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بازی روانی 
با مکانیسم ماشه

 سیاست   باوجود مخالفت های همه جانبه 
با تالش آمریکا برای سوءاستفاده حقوقی از 
قطعنامه های سازمان ملل در زمینه ایران، 
مقام های کاخ ســفید ضمن متهم کردن 

کشــورمان به عدم پایبنــدی به توافق 
هسته ای برجام، رسماً شورای امنیت را از 
خواست خود برای فعال کردن »مکانیسم 
ماشه« با هدف بازگرداندن تمام تحریم های 

ضد ایرانی آگاه کرد. توســل واشنگتن به 
قطعنامه 2231 شــورای امنیت سازمان 
ملل در راستای بازگرداندن تحریم ها علیه 

کشورمان در حالی...

در گفت وگو با رئیس 
کمیسیون اصل نود مجلس 
شورای اسالمی تشریح شد

بودجه زیارت، 
امسال هم 

درحد وعده!

 یکجانبه گرایی آمریکا در شورای امنیت با مخالفت فانتزی 
اروپایی ها رو به رو شد 

 ............ صفحه  ............ صفحه 22
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمدکاظم کاظمی

هیئت های عزاداری با شــعر همواره پیوســتگی دیرینه ای داشــته اند. غالب 
محتوای کالمی ای که در یک هیئت ارائه می شــود یا ذکر مصیبت است و یا 
نوحه و شــعر که البته نوحه را هم می شود نوعی از شعر تلقی کرد. از طرفی 
یک مصرف عمده شــعر عاشورایی فارسی در هیئت ها بوده است، به گونه ای 

که بعضی از شاعران برجسته...

شعر هیئت و مقتضیات آن

 ............ صفحه 12
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آگهی مناقصه
 سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8

ش�رکت آب و فاضالب استان خراسان ش�مالی در نظر دارد از محل منابع اعتبارات عمرانی )اسناد خزانه ، 
اوراق مشارکت ، ریالی( بر اساس  قانون برگزاری معامالت دولتی پروژه مشروحه ذیل را از طریق مناقصه 
عموم�ی ی�ک مرحله ای با ارزیابی کیفی در س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت )WWW.SETADIRAN.IR( انجام و به 

شرکتهای ذیصالح واگذار نماید%

برآورد اولیه)ریال(مدتنام و مشخصات خدمات مورد نیازردیف

1

F,J شبکه جمع آوری فاضالب شهر شیروان – منطقه
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به طول حدود 4500 متر در ترانشه – اجرای عملیات 

ویدئومتری – احداث 101 عدد ادمرو اجری و 3 عدد بتنی- تجهیز و برچیدن 
کارگاه و سایر کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور دستگاه نظارت

1231،524،837،217 ماه 

2

I2 شبکه جمع اوری فاضالب شهر شیروان – منطقه
لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به طول حدود 6000 متر در ترانشه – اجرای عملیات 
ویدئومتری – احداث 70 عدد ادمرو اجری و 20 عدد بتنی)13 پیش ساخته و 7 
درجا(- تجهیز و برچیدن کارگاه و سایر کارهای مطابق مشخصات فنی و دستور 

دستگاه نظارت

1237،926،788،103 ماه 

س�ایر توضیحات تکمیلی و ش�رح کار در اس�ناد اعالم شده است که الزم اس�ت مناقصه گران حداکثر ظرف 3  روز پس از 
انتشار آگهی از طریق سامانه فوق الذکر اخذ و اقدام نمایند. ضمنًا هزینه چاپ آگهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه 

می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان شمالی

ع 9
90
53
95

آب سرچشمه حیات و زیبایی است ، از اسراف آن بپرهیزیم
آگهی ارزیابی کیفی )نوبت اول(

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

/ع
99
05
16
7

آگهی فراخوان مناقصه عمومی  نوبت دوم
شماره مجوز1399.2588

تقاضای شماره    PR - 9940025 مناقصه شماره 99/009 شماره تقاضا و مناقصه
خرید انواع مواد مصرفی بویلر شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به میزان 4/860/000/000 ریال  می باشد. مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره

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

108/000/000/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه
99/08/04 تاریخ گشایش پاکات فنی 99/07/04 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط
99/08/26 تاریخ گشایش پاکات مالی 99/07/25 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 اس��تان بوش��هر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��رکت مجتمع گاز پ��ارس جنوبی، فاز 2و3-
ساختمان ستاد-مدیریت بازرگانی –اداره خرید –خرید مواد شیمیایی

آدرس و تلفن مناقصه گذار

مناقص��ه گ��ران می توانند جهت کس��ب اطالعات بیش��ترو دریافت فرم ارزیابی کیف��ی مناقصه گران به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با ش��ماره تلفن  
2241-2248-0773131  تماس حاصل فرمایند  . 

روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
انجام امور خدمات تنظیف 

بیمارستان امام رضا )ع(
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فراخوان مناقصه نوبت  دوم 
انجام امور خدمات تنظیف 

بیمار بیمارستان امام رضا )ع(
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با قافیه، 
قیافه نمی گرفت ...

گفت وگو با حسین قرایی به انگیزه انتشار گزیده 
اشعار زنده یاد محمدرضا آقاسی

حسینیه »قدس«

 

امسال با رسیدگی به نیازمندان، فرهنگ حسینی را احیا کنیم
تولیت آستان قدس در مراسم اذن عزا در حرم رضوی: 

قول آقای گلی را
داده بودم

آمریکا قول داده 
سه ساله از عراق برود

پیام تسلیت تولیت آستان قدس 
به نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی

10 8 3
دیاباته در گفت و گو با قدس: الکاظمی پس از دیدار و گفت وگو با ترامپ: در پی درگذشت آیت اهلل سیدعبدالجواد علم الهدی

روضه ورودیه: اال یاراِن من! میعادگاه داور است اینجا       بدن ها غرق خون، سرها جدا از پیکر است اینجا

 ............ صفحه 2

آیا در صورت همکاری نکردن دستگاه ها  مجلس ورود خواهد کرد؟

سنگ اندازی سر راه سامانه امالک
 ............ صفحه 6

نگفتیم ثبت نام نکنید...نگفتیم ثبت نام نکنید...
کدخدایی در گفت وگوی تفصیلی با قدس کدخدایی در گفت وگوی تفصیلی با قدس 

از حواشی توصیه اش  به رد صالحیت  شده ها می گویداز حواشی توصیه اش  به رد صالحیت  شده ها می گوید

 ............ صفحه 3

 ادب و هنر  محمدرضا آقاســی نامی 
آشنا در عرصه شــعر آیینی کشور است. 
دهه های 60 و 70 شعرخوانی های پرشور 
او را کمتر کسی بود که نشنیده باشد. زبان 
شعر او ساده و بی تکلف و در خدمت دین 
و اعتقاداتش بود کــه همین ویژگی او را 
به مردم و خواسته هایشــان پیوند می داد. 
شــعرهای او فقط با یک دکلمه زیبا کار 

100 مداحی...

 اندیشه   همواره در طول تاریخ با توجه به کثرت راویان و مداحانی 
که در حوزه روایت و مرثیه خوانی برای قیام عاشورا فعالیت داشته اند راه 

برای تحریف و دست بردن در این وقایع مهم...

 معارف  محرم امســال با توجه به وجود بیمــاری کرونا تا حدودی 
تفاوت هایی را با سال های گذشته دارد و در روزهای اخیر با محوریت 

همین ویروس کرونا در شبکه های مجازی...

گفت وگوی قدس با دکتر قدرت اهلل قربانی 
نویسنده کتاب »عقالنیت شیعی« 

حقیقت عاشورا  با بعد عقالنی 
قابل گسترش است

آیا شیوع کرونا، شور حسینی را کم می کند؟

حُزن قلبی در سوگ سیدالشهدا 
از ضروریات ایمان است

j

 ............ صفحه 12

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 5

به حاکمان عرب

شیری که برازنده فخر است و مباهات
سیدحسن است آیا یا شیخ امارات؟

این داده چو قواده به عشرتکده، رونق
آن گشته ولی قائد احرار به شامات

آن پخته سخن گوید با تکیه به قرآن
این خام ولی چون شتران، حامل تورات

آن لرزه درافکنده به ارکان تل آویو
این با تن لرزان شده پنهان به عمارات

ای شیخ! کنی تکیه به قومی که خداوند
از دوستی اش کرده تو را نهی به آیات؟

این نهی، ندیدی و نخواندی تو به قرآن؟
یا خوانده ای از وحی، فقط لفظ و عبارات؟

هش دار و بپرهیز، از این غده بدخیم
جز ننگ چه بخشید مناخیم به سادات؟

سیدحسن از چیست که بی سلطنت و کاخ 
خورشید عرب گشته و حکام چو ذرات

زیر قدمش له شده است ارتش صهیون
با آن همه جنگنده و آالت و مهمات

آیا نکنی شرم ز لبنان و فلسطین؟
آیا نشنیدی تو ز آیات و روایات؟

ایران چه بدی کرد به اعراب و به اسالم؟
کز کینه او کور شدی، کور به کرات! 

بحرین و عراق و یمن و شام چرا سوخت؟
در آتش بدخواهی ات ای شیخک بدذات!

آیا نرهاندند نوامیس عرب را
سیدحسن و قاسم و یاران ز بلیات؟

خنجر زدی از پشت به اعراب و نشستی
با مرتکب آن همه کشتار و جنایات

با قاتل کودک کش صبرا و شتیال
با جانی نفرین شده در ارض و سماوات

یکباره عقال از سر بی عقل بیفکن
خو کن چو جهودان به عرق چین و کراوات

بیهوده مکش فیل دبی را به رخ ای شاه!
وقتی که ز سرباز یمن هم شده ای مات

حیثیت خود دادی چون با ثمن بخس
حقانیت فارس شد از خبث تو اثبات

شاهان عرب، طایفه لوط و ثمودند 
هم بنده عزی و منات و هبل و الت

خون عرب است آیا ای مردنمایان!
این ننگ که بر دامنتان مانده ز عادات؟

هم قدس ز کف داده و هم مکه و یثرب
جز غرب ندارید دگر قبله حاجات

در عقد تل آویو درآیید از این پس
بودید چو یک عمر، عیاالت ایاالت

ای قوم عرب! غیرت اجدادی تان کو؟
بودند نیاکان شما اهل فتوحات

تکرار مبادا شود اندوه فلسطین
تا چند برد غرب، از این منطقه، سوغات؟

دزد است در این قافله، تا چند تغافل؟
موش است در این مزرعه، تا چند مماشات؟

تند است چرا این همه توفان تجاوز؟
کند است چرا این همه شمشیر مجازات؟

خواند همه را قدس به یاری، ز چه خوابید؟
اقلیم عرب گشته چرا خانه اموات؟

با این همه، ای غرب! بپرهیز که دارد
این بادیه، بس خار مغیالن و نخیالت

دل خوش مکن ای خصم به ویرانی بیروت
مکرون! مکن از مکر، گذر سوی خرابات

لبنان نکند روی خود از پارس به پاریس
چون دیده از او خیر فراوان، ز تو آفات

سوزنده قانا شده دلسوز شهیدان!
غارتگر شبعا شده همدرد جراحات!

ای ننگ به هر کس که شود خام تو ای خصم
ای وای به شیخی که کند با تو مالقات

قوم عرب و اهل خلیج کهن فارس
هیهات که ذلت بپذیرد ز تو، هیهات

آینده از آن یمن و غزه و قدس است
ای غرب به هش باش! رسد روز مکافات...

شناخته  از شــاعران  اعال  افشین  جهان نیوز: 
شده کشورمان چند روز گذشته پس از امضای 
توافق نامه حاکمان امارات و رژیم صهیونیستی 

شــعری خطاب به حاکمان عرب سرود که روز 
گذشته از سوی رهبر معظم انقالب مورد تقدیر 
قرار گرفت.  متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای 

به این شرح است:  »شعری که خطاب به حاکمان 
عرب سرودید، بسیار بجا و به موقع بود. دست 

شما درد نکند«. متن شعر بدین شرح است: 

تقدیر رهبر انقالب از شعر افشین اعال 
علیه توافق حاکمان عرب با رژیم صهیونیستی 
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صنعت دفاعی ایران از جایگاه ۲۳ به جایگاه ۱۴ جهان رسیده است  ایرنا: حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی در مراسم رونمایی از دستاوردهای ملی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با 
اشاره به توانمندی نظامی ایران اظهار کرد: صنعت دفاعی ایران در پنج سال گذشته از جایگاه بیست و سوم به جایگاه چهاردهم جهانی رسیده است. او با بیان اینکه راهبرد دفاعی ایران بازدارندگی است، گفت: ما 

آغازگر هیچ جنگی نبودیم و همواره دفاع کردیم.

 سیاســت/ مینا افرازه   اظهارات اخیر 
سخنگوی شــورای نگهبان درباره توصیه 
به کاندیداهای رد صالحیت شــده مبنی 
بر ثبت نام نکــردن در انتخابات، موضوعی 
بود که حواشــی زیادی درپی داشت و بار 
دیگر شــورا را در صدر اخبار قــرار داد. در 
همین زمینه، در گفت وگویی با عباسعلی 
کدخدایی، سخنگوی شــورای نگهبان به 
بررســی موضوعاتی همچون اصالح قانون 
انتخابــات و ابهامــات بررســی صالحیت 
کاندیداهــا، نحوه تعامل شــورا و مجلس، 
عملکرد احزاب در انتخابات و دیگر مسائل 

پرداخته ایم که در ادامه آن را می خوانید.

انتخابات دوره یازدهم مجلس یکی از   
پر بحث ترین موضوعات مربوط به شورا 
بوده و بازخورد زیادی در جامعه داشت؛ 
موافق این مســئله هستید؟ منشأ این 

حساسیت به کجا برمی گردد؟ 
البته مــا قبــالً دوره های حســاس تری هم 
داشته ایم، مثالً مجلس هفتم وقتی می خواست 
تشکیل شود چنین مباحثی مطرح بود. از این 
مسائل کم وبیش داشتیم و این نبوده که با آن 
ناآشنا باشیم؛ اما نکته ای که در حوزه انتخابات 
به خصوص انتخابات مجلس یازدهم شــاهد 
بودیم، ضعف قوانین انتخاباتی است که البته 
ما پیش از آن هم از مجلس دهم درخواســت 
کردیــم قوانیــن انتخاباتی را اصــالح کنند. 
مجلس دهم گرچه اصالحاتــی انجام داد اما 
این اصالحات برخالف نظرات شورای نگهبان 
بود که طبیعتاً با مخالفت شورا هم مواجه شد 
و درنهایت به جمع بندی نرسید؛ بدین ترتیب 
قانــون انتخابات همچنان به صــورت مصوبه 
و بدون تغییر باقی مانــد و در ادامه، انتخابات 
مجلــس یازدهم نیز با همــان قوانین و روال 
قبلی برگزار شد. معتقدم مجلس و نمایندگان 
باید دارای نگاه ملی باشند. این موضوع بسیار 
مهم است، زیرا اگر در تصویب مصوبه ای نگاه 
منطقه ای و شخصی حاکم باشد، 
مصوبه دوام نمــی آورد و حالل 
مشــکالت نخواهد بود؛ اما اگر 
نگاه ملی و توجه به منافع کالن 
نظام و مردم مدنظر باشد قطعاً 
مشکالت زیادی را رفع می کند. 

در نشســت خبــری   
از  بخشــی  در  اخیر خود 
کردید  عنوان  اظهاراتتان 
توصیه می کنیم آن هایی که 
رد صالحیت شده اند دیگر 
بــرای دور بعدی انتخابات 
ثبت نام نکنند. این موضوع 
و  داشــت  زیادی  بازتاب 
بسیاری از افراد و گروه ها آن 
را خطاب شورا به خود تلقی 

کردند؛ منظورتان از آن جمله چه بود؟
خبرنگاری در نشست سؤال کرد شما در ادوار 
گذشــته گفته اید برخی افراد به خاطر رعایت 
حرمتشان ثبت نام نکنند یا انصراف بدهند، آیا 
شما االن این کار را می کنید یا خیر؟ پاسخ ما به 
خبرنگار این بود که االن موسم انتخابات نیست 
و چون انتخابات شروع نشده، وظیفه ای نداریم. 
از سوی دیگر، در شورا می گویند معموالً کسانی 
که رد صالحیت می شوند اصطالحاً استصحاب 
یا اعتبار حالت ســابق اســت که همچنان رد 
صالحیــت بمانند مگر اینکه خــالف آن امر 
ثابت شــود. به هرحال در نشست تأکید کردم 
این گفته نظر شخصی بنده و آن هم به صورت 
توصیه اســت. پیش از آن هم گفتم هر کسی 
می تواند برای انتخابات ثبت نام کند؛ نمی دانم 

چرا هیچ کس جمله قبلی را نخوانده است.
ما نگفتیم ثبت نام نکنید یا ثبت نامتان خالف 
قانون اســت؛ در خبرها دیدم برخی از آقایان 
کــه عنوان حقوقدان و اســتاد دانشــگاه هم 
دارند، متأســفانه از روی مجادله عنوان کردند 
این اظهارنظر خالف حقوق و قوانین اســت؛ 
درحالی که گفتیم افراد می توانند طبق قانون 
ثبت نام کنند ما هم بررسی ها را خواهیم داشت 
و ابایی هم از این نداریم که پس از بررســی ها 
بگوییم صالحیتشان تأیید نشــد، اما توصیه 
می کنیم کسی که دو سه بار آمده و تأیید نشده، 
دیگر خودش و مــا را به زحمت نیندازد. برای 
انتخابات مجلس حــدود 16 هزار نفر ثبت نام 
کردند و شورای نگهبان چاره ای ندارد که همه 
این موارد را بررســی و افراد فاقد صالحیت را 
رد کند. افرادی که چنین جنجال هایی به راه 
می اندازند اهداف دیگری دارند و اصالً بحثشان 
اظهارنظر من نیســت، چــون از موضع بنده 

آگاه اند اما خواستند فضاسازی کنند.

برخی افراد مطرح این جمله شما را به   
خط  و نشان شورای نگهبان تعبیر کردند 
و گفتند شورا نمی تواند برای ما تعیین 
تکلیف کند؛ حال این ســؤال را مطرح 
می کنند که آیا شورای نگهبان آن ها را از 

حق اجتماعی منع می کند یا خیر؟
من در آن نشست عنوان کردم که طبق قانون، 
افراد رد صالحیت شده می توانند در انتخابات 
ثبت نام کننــد؛ چرا آن بخــش از اظهاراتم 
را نادیــده گرفتند؟ از طرفــی هم آن جمله 
به صورت توصیه بود. وقتی فردی توصیه ای را 

انجام می دهد قاعدتاً الزام آور نیست.

آیا می توان گفت بخشی از هزینه ای   
که شورای نگهبان در رد صالحیت برخی 
از افراد و اعضــای جریان های مختلف 
کشور متحمل می شود و به آن انتقادهای 
زیادی مطرح است، به اقدامات گروه های 
سیاسی و خالی بودن دستشان از معرفی 
افراد اصلح یا با سابقه خوب مرتبط است؟ 

آیا احزاب در معرفی گزینه های اصلح و در 
راستای کم کردن زحمت شورای نگهبان 
از بعد نظارتی عملکرد مناسبی داشته اند؟

متأسفانه ما در کشور احزاب مؤثر و احزابی که 
از جهت فنی واقعاً فعالیت حزبی و تشکیالتی 
انجام دهند، نداریم. بلکه گروه های سیاســی 
داریم که بیشــتر به قبیله گرایی می مانند تا 
احــزاب. در زمان های مختلــف، گروهی به 
مناسبت تشکیل یک دولت یا شغل گرد هم 
می آیند که هر روز فــراز و فرودهایی دارند و 
در این مســیر نیز گاهی رویکرد و اقدام های 
اعضای خودشان را هم قبول ندارند؛ بنابراین 
اگر احزاب مؤثری باشند خودشان تشخیص 
می دهنــد فردی که در انتخابــات یک یا دو 
دوره آمــده و رأی نیاورده دیگر ثبت نام نکند 
بهتر است. اگر انتخابات پیش روی آمریکا را 
مشاهده کنید، می بینید احزاب، برخی افراد 
وابسته به خود را برای ورود به عرصه انتخابات 
تأیید نکردند چون شــانس پیروزی آن ها را 
پاییــن دیدند. این یک رویه منطقی اســت، 
احزاب خودشــان می توانند جلو بروز چنین 
مســائلی را بگیرند که دیگر نیازی به توصیه 
کدخدایی و امثال وی نباشد. وقتی 16 هزار 
نفر در انتخابات مجلس ثبت نام می کنند آیا 
حقوق مردم ادا می شود؟ به نظرم این حجم 
از ثبت نــام مصداق نقض حقــوق مردم بود، 
چون وقت شورای نگهبان را بیهوده گرفتند. 
ما به جای اینکه دقت بیشــتری برای بررسی 
پرونده های مؤثر داشته باشیم وقت محدودی 
گذاشــتیم. اگر قرار به  حق الناس باشد اینجا 
حق الناس اســت. وقتی هزار و 200 نفر برای 
انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنند، 
ناچاریم وقتمان را تقســیم کنیم. به همین 
دلیل می گوییم کمتر ثبت نام کنند تا بررسی 
صالحیت ها دقیق تر باشد. حاال که قانون، افراد 
را از ثبت نــام در انتخابــات منع نکرده الاقل 
خودشــان حرمت قانون را نگه دارند و کمتر 
ثبت نام کنند تا دســت شورای نگهبان برای 
بررسی بهتر باز باشد و این درواقع به نفع مردم 
و ثبت نام کنندگان است. اقدام های گروه های 
سیاسی در حوزه انتخابات را عملکرد موفقی 
ندیدم، گرچه تالش هایی صورت گرفته اما کار 
حزبی به مفهوم واقعی حتی از سوی احزاب 

شناسنامه دار مشاهده نکردم.

اصالح طلبان    خصــوص  همین  در 
گفتند اگر راهبرد شورای نگهبان به نوعی 
سیاست انبساطی باشد افراد بیشتری به 
عرصه رقابت می آیند و درنتیجه میزان 
می یابد،  افزایش  انتخابات  در  مشارکت 
عده ای  می دهد  نشان  موضع گیری  این 
موضوع رد صالحیت ها را به نوعی راهبرد 
ثابت شورای نگهبان می دانند. نظرتان در 

این زمینه چیست؟
راهبرد شــورای نگهبان راهبرد قانونی است، 
مــا نه با انبســاط کاری داریم نه با انقباض و 
این ها اصطالحات سیاسی است که سیاسیون 
به کار می برند. شــورای نگهبان برای بررسی 
صالحیت هــا مــالک و معیار قانونــی دارد؛ 
هرچند مالک ها باید تبیین بیشــتری شود. 
شورا بر اســاس همین معیارها نظر می دهد 
و کاری به این ندارد که فالن گروه سیاســی 
اعالم می کند اگر این مقدار از کاندیداهای ما 
تأیید شود به انتخابات ورود می کنیم. شورای 
نگهبان که حزب سیاسی نیست، ما قانون و 
مقررات مشخصی دراین باره داریم و وضعیت 
پرونده افراد را با آن تطبیق می دهیم. انبساط 
و انقباض شورای نگهبان در چارچوب قانون 
انتخابات تعریف می شود. اگر این قانون انبساط 
است، از آن، همان انبساط را متوجه می شوند و 
اگر این را انقباض می دانند پس انقباضی است.

اصالح قانون انتخابات چه تأثیری در   
کاهش میزان رد صالحیت ها دارد؟

تأثیر آن زیاد اســت و اصالح قانون انتخابات 
اگر بتواند زمان بندی، موضوع تبلیغات و نیز 
مصادیق رد صالحیت را تبیین و کمی تر کند 

قطعاً در کاهش رد صالحیت ها مؤثر اســت. 
مجلس دهم که در خصــوص اصالح قانون 
انتخابات کاری انجام نداد، امیدواریم مجلس 
یازدهم بتواند این خدمت را در راســتای نفع 

مردم و منافع ملی انجام دهد.

در جریان اصــالح قانون انتخابات،   
آیا درزمینه اختیارات و قدرت شورا در 
حوزه بررســی صالحیت افراد تغییری 

صورت می گیرد؟
در میزان یا حدود اختیارات شورا در این زمینه 
تغییــری رخ نخواهد داد امــا آنچه ما االن با 
آن مواجهیم، شفاف تر شدن قانون انتخابات 
است؛ بنابراین اعالم کردیم معیارهای بررسی 
صالحیت ها را کمی کنند؛ زیرا این معیارها، 
معیارهای کلی اســت که برخی اعتراض ها 
دراین باره صحیح است و بر اساس آن ممکن 
است برداشت های متفاوتی از معیارها صورت 
گیرد. ما معتقدیم معیارها هرچه جزئی، کمی 
و عینی تر شــود هم تکلیف ما و هم ابهامات 
ثبت نام کنندگان مشخص می شــود و افراد 
راحت تر متوجه خواهند شد که به چه دالیلی 

رد صالحیت شده اند.

با توجه به اینکه اصالح قانون انتخابات   
در کمیسیون شوراهای مجلس به صورت 
مرحله ای پیش می رود، برخی نمایندگان 
معتقدند اصالح قانون تا 1400 کامل نخواهد 
شد. آخرین وضعیت آن به کجا رسیده و 

پیش بینی شما دراین باره چیست؟
اعضای شورای نگهبان پیگیر موضوع هستند و 
تالش دارند اصالح قانون را تا انتخابات 1400 
برسانند و نهایی کنند، اما اینکه اصالح قانون 
در مجلس با چه موانعی مواجه شود از عهده 
ما خارج است. گرچه ما مرتب با نمایندگان و 
کمیسیون مربوطه در ارتباطیم اما اینکه چه 

زمانی تصویب شود قابل پیش بینی نیست.

مالی    مجلس دهم در حوزه شفافیت 
کاندیداها مصوبه ای را در دقیقه 90 تصویب 
کرد تا در این زمینه یک اقدام حداقلی را 
داشته باشد. آیا در همین خصوص، بررسی 
بیشتر و تصویب مصوبه ای کارآمدتر در 

دستور کار قرار دارد؟
نه موضوعی مطرح نیست، همان طور که گفتید 
ایــن مصوبه هم در آخر عمــر مجلس دهم و 
به صورت عجله ای از سوی نمایندگان تصویب 
شــد که چندان هم مؤثر نیست. بر اساس این 
مصوبه، معیارهای حداقلی ارائه شده است. گرچه 
از وزارت کشور گزارشی نگرفته ام تا ببینم چه 
میزان از مصوبه رســیدگی و اجراشده و نتایج 
آن چه بوده اســت؛ اما قطعاً بحث منابع مالی 
افرادی که به عرصه انتخاباتی می آیند بســیار 
مهم است و باید کنترل هایی درزمینه آن باشد.

اگر در مقام منتقد از شورای نگهبان   
و عملکــرد آن برمی آمدید، به نظرتان 
مهم ترین کمبودهــا و خألهایی که در 
حیطه کاری، ســاختار یا وظایف شورا 

دیده می شود، چیست؟
بخشی از مشکالت شورا به قوانین برمی گردد 
و قوانین ما در حوزه انتخابات، قوانین حداقلی 
و مربوط به دهه 60 و شــرایط آن دوره است 
که این موارد باید اصالح شود. شورای نگهبان 
گرچــه در گذشــته در بحث اطالع رســانی 
کمبودهایی داشــته اما عملکــردش در این 
زمینه بسیار بهتر شده است. درگذشته، شورا 
در حوزه اطالع رســانی اخبار مربوط به خود 
همراه با جامعه گام برنداشــته که آن هم به 
این دلیل است برخی اعضای شورا می گویند 
ما تکلیف شرعی و قانونی داریم و تکلیفمان 
را انجــام می دهیم و ممکن اســت عده ای با 
آن مخالف یا موافق باشــند و لزومی ندارد به 
توجیه بپردازیم؛ اما در ســال های اخیر، این 
مشکل با فعالیت بیشتر بخش روابط عمومی و 
اطالع رسانی شورا در حال رفع است. درگذشته 
در حوزه انتشار به موقع نظرات شورای نگهبان 
و شاید مذاکرات آن، ایرادهایی دیده می شده 

که مذاکرات به صورت سیستماتیک و منظم 
منتشر نشده است. به نظرم انتشار مذاکرات 
یا دالیل رد یک مصوبه می توانسته به پذیرش 
نظرات شــورای نگهبان در بین مردم و اقشار 
مختلف کمک زیادی کند. البته این موضوع 
هم در حال اجرا و پژوهشــکده شورا در حال 
انتشــار مذاکرات اســت و همچنین بخش 
نظرات استداللی نیز منتشر می شود. این کار 
گرچه زمانبر است اما روند اجرای آن شروع و 
بخش هایی هم منتشرشده که ان شاءاهلل تداوم 
خواهد داشت. به هر حال تمامی این مسائل 
تحت موضوع قانون گذاری اســت که حوزه 
قانون گذاری چنــدان در حیطه اختیارات ما 
نیســت و باید دولت و مجلس در این زمینه 
طرح و الیحه ارائه بدهنــد، به طوری که ما 
حتی نمی توانیم نسبت به امور مربوط به شورا 

طرحی را پیشنهاد دهیم.

