی یابد بلکه در جواب اعتراض به 
این موضوع نیز می گویند موجودی ما مربوط به 

خرید ارز با قیمت باالست.
وی می گوید: تالش می کنیم خطوط تولید نخوابد 

و نیروی انســانی واحد تولیدی حفظ شــود و از 
سیاست گذاران انتظار داریم موانع تولید و صادرات 

را از پیش روی فعاالن اقتصادی بردارند.

هیچ کمبودی در مواد اولیه نداریم»
طاهــری، رئیــس اتحادیــه تهیه کننــدگان و 
فروشــندگان مواد شــیمیایی،  به خبرنگار ما از 
تولید فراورده هایی می گوید که نه تنها بهداشتی 
نیستند بلکه کشنده اند و حاوی مقادیری از ماده 
سمی متانول هستند. وی می گوید: متانول الکلی 
اســت صنعتی که در صنعت رنگ و چاپ از آن 
استفاده می شود و  این ماده لیتری ۲ هزار و 500 
تومان قیمت دارد و نرخ پایین این الکل صنعتی 
موجب شــده برخی ســودجویان با نام برندهای 
مختلــف اقدام به تولیــد محلول های ضدعفونی 
در بازار بکنند که تاکنون از ایجاد مســمومیت، 
حساسیت های پوستی و مشکالت در بینایی افراد، 

گزارش هایی به ما رسیده است.
وی با اشــاره به اینکه در برخی از موارد مشاهده 
می شود که در شیشه با ظرفیت 500 سی سی به 
اندازه ۲ سی سی الکل ریخته شده است، می افزاید:  
الکل ضدعفونی که مصرف درمانی و بهداشــتی 
دارد لیتری 50 تــا ۶0 هزار تومان قیمت دارد و 
برخی از ســودجویان با کم فروشی آن جان مردم 

را به خطر می اندازند.
وی با اشاره به اینکه با وجود نوسان در قیمت ها، 
هیچ کمبودی در مواد اولیه از جمله اتانول نداریم، 
می افزاید: الکل موسوم به اتانول، مواد بهداشتی و 
ضدعفونی کننده، جزو کاالهای اساسی محسوب 
می شوند و نظارت دقیقی از سوی بازرسان اتحادیه 

و وزارت صمت در این زمینه وجود دارد.
وی، مصرف مواد ضدعفونی و شیمیایی مربوط به 
آن را 10برابر قبل از شیوع ویروس کرونا ارزیابی 
می کند و می افزاید: با وجود اینکه تولیدکنندگان 
برای تأمین بازار داخل مشــکلی ندارند و درصدد 
صادرات هســتند، به خاطر مصــرف باالی این 
فراورده ها در کشــور، صــادرات آن ها به صورت 

مقطعی ممنوع می شود.
وی از برخــی اقشــار مردم که به هــر دلیلی به 
مواد ضدعفونی دسترســی ندارنــد می خواهد از 
محلول نمک و جوش شیرین به عنوان یک ماده 

ضدعفونی و بهداشتی استفاده کنند.

تولیدکنندگان با 
ایجاد ممنوعیت 
صادراتی، مشتریان 
خود را در آن سوی 
مرزها از دست 
داده اند و بار آن ها 
در انبار کارخانه ها 
مانده است

بــــــــرش

جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار   تسنیم: عضو هیئت رئیسه مجلس با تشریح جزئیات طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار، از الزام دولت به خرید باقیمانده سهمیه سوخت مردم با 
۹۰درصد قیمت فوب خلیج فارس خبر داد.  احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به »طرح سهمیه بندی بنزین سرانه خانوار« که در صحن علنی مجلس به صورت عادی اعالم وصول شد، اظهار کرد: براساس این طرح 

ماهانه به هر فرد 3۰ لیتر بنزین سهمیه ای پرداخت خواهد شد که به کارت سرپرست خانوار واریز می شود و سرپرست فرصت دارد تا پایان ماه آن را مصرف کند.

گزارش روز 

 شنبه 25 مرداد 13۹۹  25 ذی الحجه 1441 15 آگوست 2۰2۰  سال سی و سوم   شماره ۹31۹

    صفحه 6

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001001260   مورخ  1399/04/28  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عابدی فرزند غالمحسین بشماره شناسنامه  1028  صادره از زاهدان   و کد 
ملی 3620984921   در  ششدانگ یکقطع باغ به مساحت 1752/6 متر مربع قسمتی از پالک 2191 فرعی از 124 
� اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد حسن شمس آبادی  محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ-9904962
تاریخ انتشار نوبت اول : 25 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 10 /1399/06                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای فضه توحیدی نیا فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 532 باستناد دو برگ استشهاد محلی که  
امضا شهود آن توسط دفتر اسناد رسمی شماره 9 بجنورد گواهی امضا شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت 
یک برگ س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به چاپی 15365 به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت سند مالکیت 
ششدانگ پالک 466 فرعی از 129 اصلی واقع در اراضی پنبه زار بخش دو بجنورد به آدرس کوی ایثارگران بعلت 
نامعلوم مفقود شده است و با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ثبت 33433 صفحه 283 دفتر 158 
بنام نامبرده فوق صادر و تسلیم و دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد لذا طبق ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
مراتب یک نوبت آگهی و متذکر می گردد هر کسی نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد بایستی ظرف ده روز از تاریخ انتشار  این آگهی اعتراض کتبی خود را بپیوست 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 و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار قانونی ساقط است.م الف1747  آ-9904934
احمد اصغری شیروان

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه 2 بجنورد

حصروراثت
اقاي محمدرضا مصلح ارخودي اقدام بطرح دعوي بطرفیت ورثه مرحوم براتعلي مصلح ارخودي بخواسته حصروراثت 
نموده وچنین اظهار میدارد که ان مرحوم در مورخه 75,4,28دراقامتگاه دائمي خود فوت نموده و ورثه حین الفوتش 

عبارتنداز 1.فاطمه مصلح ارخودي متولد 37,9,10ب ش ملي 074883155همسرمتوفي
2.کبري مصلح ارخودي متولد 57,1,1ب ش ملي 0749701927
3.زینب مصلح ارخودي متولد61,6,30ب ش ملي 0749723408
4.مریم مصلح ارخودي متولد 64,7,16ب ش ملي 0749791017
5.زهرامصلح ارخودي متولد 68,11,10ب ش ملي 0740043439

6.محمدرضامصلح ارخودي متولد 59,7,20ب ش ملي 0749709316
7.حسن مصلح ارخودي متولد70,8,28ب ش ملي 0740126539

8. حسین مصلح ارخودي متولد73,5,5ب ش ملي 0740263889همگي فرزندان مرحوم میباشند وبجزاینهاوارثي 
ندارد لذامراتب فوق الذکر طي یک مرحله دریکي از روزنامه هاي کثیراالنتشار درج آگهي شده تاهرکس نسبت ب ان 
مرحوم ادعایي داشته ویاوصیت نامه اي دارد ظرف مدت یک ماه پس ازنشر این آگهي ب شوراي حل اختالف باخرز 

مراجعه وگرنه گواهي حصروراثت برابر مقررات قانوني و قضایي صادر خواهد شد .آ-9904935
دبیرح دو شوراي حل اختالف باخرز

اداره کل ثبت اسنادوامالک استان خراسان رضوی  
   اداره ثبت اسنادوامالک حوزه ثبت ملک فریمان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی
 آگه��ی موض��وع ماده3قان��ون وماده13آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سندرسمی برابررای شماره139860306022000893هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان،تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
مهدی عزت طلب فرزندعباسعلی  به شماره شناسنامه2207صادره ازمشهددریک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
817511مترمربع پالک فرعی ازباقیمانده 344اصلی واقع دربخش5ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرز گردیده 
است.لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله15روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سندمالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تسلیم وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند.بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض،طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهدشد. 

