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   ستیزه گری با استکبار عین عقالنیت است      ستیزه گری با استکبار عین عقالنیت است   
   اهانت به پیامبر)ص( نشان دهنده    اهانت به پیامبر)ص( نشان دهنده 

      ذات ظلمانی تمدن غرب است      ذات ظلمانی تمدن غرب است
  هر کس رئیس جمهور آمریکا بشود   هر کس رئیس جمهور آمریکا بشود 

      روی سیاست ما تأثیری ندارد      روی سیاست ما تأثیری ندارد
   مسئوالن باید در اقتصاد ، امنیت    مسئوالن باید در اقتصاد ، امنیت 
       و فرهنگ تالش بیشتری کنند         و فرهنگ تالش بیشتری کنند  

  گرانی های اخیر واقعاً توجیه ندارد   گرانی های اخیر واقعاً توجیه ندارد 
      و باید عالج شود      و باید عالج شود

   تروریست ها اگر نزدیک مرزهای    تروریست ها اگر نزدیک مرزهای 
       ایران شوند با آن ها برخورد قاطع می شود       ایران شوند با آن ها برخورد قاطع می شود

 

aشروع مرحله سوم رزمایش مواسات درسالروز میالد پیامبر
 آستان   معاون خدمات اجتماعی بنیاد کرامت رضوی، توزیع 30 هزار بسته کمک معیشتی به همت بنیاد کرامت رضوی و خادمان امام رضا)ع(

از توزیع 30 هزار بسته کمک معیشتی در سالروز میالد 
حضرت رســول اکرم)ص( و امام صــادق)ع( در مناطق 

 ............ صفحه 3حاشیه شهر مشهد خبر داد...
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با شرفی خبوشان، مجری برنامه »میز روایت« گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد 

درباره موسیقی و نقش آن در فضاهای معنوی

یادداشتی از سید یاسر جبرائیلی

:j امام علی
بهترین مال، چیزی 

است که برایت 
ذخیره و یاد 

]نیک[ به جا نهد 
و سپاس و پاداش، 

به ارمغان آورد.  
شرح غرر الحکم، 

ج 2، ص 574
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شنیدن همه صداهای 
ادبیات ایرا نی خلوتی با  تلنگر موسیقایی

آمریکا در دوراهی 
جنگ داخلی و تجزیه
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آگهی مناقصه 
سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 

شرح در صفحه  8
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شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه  عمومی یک مرحله ای 
خرید کاال به ش�رح  زیر و به شماره فراخوان 2099001446000092 را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت برگزار نماید:
لول�ه دوج�داره فاضالب�ی کاروگیت پل�ی اتیلن به قط�ر 1000mm ب�ه طول 228 متر)38 ش�اخه 
6مت�ری( با فش�ار 31/5 کیلونیوتن بر مت�ر مربع، مربوط به اجرای باقیمان�ده عملیات خط انتقال 
فاضالب  شهر گلبهار  طبق مشخصات فنی مندرج در اسناد مناقصه . الزم به ذکر است کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه  از دریافت و تحویل اس�ناد مناقصه  تا ارس�ال دعوتنامه، از طریق درگاه سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است                    
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 
امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند. تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه  
1399/08/12 می باش�د. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی  از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز  شنبه   مورخ 99/08/17

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 13 روز سه شنبه99/08/27
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :

 خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس س�امانه س�تاد جهت انجام مراحل عضویت در س�امانه : مرکز تماس 27313131 

دفتر ثبت نام : 85193768  و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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هر قطره صرفه جویی من ، زمینی تشنه را سیراب خواهد کرد . 
» فراخوان  تجدید مناقصه عمومی  یک مرحله ای  خرید خدمات کاال «نوبت دوم

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد یک فقره مناقصه عمومی                   
دو مرحله ای با موضوع : 