 بسیاری معتقدند شــورای نگهبان   
فردمحور اســت و دبیر شــورا به نوعی 
خط مشــی کلی آن را تعیین می کند و 
دیدگاه ها و شخص آیت اهلل جنتی به نوعی 
شورای نگهبان و ساختارش را تحت تأثیر 
قرار داده است، نظرتان دراین باره چیست؟

من چنین تصــوری ندارم، به خصوص در 20 
سال گذشته گرچه ایشان همیشه دبیر شورا 
بودند اما این گونه نیست که نظرشان بر نظر 
دیگران برتری داشته باشد. وقتی در جلسات 
شورا شرکت می کنیم همه به اندازه هم حق 
اعتراض و انتقاد دارند و دبیر هم همانند بقیه 
افراد است؛ بنابراین چنین موضوعی به مفهوم 
این نیست که دبیر می تواند یا خواسته باشد 
نظرات خــود را به دیگران تحمیل کند بلکه 
همه نظرات آزادانه بیان و جمع بندی می شود.

مالک شورای نگهبان برای تأیید افراد   
پس از مذاکره با آن ها چیست؟ به خصوص 
که در انتخابات مجلس نیز شاهد بودیم 
برخی افراد پس از حضور در شــورا و 
مذاکره با اعضای آن دوباره تأیید شدند. 
آیا از افراد تعهد کتبی یا اقراری برای عدم 

تکرار برخی حاشیه ها گرفته می شود؟
 نیازی به تعهد دادن نیست. بدین صورت که 
این افراد یا اســناد مثبته و اثرگذاری را برای 
تأیید صالحیت خودشان آورده و اعضای شورا 
نیــز آن دالیل را قبول کرده اند یا نســبت به 
اسناد قبلی رد صالحیتشان جرح واردشده که 
دوباره اعضای شورا پذیرفته اند که سند، سند 
مجعولی است یا مشکالتی دارد. در این گونه 
موارد، نظر شورای نگهبان همان موقع اصالح 
می شــود و نیازی به مراحل بعدی نیســت. 
وقتی که نظر اصالح می شود در واقع اصالحیه 
نظر شــورای نگهبان است و برداشتی که در 

سؤال مطرح شد عمالً وجود ندارد.

نظرتان درباره عملکرد رســانه ها در   
بازتاب اخبار شورای نگهبان و اینکه گاهی 
اوقات انعکاس برخی اخبار موجب ایجاد 
حاشیه هایی برای شورا می شود، چیست؟

رســانه های ما گاهی اسپانسرهایی دارند که 
ناچارند در چارچوبی که آن اسپانســر تعریف 
کــرده عمل کنند. از این جهــت فرقی ندارد 
رســانه ها چه رویکردی دارنــد، انتظار ما این 
است رسانه ها منصف بوده و سوگیری بی دلیلی 
نداشته باشند. از ســوی دیگر، اخبار را دقیق 
بگیرند و منتشر کنند. مثالً به تازگی در یکی 
از روزنامه ها خبری درباره گزینه ریاست دیوان 
محاسبات منتشــر شد که بنده و برخی افراد 
دیگر نامزد دیوان محاسبات هستیم، درحالی که 
من حتی خبر نداشتم و چنین موضوعی مطرح 
نبــود. گاهی اوقات چنیــن خبرهای دروغی 
مخاطب را به اشتباه می اندازد گرچه ما چنین 
موضوعاتی را حمل بر این می کنیم که با هدف 
خاصی صورت نگرفته و تنها یک اشتباه بوده، 

اما همین موارد حاشیه هایی را داشته است.

آیا موضوعــی بوده کــه درباره آن   
اظهارنظر کرده باشــید و پس از دیدن 
بازخوردها در فضــای مجازی و خواندن 
نظرتان، درباره  ابراز  به  واکنش ها نسبت 
آن پشیمان شده باشید یا فکر کنید که 
می توانستید نظر کامل تری را مطرح کنید؟

معمــوالً این گونه اســت که من نــه از قبل 
می پرسم خبرنگار چه سؤالی دارد و نه حتی 
پــس از اینکــه مصاحبه صــورت گرفت در 
محتوای آن دخل و تصرفی انجام دهم. وقتی 
فردی حرف خود را می زند دیگر اعالم کرده 
و منتشر شــده است، بنابراین سعی می کنم 
اظهارنظــرم به گونــه ای نباشــد که موجب 
پشیمانی یا تغییر در نظر گردد و به طورکلی از 
اظهاراتی که تاکنون داشته ام پشیمان نیستم.

  سالم، ما جمعی از آموزش دهندگان نهضت سوادآموزی به طور مستمر از سال  
۹2 در حال فعالیت هستیم؛ بیشتر همکاران دارای سابقه تدریس و فعالیت در امر 
آموزش و نیز دارای مدارک دانشــگاهی باالتر از کارشناسی هستند، ولی متأسفانه 
تعیین وضعیت نشــدیم و در کمال بی عدالتی کنار گذاشته شده ایم، خواستار این 
هستیم که صدای ما و خواســته ما دیده شود. با تشکر، آموزش دهندگان نهضت 

سوادآموزی. 09900005341
یکم شهریور، سالروز والدت بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان  

اســالم، شیخ الرئیس ابوعلی سینا و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه و جامعه 
پزشکی تالشگر ایران اسالمی خجسته باد. 09150005200

چرا بعضی ادارات ما کار ارباب رجوع را انجام نمی دهند؟ آن قدر برو بیا می کنند تا  
مردم از بند »پ« استفاده کنند. خب همه مردم از بنده پ نمی توانند استفاده کنند. 
دست آخر که با کارمندان دوست می شوی، می گویند حقوق ما کفاف خرج زندگی 

را نمی دهد. 09150004936
ماه محرم و ماه عزای پیامبر)ص( و ائمه معصومین)ع( فرا رســید و جا دارد به  

ایشان و دودمان مطهرشان عرض ادب نموده و تسلیت بگوییم، اما بعضی از عزاداران 
و گوینــدگان و گاه حتی منبری ها، ناآگاهانه رفتاری دارند و مطالبی می گویند که 
اساساً هیچ تناسب و سنخیتی با مقام واالی ایشان ندارد. باید با گفتار و رفتار منطقی 

و عاقالنه، این خاندان مکرم)ع( را به جهانیان معرفی کرد. 09150008863
آلبوم عکس ناصری در کاخ گلستان پیدا شد! )حتماً سارق از ترس روح ناصرالدین  

شاه در کاخ و گرفتار شدن به سرسره طالی ملوکانه آلبوم را سر جایش گذاشته!( 
09010009301

دولت در حالی که دقیقه به دقیقه آمار بیماران کرونایی و بســتری ها را پخش  
می کنــد و ملت را نصیحت می کند که مواظب کرونا باشــید، ده ها میلیون نفر را 
به سمت سهام کشاند و جیب مردم را خالی کرد. االن با ریزش سهام هیچ حمایتی 
نمی کند و صدهــا هزار نفر یعنی هزاران برابر مریض هــای کرونایی به بیماری و 

سکته های قلبی و مغزی گرفتار شدند. 09150000348
بیشتر مردم می گویند: شوک بزرگ بورسی را صحبت های دو وزیر به وجود آورد  

که چند میلیون نفر را در اضطراب و تشویش برد و ده ها هزار نفر تا مرز سکته پیش 
رفتند؛ یعنی هزار برابر بیماران کرونا.  رئیس جمهور باید مراقب وزیران خود باشد تا 

صحبت های بی خود نکنند. 09380002461
آقای رئیس جمهور! شما پیش از عید غدیر اعالم کردید مرحله دوم فروش سهام  

عدالت یعنی 60 درصد، از فردای روز عید غدیر شروع می شود. ولی متأسفانه سایت 
فروش سهام هنوز هم باز نشده است. لطفاً برای باز شدن سایت فروش 60 درصد 

سهام به مسئوالن مربوط دستورات الزم را صادر فرمایید. 09150008334

آیت اهلل علم الهدی در »خطبه مجازی« نماز جمعه مشهد:

عزاداری سنتی میسر نیست، عزاداری مبتکرانه انجام دهید©
سیاست: آیــت اهلل علم الهدی در بیست و 
پنجمین هفته برگزار نشــدن نماز جمعه 
در مشهد مقدس، در قالب »خطبه مجازی« 
گفت: عزیزان مــا در هیئت ها حتماً نباید 
پیرو اجرای برنامه های سنتی باشند، بگویند 
حاال این برنامه ســنتی که همه ساله اجرا 
می کردیم، امسال در این موقعیت یا فضای 
باز قابل اجرا نیســت، برنامه ابتکاری داشته باشید. نوکری در خانه امام حسین)ع(، 
هر زمانی در یک شــکلی اقتضا می کند؛ بنا نیست نوکر سیدالشهدا)ع( همه بیایند 
یک جور نوکری کنند. 400 ســال پیش، 300 ســال پیش مردم مطابق آن زمان 
عزاداری می کردند، 400-300 ســال گذشــته، لباس ها، زندگی ها و شهرها تغییر 
کرده و عوض شــده، بیایید مطابق شــرایط امروز و این زمان عزاداری سیدالشهدا 
بکنید. به جای اجرای برنامه های سنتی، عزیزان ما برنامه های ابتکاری داشته باشند؛ 
برنامه های ســنتی به جای خود محفوظ اســت. امروز در شرایط خاصی که از نظر 
بیمــاری برای مردم ما پیش آمده و امکان تجمع نیســت، نباید تجمع کرد؛ تجمع 
مضر است؛ مردم بیمار می شوند. وی افزود: آقایی به من گفت چطور شد در بازارها، 
پاساژها، مراکز خرید و هواپیماها این قدر سخت گیری نمی کنند که در مسئله عزاداری 
سیدالشــهدا، اجرای برنامه های دینی و مساجد سخت گیری می شود؟ عرض کردم: 
آقای عزیز، ما عزاداری امام حسین)ع( را انجام می دهیم، عشق به والیت اهل بیت)ع( 
را بجا می آوریم، عبادت می کنیم خدا را برای نزدیک شدن به خدا و قرب پروردگار.  
مــا در خط تقوا می خواهیم خدا را عبادت کنیم؛ در خط اجرای حالل و حرام خدا 
می خواهیم عزاداری سیدالشهدا را برپا کنیم؛ اگر بنا شد عملی را به عنوان عشق به 
والیت اهل بیت)ع( انجام دهیم و در نتیجه عمل ما، یک نفر یک شــب تا صبح تب 

کند، نمی توانیم جوابش را در درگاه خدا بدهیم، جوابگوی این مسئله نیستیم.

همزمان با روز صنعت دفاعی صورت گرفت 

 رونمایی از موشک بالستیک شهید حاج قاسم ©
و موشک کروز شهید ابومهدی

ایسنا: جانشین وزیر دفاع با دستور رئیس 
جمهوری موشک بالســتیک شهید حاج 
قاســم و موشــک کروز ابومهدی، ساخت 
متخصصان صنعت هوافضای وزارت دفاع 
را درآستانه سالروز صنعت دفاعی رونمایی 
کرد. سردار سرتیپ پاسدار قاسم تقی زاده، 
جانشین وزیر دفاع در آیین رونمایی از این 
 دو موشــک راهبردی گفت: موشک شهیدقاسم، موشک بالستیکی است که با برد 
هزار و 400 کیلومتر، مایل پرتاب، کامالً تاکتیکی و بر خالف تمام موشک های مشابه 
آن در دنیا مبتنی بر کنترل آیرودینامیکی اســت؛ چیزی که در دنیا ســابقه ندارد؛ 
رسیدن به موشک شهید حاج قاسم حاصل تجربیات متعددی است که نمونه های آن 

در نمایشگاه اقتدار موشک های بالستیک به نمایش درآمده است. 
جانشین وزیر دفاع در تشریح مشخصات موشک راهبردی کروز گفت: ویژگی اصلی 
موشــک های کروز قابلیت شلیک از عمق اســت؛ در آینده نزدیک، نیروی دریایی 
راهبردی کشور نیز به آن مجهز خواهد شد که با تجهیز نیروهای مسلح ما به موشک 
شهید ابومهدی؛ امنیت مرزهای آبی از هزار کیلومتری تأمین خواهد شد. این موشک 
این قابلیت را دارد که در زمان های متفاوت و از چند مسیر مختلف به یک هدف برسد 
و بدین ترتیب پدافند دشمن در این حالت ناتوان و ناکارآمد خواهد شد. از سوی دیگر 
امیر سرتیپ امیر حاتمی، وزیر دفاع در گفت وگویی از مرحله آزمایشی موشک های 
کروز هوایی خبر داد و گفت: یک موشک کروز برد بلند هم برای هواپیماها داریم که 

امیدواریم بتوانیم آن را به موقع به اتمام برسانیم.

امارات در حال عبور از خطوط قرمز است©
سیاست: دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین الملل با اشاره به عادی سازی  روابط 
امارات و رژیم صهیونیستی گفت: امارات در حال عبور نابخردانه از خطوط قرمز امنیت 
جمعی منطقه است. حسین امیرعبداللهیان در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: 
» امارات  با باز کردن پای رژیم جعلی اســرائیل  به منطقه خلیج فارس، در حال عبور 
نابخردانه از خطوط قرمز امنیت جمعی منطقه اســت. از امروز هر اتفاقی در منطقه 
خلیج فارس رخ دهد که دســت پنهان یا آشکار صهیونیست ها در آن باشد، تبعات 

قطعی و سنگین آن عالوه بر صهیونیست ها، متوجه ابوظبی است«.

ونزوئال ادعاهای موشکی کلمبیا درباره ایران را رد کرد©
فارس: »خورخــه آریزا« وزیــر امور خارجه 
ونزوئال روز جمعه اتهامات اخیر دولت کلمبیا 
علیــه تهــران و کاراکاس را محکــوم کرد. 
به نوشــته خبرگزاری »اســپوتنیک«، »ایوان 
دوکه« رئیس جمهور کلمبیا مدعی شده بود: 
»اطالعات آژانس های اطالعاتی بین المللی که 
با ما کار می کنند، نشان می دهد که دیکتاتوری 
نیکالس مادورو عالقه مند اســت از طریق ایران به موشک های میان برد و دور برد دست 
پیدا کند«. وی در ادامه ادعاهایش گفت، این موشــک ها »هنوز وارد ونزوئال نشده اند« اما 
»ارتباطی در این زمینه وجود دارد که به طور ویژه تحت دستور ]والدیمیر[ پادرینو ]وزیر 
دفاع ونزوئال[ قرار دارد«. آریزا ضمن رد این ادعاها در حساب توییتری خود نوشت: »]دوکه[ 
در حال بازگشت به سمت داستان  سازی و برچسب زنی علیه ونزوئالست تا اذهان عمومی 
را از کشتار و خشونت افسارگسیخته و قاچاق غیر قابل کنترل مواد مخدر منحرف کند«.

 یکجانبه گرایی آمریکا در شورای امنیت 
با مخالفت فانتزی اروپایی ها رو به رو شد

بازی روانی با مکانیسم ماشه©

سیاست: باوجود مخالفت های همه جانبه با تالش 
آمریکا برای سوءاستفاده حقوقی از قطعنامه های 
سازمان ملل در زمینه ایران، مقام های کاخ سفید 
ضمن متهم کردن کشــورمان به عدم پایبندی 
به توافق هســته ای برجام، رسماً شورای امنیت 
را از خواســت خود برای فعال کردن »مکانیسم 
ماشــه« با هدف بازگرداندن تمام تحریم های ضد 
ایرانی آگاه کرد. توســل واشــنگتن به قطعنامه 
2231 شورای امنیت ســازمان ملل در راستای 
بازگرداندن تحریم ها علیه کشورمان در حالی است 
که واشنگتن خود پیشتر و به صورت یکجانبه از 
توافق نامه برجام خارج شــده و حق استناد به آن 
را نــدارد. وزیر خارجه آمریکا که روز پنجشــنبه 
این اطالعیه را به رئیس شورای امنیت ارائه داد، 
صحنه را برای نمایشی مهیا ساخت که می تواند 
برای اعتبار مهم تریــن و قدرتمندترین نهاد این 
سازمان جهانی )شورای امنیت( بحران آفرین باشد. 
همچنین پیش بینی می شود طرح این درخواست، 
به انزوای بیشتر آمریکا در سازمان ملل انجامیده و 
اعتبار شورای امنیت را در بوته آزمایش گذارد. نامه 
آمریکا روند 30 روزه ای را آغاز می کند که از لحاظ 
تئوریک می تواند به »بازگشــت خودکار« تحریم  
ســازمان ملل علیه ایران منجر شود. با این حال، 
کارشناسان گفته اند دولت آمریکا مسیر پرپیچ و 

خم و دشواری پیش رو دارد. 

تکروی آمریکا تهدیدی جدی»
همزمان با این تحول، وزیر امور خارجه در نامه ای 
به شــورای امنیت ســازمان ملل متحــد، اقدام 
غیرقانونی ایاالت متحده آمریکا برای سوءاستفاده 
از ســازوکارهای مندرج در توافق هسته ای برای 
احیای تحریم های ایران را مردود دانست. محمد 
جــواد ظریف در ایــن نامه تأکید کــرد ایاالت 
متحده به دلیل اعالم خروج از برجام هیچ حقی 
برای »احیای مفاد قطعنامه های لغو شــده« علیه 
ایــران را ندارد. ظریف همچنین رویکرد یکجانبه 
و نقض قواعد بین المللی از ســوی آمریکا را یک 
بدعت فوق العــاده خطرناک خوانده و تأکید کرد: 
این مسئله باید به صراحت و با قاطعیت از سوی 
شورا و اعضای آن رد شود. همچنین در متن این 
گزاره برگ )فکت شــیت( که از ســوی دستگاه 
دیپلماسی منتشر شده با رد اقدام آمریکا در تالش 
برای سوءاستفاده حقوقی از قطعنامه های شورای 
امنیت، به نقل از ظریف آمده است: هیچ گاه عبارت 
»اسنپ بک« در برنامه جامع اقدام مشترک )برجام( 
و یا در قطعنامه 2231 شورای امنیت ملل متحد 
اســتفاده نشده است، بلکه آمریکا به تعمد از این 
کلمه برای القای سرعت و خودکار بودن استفاده 
کرده است. جمله بندی در قطعنامه مزبور چنین 
اســت »احیای مفاد قطعنامه های لغو شده« که 
نیازمند فرایند زمانـبر دقیق - با هدف حفظ برجام 

و نه نابودی آن - است. 
وزیر امور خارجه کشــورمان روز گذشــته نیز با 
اشــاره به مخالفت همان دقایق ابتدایی روسیه، 
چین و اتحادیه اروپا با اقدام آمریکا برای استفاده 
از مکانیسم ماشه در اینستاگرامش نوشت: احتماالً 
دیگر اعضای شورای امنیت هم موضع مشابهی را 
اتخاذ خواهند کــرد و یک بار دیگر دولت ترامپ 
منــزوی و رســوا در صحنه جهان خواهد شــد. 
تاریخ شــورای امنیت چنیــن وضعیتی را به یاد 
ندارد. این بار هم به طرف آمریکایی نشان دادیم 
که »هیچ وقت یک ایرانــی را تهدید نکن«. دیگر 
مقام های کشــورمان هم اعالمیــه آمریکا برای 
فعال سازی مکانیسم ماشه را بی اعتبار و بی ارزش 
خوانــده و تأکید کرده اند واشــنگتن هیچ گاه به 

خواست نامشروع خود نخواهد رسید.

خنگ  و خنگ تر»
ایــن در حالی اســت که تنها ســاعاتی پس از 
درخواست آمریکا برای فعال سازی »مکانیسم ماشه« 
علیه ایران، تروئیکای اروپایی )انگلیس، فرانســه 
و آلمان( به عنوان سه کشور اروپایی امضاکننده 
توافق هسته ای 201۵ تأکید کردند آمریکا در سال 
201۸ از برجام خارج شده و نمی تواند مکانیسم 
ماشه را فعال کند. شــبکه آمریکایی »سی اِن اِن« 
با اشــاره به مخالفت حتی نزدیک ترین متحدان 
اروپایی واشنگتن با رویکردهای ایاالت متحده، این 
موضوع را بیانگر منزوی تر شدن دولت ترامپ در 
عرصه جهانی دانســته است. پیش از این روسیه 
ضمــن مخالفت با این رویکرد آمریکا خواســتار 
برگزاری جلسه اضطراری شــورای امنیت شده 
است. وزارت خارجه چین هم درخواست آمریکا 
برای فعال سازی مکانیسم ماشه را »فاقد منطق« و 

»اساس حقوقی« خوانده و رد کرده است.
در صحنه داخلی آمریکا هم سوزان رایس، مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید در دولت ســابق آمریکا 
اقدام واشنگتن در توسل به »مکانیسم ماشه« به 
منظور بازگرداندن تحریم های ایران را »خنگ بازی« 
توصیف کرد و درباره تضعیف حق وتوی آمریکا در 
نتیجه این اقدام هشدار داد. وی در پیامی توییتری 
در این باره نوشــت: »به راه انداختن »اسنپ بک« 
وقتی که ایاالت متحــده خودش ابتدائاً با خروج 
یکجانبه از توافق هسته ای ایران آن را نقض کرد، 
حق وتوی ایاالت متحده و رژیم های تحریم های 

جهانی را تضعیف خواهد کرد. خنگ  و خنگ تر«.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

شورای نگهبان 
که حزب سیاسی 
نیست، ما قانون و 
مقررات مشخصی 
دراین باره داریم 
و وضعیت پرونده 
افراد را با آن 
تطبیق می دهیم. 
انبساط و انقباض 
شورای نگهبان در 
چارچوب قانون 
تعریف می شود
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گزارش

ما نگفتیم ثبت نام نکنید یا ثبت نامتان خالف قانون است 
 راهبرد شورا قانون است، نه انبساط و انقباض سیاستمداران 
 از حرف هایی که تاکنون زدم پشیمان نیستم 
 گروه های سیاسی فعلی قبیله گرا هستند نه حزب 
 ثبت نام 16 هزار نفر در انتخابات مجلس نقض حقوق مردم بود 
 مجلس معیار بررسی صالحیت ها را کمی کند نه کلی 
 برخی اعضای شورا می گویند تکلیف شرعی و قانونی را انجام می دهیم  

و نیاز به توجیه ندارد
 دبیر شورای نگهبان هم مانند سایر اعضاست 
 همه اعضای شورای نگهبان به یک اندازه حق اعتراض و انتقاد دارند 
 فقط مجلس یازدهم حساس نبود، مجلس هفتم هم حساس بود 

کدخدایی در گفت وگوی تفصیلی با قدس از حواشی توصیه اش  به رد صالحیت  شده ها می گوید

نگفتیم ثبت نام نکنید...
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ارسال 145 پرچم متبرک رضوی برای هیئت های مذهبی سراسر کشور آستان:  مدیر انتظامات و تشریفات آستان قدس رضوی از ارسال 145 پرچم متبرک رضوی برای هیئت های مذهبی سراسر 
کشور خبر داد. روح اهلل رنجبر با اشاره به اینکه از سال 68 تاکنون بیش از 4 هزار و 500 پرچم به هیئت های مذهبی استان ها تحویل داده شده است، اظهار کرد: از روز گذشته 145 پرچم برای هیئت های مذهبی 

استان ها ارسال شده و 50 پرچم متبرک نیز در مراسم »اذن عزا« تحویل هیئت های مشهدی داده شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پیام تسلیت تولیت آستان قدس در پی درگذشت ©
برادر نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی

جنــاب آیت اهلل آقای حاج ســیداحمدعلم الهدی دامت برکاتــه. بااندوه ارتحال عالم 
جلیل القدر وبزرگوار مرحوم آیت اهلل آقای حاج سیدعبدالجواد علم الهدی )قدس سره( 
رابه محضر رهبرمعظم انقالب اسالمی )مدظله العالی(، حوزه علمیه تهران، حضرت عالی، 

بیت شریف وهمه ارادتمندان وشاگردان آن عالم واصل تسلیت عرض می کنم. 
آن فقیه اهل البیت )ع(که ازشــاگردان مرحوم آیت اهلل العظمی بروجردی وامام راحل 
عظیم الشأن بودند درعمربابرکت خویش آثار ارزنده علمی، فرهنگی، تربیتی واجتماعی 
ازخودبه یادگارگذاشتند.ازخداوند تبارک و تعالی، درجوارمضجع شریف ونورانی حضرت 
ثامن الحجج علی بن موســی الرضا سالم اهلل علیه، رضوان الهی وهم جواری بااولیاءاهلل 

رابرای روح پاک آن مرحوم وصبرواجربرای بازماندگان محترم مسئلت می نمایم.

آیین های عزای حسینی در حرم حضرت رضا)ع( آغاز شد

© jآیین صالت؛ اعالم سوگواری اباعبداهلل الحسین
قدس:  در نخستین روز از ماه محرم الحرام 
خادمان بارگاه منور رضوی در آیین سنتی 
صالت، آغاز عــزاداری حضرت اباعبداهلل 

الحسین)ع( را اعالم کردند.
همه ســاله در نخســتین روز از ماه 
محــرم و همزمــان با فرا رســیدن 
روزهای ســوگواری حضرت اباعبداهلل 

الحســین)ع( مراســم صالت با حضور خدام بارگاه منور رضوی اجرا می شود. 
صالت که یکی از مراسم های آیینی حرم مطهر رضوی است و قدمتی 300 ساله 
دارد، در نخستین روز از ماه محرم و یک ساعت پس از طلوع آفتاب اجرا می شود 
و خادمان بارگاه منور رضوی ابتدا مقابل پنجره فوالد صحن انقالب اسالمی گرد 
هم می آیند و با قرائت نوحه و مدیحه اشعاری را در وصف حضرت سیدالشهدا)ع( 
قرائت می کنند. خدام رضوی سپس به سمت هشت گلدسته  واقع در صحن های 
انقالب اسالمی، گوهرشاد، جمهوری و ایوان ولیعصر صحن جامع رضوی رفته و 

متن صالت را قرائت می کنند.
این مراسم صبح جمعه از ساعت 7 صبح در صحن انقالب اسالمی آغاز شد و جمعی از 
خادمان و مداحان اهل بیت)ع( با نوحه سرایی و مدیحه سرایی روزهای عزاداری سرور و 

ساالر شهیدان را اعالم کردند.
در این آیین همچنین تعدادی از خدام با حضور در مأذنه گلدسته ها بخش هایی از شعر 
محتشم کاشانی معروف به »باز این چه شورش است که در خلق عالم است« را همخوانی 
کردند و ســپس جمعی از ذاکران و مداحان اهل بیت)ع( در مصیبت امام حسین)ع( 
مرثیه ســرایی نمودند و فرا رســیدن این روزها را به پیشگاه ولی عصر)عج( و حضرت 

رضا)ع( تسلیت عرض کردند.

محفل شیرخوارگان حسینی، عزای کوچک ترین سرباز سیدالشهدا)ع( »
همزمان با نخستین جمعه ماه محرم الحرام محفل شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
در این محفل معنوی که صبح روز گذشته به صورت استودیویی و بدون حضور زائران 
در رواق بزرگ امام خمینی)ره( حرم مطهر رضوی برگزار و از رسانه  ملی و فضای مجازی 
پخش شد، ذاکران و مرثیه سرایان اهل بیت)ع( در سوگ طفل شیرخوار سیدالشهدا)ع( 

حضرت علی اصغر)ع( مرثیه سرایی کردند.
قرائت آیاتی از کالم اهلل مجید توســط احمدرضا بصیری فر و اجرای برنامه مداحی و 
مرثیه توسط مهدیار خراسانی از مداحان نوجوان و جعفر مالئکه از جمله برنامه های 

این مراسم بود.
در این مراسم همچنین حجت االسالم شهاب مرادی به ایراد سخنرانی درباره کوچک ترین 

سرباز سیدالشهدا)ع( در کربال پرداخت.
گفتنی اســت حرم مطهر رضوی همه ساله در نخســتین جمعه ماه محرم الحرام که 
روز بزرگداشــت حضرت علی اصغر)ع( است شاهد برگزاری یکی از بزرگ ترین محافل 
شیرخوارگان حسینی بود که این مراسم امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا به صورت 

استودیویی و بدون حضور مخاطبان برگزار شد.