آ-9904926
تاریخ انتشارنوبت اول:99,5,25
تاریخ انتشارنوبت دوم:99,6,10

محمدرضارجایی مقدم
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک شهرستان فریمان

آکهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 حوزه ثبتی نوش��هر نظربه دس��تورمواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب 1390,9,20 امالک متقاضیانی که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهرمورد 
رسیدگی وتصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز ورای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 

می گردد امالک متقاضیان واقع در قریه بدیع خلیل پال ک 26 ا صلی بخش 4 ییالقی 1 فرعی اقا/خانم خدابخش 
خواجوند بدیعی فرزند یوس��ف نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین کشاورزی به مس��احت 8762,53 متر مربع 
خریداری بدون واسطه/ با واسطه از یوسف خواجوند لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد سند رس��می وماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دونوبت به فاصله 15 روز از طریق این 
روزنامه محلی / کثیراالنتشار درشهرها منتشرو در روستاها عالوه بر انتشار آگهی ، رای هیات الصاق تا درصورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبا درت به تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودر صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم داد خواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبا درت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی 
است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده ،واحد ثبتی 
با رای هیات پس از تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود ،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد سا بقه تحدیدحدود ،واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.آ-9904274     م الف 19903218
تاریخ انتشار نوبت اول :1399,05,11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,05,25

فرامرز کلبادی نژاد رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
)) نظر به دس��تور مواد1و3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390,9,20و برابر 
رای ش��ماره2138و1399603100130002137 ...مورخ 1399,03,06هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...موسی الرضا 
پناهی فر و زهره س��رور بخش ....فرزند....علی و روح اله ... .نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مس��احت ....204,22 متر مربع به ش��ماره پالک ...1075....فرعی از ....33.... اصلی واقع در ...قریه کردآباد بخش...11 
...خریداری از آقای /خانم...ابوالفضل توکلی مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
15 روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه 
اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق 
در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ-

9904293   م الف19903387
تاریخ انتشار نوبت اول 1399,05,11
تاریخ انتشار نوبت دوم 1399,05,25

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان - مهدی آزاد

آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده3وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای شماره 139960310006005033 مورخ 02/09/ 1399 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی 
بنام آقای/خانم عیسی وازی فرزندنبی ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 540,64مترمربع پالک 
99فرعی از 2 اصلی واقع درقریه لشکنار مازندران بخش6 الحاقی ییالقی ثبت نور محرز گردیده است . لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی 
نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی است در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9904301 م الف 19903556 

تاریخ انتشار اول 99,05,11
تاریخ انتشار دوم 99,05,25

صفر رضوانی گیل کالیی 
 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

آگهی موضوع ماده3وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد سند رسمی

 آگهی موضوع ماده3وماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی: 
برابر رای ش��ماره 139960310006006967 مورخ 1399/03/26 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرس��تان نور تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متقاضی بنام آقای/ خانم بهرام اسماعیلی فرزند احمد سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت 252,00 مترمربع پالک 17680 فرعی از 4 اصلی واقع در نور مازندران بخش 10 ثبت نور محرز گردیده 
اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15روز در روزنامه سراس��ری و محلی آگهی می گردد 
درصورتی که اش��خاص ذی نفع به آراء اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار آگهی تا دوماه اعتراض 
خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9904298      م الف 19903442
تاریخ انتشار اول 99,05,11
تاریخ انتشار دوم 99,05,25

صفر رضوانی گیل کالیی - رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

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

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

1� آق��ای محم��د رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی ، به مس��احت 
231/33  مت��ر مرب��ع ، از پل��الک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخ��ش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از بنیاد 
مس��تضعفان انقالب اس��المی � مکان وقوع ملک شهرستان فردوس � میالن ش��هید اله وردی 5 ) کوچه حافظ 9( 
2� آق��ای حمی��د رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی ، به مس��احت 
128/21  مت��ر مرب��ع ، از پل��الک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخ��ش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از آقای 
ذبی��ح ال��ه دانش مقدم  � م��کان وقوع ملک شهرس��تان فردوس � میالن ش��هید ال��ه وردی 5 ) کوچه حافظ 9( 
3� آق��ای محم��د رحمان زاده فرزند اس��داله نس��بت به شش��دانگ یکباب س��اختمان مس��کونی ، به مس��احت 
144/43  مت��ر مرب��ع ، از پل��الک 4500 فرعی از 1 � اصلی بخ��ش یک فردوس ، خریداری مع الواس��طه از بنیاد 
مس��تضعفان انقالب اسالمی   � مکان وقوع ملک شهرس��تان فردوس � میالن شهید اله وردی 5 ) کوچه حافظ 9(                                                                                   
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی  نسبت  به 
امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز منتشر می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع ,  نسبت  به آراء 
صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این 
صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود  ،در صورتی که اعتراضی در مهلت مقرر قانونی 
واصل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست . آ-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

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 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره  139960308001000413   مورخ  1399/02/27  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 آقای محمد حسینی کالته نو فرزند حسن   بشماره شناسنامه 7  و کد 
ملی 5239565309  صادره از اسدیه در پنج دانگ مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی و مشجر به مساحت 
11813/76 متر مربع پالک 1632 فرعی از 433 اصلی واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از 
محل مالکیت صالح ساالر محمدی و علی ساالری  محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ- 9904198 
تاریخ انتشار نوبت اول : 08 /1399/05                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 25 /1399/05                          
علی فضلی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موض��وع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960310004004642 - 12 - 04 - 99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال 
معارض آقای کیوان علی نیا حسنکال فرزند شعبانعلی به شماره شناسنامه 1487 صادره از بابل با کد ملی 
2065154039 متقاضی کالس��ه 0906 در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 4سهم 
مش��اع از 13 سهم ش��ش دانگ عرصه آن وقف می باشد به مس��احت 67,52 متر مربع قسمتی از پالک 
5142-53 اصلی واقع در بخش یازده حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عم��وم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی 
که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند 
ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحوی��ل نماید در این صورت اقدامات ثبت، 
موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف 
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شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی 
موض��وع ماده3 قانون وم��اده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می برابر رای شماره 139960310004004100 - 02 - 04 - 99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه 
بال معارض آقای میالد شاه حسینی فرزند محمد به شماره شناسنامه 25217 صادره از تهران با کد ملی 
0078982499 متقاضی کالس��ه 0712 در ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت 

170,80 متر مربع قسمتی از پالک 12-11- اصلی واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه 
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شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139760310004011320 - 16 - 11 - 97 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
خانم کبری اسمعیل پور موزیرجی فرزند محمداسمعیل به شماره شناسنامه 32975 صادره از بابل با کد 
ملی 2060309522 متقاضی کالس��ه 30 در شش دانگ یک باب ساختمان که 4سهم مشاع از 13 سهم 
ش��ش دانگ عرصه آن ثلث باقی اس��ت به مساحت 99,10 متر مربع قسمتی از پالک 5144-53 - اصلی 
واق��ع در بخ��ش 11 حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب 
دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص 
ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تس��لیم و رسید دریافت نمایند ومعترض 
بای��د ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-9904981  
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شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موضوع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای شماره 139960310004005924 - 01 - 05 - 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض 
خانم صغری خورشیدی فر فرزند قاسمعلی به شماره شناسنامه 5 صادره از بابل با کد ملی 2062965974 
متقاضی کالسه 1377 در اعیانی شش دانگ یک باب خانه بانضمام 23سیرو13مثقال و14نخودو10-33 
نخود شش دانگ عرصه آن که باقمیانده عرصه آن وقف اوقاف و هالل احمرمی باشد به مساحت 220,75 
متر مربع قسمتی از پالک 450-4864 - اصلی واقع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و 
محلی آگهی میگردد درصورتی که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد وامالک 
محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید در این صورت اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه 

متضرر به دادگاه نمیباشد.آ-9904982 م الف 19903905
تاریخ انتشار نوبت اول: 25 - 05 - 99 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 09 - 06 – 99

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی آگهی
 موض��وع ماده3 قانون وماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رسمی برابر رای ش��ماره 139960310004005079 - 18- 04- 99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال 
معارض آقای مسعود حسنعلی زاده رودی فرزند زلفعلی به شماره شناسنامه 14 صادره از بابل با کد ملی 
2063922462 متقاضی کالسه 1225 در شش دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که 92 سیر 
مش��اع از 240 سیر ش��ش دانگ عرصه آن وقف می باشد به مساحت 144,00 متر مربع قسمتی از پالک 
154-1 - اصلی واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عم��وم مراتب دردونوبت به فاصله 15روز ازطریق روزنامه کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد درصورتی 
که اش��خاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی ودر روستاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت 
نمایند ومعترض باید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت اقدامات 
ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد 
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شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل 
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7روزنامـه صبـح ایـرانجامعهجامعه

 نخستین تعاونی جوانان به زودی تأسیس می شود  باشگاه خبرنگاران  جوان: سجاد سالک، مدیرکل دفتر مشارکت های اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: طبق تفاهم نامه ای که با وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی منعقد شد منتظریم اولین گروه از جوانانی که متقاضی تشکیل تعاونی جوانان بودند، نخستین تعاونی جوانان را به زودی تأسیس کنند. امیدوارم تشکیل تعاونی جوانان به اشتغال زایی بیشتر و تمرین 

گروهی سازماندهی شده جوانان و رونق تولید کمک کند. همچنین تسهیالت خوبی به آن ها اختصاص داده شده است تا بتوانند مجوز های الزم را دریافت کنند.