طراحی و اجرای ابنیه، تدارک، ساخت، حمل، نصب، راه اندازی تجهیزات مکانیکی، برقی، کنترل 
و ابزار دقیق، راهبری در دوره تضمین و آموزش کارکنان کارفرما و تأسیس�ات و س�اختمانهای جنبی 
وابسته و انجام کلیه تشریفات گمرکی در پروژه احداث تصفیه خانه فاضالب مسکن مهر شهر قوچان به 
شماره فراخوان2099001446000090را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلی�ه مراحل برگ�زاری فراخوان ارزیابی کیف�ی مناقصه عموم�ی، از طریق درگاه س�امانه تدارکات 
الکترونیک�ی دول�ت )س�تاد( ب�ه آدرس www.setadiran.ir  انج�ام خواهد ش�د والزم اس�ت مناقصه 
گ�ران در ص�ورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س�ایت مذک�ور ودریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند.تاریخ انتش�ار فراخوان در سامانه 99/08/14 
می باش�د.اطالعات واس�ناد و دعوتنامه مناقصه عمومی موضوع فوق الذکراز طریق س�امانه س�تاد به 

مناقصه گران ارسال خواهد شد. 
مهلت دریافت اسناد مناقصه : ساعت 19 روز پنج شنبه مورخ1399/08/22

مهلت ارسال اسناد مناقصه : ساعت 14 روزشنبه مورخ1399/09/08
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار :

 خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –ابتدای خیابان صدف -  تلفن 5- 05138678841
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 85193768و 88969737
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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چرخ زندگی بدون آب از حرکت می ایستد ، زندگی با آب جریان دارد . 
» فراخوان تجدیدارزیابی کیفی« نوبت دوم
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به استناد ماده یک بخشنامه فرآیند و ضوابط سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری 
ابالغی به شماره 912/60/45 مورخ 91/5/8 بدینوسیله از عموم سرمایه گذاران توانمند 
و عالقه مند به سرمایه گذاری در مناطق نمونه گردشگری بند فریمان )شهرستان فریمان ( 
و قره سللو )شهرسللتان کالت ( دعوت به عمل می آید برای اعللالم آمادگی از تاریخ آگهی 
بلله مدت یکماه نسللبت بلله تحویل مللدارک ذیل و تکمیل فللرم های مربوطه بلله معاونت 
سللرمایه گذاری و تامین منابع این اداره کل به آدرس : مشللهد – خیابان شهید صادقی – 

بین شهید صادقی 23 و 25 اقدام نمایند .
اشخاص حقیقی :

فتوکپی برابر اصل )شناسللنامه –کارت ملی – پایان خدمت سللربازی برای آقایان –آخرین 
مدرک تحصیلی (
اشخاص حقوقی :

اساسللنامه شللرکت با موضوع فعالیت گردشللگری– آخرین تغییرات و روزنامه رسللمی – 
فتوکپللی برابر اصل مدارک )شناسللنامه–کارت ملی–پایان خدمت سللربازی برای آقایان–

آخرین مدرک تحصیلی ( مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره 
ارائه اسللناد مثبت توان مالی شامل پرینت حسللاب های بانکی به همراه تاییدیه بانک و 
اسناد مالکیتی –اسناد مثبته در خصوص مدیریت منابع انسانی و سوابق سرمایه گذاری 

در طرح های گردشگری و غیر گردشگری )ارائه رزومه و مدارک مرتبط(
)هزینه آگهی فراخوان بر عهده سرمایه گذار منتخب خواهد بود (

فراخوان جذب سرمایه گذار برای مناطق نمونه گردشگری 
شهرستان های فریمان و کالت - نوبت دوم

اداره کل میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی خراسان رضوی 

شللهرداری بشرویه به استناد مصوبات شورای 
محترم اسالمی شهر در نظر دارد نسبت به 

 1-فروش قطعات تجاری )بازار سللنتی –حاشیه 
میدان شهدا(

2-فروش منزل مسکونی خیابان حجت  
دانشللجویی  خوابللگاه  سللاختمان  3-فللروش 
»سللاختمان سابق کمیته امداد امام خمینی ره« 

)کاربری اداری(
4-اجاره عمارت پناهی)بوم گردی(

ازطریق مزایده کتبی یا براساس قرارداد اجاره 
واگذار نماید.