 آستان   تولیت آستان قدس رضوی گفت: امسال 
محرم با رزمایش مواسات و دست گیری از نیازمندان 

فرهنگ اباعبداهلل)ع( را احیا کنیم.
حجت االســالم  والمســلمین احمد مــروی عصر 
پنجشنبه 30 مردادماه در آخرین روز ماه ذی  الحجه 
و در آســتانه ماه محرم، در آیین سنتی اذن عزا که 
با رعایت دستورالعمل های بهداشتی با حضور تعداد 
معــدودی از خادمان و زائــران بارگاه قدس رضوی 
در صحن انقالب اســالمی حرم مطهر امام رضا)ع( 
برگزار شــد، به محدودیت های ایجاد شده به سبب 
شیوع ویروس کرونا اشــاره و اظهار کرد: متأسفانه 
محدودیت هایی در زیارت اماکن مقدسه، هیئت های 
مذهبی و مراســم های روضه خوانی به وجود آمده 
که حقیقتاً کام همه را تلخ کرده اســت؛ هر کسی 
که کمترین عشــق و عالقه به اهل  بیت عصمت و 
طهارت)ع( داشته باشد، این شرایط موجود برایش 

بسیار سخت و دردناک است.
وی ادامــه داد: محرم امســال ســوگ عاشــورا و 
محدودیت های برگزاری مراسم  مذهبی، غم و اندوه 
محبان اهل  بیت)ع( را مضاعف کرده اســت، محرم 
امســال عزاداری ها باید برگزار و نــام اباعبداهلل)ع(، 
روضه هــا و ســوگواری ها نباید کمرنگ شــود؛ اما 
عزاداران و عاشــقان امام حسین)ع( مراقب باشید و 
به  گونه ای عمل نکنید که بدخواهان بگویند عزاداری 

مسلمانان و شیعیان با عقالنیت همراه نیست.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه اســالم 
دین منطق و عقالنیت اســت، بــر ضرورت رعایت 
دســتورالعمل های بهداشــتی در برگزاری مراسم 
عزاداری تأکید و عنوان کرد: امسال عزاداری ها باید با 
شور و احساس همراه با رعایت کامل نکات بهداشتی 
برگزار شــود و این مهم امکان پذیر و شدنی است. 
نباید به بدخواهان اجازه ایجاد دوگانگی »میان دین 
و عقالنیت« داد، عده ای به دنبال ایجاد این دوگانگی 
هســتند. وی گفت: مردم و عزاداران اباعبداهلل)ع( 
مراقب باشند و اجازه ندهند عده ای »دوگانه عزاداری 
و ســالمت« ایجاد کنند؛ محرم امســال باید جلوه 
عزاداری در کنار رعایت نکات بهداشتی برای صیانت 

از سالمت مردم باشد.

احیای فرهنگ اباعبداهلل)ع( با رسیدگی به »
نیازمندان

حجت االسالم  والمسلمین مروی کمک به نیازمندان 

و دســت گیری از مســتمندان را از شاخصه های 
برجسته سیره امام حسین)ع( معرفی کرد و با اشاره 
بــه روایتی از امام حســین)ع( مبنی بر اینکه »نیاز 
مردم به شــما از نعمت های خداوند بر شماست«، 
گفت: در محرم امســال با مواسات جلوه دیگری از 
عاشورا و مکتب اباعبداهلل الحسین)ع( را به نمایش 
بگذاریم؛ بسیاری از خانوارهای محترم و آبرومند که 
دارای شــغل بودند و هیچ  گاه دست نیاز به  سوی 
دیگران دراز نمی کردند، امروز به دلیل شرایط خاص 
حاصل از شیوع کرونا با مشکالت معیشتی روبه رو 
شده اند، امسال فرهنگ اباعبداهلل)ع( را با رسیدگی به 

نیازمندان احیا کنیم.
وی افزود: دســت گیری از نیازمنــدان از جلوه های 
مکتب اباعبداهلل)ع( است؛ هر فقیر و نیازمندی که 
وارد مدینه می شد و دست نیاز به  سوی مردم دراز 
می کرد، او را به خانه امام حسن)ع( و امام حسین)ع( 
هدایت می کردند و هیچ مســکینی نبود که به این 

بزرگواران مراجعه کند و دست  خالی برگردد.
تولیت آســتان قدس رضوی خطاب به هیئت های 
مذهبی که امسال با محدودیت در اطعام و نذورات 
روبه رو هســتند، گفت: هیئتی ها شــاید امســال 
پذیرایی ها و نذورات خود را نتوانند همچون سال های 
گذشته اجرا کنند، اما راه خیر بسته نیست، هیئت ها 
می توانند غذای نذری خود را به  صورت مواد غذایی 
خشک و اقالم بهداشتی آبرومندانه و عزتمندانه به 

نام و ذیل پرچم اباعبداهلل)ع( میان 
نیازمندان توزیع کنند.

عاشورا مکتب و نهضتی ساری »
و جاری در همیشه تاریخ

حجت االســالم  والمسلمین مروی 
عاشــورا را مکتب و نهضتی ساری 
و جاری در همیشــه تاریخ خواند و 
اظهار کرد: عاشورا تنها واقعه ای تلخ 
که در مقطعــی از تاریخ رخ داده و 
ســپس پایان یافته باشــد نیست، 
عاشــورا جریانی زنــده، جاویدان، 
الهام بخش و هدایتگــر برای تمام 

حق جویان در طول تاریخ است.
وی ابراز کرد: عاشورا برای تمام مبارزان و جهادگران 
راه حــق، حقیقت و آزادگی و تمام کســانی که در 
عالم بشــریت جویای شرافت انســانی و سعادت 
ابدی هســتند؛ قطب نما، الگو و اسوه ای بی نظیر و 
شاخص است. تولیت آستان قدس رضوی مسئولیت 
محبان، عاشــقان و ارادتمندان به ســاحت قدسی 
اباعبداهلل الحســین)ع( را در حفظ میراث عظیم و 
گرانقدر عاشــورا بسیار خطیر دانست و عنوان کرد: 
محبان اباعبداهلل)ع( مسئولیت خطیری در مراقبت 
از فرهنگ و معارف نورانی و حیات بخش عاشورا بر 

عهده دارند.

وی در ادامــه بــه تبییــن پیام 
نهضت عاشورا پرداخت و گفت: 
دشمن شناســی  جهل زدایــی، 
بهنــگام، شــهامت در اتخــاذ 
و  ســخت  تصمیم هــای 
سرنوشت ســاز، ظلم ســتیزی و 
مقاومــت و ایســتادگی در برابر 
طاغوت ها و امویان زمان، پیام های 
محوری حرکت حضرت اباعبداهلل 

الحسین)ع( هستند.
حجت االسالم  والمسلمین مروی 
هیئت های  و  محافــل  افــزود: 
روضه خوانی  و مجالس  عزاداری 
اباعبداهلل الحسین)ع( باید در کنار 
شــور از شعور نیز برخوردار و توأم با احساسات باید 

بصیرت افزا و معرفت زا نیز باشد. 

شور حسینی همراه با شعور حسینی»
تولیت آســتان قدس رضوی با بیــان اینکه باید 
مراسم عزاداری اباعبداهلل)ع( را هر سال پرشورتر 
و گســترده تر از سال گذشته برگزار  کنیم، عنوان 
کــرد: در مجالس عزاداری عاشــورا باید شــور 
حسینی همراه با شعور حسینی باشد و نباید تنها 
به احساس و شور بسنده کرد؛ عاشورا یک مکتب 
و دارای پیام است و ما باید در مجالس عزاداری، 

انتقال دهنده این پیام زندگی ســاز و حیات بخش 
اباعبداهلل)ع( به نسل جدید باشیم.

وی بــا تأکید بر اینکه فرهنگ حســینی و معارف 
عاشــورا باید در زندگی و رفتار عزاداران حســینی 
نمایان باشــد، تصریح کرد: امام حســین)ع( خالق 
عاشوراســت و این خالق بهتریــن تعریف را پیش 
روی عاشقان و ارادتمندان خود قرار داده است؛ امام 
حسین)ع( در وصیت نامه خود خطاب به محمد بن 
َّما َخرْجُت لَِطلَِب إالصالِح فی  حنفیه می فرماید: »إِن
أُمَِّه َجّدی، أُریُد أْن آَُمَر بالَمعروِف و أنهی َعِن المنَکِر َو 
اَسیُر بِسیَرهِ َجّدی و أبی« من برای اصالح امت جدم 

و امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم. 

امام حسین)ع( شهید جهل مردم»
افــزود:  مــروی  حجت االســالم  والمســلمین 
اباعبداهلل)ع( برای امــر به  معروف و نهی از منکر 
و اصالح باورهای غلط ایجاد شده در جامعه قیام 
کرد و چه منکر و انحرافی باالتر از اینکه اســالم 
اموی و جاهلی، جانشــین اسالمی نبوی و علوی 
شــود؛ امام حســین)ع( برای مبارزه با این منکر 

کربال را آفرید و عاشورا را خلق کرد.
وی حکومت اموی را بنا شــده بر پایه جهالت مردم 
عنوان و با بیان اینکه بنی امیه از جهالت مردم حداکثر 
سوءاستفاده را کردند، بیان کرد: این جهل مردم بود 
که معاویــه را به حکومت رســاند و همان جهل، 

امام حسین)ع( را در روز عاشورا شهید کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی اصالح فکر و اندیشه 
جامعــه و باورهای غلطی که در طول ســال ها در 
ذهن مردم قرار داده  شــده بود که در نتیجه آن ها 
یزید بن معاویه، خلیفه رسول اهلل خوانده می شد را از 
اهداف اصلی قیام امام حسین)ع( خواند و عنوان کرد: 
اباعبداهلل الحسین)ع( قیام کرد تا مردم را از جهالت و 
سرگردانی که موجب انحراف اسالم شده بود نجات 

دهد و به این واسطه جامعه را اصالح کند.
حجت االسالم  والمسلمین مروی با طرح این پرسش 
که آیا با دفن یزید و از بین رفتن سلسله بنی امیه و 
امویان جریان باطل و ضد دین و ضد اسالم نبوی از 
بین رفته یا همچنان باقی است؟ گفت: معرفت به 
اباعبداهلل)ع( یعنی بشناسی که امروز نماینده اسالم 
اموی چه کسی است، عاشورا چرا اتفاق افتاد و امروز 
چه وظیفه ای داریم و چه کنیم که حسینی باشیم و 

جزو اصحاب اباعبداهلل)ع( قرار بگیریم.

عزاداران اجازه 
ندهند عده ای 

»دوگانه عزاداری 
و سالمت« ایجاد 

کنند؛ محرم امسال 
باید جلوه عزاداری 

در کنار رعایت 
نکات بهداشتی 
برای صیانت از 

سالمت مردم باشد

بــــــــرش

تولیت آستان قدس در مراسم اذن عزا در حرم رضوی: 

امسال با رسیدگی به نیازمندان، فرهنگ حسینی را احیا کنیم
س
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 ب��رگ س��بز  و س��ند خ��ودرو س��واری پراید مدل 
1386 ب��ه ش��ماره انتظام��ی   284 ه 94 ایران 36 
به رنگ  س��فید-روغنی ش��ماره موتور2063722 
و شماره شاس��ی S1412286347755 به مالکیت 
مه��دی غف��وری ف��رد مفق��ود گردی��ده و از درجه 

اعتبار س��اقط می باش��د  .
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س���ند گمپانی و برگ فروش و برگ س���بزوانت پیکان 
م���دل1384 ب���ا ش���ماره پ���اک ای���ران52-234 ط 11 
رنگ س���فید روغنی ش: موت���ور 11284086954 ش: 
شاس���ی12163321 به مالکیت علی قنبر رش���ید ش: 
ملی 9785998 085 ف: حسین، مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط است ,ع
99

05
39
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تناد ردی��ف 40102009 
بودجه س��ال 99در نظر دارداجرای جدول ضلع جنوب 
کمربندی ش��مال غ��رب را به مبل��غ 9/700/000/000 
ریال به پیمانکارواجد شرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  مراجع��ه   www.sabzevar.ir آدرس 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 485/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقص��ه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 13/10روز پنجشنبه 
مورخ 99/6/20 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز ش��نبه م��ورخ99/6/22در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه«
 نوبت اول
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
ش��هرداری س��بزوار ب��ه اس��تناد ردی��ف 60602003  
بودجه س��ال 99 در نظر داردتکمیل س��وله حس��ینیه 
ب��ه  ری��ال   2/700/000/000 مبل��غ  مزارش��هدارابه 
پیمان��کار واج��د ش��رایط واگ��ذار نمای��د. متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایند یا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
نمایند.مبل��غ  مراجع��ه   www.sabzevar.ir آدرس 
س��پرده ش��رکت در مناقص��ه مع��ادل 135/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخری��ن  مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 13/10روز پنجشنبه 
م��ورخ 99/6/20 می باش��د.مناقصه رأس س��اعت 10 
صب��ح روز ش��نبه م��ورخ99/6/22در محل س��ازمان 

عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت اول
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ش��هری  فضاه��ای  بازآفرین��ی  و  عم��ران  س��ازمان   
 40102002 اس��تنادردیف  ب��ه  س��بزوار  ش��هرداری 
بودجه س��ال99در نظر دارداجرای جدول ضلع جنوب 
کمربندی ش��مال غرب را به مبل��غ 26/000/000/000 
ریال به پیمانکارواجدشرایط واگذارنماید.متقاضیان 
م��ی توانن��د جه��ت دریافت اس��نادمربوطه ب��ه امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کس��ب 
اطالعات بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس 
حاص��ل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
مبل��غ  نماین��د.  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه معادل 1/300/000/000 
ری��ال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقص��ه و 
تحوی��ل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری ساعت 13/10روز پنجشنبه 
مورخ 99/6/20 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح 
روز ش��نبه م��ورخ99/6/22در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی سرپرست سازمان

 »آگهی مناقصه«
 نوبت اول
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداش�تی ، درمانی زاهدان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای مش��روحه ذیل ، مطابق برنامه تعیین ش��ده را از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( برگزار نماید.

شماره فراخوان نوع ضمانتنامه حداقل شرایط برای دریافت اسناد مبلغ تضمین)به واحد ریال( موضوع مناقصه نوع مناقصه شماره مناقصه

2099004526000111 ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی رتبه 5 تاسیسات از برنامه و بودجه و گواهی صالحیت ایمنی 329.700.000 امور راهبردی و نگهداشت تاسیسات معاونت فرهنگی و امور دانشجویی دانشگاه عمومی یک مرحله ای 99/6-118

2099004526000112 ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی رتبه 5 تاسیسات از برنامه و بودجه و گواهی صالحیت ایمنی 384.400.000 امور راهبردی و نگهداشت بیمارستان امام خمینی )ره( خاش عمومی یک مرحله ای به 
همراه ارزیابی فشرده 99/6-119

2099004526000113 ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی رتبه 5 تاسیسات از برنامه و بودجه و گواهی صالحیت ایمنی 288.600.000 امور راهبردی و نگهداشت تاسیسات بیمارستان رازی سراوان عمومی یک مرحله ای 99/6-120

2099004526000114 ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی رتبه 5 تاسیسات از برنامه و بودجه و گواهی صالحیت ایمنی 1.214.400.000 امور راهبردی و نگهداشت تاسیسات بیمارستان حضرت علی ابن ابیطالب زاهدان عمومی یک مرحله ای به 
همراه ارزیابی فشرده 99/6-121

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
س��امانه تدارکات الکترونیکی )س��تاد( به آدرس Setadiran.ir  انجام خواهد ش��د ، و الزم اس��ت مناقصه گران در 
ص��ورت عدم عضویت قبل��ی ، کلیه مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور را جهت دریافت گواه��ی امضای الکترونیکی 

اقدام نمایند ،و در مناقصه اعالم شده شرکت کنند .
*محل دریافت اس�ناد مناقصه: مناقصه گران جهت دریافت اس��ناد مناقصه ب��ه آدرس Setadiran.ir  مراجعه 
نمایند. و در صورت نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 05433372140) اداره امور قراردادها و مناقصات 

دانشگاه( تماس حاصل نمایند.

*ضمنا مناقصه گران جهت کس��ب اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه به اداره قراردادها و مناقصات به نش��انی زاهدان- بزرگراه خلیج فارس ، میدان دکتر حس��ابی مجتمع اداری پردیس مراجعه یا به ش��ماره تلفن 05433372140 تماس حاصل نمایند و 
همچنین جهت ارائه پاکت الف )تضمین شرکت در مناقصه( در موعد مقرر به دبیرخانه مدیریت حراست دانشگاه علوم پزشکی و نشانی فوق مراجعه نمایند. *هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.                                     م الف:408   شناسه آگهی:953879

از روز شنبه مورخ 1399/06/01 لغایت روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 مهلت دریافت اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی ستاد:

تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 آخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد:

تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 آخرین مهلت تحویل نسخه فیزیکی پاکت الف به دبیرخانه حراست دانشگاه

از ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/06/25 تاریخ گشایش پاکات مناقصه:

20 روز کاری و برای یک دوره قابل تمدید می باشد. مدت اعتبار پیشنهاد:

آگهی تغییرات شرکت خدمات بازرگانی و حمل 
شرق  شمال  همیاران  اقتصادی  توسعه  و  نقل  و 
و   47651 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت 

شناسه ملی 10380641381
مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,04,09
مشهد  ثبتی  واحد  در  شرکت  محل   -  1  :
جانباز  بلوار  سجاد  محله  مشهد  آدرس  به 
صفر  پالک  سجاد-  بولوار  جنوبی)سجاد1( 
ساختمان روزنامه قدس طبقه اول کد پستی: 
9187790001 تغییر یافت و ماده مربوطه در 

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

)948347(
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مبین  هوشمند  های  سازه  شرکت  تغییرات  آگهی 
ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 

64257 و شناسه ملی 14007529866

عادی  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1399,03,01 مورخ 
ذیل  قرار  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : شد 
گردیدند: خانم زهره محمد شاهی  انتخاب 
حامد  آقای   0011517239 کدملی  به  مقدم 
برای   0932362699 کدملی  به  نیک  عامل 

انتخاب گردیدند. مدت دوسال 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)948309(
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آگهی تغییرات شرکت ایراک تجارت آریان 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 46427 

و شناسه ملی 10380627530

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1398,04,22 مورخ  العاده  فوق 
اتخاذ شد : صورتهای مالی سال مالی منتهی به 10 
دی ماه 1397 مورد تصویب قرارگرفت . موسسه 
کاوشگران  آفاق  مدیریت  وخدمات  حسابرسی 
بازرس  سمت  به   10380152313 ملی  شناسه  به 
ملی  شماره  به  جوادی  پرویز  آقای  و  اصلی 
5539417471 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکسال مالی تعیین گردیدند . روزنامه قدس 
گردید. تعیین  شرکت  های  آگهی  درج  جهت 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948277(
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پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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انتشار کتاب »رنج و رهایی در آموزه های اسالمی و عرفان های نوپدید« اندیشه: کتاب »رنج و رهایی در آموزه های اسالمی و عرفان های نوپدید« تألیف حجت االسالم علی ناصری راد، توسط انتشارات حوزه علمیه 
خراسان به چاپ رسید. در دهه های اخیر، در جوامع غربی مکاتبی معنویت گرا پدید آمدند تا بر رنج های انسان معاصر که گرفتار زندگی مدرن امروزی شده مرهمی بگذارند. این مکاتب غالباً نگاهی بدبینانه به رنج دارند و راه هایی 
برای رهایی از آن مطرح می کنند. این اثر، آموزه های اسالمی و آموزه  های عرفان های نوپدید در موضوع رنج را با یکدیگر مقایسه کرده و با نقد آموزه های  عرفان  های نوپدید، برتری آموزه های اسالمی را در این موضوع نشان می دهد.

نقش خانواده در تربیت نسل حسینی©
حجت االسالم محسن الویری، استاد دانشگاه 
باقرالعلوم )ع( در یادداشتی به بحث برگزاری 
عزاداری محرم در شرایط شیوع کرونا پرداخته 
 کــه بخشــی از آن را در ادامــه می خوانید. 
سه پیشنهاد جدید برای عزاداری در شرایط 

جدید بیان شده که چنین است:

گسترش آداب و آیین های کمتر مورد توجه به جای آداب و آیین های رایج»
شاید کمتر شعائر اسالمی است که به اندازه عزای سیدالشهدا)ع( دارای آداب و آیین های 
فراوان و گوناگون باشــد. پاره ای از این آداب و آیین ها مانند روضه خوانی، سینه زنی، توزیع 
نذورات و پوشیدن لباس مشکی به گونه ای موردپسند، گسترش و عمومیت یافته است، اما 
پاره ای دیگر چنین نیست و هر چند شناخته شده است اما به صورت مطلوب رواج ندارد. 
مانند نصب پرچم عزاداری بر سر در منازل و کوچه و بازار، سالم فرستادن بر حسین)ع( به 
هنگام نوشیدن آب و... . اگر امسال شرایط مناسبی برای اجرای برخی شعائر که رواج مطلوبی 
داشــته است، وجود ندارد چه منعی برای اقامه و گســترش برخی دیگر از آن ها که رواج 
مطلوبی نداشته است، وجود دارد؟ از نظر تکریم محرم و عاشورا، چه تفاوتی بین شعائری 
که قبالً گسترش بیشتری یافته بود و شعائری که اکنون زمینه گسترش آن ها فراهم آمده 
وجود دارد؟ با این نگاه، اقتصاد محرم نیز هیچ آســیب نخواهد دید، زیرا بخش عمده آن 
مانند نذورات که به قوت خود باقی است جایگزین های گوناگون و تازه ای پیدا خواهد کرد.

تقویت بهره گیری از فضای موسوم به فضای مجازی»
بهره گیری از فضای مجازی برای پاسداشت و گسترش فرهنگ اسالمی امری بسیار بدیهی، 
رایج و گریزناپذیر است؛ با وجود این، شاهد پاره ای اظهارنظرهای شگفت در مخالفت صریح 
یا ضمنی با جایگزین شدن این فضا به جای فضاهای سنتی برگزاری مراسم عزاداری هم 

بوده ایم تا آنجا که حتی آن را به برنامه و توطئه دشمنان هم نسبت داده اند.
واژه مجازی در زبان فارســی در برابر کلمه انگلیسی Virtul به کار رفته است. این واژه به 
دلیل تضاد با کلمه حقیقت )حقیقت و مجاز( یک بار معنایی سلبی در زبان فارسی دارد 
که این بار منفی در زبان انگلیسی برای کلمه ورچوآل وجود ندارد. دنیای موسوم به دنیای 
مجازی از واقعی ترین واقعیت های زندگی کنون ماست و معنای آن حقیقی نبودن نیست، 
Virtul در اصل به معنای نزدیک به واقع، نازل منزله واقع، در حکم واقع بودن و مانند آن 
است و فضای مجازی هم بر همین اساس یعنی فضای نزدیک به واقع و نازل منزله واقع، 

شاید اگر کلمه دیگری برای ترجمه این کلمه برگزیده می شد، مشکالت ما کمتر بود.
همان طور که وقتی سخنرانی افراد از رسانه ملی پخش می شود آنچه ما در منزل می شنویم 
صدای واقعی آن ها نیست بلکه بازتولید صدای آن ها به مدد ابزارهای جدید ارتباطی است، 
گسترش عزاداری در این فضا هم به معنای بهره گیری از یک فضای واقعی برای تولید و 
بازتولید گونه های مختلف نزدیک به واقع عزاداری برای سیدالشــهدا)ع( است. جایگزین 
شدن موقت و فعال شدن دائم ظرفیت های این فضا در برابر فضای سنتی برگزاری عزاداری 
چه منعی دارد؟ مگر همین شــبکه های اجتماعی نیستند که ظرفیت موج آفرینی آن ها 
در کشورمان در مناســبت های مختلف رصد می شود؟ چگونه است که فعال شدن این 
ظرفیت بزرگ و جایگزین شدن موقت آن برای شکل های سنتی عزاداری برای عزاداری 

سیدالشهدا)ع( در شرایط کنونی کم اهمیت یا کم بها انگاشته می شود؟

اجرای الگوی »هر خانواده، یک حسینیه«»
اکنون شرایطی فراهم آمده که می توان ظرفیت های یک کانون دیگر به نام خانواده را 
هم برای فرهنگ پذیری عاشورایی فعال کرد. خانواده اصلی ترین کانون تربیت شهروند 
فرهیخته ارزش مدار اســت و الگوی »هر خانواده، یک حسینیه« که هنوز به صورت 
گسترده و روشمند تجربه نشده اســت، می تواند تا حد بسیار زیاد خأل ناشی از عدم 
برگزاری مراسم پرازدحام سنتی را جبران کند. دریغ است که این فرصت مناسب، آسان 
از دست برود. سالمت روان جامعه که در محافل عزای سیدالشهدا)ع( تأمین می شد 
اکنون می تواند با مدیریت بهتر در محیط خانواده پی گرفته شــود. شرایط کرونایی 
فرصتی بســیار عالی برای زنده ســاختن و زنده نگه داشتن بخشی فراموش شده از 
نقش و کارکردهای خانواده برای تربیت نسل حسینی است، البته این موضوع نباید در 
حد شعارهای احساسی باقی بماند و اجرای درست آن در گرو یک رشته مطالعات و 

بررسی های روشمند و برنامه ریزی های دانش محور است.

 اندیشه/ افتخاری   همواره در طول تاریخ با 
توجه به کثرت راویــان و مداحانی که در حوزه 
روایت و مرثیه خوانی برای قیام عاشــورا فعالیت 
داشــته اند راه برای تحریف و دست بردن در این 
وقایع مهم تاریخی باز بوده اســت، این موضوع 
از این نظر بســیار حائز اهمیت اســت که یک 
روایت جعل شــده از یک قیام می تواند اهداف و 
ارزش هــای آن را به طور کلی وارونه کند. همان 
طور که امروزه نیز مشاهده می شود آنچه در اکثر 
قریب به اتفاق جلسات مرثیه خوانی دیده می شود 
پرداختن به ابعاد عاطفی این نهضت و دور شدن 
از عقالنیتی است که در پس احساسات و عواطف، 
کمرنگ و کمرنگ تر شــود. برای بازخوانی وجوه 
عقالنیت در قیام عاشورا با دکتر قدرت اهلل بابایی، 
عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه خوارزمی 
و نویسنده کتاب عقالنیت شیعی و نهضت عاشورا 
گفت وگویی را انجام دادیم که متن آن را در ادامه 

می خوانید. 

به عنوان پرسش نخست بفرمایید عنصر   
عقالنیت در قیام عاشورا چه جایگاهی دارد؟
نقش عقالنیت در گفتار و رفتار امام حسین)ع( 
در نهضت عاشــورا، هم مبتنی بــر نتیجه بود و 
هم بر وظیفه دینی او. همچنین عقالنیت ایشان 
دربرگیرنده جایگاه شایسته سه متغیر مهم هدف، 
روش و ابزارهای به کارگرفته شده در یک نهضت 
دینی است. درباره مورد نخست و عقالنیت ناظر 
به نتیجه و وظیفه باید گفت امام حسین)ع( هم 
به نتایج زمان قیام نظر داشت و هم به نتایج پایدار 
بعدی که این قیام منشأ ظهور آن ها خواهد شد. 
نتایج مهم زمان قیام شامل آشکار کردن فساد و 
مشروعیت نداشتن حکومت بنی امیه و دمیدن 
روح تعهــد در مردم به خواب رفته آن زمان بود. 
تا جایی که بر اثر این بیداری و قیام های ناشی از 
آن، تا 70 سال پس از آن بنی امیه نابود می شود. 
همچنین از نتایج عقالنیت طوالنی مدت نهضت 
عاشــورا، تداوم روحیه ظلم ستیری در شیعیان و 
دیگــر آزادی خواهان جهــان و تضمین پایداری 
سیره نبوی و علوی در جوامع مسلمان و شیعی 
بود تا جایی که به زندگی انسان مسلمان معنایی 
خــاص می دهد. در خصــوص عقالنیت ناظر به 

وظیفه، می توان به تأکیدات خاص امام بر منشأ 
قرآنی و نبوی قیام خود اشــاره کرد؛ یعنی قیام 
علیه ظلم و دســتگاه ظالم برای برقراری عدالت، 
آزادی و امــر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای 
همگانی و اصیل به شــمار می رود که حتی اگر 

نتایج موقتی دنیوی نیز نداشته باشد، هر انسان 
آزادی خواهی در هر شرایط و زمان، موظف به قیام 
علیه آن است. بنابراین، نهضت عاشورا، ترکیبی از 
عقالنیــت نتیجه و وظیفه بود که در آن، وظایف 
دینــی و عقالنی برای تحقق نتایج کوتاه مدت و 

دراز مدت به تناســب شرایط، 
مختلف و متغیر بود. تشــکیل 
حکومت در کوفه می توانســت 
تنها به عنــوان نتیجه ای اولیه 
از قیام در نظر گرفته شــود که 
اگر محقق می شــد، در خدمت 
اهداف و نتایــج طوالنی مدت 
مثــل آزادی، عدالــت و امربه 

معروف و نهــی از منکر بود. به 
همین دلیل باید بگوییم وظایف 
دارای کارکردهــای نتیجــه ای 
هستند که نتایج آن ممکن است 
زودتر یا در ادوار بعدی محقق و 

متجلی گردند.