رئیس دیوان عالی کشور:

قاضی صادرکننده رأی اشتباه، صالحیت قضاوت ندارد©
ســیداحمد  حجت االســام  فارس: 
مرتضــوی، رئیس دیوان عالی کشــور 
گفت: قاضی صادرکننده رأی اشــتباه، 
صاحیت قضاوت نــدارد؛ بنابراین از او 

سلب صاحیت می شود.
وی اضافه کرد: صدور رأی به علت حب 
و بغض یا به سفارش و نفوذ فردی دیگر 

به پرونده به منظور گوشمالی دادن مجرم پذیرفتنی نیست و در این صورت قاضی 
از صاحیت قضاوت ساقط می شود.

وی با بیان اینکه تقریب آرا بســیار بااهمیت اســت، توضیح داد: چرا یک فرد به 
خاطر جرمی یک سال و در پرونده مشابه دیگری به تحمل ۱۰سال حبس محکوم 

می شود؟ مگر صدور حکم سلیقه ای و براساس میل فرد است.
رئیس دیوان عالی کشور ادامه داد: اگر در بدنه دستگاه قضایی افرادی درصدد 
پیمودن مســیر انحراف از حق و عدل باشند، باید آن ها را متوقف و به صورت 
جدی برخورد کرد؛چرا که ما کوچک ترین خطا را در قوه قضائیه قابل اغماض 

نمی دانیم.

واکنش وزارت بهداشت به واکسن کرونای »روسی«©
ایسنا: دکتر ایرج حریرچی، معاون کل 
وزارت بهداشت، درباره واکسن کرونای 
روسیه، گفت: به طور کلی در دنیا  ۱۶۵ 
واکســن با عنوان واکسن کرونا در حال 
ساخت اســت و ۲۷ واکسن هم به فاز 
انسانی رســیده اند. واکسن کرونایی که 
کشور روسیه ساخت آن را اعام کرده، 

یکی از هشت واکسنی است که فاز سوم کارآزمایی بالینی را رد کرده است.
وی افزود: وزارت بهداشت ایران به دو صورت می تواند درباره این واکسن صحبت 
کند؛ یکی از طریق ســازمان بهداشت جهانی اســت؛ به طوری که این سازمان 
تأییدیه های الزم را برای این واکســن اعام کند و دیگری از طریق همکاری های 

دوجانبه با روسیه است.
حریرچی ادامه داد: مطمئن باشــید اگر واکسنی برای کرونا در دنیا تولید شود و 
کیفیت الزم را داشته باشد، آن را برای مردممان تهیه خواهیم کرد. البته بیشتر 
واکسن هایی که مطرح شــده و کار می شود، تأثیرشان در حد ۵۰ تا ۶۰ و یا ۷۰ 

درصد است و مدت ایمنی طوالنی ندارند.

نوبت گیری اینترنتی برای اهدای خون و پالسما در محرم©
ایرنا: مدیرکل دفتر برنامه ریزی، جذب 
و حفظ اهداکنندگان ســازمان انتقال 
خون گفت: بــا توجه به افزایش میزان 
شــیوع کرونا، هموطنانی کــه در ایام 
محرم و صفر نذر خون دارند و همچنین 
بهبودیافتــگان کرونا بــا گرفتن نوبت 

اینترنتی، خون و پاسما اهدا کنند.
ســیدمرتضی طباطبایی ادامه داد: امســال در بحث رعایت مقررات اهدای خون 
ســخت گیرانه تر شده و اهداکنندگان خون و پاســما برای نوبت دهی به نشانی 
اینترنتی  https://www.ibto.ir ســایت ســازمان انتقال مراجعه و روی قسمت 
نوبت دهی اینترنتی کلیک کنند و براساس استانی که در آن هستند، مراکز برای 
آن ها مشــخص می شــود. با این اقدام مراکزی که آمادگی و زمان خالی دارند تا 
اهداکنندگان بتوانند نوبت مراجعه دریافت کنند، مشــخص می شــود. یک کار 
جدیدی داریم انجام می دهیم تا آدرس مرکز مورد نظر اهداکننده روی سیستم یا 

گوشی ارسال و نقشه آن مشخص شود.

 جامعه/ ساحل عباسی   امروز روز خانواده و 
تکریم بازنشستگان نام گذاری شده و قرار دادن 
رکن  اهمیت  نشان دهنده  هم  کنار  در  دو  این 
بازنشستگان؛  تکریم  است.  خانواده  اساس  و 
ارزش گذاری به پدران و مادرانی است که تاش 
کرده اند بقای خانواده حفظ شود. حال پرسش 
این است که نهادهای رسمی برای تکریم امروز و 

فردای این ها چه کرده اند.
حســام الدین عامه،سرپرست دبیرخانه شورای 
ملی ســالمندان، در گفت وگو بــا ما به برخی از 
نیازهای دوران بازنشستگی و کم وکاستی های آن 

اشاره کرده است.

افزایش جمعیت    از  آیا خبرهایی کــه 
بازنشســتگان کشــور به گوش می رسد 

صحت دارد؟
بله؛ چندین ســال است شــاهد افزایش شمار 
بازنشســتگان کشــور بــه دو دلیل هســتیم. 
افزایــش کارمندان بخش دولتــی، خصوصی و 
بیمه پردازان خویش فرما که نســبت به قبل در 
کشور عمومیت بیشتری یافته و ضریب افزایش 
تعداد بازنشستگان را باال برده است. افزایش امید 
بــه زندگی نیز منجر به ایجاد فاصله بین ســن 
بازنشستگی با فوت شدگان است و مشخص است 
که در پی چنین موضوعی شــمار بازنشستگان 
افزایــش می یابد. به عبارت دیگر امید به زندگی 
پیــش از پیروزی انقاب اســامی، نزدیک بین 
۵۰ تا ۶۰ ســال بــود؛ در حالی کــه اکنون به 
بیش از ۸۰ ســال افزایش یافته اســت. با توجه 
به اینکه ســن بازنشستگی در فاصله بین ۵۵ تا 
۶۰سالگی آغاز می شود، امید به زندگی افزایش 
یافته و تعداد بازنشستگان هم باال رفته است، از 
این منظر تأمین درآمد بازنشستگی برای تعداد 
بیشتری از جمعیت بازنشستگان واجب می شود؛ 
بنابراین وظیفه ســنگینی بر عهده صندوق های 
بازنشستگی کشوری و لشکری قرار گرفته است 
تا با ایجاد و تأمین منابع مالی پایدار و متناسب 
با ســطح تورم اقتصادی، بســته های خدماتی 

قابل قبولی به سالمندان ارائه دهند.

ایران براساس    بازنشستگی در  آیا سن 

معیارهای جدیــد افزایش طول عمر مورد 
بازنگری قرار گرفته است؟

زمان شــروع بازنشستگی در دنیا دچار تغییرات 
جدی شــده، یعنی آغاز ســن بازنشستگی در 
بسیاری از کشورهای جهان و در رأس آن ها ژاپن 
مورد بازنگری قرار گرفته است. سن بازنشستگی 
در ایران ۳۰ سال کاری لحاظ شده و برای موارد 
مشاغل ســخت و زیان آور ۲۵ ســال و خانم ها 
در سن ۵۵ســالگی و آقایان در سن ۶۰سالگی 
بازنشسته می شوند، اما سن بازنشستگی در ژاپن 
به ۷۰ سال افزایش یافته است؛ بنابراین بازنگری 
در سن بازنشستگی هم یکی از مواردی است که 

باید در ایران با جدیت دنبال شود. 