متقاضیللان می تواننللد از تاریخ انتشللار آگهی 
مزایده مورخ 1399/08/07 و باتوجه به شرایط 
مزایللده پیشللنهادات خللود را در قالب اسللناد 
شللرکت در مزایده تکمیل و در پاکت سربسته 
به همراه سللپرده تا سللاعت14/30روز  شللنبه  
مللورخ 1399/08/24بلله دبیرخانه  شللهرداری  

تحویل  و رسید دریافت نمایند.
پیشنهادات واصله راس ساعت 12روز سه شنبه 
مورخ 1399/08/27 با حضور اعضاء کمیسللیون 

معامالت شهرداری باز و قرائت خواهد شد.
جهت کسللب اطالعات بیشتر در سللاعات اداری 
بلله شللهرداری مراجعلله و یللا بللا شللماره تلفن 

32787705-056 تماس حاصل نمایند.
حسین باللی شهردار بشرویه 
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 آگهی مزایده »نوبت دوم«

رژیم آمریکا رژیم آمریکا 
منهدم  می شودمنهدم  می شود

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی 1313 آبان: آبان:

 ............ صفحه  ............ صفحه 22
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روزنامـه صبـح ایـران 2

 قالیباف: چشم دوختن به دشمن بیگانه اتالف فرصت های پیشرفت است سیاست: محمدباقر قالیباف در صفحه شخصی خود با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقالب که به مناسبت سالروز میالد 
پیامبر اکرم )ص( و امام صادق )ع( انجام گرفت، گفت: همان طور که رهبر معظم انقالب فرمودند، باید دستور کار تمامی دستگاه های اجرایی در ماه های پیش رو »هماهنگی کامل برای رفع گرانی و قوی شدن اقتصاد« 

باشد. رئیس مجلس شورای اسالمی تأکید کرد: وقتی که علت اصلی مشکالت، ناهماهنگی دستگاه ها و تکیه نکردن به توان داخلی است، چشم دوختن به دشمن بیگانه اتالف فرصت های پیشرفت است.

 سیاست  حضرت آیت اهلل خامنه ای صبح 
روز گذشته در سخنرانی زنده و تلویزیونی که 
به مناسبت سالروز میالد پیامبر خاتم حضرت 
محمد مصطفی )ص( و والدت حضرت امام 
جعفر صادق )ع( انجام شد، با تبریک این اعیاد 
به ملت شریف ایران و امت بزرگ اسالمی، با 
بیان اینکه اهانت به پیامبر نشان دهنده ذات 
ظلمانی تمدن غرب است، تأکید کردند: اتحاد 
مسلمانان درمان بســیاری از دردهای امت 
اسالمی است. رهبر معظم انقالب اسالمی در 
بخش نخست سخنانشان، برخی آیات قرآن 
کریم درباره نبی مکرم اسالم را دارای تناسبی 
روشن با وضع کنونی بشر خواندند و افزودند: 
خداوند در قرآن می فرماید رنج مردم بر پیامبر 
سخت و گران، و آن حضرت عمیقاً مشتاق 
و دلسوز سرنوشت بشر است و امروز نیز که 
جامعه بشری بیش از همیشه دچار رنج است، 
روح مطهر رسول اعظم، از این درد و رنج بشر، 
آزرده اســت و مانند پدری مهربان، به دنبال 

هدایت و خوشبختی جوامع بشری است.