پیش،    به سؤال  پاسخ  در 
به رابطه اهــداف، روش ها و 
عاشــورا  نهضت  در  ابزارها 
اشاره کردید، در این خصوص 

بیشتر توضیح می دهید؟
 به طور کلــی باید گفت ابزارها 

و روش ها به ســبب ســیالیت خود، به تناسب 
وابستگی به اهداف ایفای نقش می کنند. اهداف 
اگــر اصیل باشــند، مانند احیای دیــن، امر به 
معــروف و نهی از منکر، اقامــه عدالت و دفاع از 
آزادی، در شرایط مختلف با روش های گوناگون 
آشکار می شــوند. برای مثال، نحوه تجلی اهداف 
در رویارویی امام با حاکم مدینه، با آنچه در برابر 
مروان رخ می دهد متفاوت بوده و این دو با وصیت 
امام به برادرش متفاوت است. همان طور که نوع، 
بیان و روش امام در بیان اهداف قیام در رویارویی 
با سپاه حر و سپاه عبیداهلل نیز متفاوت است. اما 
باید دقت داشت که روح حاکم بر همه روش های 
گفتاری و رفتاری امام تأکید بر اهداف قیام یعنی 
امر به معروف و نهی از منکر اســت. پس به طور 
کلی الزمه عقالنیت قیام، وحدت در اهداف همراه 
با کثرت در روش ها و ابزارهای به کار گرفته شده 
در بیان اهداف اســت که هر دو این ها در نهضت 

عاشورا متجلی است.

امروزه درباره نهضت عاشورا    فهمی که 

عقالنی  چقدر  دارد  وجود 
از  برخاسته  چقدر  و  است 

احساسات؟
به نظر می رســد نقش عنصر 
احساسی و عاطفی غلبه دارد 
و اصــرار بیش از حــد بر این 
موجب  اســت  ممکن  عنصر، 
فراموشــی هدف های دینی و 
سیاسی نهضت عاشــورا شود. 
این آسیبی است که متأسفانه 
امروزه دامنگیــر برخی جوامع 
مداحی اســت، آن ها به منظور 
برانگیختن احساسات و عواطف 
مردم می کوشند با اصرار افراطی 
بر صحنه خونین و خشــونت 
بــار عاشــورا و در برخی موارد 
بــا دخالــت دادن قــوه تخیل 
خود و افزودن جعلیاتی به این 
صحنه ها، اشــک بیشــتری از 
مردم جاری کنند که در نهایت 
به غفلــت از آرمان ها و اهداف 
دینی، مقدس و متعالی نهضت عاشورا می انجامد، 
هرچند موجب قرب بیشــتر قشــر مداحان نزد 
مردم می شــود. البته باید توجه داشت عزاداری 
و روضه خوانی موجب فراموش نشدن این واقعه 
می شود و تضمین کننده جنبه حماسی آن است، 
امــا هویت این نهضت و روح و حقیقت این قیام 
با بعد عقالنی قابل گســترش است. نکته بسیار 
مهم دیگر تأکید بر اولویت معرفت و شناخت امام 
حسین)ع( و نهضت او، بر محبت بر او است، زیرا 
اگر چه صرف محبت و دوست داشتن سیدالشهدا 
پسندیده است، اما اگر این کار در کنار شناخت 
و معرفت به او و اهداف متعالی نهضتش نباشد، 
دچار مشکل تاریخی می شویم که مثال آن هم 
بوده اســت. غلبه احساس گرایی و عاطفه گرایی، 
شــناخت اهداف متعالی قیام را دور از دسترس 
می کند. در نتیجه در پاسداشت عاشورا به جای 
توجه به اصول و محورهای اصلی این نهضت، به 
فروع و حواشــی آن خواهیم پرداخت که نتیجه 
نامبارک این غفلت، دوری از پیروی از دستورهای 

اصیل نهضت دینی و سیاسی عاشوراست.

گفت وگوی قدس با دکتر قدرت اهلل قربانی، نویسنده کتاب »عقالنیت شیعی« 

حقیقت عاشورا  با بعد عقالنی قابل گسترش است

 صرف نگرش 
شعائری و تبدیل 
عزاداری به عادات 
و رسوم اجتماعی نه 
تنها هیچ معنایی به 
زندگی ما نمی دهد 
بلکه نگرش ما 
را به این نهضت، 
بی معنا و کاسبکارانه 
می سازد

بــــــــرش

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  شنبه 1 شهریور 1399  2 محرم  1442 22 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9325

دیدگاه

      صفحه 4

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948104(

آگهی تغییرات شرکت حمل و نقل داخلی کاالی امین ترابر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 22786 و شناسه ملی 10380382586

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,29 ونامه شماره 97,4296 مورخ 1397,10,30 انجمن صنفی شرکتها و 
موسسات حمل و نقل داخلی کاالی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محسن طربی به شماره ملی 0935296514 و آقای مجید مغنی زاده 
طوسی به شماره ملی 0942898834 و آقای علیرضا آقائی دیزقندی به شماره ملی 0701802881 به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب گردیدند. آقای حسن کریمی طرقی با کد ملی 0946492298 به سمت بازرس اصلی و خانم فاطمه وفادار طرقی به کد ملی 0945593406 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948115(

آگهی تغییرات شرکت پاپیروس برگ دیبا شرکت تعاونی به شماره ثبت 51595 و شناسه ملی 14004150587

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396,11,07 و نامه شماره 229146 مورخ 96,12,10 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای محسن طاهری کدملی: 0901156396 ) به سمت رئیس هیئت مدیره (، خانم هانیه طاهری کدملی : 0946822522 )به سمت 
نایب رئیس هیئت مدیره ( ، خانم مرضیه صباغیان کدملی:0932199801) به سمت منشی هیئت مدیره و مدیر عامل ( برای مدت 3 سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک ، سفته و برات با امضای ثابت خانم مرضیه صباغیان )مدیر عامل( و خانم هانیه طاهری
 ) نایب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر است واوراق عادی و نامه ها با امضای خانم مرضیه صباغیان ) مدیر عامل ( و مهر شرکت دارای 

اعتبار است. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948144(

 آگهی تغییرات شرکت پاسارگاد کیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20359 و شناسه ملی 10380358706

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,09,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. آقای رضا سرطایی به 
شماره ملی0937743402- خانم طاهره رحیمی به شماره ملی 0937744352- خانم طیبه زابلی گل به شماره ملی 5639814780 به 
سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. - آقای محمد جنگی به شماره ملی 0932218679 به عنوان بازرس اصلی و آقای سلمان شریفی به شماره ملی 0942068122 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند .
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دیبا  برگ  پاپیروس  شرکت  تغییرات  آگهی   
و   51595 ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت 

شناسه ملی 14004150587

فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
شماره  نامه  و   1396,11,07 مورخ  العاده 
کار  تعاون  اداره   96,12,10 مورخ   229089
اتخاذ  اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل  رفاه  و 
تعاونی در 52 ماده و  : -اساسنامه جدید  شد 
تعداد   - رسید.  مجمع  تصویب  به  تبصره   29
نفر  یک  از  مدیره  هیئت  البدل  علی  اعضای 
در  مربوطه  ماده  و  یافت  افزایش  نفر  دو  به 

اساسنامه اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948155(
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی ودامپروری 
سوران سهامی خاص به شماره ثبت 4961 

وشناسه ملی 10380208935

مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
کلیه   : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1397,11,01
با  بانکی  و  تعهدآور  و  رسمی  اسناد  و  اوراق 
امضای ثابت مدیرعامل آقای علی اصغر اخالقی 
و متغیر رئیس هیئت مدیره )بنیاد توسعه وعمران 
محمد  آقای  نمایندگی  به  کشور  موقوفات 
هیئت  رئیس  نائب  یا  و   ) پناه  افسر  اسماعیل 
نمایندگی  به  رضوی  عبداله  )موقوفه  مدیره 
شرکت  مهر  با  همراه   ) حقیقی  مرتضی  آقای 

دارای اعتبار خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948157(
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )948164(

 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری تولیدی ضامن پاژ شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 414 و شناسه ملی 10380394582

ملی  به شماره  پردیس جدیر  : خانم  اتخاذ شد  استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,07,11 تصمیمات ذیل  به   
0943300371 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)خارج از شرکا( و آقای رولین ژائو به کدفراگیر 51874212 به 
سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سید جمال جالل زاده به کدملی 0937761532 به سمت رئیس هیئت مدیره برای 
مدت نامحدود انتخاب گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و یک از 

اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
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تولیدی  گذاری  سرمایه  شرکت  تغییرات  آگهی   
شماره  به  محدود  مسئولیت  با  شرکت  پاژ  ضامن 

ثبت 414 و شناسه ملی 10380394582

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1397,07,11 مورخ  العاده  فوق 
قرار ذیل  به  مدیره  هیئت  اعضاء   -  : اتخاذ شد 
خانم  گردیدند:  انتخاب  نامحدود  مدت  برای 
به   0943300371 ملی  شماره  به  جدیر  پردیس 
سمت عضو هیئت مدیره)خارج از شرکا( و آقای 
سمت  به   51874212 فراگیر  کد  به  ژائو  رولین 
جالل  جمال  سید  آقای  و  مدیره  هیئت  عضو 
عضو  سمت  به   0937761532 کدملی  به  زاده 

هیئت مدیره .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زبرخان )948166(
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 آگهی تغییرات شرکت داروسازی آکام برتر 
ثبت  شماره  به  خاص  سهامی  شرکت  شرق 

63396 و شناسه ملی 14007297356

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,05 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس 
بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان  استان 
مرکزی ، شهر مشهد، محله ,فرامرزعباسی ، خیابان 
شهید  بلوار   ،  ]75 شهیدفرامرزعباسی44]آزادی 
فرامرز عباسی]فردوسی21[ ، پالک 0 ، برج نور ، 
طبقه ششم کدپستی 9197949710 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 )948189(
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سپیدان  پارسه  قیر  شرکت  تغییرات  آگهی   
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 26477 

و شناسه ملی 10380418909

عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به   
 1398,11,06 مورخ  سالیانه  عادی 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
1-صورتهای مالی منتهی به 1397,12,29 

به تصویب رسید. 
استان  امالک  و  اسناد  ثبت  کل  اداره 
و  ها  شرکت  ثبت  اداره  رضوی  خراسان 
)948194( مشهد  غیرتجاری  موسسات 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948202(

 آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی انوار کعبه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39502 و شناسه ملی 10380551375

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,04,11 و به استناد نامه شماره 972,128,11586مورخ 1397,07,14 ساز مان میراث فرهنگی گردشگری 
و صنایع دستی خراسان رضوی و نامه شماره 97,19,11498مورخ 1397,09,11 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ 
به شماره ملی  به سمت رئیس هیئت مدیره مدیر عامل خانم اعظم میرمرتضوی  به شماره ملی 0702317160  شد : آقای سیدمهدی مولوی پور 
0036515736 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم فاطمه سادات مولوی پور به شماره ملی 0924524723به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دوسال انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسالمی با امضاء سید مهدی 

مولوی پور همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 

,ع
99

05
36

2

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948208(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آذین اکسیر پارس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63371 و شناسه ملی 14007289110

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,11,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبدالرحیم مطهری به شماره ملی 0849233496 به سمت 
رییس هیئت مدیره آقای علیرضا امیری به شماره ملی 5229310618 به سمت مدیر عامل آقای مهدی ناصری به شماره ملی 1280415819 به سمت 
نایب رییس هیئت مدیره آقای محمد حسین اصغری به شماره ملی 0849433584 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد کفاش به شماره ملی 
0942337451 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای عبدالرحیم 
مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری به امضای آقای علیرضا امیری به سمت مدیر عامل همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد.
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برگ سبز،سند کمپانی و محضری خودروی 206 مدل 
1393 رنگ س���فید به شماره انتظامی 991ب14 ایران 
74  ش���ماره موتور 163B0070262 و ش���ماره شاسی 
NAAP41FD4EJ669757 به مالکیت مجید قربانی 
فرد مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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برگ سبز، سواری سیستم پراید تیپ جی تی ایکس 
آی ب���ه رنگ نقره ای متالیک مدل  1386به ش���ماره 
 S1412286628965 موتور2175150 و شماره شاسی
به ش���ماره پ���اک 54- 192ج 97 مفق���ود گردیده واز 

درجه اعتبارساقط می گردد. 
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برگ س���بز س���واری پی���کان وانت م���دل 84 رنگ 
س���فید به ش���ماره انتظامی 12ای���ران 981 و 19 به 
ش���ماره موتور 11284071075 و ش���ماره شاس���ی 
12147051 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 
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فهم عقالنی واقعه عاشورا و معنادهی به زندگی 
وظیفه ما به عنوان پیروان نهضت عاشورا این است 
که در هر لحظه آموزه های حماســی و معناساز 
زندگِی نهضت عاشورا را مورد بازخوانی و بازاندیشی 
قرار دهیم و بتوانیم از آن ها به مثابه الگوهایی زنده 
برای زیست سعادتمندانه استفاده کنیم. به عبارت 
دیگر، وظیفه عقالنی ما نه صرف گریستن بر مصائب 
کربال، تقدیم انواع نذرها، برپایی انواع سوگواری ها و 
گسترش روضه خوانی و نوحه خوانی است -هرچند 
هر کدام از این کارها در حد معقول خود بســیار 
پسندیده اســت- بلکه در گذر از الیه های جنبه 
شعائری نهضت عاشورا و نفوذ در پیام های زیرین و 
تقرب به اهداف متعالی است که این نهضت برای 
تحقق آن ها بپا داشــته شده است. تالش ما برای 
برپا داشــتن عزای حسینی، زمانی تالش دینی و 
عقالنی است که برپایی شعائر ظاهری عاشورا منجر 
به تجلی آموزه های حقیقی این نهضت در زندگی 

ما شود. به بیان دیگر، سیدالشهدا)ع( و یاران ایشان 
شهید نشدند که ما بر آن ها بگرییم، برایشان ماتم 
بگیریم و نیازهای خود را از آن ها طلب کنیم یا با 
گریستن بر آن ها گناهان خود را تسویه کنیم، بلکه 
آن ها شهید شــدند که ما با بازاندیشی این واقعه 
و اهدافی که شهدای عاشورا به خاطر آن ها خون 
خود را هدیه کردند، آن اهداف را هر آن در زندگی 
خود پیاده سازیم و مطابق سیره آن ها عمل کنیم. 
تنها با این اتفاق است که ما می توانیم مدعی شویم 
نهضت عاشورا در زندگی ما نقش معناداری دارد 
و به همه یا به بخش بیشــتری از ابعاد زندگی ما 
معنای خاصی بخشیده است. در غیر این صورت، 
یعنی صرف نگرش شعائری و تبدیل عزاداری به 
عادات و رســوم اجتماعی نه تنها هیچ معنایی به 
زندگی ما نمی دهد بلکه نگرش ما را به این نهضت، 

بی معنا و کاسبکارانه می سازد.
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آیت  اهلل سیدعبدالجواد علم الهدی درگذشت  ابنا: آیت اهلل سیدعبدالجواد علم  الهدی خراسانی، از مجتهدان شهر تهران و از شاگردان قدیمی آیت اهلل بروجردی)ره( و امام خمینی)ره( پس از تحمل یک 
دوره طوالنی بیماری، صبح پنجشنبه 30 مرداد دار فانی را وداع گفت. وی بزرگ خاندان علم الهدی خراسانی و برادر بزرگ تر آیت اهلل سیداحمد علم الهدی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد بود. 
درس خارج فقه آن مرحوم، بیش از دو دهه از مهم ترین دروس خارج در تهران به شمار می آمد. وی همچنین مؤسس و متولی مدرسه علمیه االمام القائم)عج( تهران بود و آثار علمی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت.

کارکردهای اجتماعی زیارت)9( 

احترام به حقوق همنوعان  ©
حق شناسي و اهتمام نسبت به حقوق دیگران همواره یکی از توصیه های دین مبین 
اســام بوده اســت. امام صادق)ع( فرمود: »خداوند با چیزي بهتر از اداي حق مؤمن 

پرستش نشده است«.
معلي بن خنیس درباره حق مؤمن از امام صادق)ع( پرسید؛ امام از جواب دادن امتناع 
کردند و فرمودند: مي ترسم بدانید و به وظایف خود عمل نکنید و حق مؤمنان را ضایع 
گردانید! وی اصرار بر دانستن آن کرد. امام فرمود: »مؤمن بر مؤمن هفت حق واجب 
دارد که اگر یکي از آن ها را ضایع کند از والیت الهي خارج شده و اطاعت خدا را ترک 
نموده و نصیبي از آن نخواهد داشــت. آسان ترین آن ها این است که آنچه براي خود 
دوست مي داري براي آن ها نیز دوســت بداري و آنچه براي خود نمي پسندي براي 

آن ها نیز نپسندي«.
یکي از دستاوردهاي ســفر معنوی زیارت، احترام به حقوق دیگران است. این سفر 
معنوی به ما مي آموزد هیچ حقي از دیگران به ویژه حقوق مالي و حیثیتي بر عهده ما 
نباشد و اگر تاکنون اشتباهي مرتکب شده ایم جبران کنیم؛ از این رو، شخص بدهکاری 
که قصد سفر برای زیارت معصومان)ع( را دارد، در قدم اول، باید خود را از همه دیون 

شرعیه از جمله حق  الناس  رها و آزاد سازد.
برابر برخي از روایت ها، اموري چون غیبت و تهمت که موجب لکه دار شــدن آبروي 
دیگران است موجب از دســت رفتن ثواب اعمال مي شود. پیامبر اکرم)ص( فرمود: 
»در روز قیامت کسی که کارهای نیکی در دنیا انجام داده وارد می شود، ولی در نامه 
اعمالش چیزی را مشاهده نمی کند، می پرسد: پس کجاست کارهای خوبی که در دنیا 
انجام دادم؟ گفته می شود: با غیبتی که از مردم کردی  از بین رفت و در عوض  به آن ها 
داده شد؛ متقاباً نامه اعمال برخی را به دستشان می دهند، حسناتی در آن می بیند که 
آن ها را انجام نداده است، )و او حیران می ماند که این کارها را انجام نداده است( به او 

گفته می شود، این ثواب غیبت هایی است که مردم از تو کرده اند«.
از این رو، اگر بر ذّمه زائر، حق و طلبی وجود دارد، او باید آن را به صاحب حق بدهد و 
یا موافقت و رضایت او را جلب کند، وگرنه اعمال و عبادت های او در سفر زیارتی، مورد 

پذیرش خداوند متعال نخواهد بود.
حق الناس جنبه هاي مختلفي دارد و از زاویه های گوناگوني مي توان آن را بررسي کرد:

الف. حقوق اخالقي»
اگر زائر با کسي کدورتي دارد و کساني از او ناراضي اند، اخاقاً مسئول است که پیش 
از عزیمت، این مشکل را اصاح کند. حقوق اخاقي والدین، همسر، فرزندان، برادر و 
خواهر، اقوام و خویشاوندان، همسایگان، همکاران و سایر مردم این قبیل است. اگر از 
کسي غیبتي کرده یا تهمت و افترایي زده یا کینه و عداوتي در دل داشته، خود را از 
آلودگي آن پاکیزه کند و از ذّمه آن به درآید؛ زیرا حقوق، منحصر به مسائل مالي نیست 
و مسائل اخاقي و معاشرتي، اگر مهم تر نباشد، کمتر از آن ها نیست. یکي از فلسفه هاي 
تودیع و خداحافظي همین است که در چنین لحظاتي که زائر عزم سفر زیارتی دارد، 
برخورد عاطفي او با افراد مي تواند کدورت ها را برطرف کند و گاه مي شود که با یك 

دیدار و عذرخواهي، کوهي به کاهي بخشوده شود و صاحب حق درگذرد.

ب. حقوق خانواده»
یکي از آداب مهم سفرهای زیارتی این است که زائر پیش از تشرف به زیارت؛ رضایت 
خانواده خود را کســب کند، مخارج زندگي خانواده اش را تأمین کند؛ آن  گاه راهي 
زیارت شود. بي توجهي به حقوق خانواده از دیدگاه رسول خدا)ص( موجب دور شدن از 
رحمت پروردگار است: »ملعون است، ملعون است کسي که بار زندگي خود را به دوش 

دیگري بیندازد. ملعون است، ملعون است کسي که حق عائله خود را ضایع نماید«.

ج. حقوق اقتصادي »
امام حسین)ع( در روز عاشورا اعام کرد: »کسي که حق دیگران بر ذّمه دارد، سعادت 
کشته شدن در جبهه من ]و در راه حق[ را ندارد«. از این  رو هر مسلماني موظف است 
دست کم هر سال یك بار مسائل مالي و حقوقي خود را روشن سازد و اگر مدیون است 
در پرداخت آن مســامحه نکند. در حدیث مناهي از رســول اعظم)ص( آمده  است: 
»کسي که حق صاحب حقي را امروز و فردا کند، در حالي  که به پرداخت آن قدرت 

دارد، هر روز در پرونده اش معادل گناه یك داروغه دولت ظالم، ثبت مي شود«.

حجت االسالم طاهر قلی زاده محمدی: محرم امسال با توجه 
به وجود بیماری کرونا تا حدودی تفاوت هایی را با ســال های 
گذشته دارد و در روزهای اخیر با محوریت همین ویروس کرونا 
در شــبکه های مجازی شاهد هجمه های زیادی علیه محرم و 
صفر هستیم. حماتی که تازگی نداشته و هر سال با ادبیات های 
متنوع یك هدف را دنبال می کنند و آن کمرنگ کردن شــور 
حســینی و دور کردن انســان ها از این فضای معنوی است. 
کاری که تنها با تغییر ادبیات ها و شبهه ها دنبال می شود اما در 
سال های متعدد ماهیتی یکسان دارند و این نیست مگر به خاطر 

این حقیقت که محرم و صفر اسام را زنده نگاه داشته است.
حقیقتی که دشمنان به آن کاماً واقف بوده و این حقیقت که 
هر مقدار مراسم این ماه ها باشــکوه تر برگزار شود و تعظیم و 
تجلیل مقام سیدالشهدا)ع( بهتر صورت بگیرد، می تواند آن ها را 
از اهداف خود دورتر کند، آنان را با ترس مواجه کرده و ســبب 
شده است که از هر گونه بی تفاوتی نسبت به این ماهیت نورانی 
پرهیز کنند و با تمام قوا هر ساله با این ارزش معنوی به مبارزه 
بپردازند کاری که تا به امروز موفق نبودند و ان شــاءاهلل موفق 
نیز نخواهند بود و این وعده خداوند متعال است که در آیه 32 
سوره توبه می فرماید: آن ها مي  خواهند نور خدا را با دهان خود 
خاموش کنند؛ ولي خدا جز این نمي  خواهد که نور خود را کامل 

کند، هر چند کافران ناخشنود باشند.

کرونا، بهانه ای برای دشمنان دین»
ویــروس کرونا به خاطر ویژگی هایی کــه دارد از نظر کمی و 
ظاهری محدودیت هایی را برای برگزاری مراسم ایجاد خواهد 
کرد و این کاماً طبیعی است که نتوانیم شاهد برپایی جلسات 
مانند گذشــته باشیم. اما این امر ســبب نخواهد شد که شور 
حســینی کم شود، بلکه حتی می تواند تأثیری متفاوت داشته 
و تشــنگی مؤمنان را نسبت به آن بیشــتر کند. چنان که در 
روایتی رسول خدا)ص( می فرماید: همانا بنی آدم حریص و تشنه 
هستند نسبت به آنچه از آن منع می شوند که با توجه به اینکه 
هم منع اجباری برخی جلسات در این موقعیت و هم تشنگی 
حاصل از آن هر دو جنبه الهی دارند می توان امید داشت شاهد 

برکاتی در این مسیر باشیم.
اما نکته اساسی که نباید از آن غافل بود این است که آنچه در 
حال حاضر از آن منع شده جلسات فشرده هیئت ها، مجالس 
شلوغ و عدم رعایت پروتکل هاست نه اصل عزاداری و این دقیقاً 
برخاف عکس نوشته ها و تبلیغاتی است که دشمنان، آن ها را 
درست و پخش می کنند و در آن ها اصل عزاداری را مورد هجمه 
قرار می دهند که این خود نشــانه بغض و کینه آن ها نسبت به 

محرم و صفر است و می فهماند که کرونا تنها بهانه آن هاست.

باید دقت داشــته باشــیم که حداقل مقام 
عزاداری، اندوهنــاک بودن افراد در دل برای 
آن چیزی است که بر ساالر شهیدان گذشته 
است. بی شك وجود ویروس کرونا برای این 
حزن قلبی مشــکلی ایجــاد نخواهد کرد و 
پرهیز دادن مؤمنان و ساختن مطالبی با این 
مضمون که چرا باید اکنون که کرونا هست 
عــزاداری کنیم و عزاداری برای کســی که 
1400 سال پیش بوده معنا ندارد و... صحیح 
نبوده بلکه کاری مغرضانه است و نباید از کنار 
آن به سادگی گذشــت. اصل عزادار بودن و 
ُحزن قلبــی در این روزها از ضروریات ایمان 

است و برکات متعددی خواهد داشت. 

 تعابیری که نه با عقل»
 سازگار است نه با شرع

در این بین برخی افــراد نیز معتقدند حتی 
ویروس کرونا نباید مانع جلسات پرجمعیت 
شــود. در مورد این دیدگاه نیــز باید گفت 

همان طور که دیدگاه قبلی دیدگاه معاندانه و مغرضانه ای بود 
که اصل عــزاداری را مورد حمله قرار می داد این رویه دوم هم 

رویه افراطی و جاهانه است که نزد هر انسان 
عاقل و بی غرضی مردود اســت. ما معتقدیم 
مذهب شیعه به روزترین مذهب دنیا و کامًا 
منطبق با عقل و فطرت است و کم نیستند 
مضامین دینی  که بر اهمیت تبعیت از »عقل« 
دستور داده اند. حتی بنا بر تصریح قرآن کریم، 
آیه 10 سوره ملك یکی از جماتی که اهل 
جهنم با افسوس مطرح می کنند این است که 
چــرا وقتی در دنیا بودند تعقل نمی کردند؛ و 
مي  گویند: »اگر ما گوش شنوا داشتیم یا تعقل 

مي  کردیم، در میان دوزخیان نبودیم«.
در حال حاضر که تمام پزشکان بر ضرورت 
مراعــات احتیاط و به توجــه به پروتکل ها 
تأکید دارند، هر انســان بی غــرض و اهل 
تعقلی یقیناً این کام را خواهد پســندید 
و جماتــی از این دســت کــه در برخی 
 از کلیپ هــا گفته می شــود ماننــد اینکه 
امام حسین)ع( به ویروس کرونا اجازه ورود 
در هیئت را نمی دهــد، این معجزه هیئت 

است و... نه با عقل سازگار است نه با شرع.
ما معتقد هستیم معصومین)ع( در طول تاریخ برای اثبات اصل 

حقانیت خودشان و یا جلوگیری از برخی انحراف ها معجزاتی 
محدود انجــام می دادند تا اتمام حجت صورت بگیرد، اما ورود 
افراد مختلف و ناپرهیزی عامدانه آنان و برخاف کام دلسوزان 
عمل کــردن نمی تواند جلب اعجاز کند، بلکــه بالعکس اگر 
فردی بدون توجه به کام دلسوزان و اطبا کاری کند که دچار 
مشکات جسمانی شود، مسئول بوده و نزد خدا مؤاخذه خواهد 

شد و ما از این قبیل احکام زیاد داریم.

تشخیص رفتن یا نرفتن به هیئات متراکم،کار سختی نیست»
هیئت رفتن که در شرایط عادی مستحب است باالتر از روزه 
ماه مبارک رمضان که واجب اســت نیست، حال در روزه ماه 
مبارک رمضان بنا بر فتوای تمامی فقها اگر خوف ضرر وجود 
داشته باشد برای فردی، روزه گرفتن بر او واجب نیست. پس 
در این روزها که تمامی پزشــکان از ورود افراد به اجتماعات 
شلوغ و فشــرده منع می کنند، رسیدن به حکم اینکه رفتن 
به هیئت های متراکم و فشــرده چگونه خواهد بود واقعاً کار 

سختی نیست.
برخی افراد بهانه می آورند که وقتی فروشگاه ها، متروها، مسیرهای 
مسافرتی و... شــلوغ است چرا باید برای هیئت محدودیت ایجاد 
کــرد. در مقابل این بهانه از آن ها می پرســیم بــر فرض که آنان 
کار ناصحیــح و دور از عقل و تدبیــری را انجام دادند و بر فرض 
به اشــتباه تصمیم گرفتند که در مکان های غیرضروری اجتماع 
کنند، آیا در روز قیامت ما می توانیم بگوییم که چون یك عده به 
صورت جاهانه کام دلسوزان و پزشکان در این روزها را مراعات 
نمی کردند و به طور مثال به شــمال می رفتند، من هم تصمیم 
گرفتم کام پزشکان را گوش ندهم و به هیئت بروم؟ آیا پذیرفتنی 
خواهد بود؟ مگر مرجــع فکری و رفتاری ما در تبعیت نکردن از 
کام پزشکان، کسانی هستند که عازم شمال بودند که بخواهیم 

آن ها را به عنوان توجیه کار خود معرفی کنیم؟
پس با صراحت می توان گفت اگر این افراد به اصطاح دغدغه مند 
عــزاداری، به جای حرف شــنوی از دســتورات عقل و شــرع و 
متخصصان پزشکی، رفتاری کودکانه کرده و از رفتار ناصحیح مثًا 
مســافران جاده شمال الگوگیری کنند مصداقی می توانند باشند 
برای آیه شــریفه 170 سوره بقره که فرمود: هنگامي که به آن ها 
گفته شود: »از آنچه خدا نازل کرده است، پیروي کنید!« مي گویند: 
»نه، ما از آنچه بزرگان خود را بر آن یافتیم، پیروی مي کنیم«. آیا 
اگر پدران آن ها، چیزي نمی فهمیدند و هدایت نیافتند )باز از آن ها 

پیروی خواهند کرد(.
کام آخر اینکه وظیفه هر انسان مؤمن رونق بخشیدن و زنده نگاه 
داشتن شور و شعور حسینی است اما رونق بخشیدنی که خود در 

چارچوب شرع و عقل باشد نه صرف احساسات.