در بخش تکریم بازنشستگان به لحاظ   
تمهیداتی  نیازمنــد چه  بیمه ای  خدمات 

هستیم؟
بازنگری در قوانین بیمه ای و بازنشســتگی نیز 
مســئله حائز اهمیتی اســت. در حقیقت وقتی 
پیامدهــای جمعیتــی، مؤلفه هــا، متغیرها و 
شــاخص های جمعیتی و شغلی تغییر می کند، 
نیازهای ســالمندان با توجه به ســبک زندگی 
و شــرایط اقتصادی، فناوری و اجتماعی تغییر 
می کند؛ بنابراین بایــد در زمینه قوانین بیمه و 

بازنشستگی تغییرات جدی لحاظ شود. همچنین 
بحث افزایش مستمری پرداختی به بازنشستگان 
از طریق افزایش پوشــش کمــی و کیفی بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان نیز موضــوع مهمی در 
راستای تکریم سالمندان به شمار می رود. یعنی 
کاهش پرداخت از جیب سالمندان برای خدمات 
ســالمندی به ویژه خدمات ســامت و رفاهی 
و ســایر نیازهای ســالمندان هم حتماً از سوی 
دولتمردان باید دنبال شــود. به هر حال طبیعی 
است بیمه های پایه و تکمیلی که خدمات درمانی 
و توانبخشــی به بازنشســتگان ارائه می کنند، 
قســمت هایی از مهم ترین نیازهای سالمندی را 

پوشش دهند. 

یعنی معتقدید نیازهای بازنشســتگی   
همین چند مورد است؟ 

خیــر، واقعیت این اســت که محــدود به این 
نیازها نیســت بلکه سیاســت های کلی دولت 
باید کاهش پرداخت از جیب مســتمری بگیران 
و بازنشســتگان در بخش های مختلف و مهمی 
چــون خدمــات درمانی و اجتماعی باشــد. در 
همین راستا به کاراندازی و بهره مندی از مدیریت 
بهینه منابع و مصارف به ویــژه در صندوق های 
بازنشســتگی حائز  اهمیت است، ضمن اینکه 

در صندوق هــای بازنشســتگی 
باید نظام هــای اقتصادی قوی و 
کارآمد داشته باشیم، ناظر بر این 
محور مهم که نحوه مصرف این 
صندوق ها متناســب با نیازهای 
سالمندان باشد. همچنین بحث 
استحقاق ســنجی و دهک بندی 
نیز موضوع  گروه های سالمندی 
مهمــی هســتند کــه حتمــاً 
باید بــرای رفــاه و زندگی بهتر 
بازنشســتگان دنبال شــود. اگر 
نــگاه عدالت محورانه، زندگی  با 
بازنشســتگی را که آغاز زندگی 
سالمندی است مورد توجه قرار 

دهیم، متوجه می شویم همه سالمندان باید تحت 
پوشــش خدمات بیمه ای درمانــی قرار بگیرند، 
ضمن اینکه ســالمندان مرفه بایــد حق بیمه 
بیشــتری پرداخت کنند تا یارانه های دولت به 
سمت دهک های پایین و دهک های کم برخوردار 
هدایت شــود؛ بنابراین توســعه کمی و کیفی و 
اقدام های پیشگیرانه برای زندگی بهتر سالمندان، 

یک ضرورت است.
 
صندوق های بازنشســتگی در حمایت   

از بازنشستگان و میانساالن عهده دار چه 
وظایفی هستند؟ 

با توجه به اینکه تعداد بازنشستگان و به تبع آن 
ســالمندان جامعه افزایش یافته، منابع مالی هم 
محدود است و مصارف باید بهینه و عادالنه شوند 
تا اقدام های پیشگیرانه و غربالگری به درستی انجام 
شود. بنابراین صندوق های بازنشستگی برای اینکه 
سالمندان و بازنشستگان به صورت سالم وارد دوران 
سالمندی شوند عهده دار نقش و وظیفه خطیری 
هستند. بسیار مهم است از طریق توانمندسازی 
و مهارت آموزی، حفظ ســامت بازنشستگان در 
دوران میانسالی دنبال شود. به عبارتی برای اینکه 
در دوران پس از سالمندی زندگی سالم و فعالی 
داشته باشیم، ســازمان ها و دستگاه های دولتی 
و خصوصی برای ســامتی و توانمندی کارکنان 
خود در ورود به دوره ســالمندی باید برنامه های 
خاصی داشته باشند. صندوق های بازنشستگی نیز 

موظفند در راستای ارتقای منزلت 
و سامت بازنشستگان و سالمندان، 

برنامه های مؤثری را ارائه دهند.

جمعیت    از  درصــد  چند 
میانسال کشور تحت پوشش 

بیمه ای قرار دارند؟
از ســالمندان  حدود ۴۰درصد 
و مســتمری بگیران کشــور از 
خدمات درمانی تأمین اجتماعی 
و نیروهــای مســلح برخوردار 
از  هســتند. حــدود ۱۳درصد 
و  روســتایی  بیمه  مســتمری 
عشایری و حدود یک میلیون و 
۷۰۰هزار نفر از سالمندان تحت پوشش مستمری 
کمیته امداد هســتند و ۳۴۶هزار نفر هم تحت 
پوشش ســازمان بهزیستی قرار دارند. همچنین 
بیش از ۳میلیون نفر هم تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی بازنشستگی کشوری و لشکری 
هستند. واقعیت این است که وضعیت اقتصادی 
و معیشــتی بازنشســتگان زن، زنان سرپرست 
خانوار نسبت به مردان در دوران بازنشستگی در 
درجه پایین تری قرار دارد؛بنابراین زنان نیازمند 
رســیدگی و حمایت بیشتری هستند. برخی از 
سالمندان نیز به هیچ عنوان تحت پوشش بیمه 
مستمری نیســتند، به عبارتی فقط سالمندان 
شــاغل و بازنشســته نیازمند معلول روستایی 
و عشایر بیمه شــده اند یعنی بیش از ۳۰درصد 
سالمندان تحت هیچ گونه پوشش بیمه ای قرار  
ندارند؛ مگر در مواقع بســتری در بیمارستان ها 
که تحت پوشــش بیمه سامت قرار می گیرند، 
اما متأســفانه این بیمه ها هم ســهم مهمی از 
نیازهای سالمندان را تحت پوشش قرار نمی دهند. 
به عنوان مثال خدماتی مانند مراقبت در مراکز 
نگهداری، خدمات درمانی در منزل و توانبخشی 
کــه اتفاقاً خدمات درمانی و توانبخشــی اگر در 
محیط خانواده انجام شود، برای سالمندان بسیار 
اهمیت دارد، موضوع مهمی است، اما متأسفانه 
خدمات توانبخشــی مثل کمک توانبخشــی، 
ارتوپدی، کاردرمانی و شنوایی سنجی،  در مراکز 
درمانی سالمندان را تحت پوشش قرار نداده است.

سرپرست دبیرخانه شورای ملی سالمندان در گفت وگو با قدس هشدار داد

یک سوم سالمندان هیچ بیمه ای ندارند!

بازنگری در سن 
بازنشستگی یکی 

از مواردی است 
که باید در ایران با 
جدیت دنبال شود

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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 شنبه 25 مرداد 1399  25 ذی الحجه 1441 15 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9319

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )942448(

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان و تاسیسات نگین راه سهامی خاص به شماره ثبت 2062 و شناسه ملی 10340057477

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,10,19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت عبارات ذیل الحاق و بدین نحو 
ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید . اجرای خطوط انتقال شبکه های نفت وگاز ، تلمبه خانه ها، ساخت مخازن واحداث پاالیشگاهای نفت وگاز 
وپترو شیمی، سازه های دریایی ، خطوط انتقال آب وشبکه های آب وفاضالب .)ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع 
شرکت در صورت لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد( محل شرکت در واحد ثبتی شهرکرد به آدرس شهرستان 
شهرکرد بخش فرخشهر- شهر فرخشهر- بهارستان کوچه 15 خیابان امامت پالک 39 طبقه همکف کد پستی 8831974644 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کوهرنگ )942444(

آگهی تغییرات شرکت نام آوران رسالت زردکوه شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 258 و شناسه ملی 14003921176