آمریکای امروز بدتر از فرعون مصر است»
ایشــان با یادآوری سوء  استفاده مستکبران 
از علم و فناوری برای مقاصد شــومی نظیر 
بی عدالتی، جنگ افروزی، شــرارت و غارت 
منابع ملت ها افزودند: فرعون فقط در محدوده 
مصر بیداد می کــرد، اما فرعون امروز جهان 
یعنی آمریکا با استفاده از پیشرفت های علمی، 
به کشــورهای دیگر لشکرکشی می کند و 
جنگ، ناامنی و تاراج به راه می اندازد. حضرت 
آیت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
دشمنی و معارضه همه جانبه 
استکبار و صهیونیزم با اسالم 
این  نمونه  آخریــن  افزودند: 
دشــمنی خبیثانه، دشنام به 
چهــره نورانــی پیامبر اعظم 
به زبــان کاریکاتور و حمایت 
رئیس جمهور فرانســه از این 
اقدام زشــت بود که بار دیگر 
نشان داد پشت سر این گونه 
مســائل دســت های پنهانی 

وجود دارد. 
ولی امر مسلمین، اعتراض و 
خشم سراسری امت اسالمی 
را در قبال توهین به ســاحت نورانی پیامبر 
اسالم نشــان دهنده زنده بودن امت اسالمی 
برشــمردند و افزودند: البته بر خالف غالب 
دولت هــا، برخی دولتمردان جهان اســالم، 
باز هم حقارت خود را نشــان دادند و به این 
کار زشت اعتراضی نکردند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای با اشــاره به اقدام دولت فرانسه در 
ربط دادن حمایت از این کاریکاتور اهانت آمیز 
به آزادی بیان و حقوق بشر افزودند: دولتی این 
ادعا را می کند که خشن ترین و وحشی ترین 
تروریست های جهان را که دستشان به خون 
هزاران نفر از مردم و ده ها تن از مقامات ایرانی 
آلوده است، در کشور خود جا داده، در طول 
جنــگ تحمیلی بیشــترین حمایت ها را از 
گرگ خونخواری مثل صدام به عمل آورده 
و در شــنبه های اعتراض، مردم کشور خود 
را ســرکوب می کند و همزمان دم از آزادی 

و حقوق بشر می زند.
رهبر انقالب اســالمی دفاع رئیس جمهور و 
دولت فرانسه از وحشیگری فرهنگی و عمل 
جنایت کارانه آن کاریکاتوریســت و دفاع آن 
کشــور از منافقین و صــدام را دو روی یک 

سکه دانســتند و افزودند: ماجرای اخیر که 
در سال های قبل نیز در قالب اهانت به قرآن 
و پیامبر عزیزاســالم در آمریکا و کشورهای 
اروپایی تکرار شد، نشان دهنده ذات ظلمانی 

و وحشی تمدن غرب است.

 رژیم غاصب صهیونیستی »
بدون تردید رفتنی است

ایشــان در بخش دیگری از سخنانشان در 
تبییــن اهمیت درک نشــده هفته وحدت، 
حوادث خونین برخی کشــورهای اسالمی 
نظیر سوریه، عراق، لیبی، یمن و افغانستان 
را یادآوری کردند و افزودند: آن زمان که امام 
راحل عظیم الشأن ایام میالد پیامبر خاتم را 
هفته وحدت اعالم کــرد، خیلی ها عمق و 
اهمیت این اقــدام را درک نکردند، اما امروز 
روشن شــده که وحدت جهان اسالم چقدر 
گران قیمت اســت و اگر محقق شــده بود، 
می توانست مانع وقوع بسیاری از اختالفات و 

جنگ های خونین در منطقه شود.
ایشان در همین زمینه، اقدام خبیثانه برخی 
کشــورها را در عادی ســازی رابطه با رژیم 
غاصب صهیونیستی به شــدت مورد انتقاد 
قرار دادند و افزودند: این افراد فاســد از کار 
ذلیالنه خود ابراز خرسندی و به آن افتخار هم 
می کنند، اما بدانند که کوچک تر از آن هستند 
که به مســئله فلسطین پایان دهند و بدون 
تردید رژیم غاصب، قاتل و جنایتکار از بین 
می رود و فلسطین از آن فلسطینیان می شود. 
رهبر انقالب اســالمی گفتند: متأسفانه آن 
روز، اهمیت ابتکار امام بزرگوار یعنی »اتحاد 
مذاهب اســالمی در جهت گیری های کلی« 
به درستی درک نشد، اما دشمن با فهم خطر 
این سیاست در کم کردن نفوذش، برنامه های 
عملیاتی برای مقابله با آن طراحی و اجرا کرد.