آیا شیوع کرونا، شور حسینی را کم می کند؟

ُحزن قلبی در سوگ سیدالشهدا j از ضروریات ایمان است

وظیفه هر انسان 
مؤمن رونق 

بخشیدن و زنده 
نگاه داشتن شور 
و شعور حسینی 

است اما رونق 
بخشیدنی که خود 
در چارچوب شرع 

و عقل باشد

بــــــرش

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9325 شنبه 1 شهریور 1399  2 محرم  1442 22 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-برابر راي شماره139960306007000781-99/05/25 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم منظر گلباف 
استادي در يك باب  منزل  به مساحت 215.70 مترمربع پالك 6فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در 

بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي امیر خان کريمی تیموری  محرز گرديده است.
2-برابر راي شماره 139960306007000780-99/05/20 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي جواد رستمي 
در يك باب  منزل به مساحت 167 مترمربع پالك 7167 فرعي از 166 اصلي مفروز و مجزي شده از واقع در بخش 

13 مشهد  خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است
3-برابر راي ش��ماره 139860306007000715-98/09/18 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمودرضا 
سلیماني سه دهي در يك باب منزل مسكونی به مساحت 110.60 مترمربع پالك 1 فرعي از 914 اصلي مفروز و 
مجزي شدها واقع درخراسان رضوی بخش 13خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه مختاراسماعیل احمدی محرز 

گرديده است.
4-برابر راي شماره 139960306007000368- 99/03/13 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم سیده فاطمه 
سیدالحس��یني در يك باب منزل   به مس��احت 115 مترمربع پالك فرعي از 810 اصلي مفروز و مجزي شده واقع 

درخراسان رضوی بخش 13  مشهد  خريداري از مالك رسمي خانم منصوره  رحمانی ياقوتی محرز گرديده است.
5-برابر راي شماره139960306007000715-99/05/6 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي علي موالئي در 
يك باب منزل  به مس��احت 163.65 مترمربع)138.35مترمرب��ع از پالك929- اصلی و 25.30 متر مربع از پالك 
945- اصلی (  پالك فرعي از 945 اصلي مفروز و مجزي شده واقع در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي 

آقاي ذبیح اله جامی االحمدی و خواجه محمد جامی االحمدی  محرز گرديده است
6-برابر راي شماره139960306007000764-99/05/19 هیات تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محسن 
نیك روش در يك باب منزل مساحت 469.70 مترمربع پالك فرعي از 724- اصلي مفروز و مجزي واقع در بخش 

13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي غالمرضا نیك روش )نجار فیوجی (محرز گرديده است.
7-برابر راي ش��ماره139960306007000728-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي غالم يحیي 
نیك محمدي در يك باب ساختمان  به مساحت 75.5 مترمربع پالك 6 فرعي از -1115 اصلي مفروز و مجزي شده  

واقع دردر بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي خانم مريم نیك محمدی  محرز گرديده است.
8-برابر راي شماره139960306007000724-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم   گلناز جالل 
احمدي در يك باب س��اختمان  مس��احت 235.10 مترمربع پالك فرعي از 961 اصلي مفروز و مجزي ش��ده واقع 
درخراسان رضوی بخش13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه جالل خدمتگزار احمدی  محرز گرديده است
9-برابر راي شماره139960306007000725-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم   پريناز جالل 
احمدي در يك قطعه زمین محصور درای بنا مساحت 209.95 مترمربع پالك فرعي از 961 اصلي مفروز و مجزي 
شده واقع در در بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه جالل خدمتگزار احمدی محرز گرديده است
10-برابر راي شماره139960306007000720-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سعید منیر 
احمدي در يك باب ساختمان مسكونی  مساحت 167.10 مترمربع پالك فرعي از 192- اصلي مفروز و مجزي شده 
واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي  اقايان محمد عظیم و محمد يوسف منیر احمدی 

وموازی دو متر مربع از محل ماکیت   نوراحمد شمس احمدی  محرز گرديده است.
11-برابر راي ش��ماره139960306007000762-99/05/19  تصرف��ات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
يارپورمنصوريه در يك باب منزل به مساحت 144.85 مترمربع پالك فرعي از 167 اصلي اصلي مفروز و مجزي شده 
از پالك واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقايان شاه محمد محرمی و غالمرسول 

محرمی و محمد عثمان محرمی محرز گرديده است
12-برابر راي شماره 139960306007000761-99/05/19 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي عبدالرحیم 
جامي االحمدي در يك قس��منی از شش��دانگ يك باب منزل  به مساحت 276.83 مترمربع پالك 4719 فرعي از 
213  فرعي از 166- اصلي  مفروز و مجزي ش��ده از واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خريداري از مالك 

رسمي آقاي محمد ناصر جامی االحمدی  محرز گرديده است.
13-برابر راي شماره 139960306007000722-99/05/6 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي نوراله معیني 
نژاد  در شدانگ يك باب ساختمان  به مساحت 50 مترمربع پالك127 فرعی و108 فرعي از 170- اصلي مفروز و 
مجزي شده  واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشاری خیرابادی  

محرز گرديده است
14-برابر راي ش��ماره139960306007000765-99/05/19 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم فاطمه ماه 
روخي درشش��دانگ  يك باب  ساختمان مسكونی به مس��احت 243.50 مترمربع پالك فرعي از 730-اصلي  واقع 

درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خان محمد ماهروخی  محرز گرديده است.
15-براب��ر راي ش��ماره 139960306007000763-99/05/19 تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
احراري سنگاني در ششدانگ يك قطعه زمین محصور  ايرانیت پوش   به مساحت 423.5 مترمربع پالك 20 فرعي 
از 732 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقايان 

عبدالغفور و عبدالقادر سرافرازی  محرز گرديده است
16-برابر راي شماره 139960306007000767-919/05/19 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سید وحید 
کش��فیان در  شش��دانگ منزل  به مس��احت 580.20 مترمربع پالك فرعي از 724 اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 
واقع درخراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد خريداري از مالك رس��مي آقاي غالمرضا نیكروش )نجار فیوجی( محرز 

گرديده است
17-براب��ر راي ش��ماره 139960306007000719-99/05/6 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي حس��ن 
س��لطاني میرزاِئي فرزند خان میرزا بشماره شناس��نامه 11686 صادره از تربت جام در يك باب منزل نیمه اسكلت 
مساحت 277.40 مترمربع پالك 1343 فرعي از 3 اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع درخراسان رضوی بخش 13 

مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خان میرزا سلطانی میرزايی محرز گرديده است
18-برابر راي شماره139960306007000727-99/05/06  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي آزاد فرهادي 
زاده درشش��دانگ ي��ك باب منزل به مس��احت 225.15 مترمربع پالك فرعي از 173اصل��ی و174 اصلي مفروز و 
مجزي ش��ده واقع در خرس��ان رضوی بخش 13 مش��هد  خريداري از مالك رسمي آقاي محمد صديق جهانگیری 

محرز گرديده است
19-براب��ر راي ش��ماره139960306007000772-99/05/20 تصرفات مالكان��ه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
حس��یني در يك باب منزل به مس��احت 838 مترمربع پالك 161 فرعي از 57 اصلي مفروز و مجزي شده  واقع در 

خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالكیت مشاعی خودش  محرز گرديده است
20-برابر راي ش��ماره139960306007000716-99/05/6تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي محي الدين 
رباطي رباط  در يك باب س��اختمان به مس��احت 99.75 مترمربع پالك 6393و7344 فرعي از 166 اصلي مفروز و 

مجزي شده واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالكیت مشاعی خودش محرز گرديده است.
21-برابر راي شماره139960306007000726-99/05/6  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي براتعلي حافظ 
حسن آبادآقابیك  در يك باب منزل به مساحت 297 مترمربع پالك 5 فرعي از 3- اصلي مفروز و مجزي شده  واقع 

در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي خانم نوری رامی يادگاری  محرز گرديده است
22-براب��ر راي ش��ماره 139960306007000777-99/05/20 تصرف��ات مالكانه بالمع��ارض متقاضي آقاي داود 
جمالزايي کورد  در يك باب ساختمان )يك دربند مغازه(به مساحت 18.50 مترمربع پالك 3763 و مجزی شده از 
517 فرعی  از 166-اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي 

آقاي غالم اسماعیلی محرز گرديده است
23-برابر راي شماره139960306007000778-05/20/ 99 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي خانم محمد 
جمالزايي کورد در ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت 18.90 مترمربع پالك 3763فرعي فرعي از 166-اصلي 
اصلي مفروز و مجزي شده از  واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خريداري از مالك رسمي آقاي غالم اسماعیلی 

محرز گرديده است 
24-برابر راي شماره 139960306007000721-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم حسنا 
س��واري کش��ككي در يك سهم از 6 شهم ششدانگ در بیع شرط در يك باب س��اختمان  به مساحت 73.75 
مترمربع پالك 127 فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي ش��ده  واقع در خراس��ان رضوی بخش 13 مش��هد 

خريداري از مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشاری چنگ ابادی محرز گرديده است.
25-برابر راي شماره139960306007000717-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم صديقه 
سواري کشككي در يك سهم مشاع از 6 سهم ششدانگ يك ساختمان به مساحت 73.75 مترمربع پالك 127 
فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي 

آقاي سراج الدين اعشاری چنگ ابادی  محرز گرديده است.
26-برابر راي شماره139960306007000718-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي سهیل 
س��واري کش��ككي در دو س��هم از 6 سهم ششدانگ در بیع شرط می باش��د دريك باب ساختمان  به مساحت 
73.75 مترمربع پالك 127 فرعي از 170- اصلي مفروز و مجزي شده واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد 

خريداري از مالك رسمي آقاي سراج الدين اعشاری چنگ ابادی  محرز گرديده است.
27-برابر راي شماره 139960306007000723-99/05/06 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي آقاي شعیب 
سواري کشككي در دو سهم از 6 سهم ششدانگ يك باب ساختمان مساحت 73.75 مترمربع پالك 127 فرعي 
از 170- اصلي مفروز و مجزي شده از واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي 

سراج الدين اعشاری چنگ ابادی  محرز گرديده است
28-برابر راي ش��ماره 139960306007000766-99/05/19 تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم هما 
جامي االحمدي در يك باب منزل  به مس��احت 199.5 مترمربع پالك  1439 -اصلي مفروز و مجزي ش��ده از 
واقع درخراسان رضوی بخش 13 مشهد  خريداري از مالك رسمي آقاي خواجه محمد يوسف جامی االحمدی 

محرز گرديده است.
آگهی اصالحی

1-پیرو آگهی روزنامه رس��الت هردو به  تاريخهای 88/4/16 و88/5/1که تصرفات مالكانه وبالمعارض منظردل 
ارام احمدی نس��بت به   ش��ش دانگ يك باب منزل به مس��احت 226.20مترمربع  واقع درخراس��ان رضوی  

بخش13مشهداشتباهامنتشرگرديده است ،که صحیح آن به مساحت 244.35 مترمربع می باشد.
2-پیرو آگه��ی روزنامه قدس ويادگارامروز وه��ردو به  تاريخه��ای 98/11/28و98/12/13که تصرفات مالكانه 
وبالمع��ارض عبدالرحم��ان جامی االحمدی نس��بت به   ش��ش دانگ ي��ك قطعه زمین محصوربه مسس��احت 
191مترمربع دارای 10متراعیان واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگرديده است ،که صحیح 

آن به مساحت 192.6 مترمربع می باشد.
3-پیرو آگهی روزنامه قدس ويادگارامروز وهردو به  تاريخهای 98/9/3و98/9/19که تصرفات مالكانه وبالمعارض 
محبوبه رحیمی نسبت به   شش دانگ يك قطعه زمین محصوردارای ساختمان به مسساحت 1157.63مترمربع 
واقع درخراس��ان رضوی  بخش13مشهدوازمحل مالكیت اس��فنديار مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،که 
صحیح آن به مساحت 1157.63  مترمربع   که مقدار 1007.63 مترمربع ازمحل مالكیت اسفنديار مقصودپور 

ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعی از 166-اصلی ازمحل مالكیت رمضان زارع می باشد.
5-پیرو آگهی روزنامه قدس ويادگارامروز وهردو به  تاريخهای 98/9/3و98/9/19که تصرفات مالكانه وبالمعارض 
مريم رحیمی نسبت به   شش دانگ يك قطعه زمین محصوردارای ساختمان به مسساحت 1157.63مترمربع 
واقع درخراس��ان رضوی  بخش13مشهدوازمحل مالكیت اس��فنديار مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،که 
صحیح آن به مساحت 1157.63  مترمربع   که مقدار 1007.63 مترمربع ازمحل مالكیت اسفنديار مقصودپور 

ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعی از 166-اصلی ازمحل مالكیت رمضان زارع می باشد.
6-پیرو آگهی روزنامه قدس ويادگارامروز وهردو به  تاريخهای 98/9/3و98/9/19که تصرفات مالكانه وبالمعارض 
میثم رحیمی نسبت به   شش دانگ يك قطعه زمین محصوردارای ساختمان به مسساحت 1157.63مترمربع 
واقع درخراس��ان رضوی  بخش13مشهدوازمحل مالكیت اس��فنديار مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،که 
صحیح آن به مساحت 1157.63  مترمربع   که مقدار 1007.63 مترمربع ازمحل مالكیت اسفنديار مقصودپور 

ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعی از 166-اصلی ازمحل مالكیت رمضان زارع می باشد.
7-پیرو آگهی روزنامه قدس ويادگارامروز وهردو به  تاريخهای 98/9/3و98/9/19که تصرفات مالكانه وبالمعارض 
محمدرحیمی نسبت به   شش دانگ يك قطعه زمین محصوردارای ساختمان به مسساحت 1157.63مترمربع 
واقع درخراس��ان رضوی  بخش13مشهدوازمحل مالكیت اس��فنديار مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،که 
صحیح آن به مساحت 1157.63  مترمربع   که مقدار 1007.63 مترمربع ازمحل مالكیت اسفنديار مقصودپور 

ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعی از 166-اصلی ازمحل مالكیت رمضان زارع می باشد.
8-پیرو آگهی روزنامه قدس ويادگارامروز وهردو به  تاريخهای 98/9/3و98/9/19که تصرفات مالكانه وبالمعارض 
قاسم رحیمی نسبت به   شش دانگ يك قطعه زمین محصوردارای ساختمان به مسساحت 1157.63مترمربع 
واقع درخراس��ان رضوی  بخش13مشهدوازمحل مالكیت اس��فنديار مقصودپوراشتباهامنتشرگرديده است ،که 
صحیح آن به مساحت 1157.63  مترمربع   که مقدار 1007.63 مترمربع ازمحل مالكیت اسفنديار مقصودپور 

ومقدار150مترمربع از پالك 6309فرعی از 166-اصلی ازمحل مالكیت رمضان زارع می باشد.
10- پی��رو آگه��ی روزنامه  ق��دس وکار وکارگر هردو ب��ه  تاريخهای 99/2/22و99/03/7ک��ه تصرفات مالكانه 
وبالمعارض لطیفه کبودانی هزاره  نسبت به   شش دانگ يك باب منزل واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهداز 

محل مالكیت اقای جان محمدگلی چشمه گلی از قلم افتاده است .
لذابه موجب ماده 3قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13آئین 
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13ايین نامه مربوطه اين 
آگهی  در دونوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص 
ذينفع به اراءاعالم ش��ده  اعتراض داش��ته باش��ند بايدازتاريخ  انتش��اراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین 

برای آگهی اصالحی ظرف مدت يكماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملك تس��لیم ورس��ید اخذنمايد 
ومعترض بايد ظرف يكماه از تاريخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نمايد 
وگواهی تقديم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحويل دهدکه دراين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حكم 
قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض درمهلت قانونی واصل نگردد يا معترض ، گواهی تقديم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نكند اداره ثبت مبادرت بصدورسند مالكیت می نمايد وصدور سند مالكیت مانع 

از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست .آ-9905366
تاريخ انتشار نوبت اول :99/06/01
تاريخ انتشار نوبت دوم :99/06/16

سیدمجتبی جوادزاده
رئیس ثبت اسناد وامالك تربت جام

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139960326007000364 مورخه 1399/3/22 هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی 
آقای بهروز نوری فرزنداس��معیل  به ش��ماره شناسنامه19881 صادره ازبهار درسه دانگ مشاع ازششدانگ يك باب 
مغ��ازه به مس��احت 24متر مربع  پالك 11049 فرعی از 139اصل��ی واقع در بهار بخش چهارهمدان خريداری مع 
الواسطه از مالك رسمی آقای لطف اله يزدانی محرز گرديده 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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. )م الف270( آ-9905385
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/6/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/6/16
رئیس ثبت اسناد و امالك بهار – هادی يونسی عطوف 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار 
هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

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

برابر رای شماره 139960326007000370 هیئت موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضی آقای حمزه 
روحی  فرزند علی اشرف   به شماره شناسنامه17517 صادره ازبهار دراعیانی ششدانگ يك باب خانه  به مساحت 
304/34متر مربع  پالك 11050 فرعی قس��متی از پالك 955فرعی از 139اصلی واقع در بهار بخش چهارهمدان 
خريداری با قولنامه  عادی ازآقای علی روحی محرز گرديده 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 مالكیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاريخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسلیم و پس ازاخذ رسید،ظرف مدت 
يك ماه از تاريخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايی تقديم نمايند. بديهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد. )م الف 278(آ-9905386
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/6/1

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1399/6/16
رئیس ثبت اسناد و امالك بهار – هادی يونسی عطوف 

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9804126
به موجب پرونده اجرايی کالسه 9804126 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم مهری حسن زاده طوفال نام 
پدر: محمدحس��ن تاريخ تولد: 1355/07/29 شماره ملی: 0942799119 شماره شناسنامه: 2106 به استناد سند 
ازدواج: شماره سند: 8624، تاريخ سند: 1374/08/20، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق 
ش��ماره 88 ش��هر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول تعداد 85 عدد سكه طالی تمام بهار آزادی علیه آقای 
رس��ول ابراهیم پور نام پدر: حس��ین تاريخ تولد: 1354/01/18 شماره ملی: 0942760328 شماره شناسنامه: 349 
اجرائیه ای به کالس��ه فوق صادر که پس از ابالغ اجرايیه در مورخه 1398/06/07 بر حس��ب درخواس��ت بستانكار 
تمامی سه دانگ از شش دانگ پالك ثبتی 285 فرعی از 12 اصلی بخش 9 مشهد ملكی رسول ابراهیم پور در قبال 
تعداد 70 عدد سكه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری: 
تمامی تمامی سه دانگ از شش دانگ پالك ثبتی 285 فرعی از 12 اصلی بخش 9 مشهد ملكی رسول ابراهیم پور 
ملكی رسول ابراهیم پور واقع در مشهد طالب- بلوار مجلسی- بین مجلسی 4 و 6 تعويض روغن ابراهیم پور – داخل 
کوچه- درب روبرو- س��مت راس��ت ملك پشت تعويض روغن ملك مورد نظر عبارتست از منزلی است مسكونی که 
دارای عرصه بمساحت 117 مترمربع و در حاشیه شمالی خیابان واقع و اعیان 30 سال ساخت در يك طبقه بمساحت 
کل 51 مترمربع می باشد ساختمان همچنین دارای اسكلت ديوار باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی کف های سیمانی 
درب های چوبی ساده آشپزخانه اپن و کابینت فلزی سیستم گرمايش بخاری گازی و سرمايش کولر آبی پنجره های 
فلزی و نمای سیمان سفید بوده و نیز دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مستقل می باشد الزم به ذکر است پالك 
ثبتی فوق با محل مورد معاينه مطابقت دارد- هم اکنون ملك در تصرف زوجین می باشد با توجه به موقعیت مكانی 
نوع دسترسی و قدمت و کیفیت بنا امتیازات و متعلقات تحقیقات محلی ارزش روز امالك مشابه ارزش کل ششدانگ 
عرصه و اعیان ملك فوق به مبلغ 4/380/000/000 ريال معادل چهارصد و بیس��ت و پنج میلیون تومان برآورد که 
ارزش سه دانگ از ششدانگ مبلغ 2/190/000/000 ريال معادل دويست و نوزده میلیون ريال می گردد ضمناً برابر 
گزارش مأمور اجراء ملك در تصرف مهدی ابراهیم پور برادر مديون می باشد حدود اربعه ملك: به حدود: شماالً به ديوار 
بطول 12/50 دوازده متر و پنجاه سانتی متر به دوازده اصلی شرقاً ديوار به ديوار بطول 9/90 نه متر و نود سانتی متر 
به دوازده اصلی جنوباً در دو قسمت اول ديوار به ديوار بطول 11 يازده متر به دوازده اصلی دوم درب و ديوار بطول 
10/10 ده متر و ده سانتی متر به دوازده اصلی که تمامی سه دانگ از ششدانگ پالك ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ 
2/190/000/000 ريال معادل دويست و نوزده میلیون مزايده خواهد شد ضمناً مبلغ 87/600/000 ريال حق مزايده 
و نیم عشر به مبلغ 109/500/000 ريال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزايده میباشد 
و مزايده تمامی سه دانگ از ششدانگ مبلغ 2/190/000/000 ريال معادل دويست و نوزده میلیون ريال از ساعت 9 

صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه مورخه 99/6/18 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قیمت که خريدار 
داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك 
و نیز بدهیهای مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعی آنها معلوم شده يا نشده 
بعهده برنده مزايده است و هزينه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزايده 
در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزايده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت 
اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد ش��عبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. ضمناً واريز ده درصد مبلغ پايه مزايده در 

صندوق ثبت توسط خريدار و حضور خريدار در جلسه مزايده الزامی است. آ-9905388 م.الف 197
تاريخ انتشار: 1399/6/01

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9804126
به موجب پرونده اجرايی کالس��ه 9804126 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم مهری حسن زاده طوفال 
نام پدر: محمدحس��ن تاريخ تولد: 1355/07/29 ش��ماره ملی: 0942799119 شماره شناسنامه: 2106 به استناد 
س��ند ازدواج: شماره سند: 8624، تاريخ سند: 1374/08/20، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 101 و 
طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوی جهت وصول تعداد 85 عدد سكه طالی تمام بهار آزادی علیه 
آقای رس��ول ابراهیم پور نام پدر: حس��ین تاريخ تولد: 1354/01/18 شماره ملی: 0942760328 شماره شناسنامه: 
349 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجرايیه در مورخه 1398/06/07 برحسب درخواست بستانكار 
تمامی شش دانگ پالك ثبتی 3299 فرعی از 12 اصلی بخش 9 مشهد ملكی رسول ابراهیم پور در قبال تعداد 70 
عدد س��كه تمام بهار آزادی به انضمام حقوق دولتی بازداشت که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری: تمامی 
ششدانگ پالك ثبتی 3299 فرعی از 12 اصلی بخش 9 مشهد ملكی رسول ابراهیم پور واقع در مشهد طالب- خیابان 
علیمردانی 23- پالك 88- ملك مورد نظر عبارتست از منزلی است مسكونی که دارای عرصه بمساحت 57 مترمربع و 
در حاشیه غربی خیابان واقع و اعیان 30 سال ساخت در دو طبقه جمعاً بمساحت کل 75 مترمربع می باشد ساختمان 
همچنین دارای اسكلت ديوار باربر و سقف تیرآهن و طاق ضربی کف های سیمانی درب های چوبی ساده آشپزخانه 
اپن و کابینت فلزی سیستم گرمايش بخاری گازی و سرمايش کولر آبی پنجره های فلزی و نمای سیمان سفید بوده 
و نیز دارای انشعابات آب و برق و گاز و تلفن مستقل می باشد الزم به ذکر است پالك ثبتی فوق با محل مورد معاينه 
مطابقت دارد- هم اکنون ملك در تصرف زوجین می باشد با توجه به موقعیت مكانی نوع دسترسی و قدمت و کیفیت 
بنا امتیازات و متعلقات تحقیقات محلی ارزش روز امالك مشابه ارزش کل ششدانگ عرصه و اعیان ملك فوق به مبلغ 
4/250/000/000 ريال معادل چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان برآورد می گردد ضمناً برابر گزارش مأمور اجراء 
ملك در تصرف زوجین می باشد حدود اربعه ملك: به حدود: شماالً ديوار بديوار بطول 13/75 سیزده متر و هفتاد و 
پنج سانتی متر به دوازده اصلی شرقاً درب و ديوار بطول 4/35 چهار متر و سی و پنج سانتی متر به خیابان جنوباً ديوار 
بديوار بطول 13/80 متر سیزده متر و هشتاد سانتی متر به دوازده اصلی غرباً ديوار بديوار بطول 4/40 چهار متر و چهل 
سانتی متر به دوازده اصلی که تمامی ششدانگ پالك ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ 4/250/000/000 ريال معادل 
چهارصد و بیست و پنج میلیون تومان مزايده خواهد شد ضمناً مبلغ 170/000/000 ريال حق مزايده و نیم عشر 
به مبلغ 212/500/000 ريال میباشد که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزايده میباشد و مزايده 
تمامی سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتی فوق الذکر در قبال مبلغ 4/250/000/000 ريال معادل چهارصد و 
بیست و پنج میلیون تومان ريال از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز سه شنبه 1399/6/18 در محل شعبه دوم اجرا 
شروع و به باالترين قیمت که خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب 
و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاريخ مزايده اعم از 
اينكه رقم قطعی آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد 
شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزايده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزايده 
در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. 
ضمناً واريز ده درصد مبلغ پايه مزايده در صندوق ثبت توسط خريدار و حضور خريدار در جلسه مزايده الزامی است. 
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آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9805097
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9805097 صديقه احسانی مقدم نام پدر: محمدجعفر تاريخ تولد: 1355/01/01 
ش��ماره ملی: 5228652175 ش��ماره شناس��نامه: 295 به استناد سند ازدواج: شماره س��ند: 21185، تاريخ سند: 
1379/01/08، دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج 107 و طالق 62 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای 
جهت وصول مهريه خود به مبلغ 15/000/000 ريال )مقوم به نرخ سال 98 معادل 360/067/352 ريال( علیه: آقای 
ابراهیم سلیمانی گوش نام پدر: حسین تاريخ تولد: 1362/01/20 شماره ملی: 0944446469 شماره شناسنامه: 12 
صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 98/7/9 حسب درخواست بستانكار به شماره وارده 38885- 98/7/20 مبنی بر 
توقیف خودرو مديون در قبال کل مهريه خودرو سواری پرايد مدل 88 به شماره انتظامی 57 س 111- 74 بازداشت 

و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 13162- 99/3/10 به شرح ذيل:
اتاق خودرو سالم بوده و نیاز به هیچ گونه عملیات صافكاری و رنگ آمیزی ندارد. 2- راهنمای پارك چپ و راست، 
آينه بغل چپ و خطر عقب چپ به دلیل شكس��تگی بايد تعويض ش��وند. 3- به دلیل نبود سوئیچ، موتور، گیربكس 
و ساير سیستم های فنی به لحاظ سالم بودن مورد تست و معاينه فنی قرار نگرفت. 4- شیشه ها، آينه ها، تودوزی و 
جلو داش��بورد س��الم است. 5- کیفیت الستیك ها در حدود 50 درصد بوده و رينگ ها اسپرت می باشد. 6- در زمان 
ترخیص خودرو از پارکینگ اعتبار بیمه نامه شخص ثالث آن به اتمام رسیده و يا مدت کمی از آن باقی مانده است. 
7- خودرو از مورخه 98/10/29 در پارکینگ متوقف بوده و حداقل تا يك ماه بعد از بازديد نیز توقیف ادامه خواهد 
داشت. با توجه به بندهای باال و با کسر هزينه های پارکینگ و بیمه شخص ثالث ارزش ريالی سواری پرايد فوق الذکر 
مبلغ دويست و هشتاد میلیون ريال معادل 28/000/000 تومان برآورد می شود. اتومبیل در پارکینگ خین عرب، 

انتهای خیابان شهید طرحچی 9 می باشد.
و با توجه به قطعیت ارزيابی مزايده در روز سه شنبه مورخ 1399/6/18 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزايده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد: مشهد خیابان امام خمینی کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم 
اداره اجرا از مبلغ پايه مبلغ 280/000/000 ريال معادل بیس��ت و هشت میلیون تومان شروع و به باالترين قیمتی 
که خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 14/000/000 ريال و مبلغ حق مزايده 
16/800/000 ريال میباشد و طبق ماده 121 آئین نامه اجرا هزينه های قانونی طبق مقررات از خريدار وصول خواهد 
ش��د. همچنین در صورت تعطیلی روز مزايده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار میگردد. 
همچنین شرکت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا 

نماينده قانونی آن در جلسه مزايده الزامی است. آ-9905333 م.الف  :192
تاريخ انتشار: 1399/6/1

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
 محمدرضا اجتهادی عرب

annotation@qudsonline.ir
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 بورس، بازار مطلوبی برای سرمایه گذاری ©
در وضعیت کنونی اقتصاد است 

موضوع ریزش بورس یکی از بحث هایی است که ماه هاست مطرح است، هر چند 
بازارســرمایه در روزها و هفته های اخیر با ریزش هایی مواجه شد، اما ریزش ذات 
بازار اســت. در کل الزم است بر این موضوع تأکید شود که در حال حاضر بورس 
یکی از بهترین بازارها برای جذب سرمایه های مردم و نقدینگی است. بازارسرمایه 
به دلیل نقدشوندگی سریع آن و سودآوری که نسبت به بازارهای رکودی این روزها 
دارد، بازار خوبی برای سودآوری به شمار می رود. بازار سرمایه پذیرای سرمایه های 
خرد است، سرمایه های کمی که به عنوان مازاد درآمد می تواند عالوه بر سودآوری 
موجب شود تا کاهش ارزش پول ملی در این بازار سرمایه مردم را کمتر در معرض 
از دست رفتن ارزش قرار دهد. به هر حال بورس بازار مطلوبی برای سرمایه گذاری 
در وضعیت کنونی اقتصاد است؛ چرا که با افزایش شدید نرخ مسکن، خودرو، طال 
و سکه، بسیاری از دارندگان سرمایه های خرد قادر به سرمایه گذاری در این حوزه ها 
و بازارها نیستند؛ بنابراین تمایل به سمت سرمایه گذاری در بورس افزایش یافته 
است. آنچه در این بین باید مورد توجه دست اندرکاران و مدیران بورس قرار بگیرد، 
تأمین زیرساخت های نرم افزاری برای ورود بیشتر سرمایه گذاران به بازار سرمایه 
است. دست اندرکاران بورس در شرایط کنونی اقتصادی که رویکرد مردمی به بازار 
سرمایه افزایش یافته، باید زمینه ها و زیرساخت های نرم افزاری را در بورس مهیا 
کنند. ضمن اینکه مسئوالن دولتی ســرمایه گذاران در بازارسرمایه را باید مانند 
میهمانی ارج بنهند، ارج گذاشتن به میهمان یا عالقه مندان به بازارسرمایه، با عرضه 
بیشتر شرکت های ارزنده و سودآور دولتی محقق می شود. اگر دولت شرکت های 
بیشــتر و آورده بیشتری وارد بازارسرمایه کند، قطعاً این بازار که با عرضه بیشتر 
و عالقه مندان زیادتری روبه رو شده است، دچار هیجان ها و نوسان های مختلفی 
نمی شــود؛ چرا که برخی ریزش ها ناشی از عرضه های کم و عدم ارائه شرکت های 

ارزنده در بورس است.
بی تردید ریزش جزو ذات بازارسرمایه به شمار می رود و فراز و فرود بخشی از فرایند 
سرمایه گذاری در هر بازاری به شمار می رود، اما پیش بینی هایی که حکایت از ریزش 
بورس می کند و سقوط حتمی آن را خبر می دهد پیش بینی های درستی نیست و 
چنین احتماالتی در بورس در آینده نزدیک و دور به هیچ وجه به شکلی که برخی 

کارشناسان پیش بینی می کنند، نخواهد بود.