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,05,13 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موارد زیر به موضوع شرکت الحاق و 
بدین نحو ماده مربوطه اساسنامه اصالح گردید : خرید و فروش دام سبک و سنگین - خرید و فروش زنبور عسل - خدمات اینترنتی - 
حمل و نقل درون شهری - تعمیر و نگهداری - امور آشپزخانه و رستوران - خدمات عمومی - نامه نگاری - تنظیفات و پیشخدمتی و 
تلفنچی - باغبانی و کشاورزی - تایپ و تکثیر - تاسیسات حرارتی و برودتی -خرید و فروش محصوالت کشاورزی - آموزش دامداری 
پرورش گاو شیری و گوسفند و زنبور عسل .)ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت 

لزوم منوط به اخذ مجوز یا پروانه کسب از مراجع ذیربط می باشد(
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد )942097(

آگهی تغییرات شرکت به گاز نام سپاهان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 4915 و شناسه ملی 10680045930

از مبلغ  اتخاذ شد : سرمایه شرکت  العاده مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
یک میلیون ریال به مبلغ پنج میلیاردویک میلیون ریال منقسم به پانصد هزار و صد سهم ده هزارریالی با نام )از طریق 
 3636,3,1 شماره  برابرگواهی  تمامًا  که  یافت  (افزایش  سفیدی  گل  هاشمی  بهروز  و  علیزاده  بهنام  آقایان  نقدی  آورده 
مورخ 1398,04,23 نزد بانک صادرات شعبه شریعتی به حساب شرکت واریز و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران )939004(

آگهی تغییرات شرکت آب معدنی زالل دهلران شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 231 و شناسه ملی 10300017315

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1- اعضای هیئت مدیره و سمت انها تا تاریخ 1401,05,05 به قرار ذیل 
انتخاب گردیدند - خانم زهره اسکندری با شماره ملی 4519872881 به سمت رئیس هیات مدیره -آقای افشار رضائی به شماره ملی 4519442011 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره -آقای محمدرضا رضائی با شماره ملی 4519409731 به سمت مدیر عامل وعضو هیئت مدیره 2-کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ،بروات ،قراردادها و عقود اسالمی و سایر نامه ها و مکاتبات عادی اداری و غیره با امضای آقای محمدرضا رضائی به عنوان مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 3-روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت آب معدنی زالل دهلران انتخاب شد. 4- ترازنامه و حساب و سود و 
زیان شرکت منتهی به سال 98 مورد تصویب قرار گرفت 5- آقای عطاءا     هلل غفوری به شماره ملی 4549717920 به عنوان بازرس اصلی و آقای ایوب مرادی به شماره 

ملی 4519637457 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید
س
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )938977(

آگهی تغییرات شرکت کیان اعتماد تحلیل برخط شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6320 و شناسه ملی 14005781509

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1399,03,18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- اعضاء هیئت مدیره و سمت انها تا 
تاریخ 1401,03,18 به قرار ذیل تعیین گردیدند: نوشین مرادیان به شماره ملی: 4490181231 بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره یوسف امیدی 
به شماره ملی: 5819907639 بسمت رئیس هیئت مدیره باقر بزرگیان به شماره ملی: 3250361488 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره 2- علی نجات 
قاسمی به شماره ملی 4529843718 به سمت بازرس اصلی و فرشته ابراهیمی به شماره ملی 4490284810 سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال 
مالی تعیین گردیدند 3- روزنامه قدس جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید -4 کلیه اسناد و اوراق بهاداروبانکی باامضاء مدیر عامل و رئیس 
هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت وسایرنامه های اداری باامضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و 

مهر شرکت معتبرمی باشد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )938943(

آگهی تغییرات شرکت سه هزار و سیصد و سی و دو کیمیا بیتومین زاگرس شرکت تعاونی به شماره ثبت 5318 و شناسه ملی 10300080699

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هیئت مدیره بمدت سه سال تا تاریخ 1398,03,07 به قرار ذیل تعیین 
گردیدند: - آقای یوسف کاظمی بشماره ملی 4490083602 به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای رضا کاظمی بشماره ملی 4501177683 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره - خانم زینب کاظمی بشماره ملی 4500928146 بعنوان منشی هیئت مدیره و- آقای صادق کاظمی بشماره ملی 4501222069 به سمت مدیر عامل شرکت برای 
مدت 3 سال انتخاب شدند 3- کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای یوسف کاظمی به عنوان رئیس 
هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای رضا کاظمی به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره به اتفاق آقای صادق کاظمی بنوان مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است 
و اوراق عادی و نامه ها با امضای اقای صادق کاظمی بعنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رونوشت : اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان ایالم 

بازگشت به نامه شماره 2617 مورخ 1398,03,13 جهت اطالع 
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آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن مهر شماره نه شهر ایالم به شماره ثبت 3969 و شناسه ملی 10300066429

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1392,11,21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ 1393,11,21 
به قرار ذیل می باشد: آقای عباس خاتون زاده به شماره ملی 4500591801 به سمت رئیس هیئت مدیره ، آقای محمدرضا سبزی پور 
به شماره ملی 4500752528 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ، آقای غالمرضا بهزادیان به شماره ملی 4490341687 به سمت منشی 
هیئت مدیره و آقای مهدی زبرزاده به شماره ملی 4500803580 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و آقای غالمرضا بهزادیان 
به سمت مدیرعامل. 2 - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق بهادار با امضای آقای 
عباس خاتون زاده به عنوان رئیس هیئت مدیره و در غیاب ایشان آقای محمد رضا سبزی پور به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره به 
اتفاق آقای غالمرضا بهزادیان به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های با امضای آقای غالمرضا 
بهزادیان به عنوان مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره کل ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری ایالم اداره ثبت اسناد 
و امالک شهرستان ایالم رونوشت: اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی شهرستان ایالم.بازگشت به نامه شماره 21662 تاریخ 92,11,27
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )939000(

سازه آذرخش  کیان  تغییرات شرکت  آگهی 
ثبت  به شماره  بارثاوا شرکت سهامی خاص 

54327 و شناسه ملی 14004872846

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,22 مورخ 
ثبتی مشهد  : 1 - محل شرکت در واحد  شد 
به آدرس مشهد محله چهارراه ابوطالب بلوار 
حر عاملی بلوار مجد ) حر عاملی 56 ( مجتمع 
کد   64 واحد   - همکف  طبقه   )sw37( ساینا1 
پستی 9195913273 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941858(

,ع
99

04
93

7

خاتم  فوالد  مجتمع  شرکت  تغییرات  آگهی 
شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  توس  پارسیان 

ثبت 15578 و شناسه ملی 10380312040

سالیانه  استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی  به   
مورخ 1398,04,31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

مورد   1397,12,29 به  منتهی  مالی  های  صورت   -
به  راد  ثنائی  کامران  . - آقای  قرار گرفت  تصویب 
اصلی  بازرس  عنوان  به   2181731837 ملی  شماره 
و آقای حمید برزگری به شماره ملی 1062705114 
البدل برای مدت یک سال  بازرس علی  به عنوان 
کثیراالنتشارقدس  روزنامه   - گردیدند.  انتخاب 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )941862(

,ع
99

04
94

2

بندی  بسته  و  فرآوری  شرکت  تغییرات  آگهی 
شرکت  والت  مه  ارغوان  داروئی  گیاهان 
ملی  شناسه  و   384 ثبت  شماره  به  تعاونی 

14006764867
بطور  عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  نامه  و   1398,05,01 مورخ  العاده  فوق 
کارورفاه  تعاون  اداره   1398,07,29 1919مورخ 
 : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  والت  مه  اجتماعی 
امانی  وعلیرضا   6519940240 امانی  جواد   -  1
علی  و  اصلی  بازرسان  عنوان  به   6519665029
مالی  سال  یک  مدت  برای  تعاونی  شرکت  البدل 
منتهی  مالی  صورتهای  و  -2ترازنامه  شدند  انتخاب 

به 1397,12,29به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مه والت )941941(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )942014(

آگهی تغییرات شرکت انبوه ساز پارسیس آراد بارثاوا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 50924 و شناسه ملی 14003979026

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 ـ آقای جواد شعبانی عطار به سمت 
رئیس هیئت مدیره 0938732171 3 ـ آقای ناصر برومند جاهد اول به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 0946289239 
3 ـ آقای امیر حاتمی پارسا به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 0940058472 برای مدت دو سال انتخاب شدند و 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای منفرد رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا منفرد مدیرعامل 

همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

,ع
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

ادامه واکنش ها به عادی سازی روابط این کشور با رژیم منحوس صهیونیستی

خنجر اماراتی در پهلوی فلسطین
  جهــان/ نیک پندار  اگرچه کمــی دیر اما 
ســرانجام ارتباط بین امارات عربــی متحده و 
رژیم صهیونیستی علنی شد و دو طرف تصمیم 
گرفته اند که زین پــس روابط دیپلماتیک کامل 
و عــادی برقرار کنند. این خبر را نخســتین بار 
پنجشنبه گذشته دونالد ترامپ اعالم کرد. او از 

این رخداد به عنوان »توافقی تاریخی« یاد کرد.
ترامپ همچنین خبر از بیانیه ای مشــترک داد 
که در آن بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی و محمد بن زاید، ولیعهد ابوظبی 
ابراز امیدواری کرده اند »این دســتاورد تاریخی 
بتواند به پیشرفت صلح در خاورمیانه« کمک کند.
در این بیانیه مشترک آمده در نتیجه این توافق، 
اســرائیل طرح هایش را بــرای ضمیمه کردن 
بخش هــای بزرگی از کرانه غربی به حال تعلیق 
درمی آورد. طرحی که پیش از این هم اجرای آن 
به دلیل تبعات فراوان برای رژیم صهیونیســتی 
لغو شــده بود. باوجود این نتانیاهو، در نخستین 
لگد به توافق گفته اســت: انضمام بخش هایی از 
سرزمین های فلسطینی به خاک اسرائیل طبق 

برنامه پیش خواهد رفت.
یوسف العتیبه، سفیر امارات در آمریکا در بیانیه ای 
این توافق را »پیروزی برای دیپلماسی در منطقه« 
خواند. او گفت: »این توافق پیشرفتی چشمگیر در 
روابط اعراب و اسرائیل است که به کاهش تنش ها 
منجر شده و انرژی جدید برای تغییر مثبت ایجاد 
می کند.«. این همان شــخصیتی است که دوماه 
پیش برای روزنامه اسرائیلی یدیعوت آحارونوت 
مقاله نوشت. این توافق سومین توافق نامه صلح 
بین رژیم صهیونیســتی و اعراب از زمان اعالم 
استقالل اسرائیل در سال ۱۹۴۸ است. مصر در 
سال ۱۹۷۹ و اردن در سال ۱۹۹۴ هم با این رژیم 

توافقاتی را امضا کرده اند.
در هفته های آینده نمایندگانی از اسرائیل و امارات 
برای امضای توافقاتــی دوجانبه با هم مالقات و 
مقدمات اقامت رسمی سفرا را فراهم خواهند کرد.
جالب تر آنکــه رهبران دو کشــور در بیانیه ای 
گفته اند نگرشی مشــابه در ارتباط با تهدیدها و 
فرصت ها درمنطقه و همچنین تعهد مشــترک 
برای ارتقای ثبات از طریق تعامالت دیپلماتیک، 

افزایش یکپارچگی اقتصادی و مســائل امنیتی 
نزدیک تر دارند.

متحدان سعودی، حامیان صهیونیست ها»
اعالم این خبر بالفاصله با مخالفت عمده محافل 
رســمی و غیر رســمی و البته موافقت معدود 
کشورهای عربی روبه رو شــد. در میان موافقان 
بحرین که متحد نزدیک عربســتان ســعودی 
است، بدون اینکه مستقیم به عادی سازی روابط 
با اســرائیل اشاره کند، از تصمیم امارات متحده 
اســتقبال و از تــالش آمریکا بــرای این توافق 
قدردانی کرد و گفت: »این اقدام تاریخی صلح و 

ثبات را در منطقه تقویت می کند«!
اتحادیه اروپا هم مدعی شــد توافق میان امارات 

و رژیم صهیونیستی به نفع ثبات منطقه است.
سخنگوی وزارت خارجه عمان هم گفته است که 
کشورش از تصمیم امارات برای عادی سازی روابط 
با رژیم صهیونیستی حمایت می کند. ژاپن از شرق 
دور هم از بیانیه مشترک آمریکا، امارات و اسرائیل 

استقبال کرد!

دوستان فلسطین، مخالف توافق»
اما در سوی دیگر تشکیالت خودگردان فلسطین 
این توافق را به »شدیدترین شکل ممکن« محکوم 
کرده و آن را »تجاوز« به حقوق و »خیانت« به مردم 
فلسطین دانسته است. رهبری فلسطین عنوان 

داشــت که این اقدام، دشمنی با ملت فلسطین 
و کوتاهــی کردن در مقابل حقوق فلســطین و 
مقدسات و در رأس آن ها قدس و کشور مستقل 

فلسطین در مرزهای چهارم ژوئن ۱۹۶۷ است.
اسماعیل هنیه هم در گفت وگو با محمود عباس 
تأکید کرد از موضع رهبری فلسطین در مخالفت 
با بیانیه ســه جانبه آمریکا، رژیم صهیونیستی 
و امــارات حمایت می کند و آمــاده هر تحرک 
مشترکی تحت رهبری عباس است. همه ما در 
پشت رئیس تشــکیالت خودگردان به تشکیل 
کشور فلســطین با حاکمیت کامل با پایتختی 

قدس پایبند هستیم.
حازم قاسم، سخنگوی حماس هم این توافق را 
نه در خدمت آرمان فلسطین بلکه »هدیه ای به 

اشغال و جنایات اسرائیل« توصیف کرد.
جنبش جهاد اســالمی فلســطین هم با صدور 
بیانیه ای خواستار تظاهرات در غزه تحت عنوان 
»نه به خیانت علیه فلسطین« شد. داوود شهاب، 
مسئول دفتر رســانه ای جنبش جهاد اسالمی 
فلسطین توافق نامه امارات و رژیم صهیونیستی 
را به شــدت محکوم کرد و گفت: این توافق نامه 
به معنی نجات اسرائیل است و امارات از پشت به 

آرمان فلسطین خنجر زد.
وزارت خارجــه ترکیه هــم از تصمیم امارات به 
شدت انتقاد کرد و در بیانیه ای گفته است: تاریخ و 
وجدان مردم منطقه رفتار ریاکارانه امارات متحده 

را نه فراموش می کنند نه می بخشــند. کشوری 
که برای منافع محدود خود به آرمان فلســطین 

خیانت کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: بسیار نگران کننده 
است که امارات با این اقدام یکجانبه سعی کرده 
اســت از پیمان صلح عرب در سال ۲۰۰۲ که به 
تصویب اتحادیه کشــورهای عرب رسیده است، 
فاصله بگیرد. اینکه این اعالم رسمی سه جانبه 
]رژیــم صهیونیســتی،امارات، آمریکا[ به عنوان 
حمایت از مردم فلســطین معرفی شود، ذره ای 

اعتبار ندارد.
ترکیه همچنین تأکید کرد: قطع روابط با امارات 

را در دستور کار قرار داده و بررسی خواهد کرد.
وزارت خارجه ایران هــم این توافق را »حماقت 
راهبردی« توصیف و آن را به شدت محکوم کرد 
و ایــن تصمیم را »ننگین« و »خطرناک« خواند و 
با هشدار به رژیم صهیونیســتی درباره هرگونه 
دخالــت در خلیج فارس، دولــت امارات و دیگر 
دولت های همراه را مســئول تمامی عواقب این 

تصمیم دانست.
دستگاه دیپلماسی کشورمان همچنین این توافق 
را به خنجری که به ناحق از سوی امارات بر پشت 
مردم فلسطین و بلکه کلیه مسلمانان وارد آمد، 
توصیف کرده و گفت: این رخداد به تقویت محور 
مقاومت منجر خواهد شد و خون فلسطینیان دیر 

یا زود گریبان خیانتکاران را می گیرد.
در این میان اما یک رسانه عبری فاش کرد دیگر 
کشورهای عربی هم در صف عادی سازی روابط 
با اســرائیل قرار دارند. سایت عبری »کان« اعالم 
کرد بحرین، عمان و ســودان هم به زودی اقدام 
مشابه انجام داده و با اسرائیل عادی سازی روابط 
را آغاز می کنند. حتی این پایگاه تأکید کرد عمان 
و بحرین در آینده نزدیک اقدام به عادی ســازی 
روابــط می کنند. به نظر می رســد در موج اول 
کشورهایی روابطشــان با رژیم اشغالگر قدس را 
عادی خواهند کرد که قدرت چندانی نداشته و 
پیرو هستند. اما قطعاً نقطه اوج این عادی سازی، 
علنی شدن ارتباطات عربستان سعودی و اسرائیل 
خواهد بود؛ اتفاقی که رقم خوردن آن در آینده ای 

بسیار نزدیک دور از ذهن نیست.