ایشــان، »راه اندازی مراکز تولید اندیشه های 
ضدتقریبی«، »ایجاد گروه های تکفیری مثل 
داعــش« و »به جان هم انداختن افراد غافل« 
را از جمله برنامه های عملیاتی دشمن برای 
خنثی کردن وحدت دانستند و افزودند: البته 
گناه برخی از دولت های منطقه و رؤســای 
آن ها که از گروه های تروریســتی پشتیبانی 
مالی و تســلیحاتی کردنــد، از افرادی که با 
تعصب و جهالت به این گروه ها پیوســتند، 
بیشتر اســت و در این قضیه جرم اصلی را 
آمریکایی ها و ســعودی ها مرتکب شــدند. 
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای، جــرم دیگر 
آمریکایی ها را لشکرکشــی به کشــورهای 
مسلمان مانند افغانستان و سوریه خواندند 
و گفتند: در عراق جوانان باغیرت اجازه نفوذ 
به آمریکایی ها نخواهند داد؛ چرا که نتیجه 
حضور آمریــکا در هر نقطه از جهان چیزی 

جز ایجاد ناامنــی، تخریب، جنگ داخلی و 
مشغول سازی دولت ها نبوده است.

ایشــان عالج حــوادث تلخ جهان اســالم 
همچون »جنگ پنج ساله در یمن و بمباران 
قســاوت آمیز مردم به دست سعودی ها« و یا 
»دهن کجی چند دولت ذلیل به امت اسالمی 
با نادیده انگاری مسئله فلسطین« را در گرو 
اتحاد مسلمانان دانســتند و تأکید کردند: 
گرفتاری ها و مشکالت دولت ها و ملت های 
اسالمی از کشمیر تا لیبی به برکت وحدت 

امت اسالمی برطرف خواهد شد.

 تسخیر النه جاسوسی »
حرکتی بجا و عقالنی بود

رهبر انقالب اســالمی در بخــش دیگری از 
سخنانشــان با اشــاره به ۱۳ آبان و سالگرد 
اقدام دانشــجویان خط امام در تسخیر النه 
جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ گفتند: این 
روز مظهر استکبارستیزی ملت ایران و آن کار 
دانشجویان، اقدامی نمادین و بجا در مبارزه با 
استکبار بود. ایشان حرکت انقالبی دانشجویان 
در ۱۳ آبان را حرکتی دفاعی و کامالً عقالنی 
خواندند و گفتند: ما شــروع کننده اقدام در 
مقابل آمریکایی ها نبودیم، بلکه بعد از پیروزی 
انقــالب، آن ها بودند که بــا صدور قطعنامه 
در کنگره، راه اندازی گروه های تروریســتی، 
طراحــی و حمایــت از کودتــا و تمهیدات 
گسترده جاسوسی در سفارت خود، دشمنی 
با ملت ایران را شروع کردند. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای افزودند: برخی تصور می کنند که اگر 
دولتی تسلیم خواسته ها و سیاست های آمریکا 
شــود، ســود و بهره خواهد برد، درحالی که 
دولت های تســلیم در برابــر زورگویی های 
آمریــکا، بیشــترین ضربــه را خورده اند و 