 مقیمی: محصوالت ایران خودرو ©
با قوای محرکه جدید به بازار می آیند

قدس: نایب رئیس مجلس شورای اسالمی 
به همراه جمعــی از نمایندگان با حضور 
در گروه صنعتی ایران خودرو از نزدیک با 
توانمندی و دستاوردهای این خودروساز 
در زمینه بومی سازی قطعات در همکاری 
با شــرکت های دانش بنیــان و طراحی و 
ســاخت خودروهای جدید آشنا شدند. 
نمایندگان مجلس همچنین از نخســتین گیربکس 6 سرعته دستی و اتوماتیک 

ایرانی بازدید کردند.
در این بازدید، سیدامیرحســین قاضی زاده هاشــمی، نایب رئیس مجلس شورای 
اسالمی گفت: بومی ســازی قطعات صنعت خودروسازی کشــور با به  کارگیری 
توان قطعه سازان داخلی و شرکت های دانش بنیان سبب کاهش قیمت تمام شده 

محصول نهایی، افزایش کیفیت و رضایتمندی مردم می شود.
در ادامه این بازدید، مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: مطابق با 
نقشه راه موتور و قوای محرکه ایران خودرو، ارتقای موتورهای جاری، تولید موتور 
سه سیلندر و عرضه خودرو با گیربکس های جدید، در سال جهش تولید در دستور 

کار قرار گرفته است.

آیا در صورت همکاری نکردن دستگاه ها  مجلس ورود خواهد کرد؟

سنگ اندازی سر راه سامانه امالک
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  از ریزش بورس و اظهارات 
کارشناسان درباره علت های این رخداد اگر بگذریم، 
مسکن همچنان جزو دغدغه آمیزترین مسائل مردم 
است. اینکه روز به روز قیمت مسکن بی اعتنا به نظر 
دولتمردان باال می رود، انکارشــدنی نیســت. با این 
حال مجلس و دولــت از تصمیم و کاری که منجر 
به ساماندهی قیمت ها شود، فروگذار نیستند. در این 
میان ســامانه ملی امالک و اسکان تالش می کند با 
تهیه یک بانک اطالعاتی قوی از بازار مسکن کشور 
قدمی در جهت شفاف ســازی برداشته و راه را برای 
تصمیم گیری درباره سیاست های بازار مسکن فراهم 
کند.با اینکه مسکن همیشه برای مردم مهم بوده اما 
متأسفانه شاخص مالکیت در کشور کاهش یافته و بر 
تعداد مستأجران افزوده شده است. در بعد شاخص 
سرانه مسکن نیز به ازای هر فرد وضعیت بدتر شده 
است. در شــاخص قدرت خرید مردم نیز وضعیت 
بدتر شده، امروز دهک سوم درآمدی برای خرید یک 
واحد مسکونی 75 مترمربعی در تهران باید 63 سال 
پس انداز کنند. دهک درآمدی یک نیز بیش از 100 
سال زمان نیاز است که با حداقل دستمزد بتوانند در 

تهران یک خانه 75 متری را خریداری کنند.

سامانه امالک و اسکان، بزرگ ترین »
بازخوردش در برنامه ریزی حوزه مسکن است

محمود محمودزاده، درباره کاربردهای این سامانه 
گفت: سامانه امالک و اســکان کشور در شرایط 
فعلی بیشــتر در حوزه مســکن کار می کند، اما 
بــا اصالح قانون آن در مجلس؛ از حوزه مســکن 
خارج و شــامل سایر کاربردها می شود. وی گفت: 
تاکنون در زمینه اسکان و امالک بانک اطالعاتی 
نداشتیم و در برنامه ریزی برای حوزه مسکن دچار 
مشکل بودیم.معاون مســکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرســازی افزود: ســامانه امالک و اسکان 
کشور بزرگ ترین بازخوردش در برنامه ریزی حوزه 
مسکن این است که نیازهای واقعی مسکن چه در 
زمینــه خرید و فروش و چه حوزه اجاره به عنوان 

برنامه ریز و سیاست گذار عمل کند.
وی گفــت: اطالعاتی که از دســتگاه های مختلف 
می گیریم و در نهایت در این بانک اطالعاتی تکمیل 
می شود در چارچوب ضوابط قانون گذار این قابلیت 
برای به اشتراک گذاشتن بخش های دیگر که به این 

اطالعات نیاز دارند وجود خواهد داشت.

بانک اطالعاتی پایه »
محمودزاده افزود: ســامانه امالک و اسکان کشور به 
عنوان یک بانک اطالعاتی پایه در کشــور مشخص 
می کند هر زمین و ساختمان با هر نوع کاربری چه 
نوع مالکیتی دارد و این بزرگ ترین ابزار برنامه ریزی 
برای ماست و سایر دســتگاه ها نیز می توانند از آن 
استفاده کنند.معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی افزود: پس از ارسال اولین پیامک ها برای 
مالکان خانه های خالی به مرور با بازگشت و پاالیش 
اطالعات نخستین لیست مالکان که دارای خانه های 
خالی هستند را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار 

می دهیم.
وی ادامه داد: با استفاده از دسترسی مستقیمی که 
برای این سازمان ایجاد می شود این کار به طور دائم 
ادامــه دارد و هر زمانی که خریــد و فروش صورت 
می گیرد یا ساخت و سازی انجام می شود، اطالعات 
آن وارد سامانه خواهد شد تا در اختیار سازمان امور 

مالیاتی قرار گیرد.
محمودزاده با اشــاره به شناسایی اطالعات مالکان 
خانه های خالی از بهمن ماه ســال گذشــته گفت: 
هم اکنــون حــدود 13میلیون و 500هــزار مالک 
شناسایی شدند که این رقم تقریباً ۴5 تا 50 درصد 
ملک های کشور اســت. وی افزود: با توجه به اینکه 
اولویت تهران، کالنشــهرها و مراکز استان ها بود، از 
این شــهرها شــروع کردیم و این کار طوالنی مدت 

نخواهد بود.

راهبردهای مسکن»
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از 
اینکه موضوع مسکن در ساختار اقتصادی کشور به 
عنوان یک عامل سرمایه گذاری تلقی می شود، ابراز 
تأسف کرده و می گوید: این نگاه به دلیل یک عالقه 
تاریخی و فرهنگی و همچنین نبود اطالعات و آمار 
صحیح از پایش و پاالیش دارایی های بخش امالک و 

مسکن نشأت می گیرد.
وی به راهبردهای وزارت هم اشــاره ای کرده و با 
بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی در دوره جدید 
بر پایه سه اســتراتژی اصلی طراحی شده است، 
اظهار کرد: جداســازی بازار سرمایه گذاری از بازار 
مصرف، موضوع اجــاره و همچنین افزایش تولید 
مسکن، سه موضوع محوری و استراتژیک وزارت 

راه و شهرسازی هستند.

ایجاد شرکت های اجاره داری»
محمودزاده، بازار اجاره را هم جزو اولویت ها می داند و 
می گوید: تعیین سقف برای اجاره و ارائه ودیعه اجاره 
به مســتأجران دو طرحی بودند که در حوزه اجاره 
مسکن تهیه و اجرا شــد و نتیجه نسبتاً خوبی هم 
بر بازار اجاره گذاشتند. ایجاد شرکت های اجاره داری 
سومین طرح در این زمینه است و در هیئت دولت نیز 
مصوب شده و در حال تدوین شیوه نامه آن است تا 

به ساماندهی بیشتر اجاره بهای مسکن منتهی شود.
محمــودزاده با بیــان اینکه تولید و ســاخت خانه 
دست کم یک بازه 1/5 سال زمان می برد و به همین 
جهت همزمان باید بازار فعلی را نیز مدیریت کنیم، 
تأکید کرد: در این راســتا ســامانه امالک و اسکان  
راه اندازی شــد و از زمانی که بحث این سامانه از دو 
ماه پیش مطرح شد، نوع معامالت و درصد افزایش 
تا 30 درصد را برای مناطقی که بیشــترین تراکم 
خانه های خالی را داشــتیم، ایجاد شد. این موضوع 
می تواند کمک کند تعداد قابل توجهی از واحدهای 

موجود وارد بازار شوند.

وزارت نفت و نیرو همکاری نمی کنند!»
تکمیــل اطالعات ســامانه ملی امالک و اســکان 
ســختی های خــودش را دارد. همــکاری نکردن 
بخش های دولتی در ارائه اطالعات به این سامانه هم 
جزو چالش های خودساخته دولت در این راستاست.

سیداحســان خاندوزی، نماینده مــردم تهران، ری 
و شــمیرانات در مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
مســئله همکاری نکردن دستگاه های اجرایی نظیر 
وزارت نیرو و وزارت نفت در تکمیل اطالعات سامانه 
ملی امالک و اســکان، گفت: اگر قوه اجرایی کشور 
عزم پیاده کردن مفاد یک قانون را داشــته باشــد 
می تواند در ســطوحی فراتر از قانون مطرح شده از 
دستگاه های تحت پوشــش خود بخواهد تا فرایند 

اجرای قانون را پیگیری کنند.
نایب رئیس کمیســیون اقتصادی، ضمن اشــاره به 
حالتی که دولت جدیت الزم به منظور پیاده سازی 
قانونی را نداشــته باشــد، بیان کرد: اگر شــخص 
رئیس جمهور یا معــاون اول که نقطه همگراکننده 
دولت به حســاب می آیند، عزم استفاده از ظرفیت 
هماهنگی دستگاه های ذیل خود را نداشته باشند، 
احتمال وجود همکاری نکردن دستگاه ها و تشدد در 
پیگیری فعالیت اجرایی به وجود می آید و در چنین 

شرایطی ورود مجلس شــورای اسالمی و سازوکار 
قانون گذاری کشور برای پیگیری قانون و هماهنگی 
دستگاه ها مورد توجه است تا با استفاده از تصویب 

یک قانون در جهت ایجاد هماهنگی اقدام کند.

مالیات بدون سامانه امکان پذیر نیست»
وی در بیــان این نکته که در طرح اصالحیه ماده 
5۴ مکــرر قانون مالیات های مســتقیم و نیاز به 
راه اندازی ســامانه ملی امالک و اسکان نیز رویه 
ذکر شــده مورد توجه اســت، افــزود: بندی در 
مصوبه اصالحیه ماده 5۴ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم وجود دارد که به تبع آن برای هر یک از 
مسئوالن ذی ربط که از اجرای این قانون استنکاف 
کنند، جریمه ای را در نظر می گیرد. وجود همین 
بند مشخص کننده این است که این طرح نسبت 
به اصالحیه ابالغ شــده در ســال 9۴ از ضمانت 

اجرایی بیشتری برخوردار خواهد بود.
خاندوزی، با اشــاره به اینکه ایجاد فشار سیاسی 
از سوی مجلس شــورای اسالمی به وزرای دولت 
در قــوه قضائیه دارای فراینــد پیچیده و طوالنی 
اســت که می تواند اجرای قانــون را دچار تأخیر 
کند، اظهار کرد: بهترین راه برای تسریع در روند 
اجرای قانون، اقناع قوه مجریه به منظور استفاده از 
سازوکارهای داخلی برای پیگیری قانون و اجرای 

تمام و کمال آن است.

در صورت اثبات همکاری نکردن دستگاه ها »
در سامانه امالک، مجلس ورود خواهد کرد

 نایب رئیس کمیســیون اقتصادی، در تشریح اینکه 
تاکنون وزرای راه و شهرسازی و اقتصاد و ارتباطات، 
عزم خود را برای تکمیل سامانه ملی امالک و اسکان 
نشــان داده اند، گفت: با توجه بــه ادامه پیدا کردن 
همکاری بین دستگاه های اجرایی کشور در موضوع 

راه اندازی سامانه ملی امالک به نظر می رسد نیازی به 
ارائه تکلیف قانونی از سوی مجلس برای وزارت نیرو 

و وزارت نفت  نباشد.
وی در بیان اینکه اگر مجلس شــورای اســالمی 
متوجه همکاری نکردن وزارت نیرو و وزارت نفت 
به منظور تکمیل اطالعات سامانه امالک بشود، با 
ارائه تبصره ای با ســرعت و فوریت نسبت به حل 
مشکل اقدام خواهد کرد، افزود: امیدوارم با توجه 
به اینکــه مطالبه عمومی در حوزه ســامانه بازار 
مســکن از ســوی مردم وجود دارد و مجلس نیز 
بیشــترین ضمانت اجرایی را برای راه اندازی این 
سامانه در نظر گرفته است، نیازمند قانون گذاری 

مجدد در این زمینه نباشیم.

داشتن تعداد زیادی واحد مسکونی به شرط »
عرضه آن به بازار، تخلف نیست

خاندوزی اما مهم ترین بحث این روزها یعنی مالیات 
بر خانه های خالی را از قلم نمی اندازد و با اشــاره به 
اینکــه مصوبه مالیات بر خانه هــای خالی متعرض 
مالکیت اشــخاص حقیقی و حقوقــی بر واحدهای 
مســکونی که منع قانونی ندارد، نبوده و تنها برای 
عرضه مســکن به بازار و جلوگیری از احتکار مورد 
توجه است، گفت: مالکیت یک شخص بر چند واحد 
مسکونی از نظر قانون محترم است، اما هدف مالیات 
بــر خانه های خالی، جلوگیری از حبس مســکن و 

عرضه آن به بازار است.
این نماینده مجلس در پایان ضمن اشاره به شناسایی 
2میلیــون و 700 هزار مالکی که بیش از یک واحد 
مسکونی دارند، گفت: داشــتن تعداد زیادی واحد 
مســکونی از سوی مجلس به شــرط اینکه به بازار 
عرضه شود، تخلف نیست، مگر اینکه احراز شود این 
واحدهای مسکونی منع قانونی دارند یا از محل اموال 

نامشروع تهیه شده اند.

کاهش التهاب بازار خودرو با اخذ مالیات برعایدی سرمایه  ایرنا: مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه قیمت های فعلی خودروها در بازار مورد تأیید 
وزارتخانه نیست، از طراحی طرح مالیات بر عایدی سرمایه خبر داد که در صورت تصویب از مابه التفاوت قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار و از معامله گران خودرو، مالیات اخذ می شود. تصویب این مالیات ویژه که 

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به ستاد اقتصادی دولت رفته می تواند حضور دالالن و واسطه گران را در این بازار کمرنگ کند.   
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یادداشت

 آلبرت بغزیان، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

 شنبه 1 شهریور 1399  2 محرم  1442 22 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 9325

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم س��کینه خدادادی دارای شناس��نامه ش��ماره 0748431470 به ش��رح دادخواس��ت به کالسه 
9900147 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذرا عبدالصمدی 
به شناسنامه 0748519653 در تاریخ 1391/9/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- علیجان خدادادی با کدملی 5259661427 فرزند غالمرضا صادره از نیک شهر فرزند متوفی

2- حسین خدادادی با کدملی 0749689171 فرزند غالمرضا صادره از تایباد فرزند متوفی
3- سکینه خدادادی با کدملی 0748431470 فرزند غالمرضا صادره از تایباد 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-9905328
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای متین انزله دارای شناس��نامه ش��ماره 0740503473 به شرح دادخواست به کالسه 9900151 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالمجید انزله به شناسنامه 
0748526031 در تاری��خ 1398/12/23 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- طلعت نعمتی با کدملی 0748525475 فرزند غالمرسول صادره از تایباد همسر متوفی

2- عبدالظاهر انزله با کدملی 0749493690 فرزند عبدالغفور صادره از تایباد پدر متوفی
3- گل بی بی صوفی زاده با کدملی 0749496509 فرزند اسماعیل صادره از تایباد مادر متوفی

4- متین انزله با کدملی 0740503472 فرزند عبدالمجید صادره از تایباد فرزند متوفی
5- محمد انزله با کدملی 0740960007 فرزند عبدالمجید صادره از تایباد فرزند متوفی
6- مهدیه انزله با کدملی 0740575775 فرزند عبدالمجید صادره از تایباد فرزند متوفی

7- مهردیس انزله با کدملی 0740784196 فرزند عبدالمجید صادره از تایباد 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-9905330
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم آذر عابدینی دارای شناسنامه شماره 0749017074 به شرح دادخواست به کالسه 9900212 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالحمید عابدینی حسینی ئی 
به شناسنامه 0748497994 در تاریخ 1399/3/15 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به:
1- حبیب اله عابدینی حسینی ئی با کدملی 0749735511 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم

2- عزیزاله عابدینی حسینی ئی با کدملی 0749921374 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم
3- امید عابدینی حسینی ئی با کدملی 0749800836 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم

4- شیرین عابدینی حسینی ئی با کدملی 0748397337 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم
5- توران عابدینی حسینی ئی با کدملی 0749017066 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم

6- آذر عابدینی حسینی ئی با کدملی 0749017074 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم
7- فاطمه عابدینی حسینی ئی با کدملی 0740028014 فرزند عبدالحمید صادره از تایباد فرزند مرحوم

8- کلثوم عابدینی با کدملی 0769893902 فرزند نورمحمد صادره از خواف همسر مرحوم
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-9905331
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم آذر طیبین دارای شناس��نامه ش��ماره 0748377761 به شرح دادخواست به کالسه 9900185 
از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان گل محمد طیبین به شناسنامه 
0748371907 در تاری��خ 1378/2/1 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگ��ی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- آفاق طیبین با کدملی 0749316497 فرزند غالم حیدر صادره از تایباد مادر متوفی
2- خلیل طیبین با کدملی 0749349522 فرزند ابراهیم صادره از تایباد برادر متوفی

3- میمنت طیبین با کدملی 0749340355 فرزند ابراهیم صادره از تایباد خواهر متوفی
4- ناهید طیبین با کدملی 0748376046 فرزند ابراهیم صادره از تایباد خواهر متوفی

5- آذر طیبین با کدملی 0748377761 فرزند ابراهیم صادره از تایباد خواهر متوفی
6- عزت طیبین با کدملی 0748388834 فرزند ابراهیم صادره از تایباد خواهر 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-9905332
قاضی شورا- شعبه دوم- شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی 

آگهی ابالغ صورت مجلس افراز
پیرو آگهی مندرج در روزنامه نخست به شماره 824 مورخه 1399/3/1 بدینوسیله صورتمجلس افرازی شماره 4590 
مورخه 1399/5/20 و نقشه و نظریه رئیس ثبت، مربوط به پالک ثبتی 8189 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد 
بشرح ذیل آگهی می شود. شایسته است کلیه مالکین مشاعی پالک مذکور چنانچه به مورد افراز و نحوه آن اعتراضی 
دارند واخواهی خود را ظرف 10 روز پس از انتشار آگهی روزنامه به دادگاه صالحه تسلیم و رونوشت آن را به این اداره 

ارسال نمایند در صورت عدم واخواهی سند مالکیت مفروز در موعد مقرر بنام متقاضی صادر و تسلیم خواهد شد.
صورت مجلس افرازی پالک 8198 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد

در اجرای دس��تور وارده به ش��ماره 622- 99/2/7 و دستور وارده به ش��ماره 1629- 99/2/28 مبنی بر افراز پالک 

ثبتی 8198 فرعی از 176 اصلی بخش ده مشهد که ششدانگ آن ذیل صفحات 98 و 101 دفتر جلد 1503 بنام 
آقایان حس��ین فرهمندنیا و محمدرضا علی اکبری باالمناصفه ثبت و س��ند مالکیت صادر شده است. آقای حسین 
فرهمندنیا به استناد نامه شماره 12/99/1667- 99/2/6 شهرداری تقاضای افراز سهام مشاعی خود را بعمل آورده 
اس��ت. اینجانبان توکل نژاد و مختاری به سمت نماینده و نقشه بردار ثبت در معیت متقاضی مذکور در روز مقرر در 
آگهی 824- 99/3/1 روزنامه نخست به محل وقوع پالک مراجعه و مشخص گردید پالک به دو قطعه تبدیل شده 
است و قطعه سمت چپ رو به ضلع شمالی، مورد تأیید شهرداری در نقشه افرازی، جهت افراز سهم متقاضی در نظر 

گرفته شده است و بشرح ذیل اقدام می گردد:
حدود اولیه: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 450 مترمربع پالک 65/8198 الی 2115 فرعی از 176 اصلی 

بخش ده مشهد حدود بشرح سند مالکیت می باشد.
1- حدود قطعه مورد افراز: ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 225 مترمربع پالک 45089 فرعی از 8198 فرعی 
از 176 اصلی بخش 10 مشهد حدود شماالً بطول 9 متر پی است و محل درب به خیابان 12 متری شرقاً بطول 25 
متر پی است به قطعه باقیمانده تحت پالک 45090 فرعی جنوباً بطول 9 متر پی است به پالک 44948 فرعی غرباً 

بطول 25 متر پی است به پالک 8199 فرعی این قطعه در سهم متقاضی افراز قرار می گیرد.
2- حدود باقیمانده: شش��دانگ یک قطعه زمین به مس��احت 225 مترمربع پالک 45090 فرعی از 8198 فرعی از 
176 اصلی بخش 10 مشهد حدود شماالً به طول 9 متر پی است به خیابان 12 متری شرقاً بطول 25 متر پی است 
به پالک 8197 فرعی جنوباً بطول 9 متر پی است به پالک 44949 فرعی غرباً بطول 25 متر پی است به قطعه مورد 

افراز تحت پالک 45089 فرعی این قطعه در سهم مالک مشاعی دیگر قرار می گیرد.
نقشه بردار ثبت: نماینده ثبت:   مالک:   

نظریه رئیس ثبت:
دفتر- آقای توکل نژاد نماینده ثبت با توجه به صورت جلسه تنظیمی با افراز موافقت می گردد مطابق ماده 6 آئین نامه 

قانون افراز و فروش امالک مشاع اقدام فرمائید. آ-9905341 م.الف 215
نقشه افرازی ششدانگ 8198 فرعی از 176 اصلی بخش 10 مشهد که با حضور نماینده محترم ثبت و معرفی مالک 

تهیه و ترسیم گردیده است.

نماینده ثبت- مجتبی توکل نژاد
نقشه بردار: جالل مختاری
مالک: حسین فرهمندکیا

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 4 مشهد- محمد مقدسی

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 139804006092004596 )9800246( له نسرین غالم زاده فرزند علی اصغر به 
موجب س��ند ازدواج به ش��ماره 27277- 1382/05/01 جمعاً در قبال 300 عدد سکه تمام بهار آزادی اصل طلب 
به انضمام حقوق دولتی علیه محس��ن ظریف ملیح وطن دوس��ت فرزند عباس اجرائیه ص��ادر و اجرائیه در مورخه 
1398/10/09 ابالغ س��پس به درخواست بستانکار شش��دانگ پالک 186 فرعی از 141- اصلی بخش 6 مشهد به 
آدرس: جاده ش��اندیز- خیابان دانش��گاه- 8- پالک 19 به مساحت 706 مترمربع به نام محسن ظریف ملیح وطن 
دوست در دفتر 379 صفحه 211 ذیل ثبت 39253 ثبت شده و بازداشت گردید. برابر نظریه کارشناس ملک فوق 
که بوسیله دیوارهای آجری محصور گردیده در قسمت شرقی دارای درختان غیرمثمر و ساختمان به مساحت 30 
مترمربع با قدمت حدود 10 سال می باشد که پشت بام آن با ورق های فلزی رنگی مسقف گردیده و استخر به مساحت 
36 مترمربع با عمق متوسط 2 مترمربع با پوشش کاشی می باشد و همچنین در قسمت غربی با توجه به خاکریزی 
انجام شده حدود 3 مترمربع اختالف ارتفاع مشاهده می گردد و طبق شواهد و اعالم بدهکار در تصرف نامبرده می باشد 

ششدانگ پالک مذکور با در نظر گرفتن سایر عوامل مؤثر در ارزیابی اراضی کشاورزی به مساحت 706 مترمربع به 
مبلغ 19/768/000/000 ریال ارزیابی و قطعی گردید.