اردوغان با کنایه به مکرون:
مانند بعضی ها به دنبال ©

عکس یادگاری نیستیم!

فارس: رئیس جمهــور ترکیه در مواضعی 
کنایه آمیز علیــه »امانوئل مکرون« همتای 
فرانســوی اش گفت: »روابط بــا لبنان بر 
مبنای برادری همیشــگی است و ما برای 
گرفتن عکــس یــا خودنمایــی در برابر 
دوربین ها در آن کشــور نیســتیم، کاری 
که بعضی ها انجام دادنــد!« وی همچنین 
در قســمت دیگری از سخنان خود درباره 
تنش های اخیر میان ترکیه و یونان، هشدار 
داد هر حمله ای به کشتی اکتشافی ترکیه 
در شــرق مدیترانه پیامدهــای جدی به 

دنبال خواهد داشت.

صابرین نیوز: منابع خبری از اصابت سه 
راکت کاتیوشــا به نزدیکــی پایگاه هوایی 
بلد در اســتان صالح الدیــن عراق که مقر 

نیروهای آمریکایی است، خبر داده اند.
شــینهوا: رهبر کره شــمالی اعالم کرد 
به دلیل وجــود نگرانی از شــیوع ویروس 
کرونا در این کشــور، هیچ کمک خارجی 
بــرای جبــران خســارات ســیل اخیر را 
نمی پذیرد. بر اثر وقوع سیل در این کشور، 

۲۲نفر کشته و چهار نفر مفقود شدند.
ایندیپندنــت: منابع رســانه ای از وقوع 
انفجاری شدید در نزدیکی فرودگاه نظامی 
»پارام« در شــهر ســافک این کشور خبر 
دادند. گفته شده این حادثه تلفاتی در پی 
نداشته و آتش نشان ها برای اطفای حریق 

به منطقه اعزام شده اند.
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عمران خان در تله روابط سنتی اسالم آباد و ریاض   ©
هنگامی کــه دو ســال پیــش در چنین روزهایــی عمران خان بــه عنوان 
نخســت وزیر پاکستان سوگند یاد کرد، بسیاری در انتظار  شکل گیری دوران 
جدیــد و متفاوتــی در روابط ریاض و اســالم آباد بودند. ایــن انتظار از آنجا 
سرمنشــأ می گرفت که عمران خان و حزب تحریک انصاف پیش از دستیابی 
به قــدرت و در زمان حضور در مجلس به عنوان حزب اپوزیســیون، منتقد 
سرســخت و جدی رویکرد دولت اســالم آباد در قبال ریاض بودند، چنان که 
در مخالفت پارلمان پاکســتان با اعزام نیرو به یمن نقش اساسی ایفا کردند. 
دقیقاً به همین دلیل بــود که پیروزی عمران خان و حزب او در انتخابات با 
اســتقبال سرد و توأم با نگرانی مقامات ســعودی مواجه شد. اما قرار گرفتن 
عمران خان در گود مســائل و تصمیم گیری های سیاســی دولت، مواجهه او 
بــا چالش های بزرگ اقتصادی یک دولت تقریباً ورشکســته و در کنار همه 
این ها نفوذ ارتش در ســاختار تصمیم گیری دولت؛ همگی موجب شــدند تا 
وی و حزبش دوباره به سوی همان مسیری سوق پیدا کنند که روابط سنتی 
میان ریاض و اسالم آباد در طی چند دهه اخیر را شکل داده بود. این روابط 
عمدتاً بر کمک های وســیع مالی عربستان ســعودی به پاکستان و در برابر 
آن حمایت و پشــتیبانی اسالم آباد از مواضع منطقه ای و بین المللی  ریاض 
متکی بوده اســت. سفر یک سال و نیم پیش بن سلمان به پاکستان و وعده 
او برای سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی چند میلیارد دالری و همچنین 
پروژه تأمین انرژی بلند مدت و اقســاطی برای اســالم آباد، به خوبی روشن 
ساخت که عمران خان نتوانسته خود را از مسیر این روابط سنتی و  یکسویه 
جدا ســازد. اکنون تبعات این رویکرد دامــن عمران خان و دولتش را گرفته 
و او را نیز وارد همان چرخه ای کرده اســت که اسالفش به طور مکرر گرفتار 
آن شــده بودند. به نظر می رسد انتقادهای شدید چند روز گذشته قریشی، 
وزیر خارجه پاکســتان نسبت به رویکرد آل سعود در قبال کشمیر و ممانعت 
ریاض از تشــکیل اجالس کنفرانس اسالمی، به مذاق حاکمان ریاض خوش 
 نیامده و آن ها دســتور توقف کمک ها و به ویژه تأمین انرژی به اسالم آباد را 

صادر کرده اند. 
با توجه به بحران شــدید اقتصادی اسالم آباد و رکود ناشی از ویروس کرونا، 
این مســئله می تواند ضربه اقتصادی بزرگی به دولت عمران خان وارد کند. 
دقیقاً به همین دلیل اســت که اسالم آباد دســت به کار شده و تالش دارد 
تا با فرســتادن فرمانده ارتش به ریاض، شرایط را تا حد ممکن تلطیف کند. 
هرچند با توجه به رابطه نزدیک ارتش پاکســتان و آل ســعود احتمال مؤثر 
واقع شدن این اقدام بسیار زیاد است؛ اما به عقیده برخی کارشناسان سیاسی 
در داخل و خارج از اســالم آباد شاید زمان آن رسیده باشد که اسالم آباد در 
اســاس این رابطه ســنتی و یکجانبه دگرگونی ایجاد کند. با در نظر گرفتن 
تغییرات ایجاد شــده در بلوک بندی های منطقــه ای و به خصوص با نزدیکی 
روابط هند و آمریکا از یک ســو و ریاض و دهلی نو از سوی دیگر، اسالم آباد 
این ظرفیت را دارد که با نزدیک شدن بیشتر به کشورهایی چون چین، ایران 
و ترکیه از میزان وابستگی خود به عربستان بکاهد و خود را از تله این روابط 
یکسویه و بعضاً حقارت بار رهایی بخشد. اما سؤال اینجاست که آیا این اتفاق 

در آینده ای نزدیک رخ خواهد داد؟
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مبلغ برآوردموضوع مناقصهمناقصه شماره
 به ریال

شماره فراخوان
سامانه ستاد

 99/6
نوبت دوم

حفاظت و نگهداری اراضی و امالک در اختیار سازمان ملی زمین 
و مسکن در استان خراسان رضوی

33،400،000،0002099003374000020

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

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

اداره كل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت طبق 
شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذكور برگزار نماید.

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد و سایر مراحل مرتبط با آن، تنها از طریق درگاه سامانه تداركات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
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مزایده فروش الشه های سرزده ، حذف زنده اضطراری ، گاو و تلیسه حذف مدیریتی، جوانه پرواری زنده،گوساله سبک 
وزن و تلیسه آبستن ، بره نرپرواری زنده           ))تاریخ مزایده  مورخ 1399/05/25 ساعت 14:00(( 

روابط عمومی مؤسسه دامپروری صنعتی قدس رضوی 

مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده جهت فروش الش�ه های س�رزده، ح�ذف زن�ده اضطراری،                        
گاو تلیس�ه ح�ذف مدیریت�ی، جوان�ه پ�رواری و تلیس�ه آبس�تن و گوس�اله ه�ای نر س�بک وزن و 
بره نرپرواری زنده واحدهای مش�هد100،000،000 ریال و شهرستانها مبلغ 50،000،000 ریال، 
بصورت واریز وجه نقد بش�ماره حس�اب 83887459 بانک کش�اورزی ش�عبه مش�هد بنام موسس�ه دامپروری صنعتی  

قدس رضوی میباش�د.                                       
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر با مؤسس�ه دامپروری صنعتی قدس رضوی تماس حاصل فرمایید. 