گرفتاری های آن ها بیشتر شده است.
ایشــان با تأکید بر اینکه سیاست جمهوری 
اسالمی ایران در قبال آمریکا، حساب شده و 
مشخص است و با رفت وآمد اشخاص تغییر 
پیدا نمی کند، خاطرنشان کردند: ممکن است 
با آمــدن یا نیامدن یک فرد اتفاقاتی بیفتد، 
اما به ما هیچ ارتباطی ندارد و در سیاســت 
جمهوری اســالمی هیچ تأثیــری نخواهد 
داشــت. رهبر انقالب اســالمی اوضاع رژیم 
آمریکا را تماشــایی و این وضع را نمونه ای 
از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و 
گفتند: جدای از اینکه چه کسی در آمریکا 
بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط 
شدید مدنی، سیاسی و اخالقی در آمریکاست 
و این، موضوعی اســت کــه صاحبان فکر و 

اندیشه در آمریکا به آن اذعان می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســرانجام چنین 
نظام سیاسی را اضمحالل و انهدام خواندند 

و تأکید کردند: البته اگر برخی بر ســر کار 
بیایند این انهدام زودتر انجام خواهد شــد و 
اگر برخی دیگر به قدرت برسند ممکن است 
قدری به تأخیر بیفتد، اما سرنوشت محتوم، 
نابودی است. رهبر انقالب اسالمی علت اصلی 
دشــمنی آمریکا با نظام اسالمی ایران را زیر 
بار سیاست های ظالمانه نرفتن و به رسمیت 
نشــناختن سلطه آن ها دانســتند و تأکید 
کردند: این دشــمنی ادامه خواهد داشت و 
تنها راه برطرف کردن آن، این است که طرف 
مقابل از این تصور که بتواند به ملت و دولت 

ایران ضربه اساسی وارد کند، مأیوس شود. 

 بسیاری از مشکالت و گرانی ها »
ربطی به تحریم ندارد

حضــرت آیت اهلل خامنه ای، مأیوس شــدن 
دشــمن را منوط به قوی شــدن و تقویت 
ابزارهــای قدرت واقعی دانســتند و گفتند: 
البته ملت ایران واقعاً و انصافاً در برابر فشارها 
و مشکالت خوب ایستادگی کردند، اما برای 
قوی شــدن، مســئوالن باید در سه بخِش 
اقتصاد، امنیت و فرهنگ، تحرک بیشــتر و 
جدی تری داشته باشند. ایشــان در مقوله 
اقتصاد خاطرنشان کردند: در زمینه اقتصاد به 
هیچ وجه نباید نگاه به بیرون باشد، البته این 
به معنای ارتباط نداشتن با خارج نیست، بلکه 
ارتباط باید باشد، ولی به دنبال عالج مشکالت 
در داخل باشــیم و یکی از راه حل های اصلی 
هم افزایش تولید اســت. حضــرت آیت اهلل 
خامنــه ای با تأکیــد بر اینکه بســیاری از 
مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم 
ندارند و ناشــی از ناهماهنگی ها هســتند، 
گفتند: بســیاری از گرانی های اخیر توجیه 
ندارد و باید با هماهنگی بین دســتگاه های 
مربوط هرچه زودتر عالج شوند. رهبر انقالب 
اسالمی، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک 
بچــه را با وجود موجود بودن جنس و کاال ، 
بی مبنا و بی دلیل خواندند و افزودند: همه این 
گرانی ها و مشکالت، با هماهنگی دستگاه ها 
قابل حل اســت و باید مشکالت از جلو پای 