با حدود و مشخصات:
شماالً: 1- بطول 10/60 متر پی مشترک با قطعه مهین سلطانی 2- بطول 6/50 متر )شرقی محسوب است( 3- بطول 

6/70 متر پی مشترک با قطعه احمد سلطانی
شرقاً: بطول 39/80 متر پی مشترک با قطعه محمود سلطانی

جنوباً: بطول 16/20 متر دیواریست به کوچه عمومی
غرباً: بطول 44/5 متر دیواریست به پالک یک فرعی

پالک فوق فاقد بازداشتی می باشد.
به آدرس جاده ش��اندیز- خیابان دانش��گاه- 8- پالک 19 لذا مقدار ش��ش دانگ پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز 
چهارش��نبه 1399/06/19 از طریق مزایده به فروش می رس��د. مزایده از مبلغ 19/768/000/000 ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از 
حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و 
نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و 
نیم عشر و حق مزایده نقداً وصول می گردد. ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد، مزایده روز اداری بعد از 

تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. آ-9905342 م.الف 216
رئیس ثبت اسناد و امالک طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمود ابارش��ی با ارائه استشهاد محلی گواهی امضاء شده طی درخواس��ت 91/10423 مورخ 1399/04/28 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان چهارصد و شصت سهم مشاع از یکصد و پنجاه و هفت هزار و شصت و 
پنج سهم ششدانگ پالک 62 فرعی از 90- اصلی واقع در بخش شش طرقبه شاندیز که در صفحه 199 دفتر 294 
ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر سهل انگاری مفقود شده را نموده است در اجرای ماده 
120 اصالحی آیین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله یا وجود اصل 
سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند مالکیت یا سند 
معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و یا 
در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور سند مالکیت 

المثنی به نام مالک خواهد نمود. ا-9905343 م.الف 217
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای رض��ا جعفرپور نصیر محله با ارائه استش��هاد محلی گواهی امضاء ش��ده طی درخواس��ت 99/10752 مورخ 
1399/04/30 تقاضای صدور سند مالکیت المثنی میزان پانصد سهم مشاع از چهارصد و سی و دو هزار و دویست 
و هشتاد و شش سهم ششدانگ پالک 4 فرعی از 165- اصلی واقع در بخش ده طرقبه شاندیز که در صفحه 253 
دفتر 1697 ثبت گردیده و حسب اعالم مالک متقاضی سند مالکیت در اثر جابجایی مفقود شده را نموده است در 
اجرای ماده 120 اصالحی آئین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت آگهی تا چنانچه اشخاصی مدعی انجام معامله 
یا وجود اصل سند مالکیت نزد خود می باشند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض خود را همراه اصل سند 
مالکیت یا سند معامله به اداره ثبت محل ارائه تا مراتب صورت جلسه گردد. چنانچه پس از اتمام مدت مقرر اعتراض 
ارائه نگردد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود این اداره مطابق مقررات اقدام به صدور 

سند مالکیت المثنی به نام مالک خواهد نمود. آ-9905344 م.الف 218
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طرقبه شاندیز- حسن ابوترابی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای محمدحس��ین حقانی برابر وکالتنامه شماره 196597 مورخ 1399/04/07 دفترخانه 53 مشهد 
بوکالت از طرف آقای سید حسن و سید مسعود و خانم سیده مریم شهرت همگی کاردوان قابل باستناد 6 برگ فرم 
استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است 
اسناد مالکیت ششدانگ یک باب انباری تجاری و مسکونی به شماره پالک 507 فرعی از 261 فرعی از 226 اصلی 
بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم 
ش��د مالکیت نامبردگان در ذیل شماره ثبت 4719 دفتر 41 صفحه 430 بنام دکتر عبدالحسین توکلی زاده ثبت و 
سند به شماره چاپی 646531 صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 48387 مورخ 1370/05/21 دفترخانه 12 
مشهد سه دانگ از ششدانگ را بنام آقای غالمحسین صحتی یزدی و برابر سند قطعی 48390 مورخ 1370/05/21 
دفتر 12 مش��هد س��ه دانگ از ششدانگ را بنام محمد حسن صحتی یزدی منتقل که مالکیت غالمحسین صحتی 
یزدی ذیل ثبت 4719 دفتر 41 صفحه 430 ثبت و سند بشماره چاپی 528911 صادر که نامبرده برابر سند قطعی 
149358 مورخ 1373/08/10 دفتر 10 مش��هد س��ه دانگ مالکیت خود را به نام سیدحس��ن کاردوان قابل منتقل 
نموده است و آقای محمد حسن صحتی یزدی برابر سند قطعی 149359 مورخ 1373/08/10 دفتر 10 مشهد سه 
دانگ مالکیت خود را به خانم سیده مریم کاردوان قابل نسبت به یکدانگ و آقای سیدمسعود کاردوان قابل نسبت به 
دو دانگ منتقل که مالکیت نامبرده ذیل دفتر امالک الکترونیک به شماره 139620306003006098 ثبت و سند 
بشماره چاپی 0594442 الف 87 صادر و مالکیت خانم سیده کاردوان قابل ذیل ثبت و صفحه اولیه معتبر گردیده 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9905346 م.الف 220
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدمجتبی جوادی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ اعیان یکباب 
آپارتمان به شماره پالک 35343 فرعی از 12888 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد که متعلق به نامبرده میباشد 
به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد ششدانگ مالکیت نامبرده در ذیل شماره 

دفتر امالک الکترونیک 139720306003014672 ثبت و س��ند به شماره چاپی 066908 الف 96 صادر گردیده 
است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. ....

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9905347م.الف 221
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سندمالکیت«
نظر به اینکه آقای حسن فتح  آبادی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند مالکیت 
المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین به شماره پالک 
2674 فرعی از 1306 الی 1325 فرعی از 355 و 356 فرعی از 227 اصلی بخش 9 مش��هد که متعلق به نامبرده 
میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره 
ثبت 104087 دفتر 542 صفحه 226 بنام آقای محمد صادق فتح آبادی ثبت و سند به شماره چاپی 394081 صادر 
گردیده است سپس برابر سند قطعی 55421 مورخ 1369/03/10 دفترخانه 62 مشهد بنام آقای حسن فتح آبادی 
منتقل که برابر سند رهنی 68728 مورخ 1371/02/07 دفتر 56 مشهد در رهن بانک رفاه کارگران قرار گرفته است. 

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

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9905348م.الف 222
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آگهی مشمولین سه ماهه اول سال ۱۳۹۹خورشیدی حوزه ثبتی شهرستان شیروان
بدس��تور ماده 12وماده59آئین نامه مذکور اشخاص که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخشهای 5قوچان 
حوزه ثبتی شهرستان شیروان تاآخرآذرماه98تقاضای ثبت نموده آمد و همچنین مواردی که آگهی آن برابرتبصره یک 

ماده 25اصالحی ثبت بایدتجدیدگردد بانوع ملک موردتقاضابرای اطالع عموم بشرح ذیل اعالم میگردد
بخش 5قوچان پالک1اصلی سه یک آب قطعه 4شیروان

پالک2992فرعی از58فرعی آقای محمدخردسال وخانم طاهره خردسال ششدانگ یکباب منزل بالسویه
بخش 4قوچان پالک 39اصلی نظرعلی 

پالک 10فرعی بانوزینب قلیچی ششدانگ یکقطعه باغ مشجر 
لذا به دس��تور مواد16و17قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی ش��ده درباالمعترض می باشد 
ویااینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی ش��ده ودرجریان اس��ت می بایستی اعتراض ویا 
گواهی مش��عربرجریان دعوی خودراازتاریخ انتش��ارنوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف 
نود روز ودرمورد آگهی اصالحی درمدت س��ی روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��یروان تس��لیم 
ورسید دریافت نموده ودراجرای تبصره 2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبت 
معترضین ازتاریخ تس��لیم اعت��راض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواس��ت اعتراض خودرابه مراجع 
ذیص��الح قضایی تقدیم گواه��ی الزم از مراجع مذکور اخذوبه این اداره تس��لیم نمایند ضمنأحقوق 
ارتق��ای درموقع تحدید حدود درص��ورت مجلس تحدیدی منظورمیگ��ردد وازتاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا سی روز قابل اعتراض خواهد بود.آ-9903917
تاریخ انتشارنوبت اول:99/05/01
تاریخ انتشارنوبت دوم:99/06/01

صمد ابراهیم زاده 
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی نوبتی سه ماه اول سال ۱۳۹۹ حوزه ثبتی تربت حیدریه
بدستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مزبور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع 
در بخشهای حوزه ثبتی شهرستان تربت حیدریه که تا آخر خرداد ماه سال 1399 تقاضای ثبت نموده اند و همچنین 
مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا 

برای اطالع عموم بشرح ذیل آگهی میشود : 
بخش یک شهرستان تربت حیدریه

اراضی ش��هر پالک 3842 – اصلی محمد مهدی صنوبری شش��دانگ یکقطعه زمین محل دیوار کهنه حصار قدیم 
باروی شهر بمساحت 21/20 متر مربع
دهستان اربعه بخش یک تربت حیدریه

اراضی ضیاء الدین سفلی پالک 126 – اصلی
1092 فرعی شهرداری تربت حیدریه ششدانگ یک قطعه زمین که بصورت قبرستان در آمده بمساحت 2276/21 

– متر مربع اراضی مظفریه پالک 238 – اصلی
2461 فرعی 1 – علی کاظم زاده 2 – مهدی ترکمن زاده 3 – حمید اسدی مشاعاً بالسویه هر نفر نسبت به دودانگ 

مشاع از ششدانگ یکقطعه زمین بمساحت کل 4/70 متر مربع
لذا بدس��تور ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نس��بت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد و یا اینکه بین 
متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوی شده و در جریان است می بایستی اعتراض و یا گواهی مشعربر جریان دعوی 
خود را از تاریخ  انتشار نوبت اول این آگهی نسبت به آگهی نوبتی ظرف مدت 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در 
مدت 30 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک تربت حیدریه تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای تبصره 2 ماده 
واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترض ثبتی معترضین از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک 
ماه دادخواس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم را از مرجع مزبور اخذ و به این اداره 
تسلیم نمایند ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدیدی منظور میگردد و از تاریخ 

تنظیم صورت مجلس تحدید حدود تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود . /  آ-9903913
تاریخ انتشار نوبت اول : 1 / 5 / 1399
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1 / 6 / 1399

  محمد کاظم باقرزاده -  رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه 
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ثبت نام ترم آینده دانشجویان »مجازی« شد  ایسنا: منصور غالمی، وزیر علوم با تأکید بر اینکه ثبت نام دانشجویان دانشگاه ها برای ترم جدید »مجازی« انجام می شود، گفت: آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها 
از ۱۵ شهریور ماه قطعی است.تالش می کنیم دانشجویان جدید از اوایل آبان کالس های خود را شروع کنند و توصیه کردیم دانشگاه ها از دانشجویان در نیمسال اول ثبت نام به عمل آورند و خود، این موضوع را 

مدیریت کنند؛ به این ترتیب که یا تعداد کمتری واحد ارائه کنند یا با طوالنی نمودن نیمسال، برنامه آموزشی خود را پیش ببرند.

سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور:

کلیدهای منتشر شده در فضای مجازی جعلی است©
ایلنا: فاطمه زرین آمیزی، سخنگوی سازمان 
سنجش آموزش کشور در واکنش به فروش 
سؤاالت کنکور در ســایت های مانند دارک 
وب گفت: حفاظت آزمون ســازمان سنجش 
با همکاری دستگاه های امنیتی انتظامی است 
و تیم هایی در استان های فارس و استان های 
غربــی که مشــخصاً برای ارســال عکس از 

حوزه های امتحانی و ســؤاالت پس از شــروع آزمون برنامه ریزی کرده بودند، شناسایی و 
به منظور اقدامات بعدی به مبادی ذی ربط معرفی شــده اند که ان شاءاهلل به زودی دستگیر 
خواهند شــد. زرین آمیزی گفت: براساس بررسی های به  عمل آمده اصوالً هدف این افراد 
از ارســال عکس تقلب نیست، بلکه القای شــبهه در آزمون است. وی یادآور شد: براساس 
بررســی های فنی و دقیق، سازمان ســنجش اعالم می کند تمامی کلیدهای منتشر شده 
در فضای مجــازی تا امروز کذب و جعلی و با هدف کالهبرداری بوده اســت و هیچ کدام 
با جواب های سازمان مطابقت ندارد. داوطلبان برای اطمینان بیشتر می توانند روز دوشنبه 
کلیدهای منتشر شده در سایت سازمان را با این کلیدها و نوع دفترچه ها مقایسه کنند، چرا 

که کذب بودن آن ها مشخص می شود.

معاون سازمان بهزیستی:

 بچه های بهزیستی می توانند ©
پس از 18 سالگی در مراکز بمانند

برنا: حبیب اهلل مســعودی فرید، معاون امور 
اجتماعی ســازمان بهزیستی گفت: سیاست 
اصلی ســازمان این است که بچه ها از 18 تا 
23 سالگی در مراکز بمانند تا در کنار دانشگاه 
رفتــن و کار کردن، دغدغــه ای برای تأمین 
مسکن و زندگی انفرادی نداشته باشند. وی 
گفت: سالیان سال است که آسیب های خروج 

کودکان از بهزیستی را گوشزد کردیم و طبیعی است یک دختر 18 ساله وقتی از مرکز خارج 
می شود توانایی مدیریت زندگی خود را ندارد، به همین دلیل برای رفع این آسیب، مراکز 
آماده سازی مانند پانسیون طراحی کردیم تا بچه ها پس از 18 سالگی در آنجا زندگی کنند. او 
افزود: این مراکز در چند استان کشور ایجاد شدند و درحال فعالیت هستند و تصمیم داریم 
آن ها را افزایش دهیم. مسعودی فرید درمورد ارائه تسهیالت به بچه های بهزیستی پس از 
شروع زندگی مستقل گفت: برای بچه هایمان یک اعتبار 20 میلیون تومانی درنظر داریم که 
می دانیم زیاد نیست اما می تواند برخی هزینه ها را تأمین کند، جدا از این، می توانند از تمام 

وام های اشتغال ما که بالعوض یا با بهره کم هستند، استفاده کنند. 

یک مسئول ستاد مقابله با کرونا بیان کرد

آخرین خبرها درباره تولید واکسن کرونا در کشور ©
ایرنا: رئیس کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا 
گفت: تولید واکسن کرونا در کشور هنوز در فاز 
قبل از کارآزمایی بالینی )Clinical trial( قرار 

دارد و مطالعات حیوانی آن روبه پایان است.
دکتر مصطفی قانعی افزود: زمانی یک واکسن 
وارد فاز تست انسانی می شود که خط تولید 
آزمایشگاهی آن واکسن راه اندازی شده باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی می توان گفت واکسنی وارد تست انسانی شده است که سازمان 
غذا و دارو، واکسن مورد نظر را از خط تولید آن تهیه و روی انسان تست کند.

قانعی در مورد این مطلب که برخی رسانه ها از ورود واکسن ایرانی ضد کرونا به تست انسانی 
به نقل از وزیر بهداشت خبر دادند، گفت: هر پیشرفتی درخصوص تولید واکسن ضد کرونا 
را باید وزیر بهداشت اعالم کند و اعالم از سایر منابع مبنایی ندارد. وی یادآور شد: برخی 
رسانه ها به اشتباه خبر از ورود به تست انسانی دادند درصورتی که وزیر بهداشت از آماده 

بودن واکسن کرونا به تست انسانی در کشور خبر داده است.

 جامعه/ فضائلی  روزهای سختی بر کادر درمان 
می گذرد. روزهایی که بی شباهت به روزهای جنگ 
خالی  تخت  بیمارستان ها  آی.سی.یوهای  نیست. 
ندارد. مراکز درمانی و مطب ها به بیماران کرونایی در 
بخش سرپایی ارائه خدمت می کنند و ریسک ابتال 
به کرونا برای کادر بهداشت و درمان در همه  این 

مراکز باالست.
به همیــن دلیل روز پزشــک امســال متفاوت از 
سال های گذشته رقم خورد. مراسم بزرگداشت این 
روز به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی لغو شد و 
به اهدای لوح به صورت فردی و اســتفاده از فضای 
مجازی بسنده شد. دکترمحمدرضا ظفرقندی، رئیس 
سازمان نظام پزشکی به مناسبت این روز می گوید: 
امسال به جای تبریک روز پزشک به سوگ همکاران 
خود نشسته ایم و یاد آنان را گرامی می داریم. آن ها 
پرچم شــرف را در جغرافیای ایران برافراشتند. این 

افراد آگاهانه عزت و ایمان را برگزیدند.
وی، با اشاره به اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی 
در مقابله با این ویروس خطرناک، بیان می کند: امروز 
هر تصمیم مسئوالن، سرنوشت ساز بوده و مترادف با 
حفظ جان یا از دست دادن جان های شریفی است 

که جبران آن میسر نخواهد شد. 

در سوگ پدر با ترس از دست دادن مادر!»
بیرجندی نژاد،  علــی  دکتر 
رئیس سازمان نظام پزشکی 
مشهد شرایط کادر بهداشت 
و درمان، به ویژه پزشکان را 
در این روزها حتی سخت تر 
از شرایط هشت ســال دفاع مقدس توصیف کرده 
و می گوید: در زمان جنگ، رزمنده ای که به جبهه 
می رفــت خود را به خطر می انداخــت تا خانواده و 
هموطنانش در خطر نباشند. اما اینجا کادر بهداشت 
و درمان ما نه تنها خود در معرض خطر هستند بلکه 
خانواده شان نیز در معرض خطر باالیی قرار می گیرند 
تا هموطنانمان بتوانند درمان های مناسب را دریافت 

کنند.
وی در خصوص شــهدای مدافع سالمت می افزاید: 
متأســفانه همکار مامایــی را از دســت دادیم که 

36 ســال بیشتر نداشت. پزشــک جوانی که تنها 
45 ســال داشــت و تازه وارد دوره  رزیدنتی شده 
بــود نیز در جمع این شهداســت. این عزیزان تازه 
به مرحله ای رســیده بودند که سیستم بهداشت و 
درمان می توانســت از آن ها بهره وری کند و اگر این 
بیماری مهلک نمی بود چه بسا تا سال های سال به 
کشور خدمت می کردند. در این شرایط واقعاً دردآور 
است که ببینیم مردم بی توجه به این فداکاری ها و 
از خودگذشتگی ها زندگی عادی را در پیش گرفته و 
نسبت به رعایت پروتکل های بهداشتی تا این اندازه 
بی توجه اند. واقعیت این اســت که کادر بهداشت و 
درمان ما بی نهایت فرسوده شده است. زندگی بعضی 
از همکاران من به قدری سخت می گذرد که تصورش 
برای برخی از مردم ناممکن اســت. ما پزشــکی را 
از دســت دادیم که دختر کوچکش نمی دانســت 
به ســوگ از دســت دادن پدرش بنشیند یا برای 
مادرش که به کرونا مبتال شده و نفس های آخرش 
را می کشد، دعا کند و در کنار همه  این ها خود این 
دختر بچه نیز احتمال آلوده شدن را داشت و نگرانی 

از بابت ابتالی خودش نیز مطرح بود.
مــادر این دختر از همــکاران متخصص عفونی در 
بیمارستان امام رضا)ع( هستند که با وجود از دست 
دادن همسرشان که پزشک فوق تخصص کلینیکال 
آنکولــوژی بودند؛ تنهــا دو روز پس از بهبودی و با 
شنیدن اینکه بیمارستان نیاز به حضور ایشان دارد، 

باز سر کار حاضر شدند.

دور از انتظار نیست!»
رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد، به تعرفه های 
ناعادالنــه خدمــات ســالمت به عنــوان یکی از 
چالش های فراروی جامعه پزشــکی اشاره کرده و 
می گوید: در همه صنوف، نرخ ارائه خدمات سالیانه 
توســط همان صنف تعیین و ابالغ می شود اما در 
حوزه پزشــکی دیگران تصمیم گیرنده هســتند. 
بســیاری از مطب های ما به دلیــل ناکافی بودن 
درآمد نسبت به هزینه تعطیل شده اند و پیش بینی 
مهاجرت گســترده پزشــکان در شــرایطی که 
دستمزدهای دولتی با ماه ها تأخیر پرداخت شده و 
درآمد مطب ها هم به هزینه راه اندازی و نگهداری اش 

نمی ارزد؛ دور از انتظار نیست. 

ما هم شرمنده مردمیم»
وی می گویــد: نــه اینکه این تصور شــود که ما از 
مشکالت اقتصادی مردم بی خبریم. ما هم گاهی واقعاً 
شرمنده مردم می شویم؛ اما می خواهم بگویم ما هم از 
همین مردم هستیم و در شرایط اقتصادی مشابهی، 
فشار اقتصادی زیادی را تحمل می کنیم. متأسفانه 
ما با بیمارانی روبه رو هستیم که واضح است از پس 
هزینه های درمانی خود برنمی آیند. خب! من پزشک 
با این هزینه ها چه پاسخی به چنین بیماری بدهم. 
وجدانمــان اجازه می دهد این بیمار را به حال خود 
رها کنیم؟! بسیاری از همکاران من در این شرایط 
خودشان برای بیمار هزینه می کنند؛ اما این موارد 

اصالً دیده نمی شود. 

6 ماه محروم از دیدن پدر و مادر»
دکتر امیرمسعود هاشمیان، 
اورژانس  مســئول بخــش 
بیمارســتان امام رضا)ع( در 
کار  ســختی های  خصوص 
در ایــن روزهــای کرونایی 
می گوید: اورژانس عدالتیان، اورژانس ریفرال کرونا 
در شهر مشــهد بوده و نزدیک به 6 ماه هست که 
بنده و سایر استادان هیئت علمی طب اورژانس در 
این سنگر مشغول پذیرش بیماران ارجاعی و سرپایی 
فراوانی بوده ایم. تصور کنید 6 ماه با شیفت های 12 

با لباس های فضایی و  ساعته 
ماسک و کاله که تحمل یک 
ســاعت آن هم مشکل است، 
بخواهیم شمار زیادی از بیماران 
بد حــال و مضطرب را که گاه 
امکانات اورژانس هم جوابگوی 
نیاز آن ها نیست، خدمت دهی 
کنیم. وی می افزاید: متأسفانه 
من و همسرم باالخره پس از 

6 ماه مقاومت، مبتال و بستری 
شدیم و دوران بسیار بدی هم از لحاظ روحی و هم 

فیزیکی پشت سر گذاشتیم.
دکتر هاشــمیان می گوید: وقتی در پایان شیفت از 
بیمارستان خارج می شویم و مردم را می بینیم که 
بــدون هیچ دغدغه ای در خیابــان و مغازه ها بدون 
رعایت فاصله اجتماعی مشغول هستند؛ در حالی که 
بســیاری از ما 6 ماه اســت از دیدن پــدر و مادر و 
بستگان و حتی در آغوش گرفتن فرزندانمان محروم 

هستیم، خستگی و اضطرابمان دو چندان می شود.

آموزش را جدی بگیرید»
دکتــر غالمرضــا خادمی، 
مراقبت های  بخش  رئیس 
ویژه بیمارســتان اکبر نیز 
به ما می گویــد: در عرصه 
آموزش هــای کرونا خیلی 
ضعیف عمل کردیم و متأســفانه به جای توجه 

و صــرف هزینه در پیشــگیری و 
آموزش، روی درمان سرمایه گذاری 
کردیم و این مســیری کامالً اشتباه 
است. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد می افزاید: مشکل ما نداشتن 
برنامه مناسب آموزش عمومی است. 
متأسفانه سیســتم ما درمان محور 
اســت؛ یعنی راه را به سمتی برده 
اســت که مردم به طرف بستری و 
آی. سی. یو  پیشــرفته  مراقبت های 
بروند و دقیقاً در این مســیر هزینه می کنند، در 
حالی که این کامالً اشــتباه است. در همه گیری 
کرونا باید معاونت بهداشتی ما بیشتر درگیر می شد 
تا معاونت درمان؛ در حالی که به نظر می رسد اصاًل 
این طور نیســت، معاونت درمان ما بیشتر تالش 

کرده و این یعنی یک سیستم معیوب.

برای کنترل کرونا چه کنیم؟»
وی می گوید: قاطعانه می گویــم راه مقابله با کرونا 
فقط آموزش، آموزش و آموزش است. ما باید سر هر 
چهارراه یک پایگاه آموزشی دایر می کردیم. متأسفانه 
در حــال حاضر اطالعات خرافی مردم نســبت به 
اطالعات علمی شان در زمینه کرونا بیشتر است. هنوز 
تابلوهای آژانس های مســافرتی بیشتر از تابلوهای 
آموزشی مرتبط با کروناســت. در مطب ها حداقل 
شبی چهار تا پنج بیمار کرونایی را گزارش می دهند؛ 

این یعنی در آموزش خیلی بد عمل کردیم. 

امسال روز پزشک متفاوت از سال های گذشته رقم خورد 

 سال سربلندی
مدافعان سالمت

بسیاری از 
مطب های ما به 

دلیل ناکافی بودن 
درآمد نسبت به 

هزینه تعطیل 
شده اند

بــــــرش

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

اخبار

 شنبه ۱ شهریور ۱399  2 محرم  ۱442 22 آگوست 2020  سال سی و سوم   شماره 932۵

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948357(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی بلورین سیر مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16540 و شناسه ملی 10380321345

 1399,02,13 مورخ   992,128,1433 شماره  نامه  و   1399,02,07 مورخ  العاده  فوق  عمومی  مجمع  صورتجلسه  استناد  به 
اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت به آدرس 
استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، محله آزاد شهر ، بلوار جالل آل احمد )معلم 15( 
، بلوار معلم ، پالک 1 ، طبقه همکف کد پستی 9188777331 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح 

گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948308(

آگهی تغییرات شرکت سازه های هوشمند مبین ایرانیان شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 64257 و شناسه ملی 14007529866

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,02,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - خانم زهره محمد شاهی با پرداخت 
مبلغ 4100000ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را از مبلغ 100000 ریال به 4200000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه 
شرکت از مبلغ 1000000 ریال به مبلغ 5100000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصالح گردید . لیست 
جدید شرکا به شرح ذیل می باشد : خانم زهره محمد شاهی دارای 4200000ریال سهم الشرکه آقای ابوالفضل عامل نیک دارای 

100000 ریال سهم الشرکه آقای حامد عامل نیک دارای 800000 ریال سهم الشرکه.
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948282(

آگهی تغییرات شرکت حسام صنعت شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19877 و شناسه ملی 10380353890

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,05,11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای احمد احمد زاده به شماره ملی 1060342391 
به سمت رئیس هیئت مدیره خانم ثمانه مطمئن به شماره ملی 0942849132 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید مرتضی و 
آقا میرزاده به شماره ملی 0932165575 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ،سفته ،بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مشترک آقایان احمد احمد زاده و 

سید مرتضی آقا میرزاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد .
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948250(

آگهی تغییرات شرکت نیسان شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 340 و شناسه ملی 10380053774

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,03,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای عبداله کاظمی بیدختی به کدملی 0919496156 به سمت 
رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد مرتضوی نژاد با شماره ملی به نمایندگی از شرکت پارس گستر دینا به شناسه ملی 10380385215 به سمت نائب رئیس 
هیئت مدیره و آقای فرید سعادتیان به کدملی 0937816744 به نمایندگی از شرکت دیبا توس کارتن به شناسه ملی 10380496050 به سمت عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور وبانکی با دو امضاء از سه امضای رئیس هئیت 
مدیره ،نائب رئیس هئیت مدیره ،مدیرعامل همراه با مهر شرکت ونامه های اداری وغیر تعهدآور با تک امضاء مدیرعامل ،رئیس هئیت مدیره یا 

نائب رئیس هئیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود .
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948247(

آگهی تغییرات مشکات مبین االنوار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 14005112548

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399,04,03 و نامه شماره 99,3,18,2508 مورخ 99,4,11 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1- خانم زهرا حمیدیان فروتقه به شماره ملی 0938808036 - خانم معصومه صاحب جمعی به 
شماره ملی 3257304481 -خانم کریمه غنی زاده به شماره ملی 0936393912 - خانم نرگس نعیمی جمال به شماره ملی 0933288662 - خانم وجیهه 
خوش گفتار به شماره ملی 0939885344 - آقای احسان مظاهری به شماره ملی 0946191549 - خانم اکرم غالمی به شماره ملی 0941457664 به 
سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند -2 آقای غالمرضا صادقی فریمانی به شماره ملی 0848467663 به سمت بازرس 

اصلی موسسه برای مدت دو سال مالی انتخاب شد.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948243(

آگهی تغییرات مشکات مبین االنوار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 14005112548

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399,04,03 و نامه شماره 99,3,18,2508 مورخ 99,4,11 اداره کل فرهنگ 
و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ماده 20 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ماده 20 اصالحی 
اساسنامه : امور اجرایی موسسه توسط هیئت مدیره ای متشکل از 7 نفر که برای مدت 2 سال توسط مجمع عمومی از میان افراد متعهد 
، توانمند ، معتقد به والیت فقیه انتخاب می شوند اداره خواهد شد . تغییر هیئت مدیره بر اساس اساسنامه و طبق صورت جلسه ی 

تنظیمی توسط موسسان خواهد بود. مواد 24و27و30و35 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصالح گردید.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948240(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی انوار کعبه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39502 و شناسه ملی 10380551375