تلف�ن: 12-38492710-051     داخل�ی 126- 119
هزینه آگهی بعهده برنده مزایده میباش�د.
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای )شماره 51- 1- 1- 99(  
1- نام مناقصه گذار: ش��ركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل 
حدفاصل فلسطین و مالصدرا تلفن 80- 32319574- 071 تلفن امور تداركات 

071 -32317869
2- موضوع مناقصه: مناقصه خرید انواع مقره پلیمری 20 كیلو ولت )س��وزنی□ 
اتکای��ی□ و بش��قابی□ كشش��ی□( از تولیدكنن��دگان واجد صالحیت از ش��ركت 

توانیر
3- زم��ان دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه: در س��اعت اداری )از س��اعت 7/30 الی 

14/30( از تاریخ 99/05/25 لغایت 99/05/29 به مدت 5 روزكاری
4- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اس��ناد: فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال 
واریز به حس��اب جاری ش��ماره 74827- 07860 بانک تجارت ش��عبه فلس��طین 

شیراز
5- آدرس محل دریافت اس��ناد: دسترس��ی به آگهی مناقصه از طریق ش��بکه 
اطالع رس��انی معامالت توانیر به نش��انی www.tavanir.org.ir و ش��ركت توزیع 
نیروی برق اس��تان فارس به آدرس www.farsedc.ir اس��ناد مناقصه از طریق 
س��امانه تداركات الکترونیک دول��ت به آدرس www.setadiran.ir به ش��ماره 

فراخوان 2099007000000007 امکان پذیر می باشد.
6- آدرس محل دریافت پیش��نهاد: شیراز- خیابان معدل- حد فاصل فلسطین 
و مالص��درا- س��اختمان 147- ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان فارس- امور 

تداركات: تلفن 32318617
7- زمان تحویل اسناد: ساعت 13 ظهر روز چهارشنبه مورخ 99/06/12

8- مح��ل برگزاری مناقصه: ش��ركت توزیع نیروی برق اس��تان ف��ارس- طبقه 
اول- دفتر معاونت پشتیبانی

9- زم��ان بازگش��ایی پ��اكات: پیش��نهادهای واصله س��اعت 13 ظهر روز ش��نبه 
م��ورخ 99/6/15 ب��ا حضور اعضاء كمیس��یون مناقصه باز و قرائ��ت می گردد، به 
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر 

در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
10- ذكر ش��ماره مناقصه روی پاكات الزامی بوده و حضور پیشنهاددهندگان در 

جلسه آزاد است.
11- تضمی��ن ش��ركت در مناقصه: مبل��غ 1/936/500/000 ری��ال كه به صورت 
ضمانتنام��ه معتبر بانکی، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار 
یا مطالبات بلوكه ش��ده توس��ط امور مالی این ش��ركت می باش��د كه بایستی در 
پاكت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاكات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنًا 
تضمین كمتر از مبلغ یاد ش��ده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد و...( قابل 

قبول نمی باشد.
12- شركت توزیع برق فارس در رد یا قبول كلیه پیشنهادات مختار می باشد.

13- پرداخت هزینه حمل و كسورات قانونی بعهده برنده مناقصه می باشد.
14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

 م.الف 5368/شناسه آگهی 971732

شركت توزیع نیروی برق استان فارس
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به اطالع عموم می رس��اند س��ازمان جهاد كشاورزی استان چهارمحال و بختیاری در نظر دارد به 
اس��تناد مجوزات قانونی نسبت به فروش 6 دستگاه خودرو مدل 85 به صورت مزایده عمومی 

اقدام نماید.
- متقاضی��ان به منظور بازدید و كس��ب اطالعات تکمیلی، همه روزه از س��اعت 8 صبح تا 14 از 
تاریخ 99/05/22 لغایت 99/05/28 )به جز ایام تعطیل( به س��ازمان جهاد كش��اورزی اس��تان 

واقع در میدان امام حسین)ع( مراجعه نمایند.
- اس��ناد مزای��ده از تاری��خ 99/05/22 ت��ا تاری��خ 1399/06/02 از طری��ق »س��امانه تداركات 

الکترونیکی دولت )ستاد(« با آدرس www.setadiran.ir قابل دریافت می باشد.
- آخرین مهلت ارائه پیش��نهادات س��اعت 19 مورخ 1399/06/02 از طریق بارگزاری در سامانه 

موصوف می باشد.
- بازگش��ایی پاكات روز سه شنبه مورخ 99/06/03 رأس ساعت 10 صبح در محل سالن جلسات 

طبقه همکف سازمان انجام می شود
شناسه آگهی 938481.

»آگهی مزایده عمومی«  نوبت دوم 25 / 5 / 99

 سازمان جهاد كشاورزی- استان چهارمحال و بختیاری 
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آگهی مناقصه
 مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه 

مناقصه شماره 99017 - خدمات س��رویس دهی ای��اب و ذهاب كاركنان صنایع 
در مدت زمان یک سال مطابق با اسناد مناقصه .

مناقصه ش�ماره 99021 - خرید تعداد 11.000عدد قطعه با كد S-44 ) ش��امل: 
تامین مواد اولیه ، ریخته گری دقیق ، فرز كاری ، وایركات و000( مطابق با اسناد 
 S-03مناقصه مناقصه ش�ماره 99022 - خرید تعداد 10.000عدد قطعه با كد
) شامل: تامین مواد اولیه ، ریخته گری دقیق ، فرز كاری ، وایركات و...( مطابق 

با اسناد مناقصه 
  S-53 مناقصه شماره 99023 - خدمات ماشینکاری تعداد 10.000عدد قطعه با كد
) شامل : تراشکاری ، عملیات حرارتی ، سنگ زنی و....(  مطابق با اسناد مناقصه .

مناقصه شماره 99024 - خرید تعداد 9000 عدد قطعه با كد S -16 )شامل:  تامین 
مواد اولیه ، ریخته گری دقیق ،  ماشینکاری و .... ( مطابق با اسناد مناقصه .

مناقصه ش�ماره 99025- خدمات ماش��ینکاری تعداد 8000 ع��دد قطعه با كد 
S-56 ) شامل : فرزكاری ، وایركات و...(  مطابق  با اسناد مناقصه .

مناقصه ش�ماره 99026 - خری��د تعداد 8000عدد قطعه با كدS-34 ) ش��امل : 
تامین مواد اولیه ، ریخته گری دقیق ، ماشینکاری و...(  مطابق با اسناد مناقصه 
 S-02 مناقصه شماره 99027- خدمات ماشینکاری تعداد 4000 عدد قطعه با كد

) شامل: فرزكاری و...( مطابق با اسناد مناقصه .
مناقصه ش�ماره 99028 - خدمات ماش��ینکاری تع��داد 2000ع��دد قطعه با كد 

S-46) شامل : فرزكاری و ....( مطابق با اسناد مناقصه .

ب��ه حس��اب ش��ماره  : 500.000ری��ال واری��ز  هزین��ه خری��د اس��ناد مناقص��ه 
IR060150000002101800141449  بانک سپه به نام صنایع شهید كاوه.

 ) اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه ، معرفی نامه 
معتبر و تصویر كد اقتصادی شركت / كد ملی كارگاه تحویل می گردد .(

محل تحویل اس�ناد مناقصه : مشهد - س��یدی - كیلومتر 2 جاده خلج -  صنایع 
شهید كاوه خراسان - معاونت بازرگانی - مدیریت خرید .

مهلت تحویل اسناد مناقصه : طی یک هفته از انتشار آگهی.
 اوقات تحویل اس�ناد مناقصه : روزهای ش��نبه تا چهارش��نبه از ساعت 9 صبح 

الی 12 و 13 الی 15 .
تضمین شرکت در مناقصه : معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی به صورت ضمانت 

نامه بانکی ، چک تضمین شده بانکی و یا واریزنقدی.
محل دریافت پیش�نهادها : مش��هد - س��یدی - كیلومتر 2 ج��اده خلج - صنایع 

شهید كاوه-  صندوق مناقصات - مدیریت بازرسی.
 آخرین تاریخ دریافت پیشنهاد ها: 99/6/10

 بازگشایی پاکت ها: 99/6/11
 داش��تن گواهینامه س��متا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ 

برنده شدن الزامیست .
مناقصه گزار در رد یا قبول تمام و یا هریک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی 

به عهده برنده برندگان مناقصه می باشد.
 جهت كسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002-051 تماس حاصل فرمایید.

شناسه آگهی 943050/م الف2899
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