مردم برداشته شود.
رهبر انقالب اســالمی درباره مقوله امنیت 
گفتند: بــرای تأمین امنیت خارجی و طمع 
نکــردن دشــمنان، باید ابزارهــای دفاعی 
همچون موشک، پهپاد و هواپیما همچنان 
تقویت شــوند و برای تأمین امنیت داخلی 
نیز دستگاه های مربوط مراقب مسئله نفوذ 
باشــند. حضرت آیت اهلل خامنــه ای درباره 
فرهنگ نیز مســئوالن فرهنگی را به تالش 
هوشــمندانه فراخواندند. ایشــان در بخش 
پایانی سخنانشــان، به جنــگ اخیر میان 
ارمنستان و جمهوری آذربایجان اشاره کردند 
و با تأکید بر اینکه این موضوع حادثه ای تلخ و 
تهدیدکننده امنیت منطقه است، گفتند: این 
درگیری نظامی باید هرچه زودتر تمام شود؛ 
البته همه سرزمین های جمهوری آذربایجان 
که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد 
شود و به آذربایجان برگردد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای ضرورت حفظ امنیــت ارامنه در 
این سرزمین ها و رعایت مرزهای بین المللی 
از جانــب دو طرف را نیز مــورد تأکید قرار 
دادند و افزودند: تروریست هایی که براساس 
گزارش هــای قابل اطمینــان وارد منطقه 
شده اند، نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران 
شــوند و اگر آن ها نزدیک مرز شوند، قطعاً 

برخورد قاطع خواهد شد.

رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی 13 آبان:

رژیم آمریکا منهدم می شود

 خدایا! خودت قضاوت کن یک عده پارتی دارند بچه هاشــان یا نمیرن سربازی یا س
در محلی که دوست دارند خدمت می کنند. یک عده بچه هاشان را نمی فرستند بعد 
می خرنــد. یک عده نمی روند و نمی خرند، ولی یک عده مثل ما چهار فرزندمان باید 

بروند دو سال خدمت کنند. آخرش را هم خودت می دانی یااهلل! 09150000409
گزارشتان درمورد انسان کشته شده توسط پلیس با آنکه می خواستید نشان دهید س

بی طرفید، ولی نشد! 09050000621
اگر قاطعانه با داللی و گران فروشــی برخورد شــود، نیازی به بسته های حمایتی س

ومعیشتی و تنظیم بازار و... نخواهدبود. ولی گویا وظیفه ما مردم صبر است و سکوت 
است و شتر دیدی ندیدی... 09150000110

 ما جمعی از کارکنان بیمارستان شفای پردیس هستیم که سال ۹۸ به دلیل بدهی، س
بیمارستان تعطیل شد و ما بیکار شدیم. مطالبات ما با وجود پیگیری های زیاد از دستگاه قضا 
و گذشت یک سال هنوز پرداخت نشده است. لطفاً پیگیری کنید. باتشکر. 09150000625

قلمت بشــکند ای تاریخ اگر ننویسی: یک بیماری فراگیر)کرونا( به ایران آمد، اما س
عده  ای از مردم به توصیه  ها گوش ندادند و از مســافرت و شــمال خود نگذشــتند! 

09360000530
دولت  باید بودجه  و دستورالعمل  بدهد تا شبکه  گسترده  بهداشت6 هزار مبتال به س

 کرونای  روزانه  را رهگیری  و راهنمایی  کند تا دیگران  را مبتال نکنند و سخنگو گزارش 
 اقــدام  آن ها را در انتهای  روز اعالم  کند وگرنه  هر بیمار افراد دیگر را مبتال می کند و 

کشتار کرونا قطع  نمی شود. دکتریغمایی. 09150000986
از روزنامــه محتــرم قدس تقاضا داریم این مــورد را پیگیری کند: چرا هرچی س

امکانات هســت مانند تنظیم حقوق، پرداخت وام با کارمزد 4 درصد و... دراختیار 
بازنشستگان کشوری ولشکری قرارمی گیرد؟ مگر ما بازنشسته های تأمین اجتماعی 
چه گناهی کرده ایم که هیچی به ما تعلق نمی گیره؟ هرچی کار سخت و خطرناک 
بود ازوظایف ما کارگران بیچاره بود، حاال هیچی نصیبمان نمی شود. لطفاً پیگیری 