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,04,11 به استناد نامه های شماره 972,128,11586مورخ 1397,07,14 و 972,128,11585 مورخ1397,07,14 
استان خراسان رضوی  زیارت  و  نامه شماره 97,19,11498 مورخ 1397,09,11مدیریت حج  و  و صنایع دستی خراسان رضوی  گردشگری  فرهنگی  میراث  سازمان 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - موضوع شرکت به شرح ذیل الحاق یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید: فعا لیت در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام 
مسافرت گروهی ، داخلی و خارجی ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی با رعایت قوانین و مقررات سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی 
وگردشگری - محل شرکت در واحد ثبتی آدرس مشهد-خیابان امام رضا دانش غربی 11 مجتمع تجاری فدک پالک واحد 39 -40 کد پستی 9136674495 تغییر یافت 
و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. - نام شرکت به "خدمات مسافرتی جهانگردی و زیارتی انوار کعبه مشهد " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 

اصالح گردید. 
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 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948228(

 آگهی تغییرات مشکات مبین االنوار موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 4694 و شناسه ملی 14005112548

  به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1399,04,03 و نامه شماره 99,3,18,2508 مورخ 99,4,11 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خراسان رضوی تصمیمات 
ملی 3257304481  به شماره  ملی 0938808036 رئیس هیئت مدیره 2- خانم معصومه صاحب جمعی  به شماره  فروتقه  : 1- خانم زهرا حمیدیان  اتخاذ شد  ذیل 
مدیرعامل 3- خانم کریمه غنی زاده به شماره ملی 0936393912 عضو اصلی هیئت مدیره 4- خانم نرگس نعیمی جمال به شماره ملی 0933288662 عضو اصلی هیئت 
مدیره 5- خانم وجیهه خوش گفتار به شماره ملی 0939885344 عضو اصلی هیئت مدیره 6- آقای احسان مظاهری به شماره ملی 0946191549 عضو اصلی هیئت 
مدیره 7 - خانم اکرم غالمی به شماره ملی 0941457664 عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند -. تمامی اسناد مالی ، قراردادها و اوراق بانکی 
تعهد آور از قبیل چک ، سفته ، برات ، افتتاح و بستن حساب با امضای رئیس هیئت مدیره زهرا حمیدیان فروتقه و مدیرعامل معصومه صاحب جمعی و یکی از اعضای 

هیئت مدیره ممهور به مهر موسسه و مکاتبات موسسه با امضای مدیرعامل به تنهایی به همراه مهر موسسه اعتبار خواهد داشت.
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948224(

آگهی تغییرات شرکت داروسازی آکام برتر شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 63396 و شناسه ملی 14007297356

ملی  شماره  به  مطهری  عبدالرحیم  آقای   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات   1398,10,29 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه  استناد  به 
0849233496 به سمت رییس هیئت مدیره - آقای مهدی ناصری به شماره ملی 1280415819 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت 
مدیره - آقای علیرضا امیری به شماره ملی 5229310618 به سمت نایب رییس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت به امضای آقای عبدالرحیم مطهری به سمت رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 

اوراق عادی و نامه  های اداری به امضای آقای مهدی ناصری به سمت مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )948212(

آگهی تغییرات شرکت خدمات زیارتی انوار کعبه مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 39502 و شناسه ملی 10380551375

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,04,11 و به استناد نامه شماره 972,128,11586مورخ 1397,07,14 سازمان میراث فرهنگی صنایه دستی و 
گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره 97,19,11498مورخ 1397,09,11 مدیریت حج و زیارت استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سیدمهدی 
مولوی پور به شماره ملی 0702317160 خانم اعظم میرمرتضوی به شماره ملی 0036515736 خانم فاطمه سادات مولوی پور به شماره ملی 0924524723 آقای 
سیدرضا مولوی پور به شماره ملی 0942532708 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال امنتخاب شدند آقای محمدحسن عباسپور سرشوری به شماره ملی 
0938404571 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا جدی به شماره ملی 0940527121 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.
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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

الکاظمی پس از دیدار و گفت وگو با ترامپ:

آمریکا قول داده سه ساله از عراق برود
  جهان/ نیک پندار  مصطفی الکاظمی سرانجام 
موفــق به دیدار و گفت وگو با ترامپ شــد. اگرچه 
دوطرف در بیانیه های رســمی درباره این نشست، 
آن را مهم و موفق خواندند اما نخســت وزیر عراق 
شخصاً تأکید کرد دیدارش با دونالد ترامپ، مهم و 

موفق بوده است.
او در مصاحبه با شــبکه رسمی العراقیه گفت: این 
مذاکرات برای هــر دو طرف عراقی و آمریکایی با 
رضایت همراه بــوده و در این دیدار همکاری های 
اقتصــادی و امنیتی و بازنگری در حضور نیروهای 

آمریکایی در عراق بررسی شده است.
الکاظمی افزود: در گفت وگوهای راهبردی عراق و 
آمریکا میان وزرای امورخارجه دو کشور، بر مسائلی 
توافق شد که همگی در راستای منافع ملت عراق 
است و به حضور نیروهای آمریکایی و برنامه ریزی 
خروج آن و تشکیل تیمی برای تعیین سازوکار آن 

مربوط می شود.
نخســت وزیر عراق گفت: »نخستین بار است که 
می بینم مواضع آمریکا روشــن اســت و مطالبات 
دولت عراق را درک می کند« و افزود ترامپ به وی 
تأکید کرده تا ســه سال آینده نیروهای آمریکایی 
از عراق خارج خواهند شد. او افزود: همان طور که 
رئیس جمهور آمریکا گفت شمار نیروهای آمریکایی 
در عراق اندک است و عراق به این تعداد نیرو برای 

آموزش نیروهای خود نیاز دارد.
دونالد ترامپ پیش از دیدار با الکاظمی به نیروهای 
اندک باقی مانده در عراق اشــاره و تأکید کرده بود 
این نیروها بــرای مقابله با تحرکات ایران در عراق 
خواهند ماند. با وجود این، ترامپ پس از این دیدار 
گفت: عراق و آمریکا درباره تشکیل تیمی مشترک 
برای تعیین سازوکار و زمان بندی خروج نیروهای 
ائتالف بین المللی به رهبری ایاالت متحده از عراق 
به توافق رسیدند. او تأکید کرد کشورش متعهد به 
خروج سریع نیروهای آمریکایی در یک بازه زمانی 
سه ســاله است.  الکاظمی در ادامه تأکید کرد: در 
بخش اقتصادی، عراق نیازمند بررسی روابط خود 
براساس منافع است، به خصوص که آمریکا کشوری 
مهم با صنایع پیشرفته در بخش انرژی است و عراق 
فرصت مناسبی برای شراکت با یک کشور صنعتی 

بزرگ دارد.

نفت ذی قار به آمریکا رسید»
او قرارداد امضا شده میان دو کشور برای بهره برداری 
از نفت استان ذی قار را قراردادی راهبردی خواند و 
گفت: این شراکت موجب برقراری روابطی میان دو 

حکومت می شود.
وی افزود: دیدگاه های عراق و منافع آن را دیگران 
تعیین نمی کنند و تأکید کرد آنچه در ایران گفته 
همان است که در آمریکا گفته و آن این است که 
عــراق در پی روابطی میــان حکومت ها و رعایت 
وضعیت خاص عراق براساس منافع این کشور است. 
وی تأکید کرد: طرف آمریکایی نیز گفته براساس 
اصل حاکمیت ارضی عراق با این کشور کار می کند.

دخالت های ترکیه در عراق یکی دیگر از محورهای 
نشســت با آمریکا بوده و نخست وزیر عراق گفت: 
حمالت ترکیه در خاک عراق پذیرفته نیســت و 
عراق هرگز مبدأ اقدام نظامی علیه همســایگانش 

نخواهد بود.
او تأکید کرد: آمریکا در برقراری روابطی مبتنی بر 
احترام به استقالل عراق و کمک به این کشور جدی 
اســت و در دیدار با مقام های کنگره فرصتی برای 
مطرح کردن خواسته های ملت عراق خواهد داشت.

نگاهی به نشست های موازی دو کشور»
در حاشــیه دیدار ترامپ و الکاظمی در واشنگتن، 
نشســت کمیته عالی هماهنگی بیــن آمریکا و 
عراق به ریاســت »فؤاد حسین« در هیئت عراقی و 

»مایک پمپئو« در هیئت آمریکایی برگزار شد.
همان طور که پیش از این حدس زده می شــد، 
این نشست بر اساس چارچوب توافق استراتژیک 
در سال 2008 برای روابط دوستانه و همکاری 
میان آمریکا و عراق برگزار شــد. به این ترتیب 
مصوبات نشســت نیازی به تأیید پارلمان عراق 
نخواهد داشت و می تواند به طور مستقیم مورد 

اجرا قرار گیرد. 
دو طرف در این نشست بر پایبندی خود به روابط 
دوجانبه قوی و مفید تأکید کرده و طی جلســات 
جداگانه ای به بررســی مســائلی نظیــر اقتصاد، 
انرژی، بهداشت، محیط زیست، مسائل سیاسی و 
دیپلماتیک، امنیت و مبارزه با تروریســم و روابط 

آموزشی و فرهنگی پرداختند.
در نشســت اقتصــادی، طرف عراقــی به صورت 
خالصه گزارشــی از طرح هــای اصالح گرایانه در 
زمینه اقتصاد که منجر به رشد اقتصادی سریع تر و 
تبدیل شدن اقتصاد به بخشی ویژه و دارای تحرک 
بیشتر می شود ارائه داد و آمریکا نیز مجدد حمایت 
خــود را از اصالحات اقتصادی در عــراق اعالم و 
زمینه های همکاری که می تواند به عراق برای تحقق 

طرح هایش کمک کند را مشخص کرد.
دو طرف همچنین به رایزنی در خصوص هماهنگی 
با نهادهای مالــی بین المللی برای کمک به عراق 
در جهت رها شــدن از معضل کاهش قیمت نفت 
و ویروس کرونا و قرار دادن کشــور در مسیر مالی 

با تداوم بیشتر پرداختند. همکاری در زمینه های 
دولــت الکترونیــک و اصالحات بخــش مالی و 
شراکت در بخش خصوصی برای تقویت تجارت و 
سرمایه گذاری بین آمریکا و عراق از دیگر موضوعات 

مورد بررسی در این نشست بود.
 
نیروهای خارجی تغییر فاز می دهند»

در نشســت امنیت و مبارزه با تروریسم، آمریکا و 
عراق بر پایبندی خود به تحقق اهداف مشترک از 
طریق هماهنگی امنیتی دوجانبه و همکاری پایدار 
میان نیروهای امنیتی عراق و ائتالف بین المللی به 

رهبری آمریکا برای شکست داعش تأکید کردند.
دو هیئت همچنین توانایی های فزاینده نیروهای 
امنیتی عراق و موفقیت های مشترک در مبارزه با 
داعش را تحسین و اشــاره کردند این امر موجب 
شده فعالیت ائتالف بین المللی در عراق بر آموزش، 
آماده ســازی و پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق 

متمرکز شود.
عــراق ضمن اعالم آمادگی برای تســهیل انتقال 
فعالیت های ائتالف بین المللی به مرحله آموزش، 
آماده ســازی و پشــتیبانی، بر پایبندی خود بر 
حفاظت از نیروهای ائتالف و اماکن دیپلماتیک در 
عراق تأکید کرد و دو طرف به توافقی برای مذاکرات 
بر سر مدیریت زمان بندی خروج ائتالف بین المللی 
از مرحله عملیات نظامی در عراق و انتقال به مرحله 

جدید رسیدند.
در نشست انرژی، آمریکا و عراق تالش های دولت 
عراق برای افزایش تولید برق و گاز در کشور، کاهش 
هدررفت گاز و اجــرای اصالحات برای بازار انرژی 
را بررسی کردند. دو طرف همچنین برای برگزاری 
نشست کمیته هماهنگی مشترک در زمینه انرژی 
برای بررســی مفصل این موضوعات برنامه ریزی 
کردند. در حاشــیه این نشســت، دولــت عراق 
قراردادهایی در زمینه انرژی پایدار با شــرکت های 
آمریکایــی به امضا رســاند که شــرکت جنرال 
الکتریک،  هانیویل یو اولی و استیالر انرژی جزو این 
شرکت های آمریکایی هستند. عالوه بر شرکت های 
نام برده یادداشت تفاهمی نیز با شرکت شیفرون و 
بیکر هیوز به عنوان نمونه هایی از شراکت در زمینه 

انرژی میان آمریکا و عراق به امضا رسید.

اردوغان:
بزرگ ترین اکتشاف گاز ©

تاریخ ترکیه را انجام دادیم
رئیس جمهور  فارس: 
ترکیه اعــالم کرد این 
بزرگ تریــن  کشــور 
طبیعی  گاز  ذخیــره 
دریای  در  را  تاریخش 

سیاه کشــف کرده اســت و به زودی آن را 
مورد استحصال قرار خواهد داد. اردوغان در 
یک ســخنرانی گفت: این میدان گازی ۳20 
میلیارد مترمکعب وســعت داشــته و هدف 
ترکیه این است که گاز طبیعی آن را تا سال 
202۳ آماده توزیــع و فروش کند. ترکیه تا 

پیش از این، یکی از خریداران گاز ایران بود.

توسط »یحیی سریع« در یمن اعالم شد
 لیست کشورهای مرتبط ©

با داعش و القاعده 
جهان: ســرتیپ یحیی ســریع، ســخنگوی 
نیروهای مســلح یمن روز گذشــته، اطالعات 
مهمی درباره مناطق آزاد شده از چنگ عناصر 
سازمان های تروریستی داعش و القاعده ارائه داد.  
سریع افزود: به شواهدی دست یافتیم که اثبات 
می کند این عناصر تکفیری با عناصری دیگر در 
کشــورهای عربی و غیرعربی در ارتباط بودند. 
آمریکا، ســعودی و امارات در رأس کشورهایی 

هستند که این گروه ها مرتبط با آن ها بودند.

سومین نشست نخبگان و ©
سران قبایل سوریه

سانا: ســران قبایل، عشــایر و نخبه های ملی 
سوریه برای سومین بار در حلب گردهم آمدند. 
این نشست که با موضوع بررسی قانون اساسی 
سوریه انجام شد با انتشار بیانیه ای پایان یافت. در 
بیانیه پایانی سومین دوره این نشست آمده است: 
منابع طبیعی و اقتصادی ســوریه برای تمامی 
مردم سوریه است و گروه خاصی نمی توانند در 

آن دخل و تصرف کنند.
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آمریکا، طالبان و نادیده گرفتن معضل مواد مخدر  ©
اظهارات جنجالی و هشــدارآمیز اشــرف غنی در مورد آزادی زندانیان طالبان و 
پیامدهای آن بر گسترش ارسال و قاچاق مواد مخدر به اروپا و آمریکا، موجب شد تا 
بار دیگر بحث آزادی این افراد در کانون توجه قرار گیرد. با این حال، مسئله جالب 
و درخور توجه این است که کمتر کسی به نکته مهم و اساسی اظهارات غنی یعنی 
موضوع کشــت و قاچاق مواد مخدر در افغانستان توجه نشان داده است. اما اینکه 
چرا چنین موضوع مهم و سرنوشت سازی در فرایند صلح و به ویژه در توافق صلح 
میان آمریکا و طالبان نادیده گرفته شده، جای تأمل دارد.شاید بتوان این اهمال را 
به تجربیات گذشته هر یک از آن ها در مواجهه با مسئله مواد مخدر مرتبط دانست. 
در مورد طالبان باید گفت حدود دو دهه پیش درآمد حاصل از کشت و قاچاق مواد 
مخدر نقش مهمی را در قدرت یابی این گروه ایفا کرد. بر این اساس در سه سال اول 
شکل گیری امارت اسالمی، طالبان نه تنها مشکلی با این موضوع نداشتند بلکه سهم 
بسزایی نیز در افزایش تولید تریاک ایفا کردند. اما مشکل آن ها از زمانی آغاز شد که 
برای تقویت وجه بین المللی و به رسمیت شناختن دولتشان از سوی جامعه جهانی، 
فرمان ممنوعیت کشت خشــخاش را صادر کردند. بنابر گفته برخی تحلیلگران 
سیاسی، این اقدام طالبان نوعی خودکشی سیاسی و اقتصادی محسوب می شد، چرا 
که موجب شد از حمایت های داخلی آن ها در هنگام تهاجم آمریکا به شدت کاسته 
شــود. با توجه به چنین تجربه ای و در کنار آن درک این موضوع که در سال های 
بعد، مالیات مزارع خشــخاش بزرگ ترین عایدی شان را رقم زده بود، این گروه به 
گنجاندن مســئله مواد مخدر در توافق با آمریکا عالقه ای نداشــته است.در مورد 
آمریکا نیز باید اذعان کرد برخورد آن ها با موضوع مواد مخدر در افغانستان بیشتر بر 
اساس منافع کوتاه مدت و مقطعی انجام گرفته است. چشمپوشی و حتی همراهی 
ایاالت متحده با تولید و قاچاق مواد مخدر در زمان اشغال افغانستان توسط شوروی 
)بر مبنای اعترافات چالرز کوگان، مدیر اسبق سیا در امور افغانستان(، ممانعت از 
اعمال فشار برای نابودی مزارع خشخاش در ابتدای سقوط طالبان به منظور جلب 
همکاری گروه های مخالف طالبان و از همه این ها مهم تر نفوذ مافیای مواد مخدر 
در ساختارهای سیاسی و اطالعاتی واشنگتن )به ویژه سازمان سیا( همگی موجب 
شده اند  آمریکایی ها در برخورد با چالش مواد مخدر در افغانستان از یک رویکرد و 
راهبرد متداوم، باثبات و در عین حال صادقانه پیروی نکنند. پیامد این رویکرد نیز 
در طول 20 سال حضور نیروهای آمریکایی و ائتالف بین المللی در افغانستان، چیزی 
جز گسترش چشمگیر کشت و تولید مواد مخدر نبوده است. بدین ترتیب مسکوت 
ماندن بحث مبارزه با مواد مخدر در توافق نامه آمریکا و طالبان را نه تنها نمی توان دور 
از انتظار تلقی کرد، بلکه باید آن را در امتداد رویکردها و سیاست های چند دهه ای 

این کشور در افغانستان توجیه کرد.  
در نهایت، همه این مســائل ما را به سوی همان نتیجه گیری سوق می دهد که 
یک ســال پیش تحلیلگر فارین افرز ارائه داده بود: »پایان جنگ در افغانستان به 
معنی حل معضل مواد مخدر در این کشــور نخواهد بود«. نباید فراموش کرد که 
میان مواد مخدر، ناامنی و تروریسم در افغانستان پیوندهای عمیق و نزدیکی برقرار 
اســت. بنابراین اگر به چالش کشت و قاچاق مواد مخدر توجهی بنیادی صورت 
نگیرد، بازگشت این کشور به بی ثباتی و ناآرامی مجدد به آسانی امکان پذیر خواهد 
بود؛کما اینکه با نگاه عمیق به تاریخ افغانستان می توان رد پای تریاک را در تحوالت 

40 سال اخیر به وضوح مشاهده کرد. 
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این شرکت قصد تهیه و خرید حدود 
2000 مترمربع سنگ نما )طرق ممتاز( 
را دارد ل��ذا مراکز ف��روش صنایع 
سنگ جهت کسب اطالعات بیشتر با 
تلف��ن 09374109131 تماس حاصل 

فرمایند.
شرکت ساختمانی بتن و ماشین 

قدس رضوی
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 آگهی مناقصه
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سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی درنظر دارد تهیه، 
س�اخت و تحویل  فری�م و دریچه از جنس اس�تیل 304 نگیر 
م�ورد نیاز خود را از طری�ق مناقصه عمومي واگذار نمای�د. لذا متقاضیان 
می توانند تا پایان وقت اداری روز س�ه ش�نبه مورخ 1399/06/04  ضمن 
مراجع�ه به س�ایت مناقصات س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رضوی 
ب�ه آدرس http://sem.aqr-harimeharam.org/ نس�بت به دریافت اس�ناد 

مناقصه اقدام نمایند.

آگهی مناقصه

سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
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س�ازمان همی�اری ش�هرداری های خراس�ان رض�وی در نظر دارد نس�بت به به�ره برداری 
25جایگاهcng متعلق به ش�هرداری های شهرس�تان های اس�تان اقدام نماید.لذا از بهره برداران 
ای�ن حوزه که دارای مجوز بهره برداری ، نگهداش�ت و تعمیرات از ش�رکت ملی پخش فراورده 
ه�ای نفتی و گواه�ی ایمنی دارای اعتب�ار از اداره تع�اون کار و رفاه اجتماعی هس�تند دعوت 
ب�ه عمل م�ی آید. متقاضیان می توانن�داز تاریخ 99/06/03 تا تاری�خ 99/06/06 همه روزه در 
س�اعات اداری از س�اعت 7:30 الی14:00 به دبیرخانه س�ازمان همیاری ش�هرداری های اس�تان 
خراس�ان رضوی واقع در مش�هد بلوار پیروزی، میدان ش�هید مهدوی،نبش دالوران7 مراجعه و 
اسناد ارزیابی کیفی را دریافت نمایند. جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 05138795310 

داخلی 409  ،آقای جمالی تماس حاصل فرمایید.
آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی به واحد حراست :99/06/19 ساعت:14:00       

زمان بازگشایی:99/06/20ساعت:13:00

آگهی شناسایی و انتخاب بهره بردار و سرمایه گذار نوسازی جایگاه CNG)دومرحله ای(
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 اداره کل پش��تیبانی ام��ور دام اس��تان خراس��ان رض��وی در نظ��ر دارد مناقصه عموم��ی مدیریت 
ام��ور انبار فجر به ش��ماره99/31 را از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیک دولت به ش��ماره ثبت 

2099001014000865 برگزار نماید .
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
 WWW.SETADIRAN.IR پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس
انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گ��ران در صورت عدم عضویت قبل��ی ، مراحل ثبت نام در 
س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند تاریخ 

انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1399/6/1 می باشد.
 نوع تضمین شرکت در مناقصه :

مبلغ 960.000.000 ریال به حس��اب شماره ش��باIR900100004001039806370564  به شناسه واریز
990203960100000000000000000008 ن��زد بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران به نام تمرکزوجوه 
س��پرده کد بانک به نام ش��رکت پش��تیبانی ام��ور دام ) مناقصه گ��زار( )کلیه بانک ه��ا به جز بانک 
س��رمایه( و ی��ا اوراق مش��ارکت بی نام تضمین ش��ده بانک ها و دول��ت با قابلی��ت بازخرید قبل از 

سررسید ) موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت ( .
مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه 960.000.000 ریال به نام اداره کل پش��تیبانی امور دام خراس��ان 

رضوی می باشد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1399/6/5

 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 19 روز دوشنبه تاریخ1399/6/17
 زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 14 روز سه شنبه تاریخ 1399/6/18

اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و 
ارائه پاکت های الف : آدرس: بلوار ش��هید صادقی - نبش تقاطع ارش��اد- ش��رکت پشتیبانی امور 

دام خراسان رضوی تلفن : 051-37630814
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت درسامانه :مرکز تماس 021-41934

دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای مدیریت امور انبار) فجر( نوبت اول
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم  

دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
نظ��ردارد انج��ام امور خدم��ات تنظیف 

بیمارستان امام رضا )ع( را از طریق مناقصه عمومی به 
بخش غیر دولتی واگذار نمای��د . کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2099000060000049، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
 www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
انجام خواهد ش��د و الزم است مناقصه  گران در صورت 
عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذکر است:
* تضمین ش��رکت در مناقصه ف��وق مبلغ 2.910.000.000 
ری��ال ضمانتنام��ه بانکی می باش��د ک��ه در مهلت مقرر 
به حس��ابداری بیمارستان مذکور به نش��انی : مشهد-

میدان امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/29

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/03

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/13
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/15

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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فراخوان مناقصه
نوبت  دوم

 
مش��هد  پزش��کی  عل��وم  دانش��گاه 
خدم��ات  ام��ور  انج��ام  نظ��ردارد  در 

تنظی��ف  بیمار بیمارس��تان ام��ام رض��ا )ع( را از طریق 
مناقص��ه عمومی ب��ه بخش غی��ر دولتی واگ��ذار نماید. 
کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقصه ب��ه ش��ماره فراخوان 
2099000060000050، از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا 
ارائه پیش��نهاد مناقصه  گران و بازگش��ایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مناقصه  گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مناقصه فوق مبلغ 5.370.000.000 
ری��ال ضمانتنامه بانکی می باش��د که در مهلت مقرر به 
حسابداری بیمارستان مذکور به نشانی : مشهد-میدان 

امام رضا )ع( تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمناقصه در سامانه: تاریخ 99/05/30

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
99/06/03

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 99/06/13
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 99/06/15

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
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آگهی تجديد مناقصه عمومی- نوبت دوم 

 عباس صالح زاده-شهردار قائم شه�ر 

   ش�هرداری قائم شهر در نظر دارد بر اس��اس آیین نامه مالی شهرداری ها   
اجرای اقدامات حفاظت فیزيکی را از طریق مناقصه عمومی بصورت حجمی 
به پیمانکاران واجد  شرایط  واگذارنماید. متقاضیان  می توانند به منظور کسب 
اطالع بیشتر همه روزه از تاریخ درج اگهی با  شماره تلفن 01142084056تماس 
حاصل نموده و به منظور دریافت اسناد مناقصه به واحد امورقراردادها و یا به  

سایت www.Ghaemshahr.ir شهرداری مراجعه نمایند.            
1-ن�وع کار: اج��رای  اقدامات حفاظ��ت فیزیکی بصورت حجمی به مس��احت 

1/826/112  متر مربع. 
2- محل اعتبار:  از ردیف اعتباری 120210  می باشد.

3-محل تحويل و اخذ اسناد مناقصه: واحد امور قراردادهای شهرداری قائم 
شهر می باشد

4-مبلغ کل برآورد : 76/338/922/686 ریال ) هفتاد و ش��ش میلیارد و 
سیصد و سی و هشت میلیون و نهصد و بیست و دو هزار و ششصد و هشتاد 

و شش ریال( می باشد. 
5-مدت انجام کار: به مدت )12( ماه می باشد .

6-می�زان س�پرده ش�رکت در مناقص�ه: 5%مبل��غ کل ب��رآورد ب��ه مبلغ 
3/816/946/134ریال ) س��ه میلیارد و هش��تصد و شانزده میلیون و نهصد 
و چهل و شش هزار و یکصد و سی و چهارریال( بصورت ضمانت نامه بانکی یا 

سپرده نقدی یا اسناد خزانه می باشد.
7-مدت اعتبار پیشنهاد قیمت: تا 3 ماه پس از ارائه پیشنهاد قیمت می باشد.

8-  براساس ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری در رد یا قبول 
پیشنهادات مختار میباشد.

9-مطابق ماده 8 آیین نامه مالی ش��هرداری ها هرگاه برنده مناقصه از انجام 

معامل��ه خودداری کند یا پ��س از ابالغ قانونی حداکثر تا هف��ت روز حاضر به 
انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی 
منعقد خواه��د گردید و در صورتی که برندگان دوم و س��وم نیز ظرف مهلت 
هفت روز پس از ابالغ قانونی حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آن ها به 

نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
10-کلیه ش��رکت کنندگان می بایس��ت دارای گواه��ی صالحیت پیمانکاری و 

ایمنی  در رشته مربوط از اداره کار و امور اجتماعی باشند.
11-مهلت دريافت اسناد:  از تاریخ    26 /  05  /1399 لغایت    10   /   06  / 1399 

قابل تحویل به متقاضیان می باشد.
تذک��ر: جهت خرید اس��ناد مناقصه ب��رای متقاضیان حقوقی، همراه داش��تن 

سربرگ و مهر شرکت الزامی است.
12- زمان تحويل پیشنهادات: حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 

1399/06/13 بعد از ثبت دبیرخانه تحویل دفتر قراردادها گردد.
13-به پیش��نهادات فاقد سپرده یا امضاء، مش��روط و مخدوش و سپرده های 
کمتر از میزان مقرر در اس��ناد ، چک ش��خصی و نظایر آن و یا پیشنهاداتی که 

پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی وصول شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
14- زمان بازگشايی پیشنهادات : ساعت 14روز پنجشنبه مورخ 1399/06/13 

می باشد.
15- حضور کلیه پیش��نهاد دهندگان و یا نمایندگان آن با در دس��ت داشتن 

معرفی نامه بالمانع می باشد. 
16- هزینه کارشناسی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

17-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.
18-چاپ آگهی نوبت اول مورخ  26 /99/05

 19-چاپ آگهی نوبت دوم مورخ 99/06/01
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ups  آس�تان ق�دس رض�وي در نظ�ر دارد تع�دادی بات�ري
بشرح مش�خصات مندرج در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه 
عموم�ي خری�داری نماید، ل�ذا متقاضیان محت�رم جهت دریافت اس�ناد 
مربوطه می توانند به نشاني http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و 
حداکثر تا ساعت 13:30 روز دوشنبه مورخ 1399/06/10 نسبت به تحویل 
پیش�نهادات تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایید، 
ضمن�ًا هزینه چاپ آگهي در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

شماره های تماس 32001113-051 و 051-32001519 

» ups مناقصه عمومی خرید باتری «
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