کنید خدا خیرتان بده. 09150000721

آمریکا در دوراهی جنگ داخلی و تجزیه©
روایت مشهور درباره جنگ داخلی ۱۸6۵-۱۸6۱ آمریکا این است که آرمان آبراهام لینکلن، 
رئیس جمهور وقت آمریکا، لغو برده داری بود و به این دلیل علیه ایاالت جنوبی اعالن جنگ 
کرد که این ایاالت، خواهان تداوم برده داری بودند. لیبرال های ایرانی که آمریکا را مهد آزادی 
می دانند، پرچمدار این روایت جعلی در کشــور ما بوده اند، تا جایی که آقای ســید محمد 
خاتمی در نخســتین مصاحبه خود با شبکه آمریکایی سی ان ان در مقام رئیس جمهور، 

لینکلن را »شهید راه آزادی« خواند.
واقعیت اما این اســت که نه لینکلن آزادی خواه بود و نه جنگ داخلی بر سر لغو برده داری 
رخ داد. ریشــه جنگ داخلی، یک اختالف اساســی درباره سیاســت تجاری بود. ایاالت 
جمهوری خواه شمال، خواهان حمایت از تولید داخلی بودند و ایاالت دموکرات جنوب، دنبال 
آزادســازی تجاری. این تمایل البته طبیعی هم بود. اقتصاد شمال تولیدپایه بود و اقتصاد 
جنوب تجارت پایه. اما این منازعه بر سر سیاست تجاری، پس از تصویب قانون »تعرفه موریل« 
در کنگره آمریکا که در اختیار اکثریت جمهوری خواه بود، به اوج خود رســید و کارولینای 
جنوبی در واکنش به این مصوبه اعالم اســتقالل کرد. بــه زودی ۱0 ایالت دیگر نیز به آن 
پیوستند. ایاالت متحد آمریکا )CSA( در جنوب شکل گرفت و »جفرسون دیویس« رئیس 
جمهور آن شد. آبراهام لینکلن برای نجات ایاالت متحده آمریکا از تجزیه، علیه جنوب اعالن 

جنگ کرد و آوریل ۱۸6۱ جنگ داخلی آغاز شد.
آنچه درباره »برده داری« مطرح می شــود، مربوط به یک تاکتیک نظامی است که لینکلن 
طراحی و اجرا کرد که موجب پیروزی اش نیز شد. در آن دوره، برده داری در جنوب آمریکا 
رواج زیادی داشت و پس از وقوع جنگ، برده ها در جبهه جنوب برای جنگ و پشتیبانی به 
خدمت گرفته شده بودند. اینجا بود که لینکلن به فکر »لغو برده داری« افتاد و پرچم »آزادی« 
برافراشــت. 22 سپتامبر ۱۸62 یعنی بیش از یک سال پس از آغاز جنگ داخلی، لینکلن 
طی فرمانی اعالم کرد از اول ژانویه ۱۸6۳ برده ها برای همیشه آزاد خواهند بود. این فرمان 
لینکلن سبب فروپاشی جبهه جنوب شد؛ چه، برده های تحت ستم جنوب به امید آزادی به 
مرزهای شمال پناه بردند و طبق دستور لینکلن، به محض ورود به مرزهای شمال، »آزاد« 
می شدند. »جان دیوید اسمیت« در کتاب »لینکلن و لشکر رنگین پوست آمریکا« می نویسد این 
برده ها پس از آزادی، به جبهه شمال پیوستند  و این بار نه به عنوان برده، که به عنوان سرباز 
مسلح -مانند سفیدپوستان- به خدمت ارتش شمال درآمدند و علیه جبهه جنوب جنگیدند. 
به تعبیر »ایرا برلین« فرار بردگان به شمال، یک برد دوجانبه بود: یک سرباز از جبهه جنوب 

کم می شد و یک سرباز به جبهه شمال اضافه. 
تعداد بردگانی که به مرزهای شمال پناه بردند، ۵00 هزار نفر و تعداد اعضای لشکر 
جنوب منهای برده ها بین 7۵0 هزار تا یک میلیون نفر برآورد شــده اســت. البته 
همه ۵00 هزار برده ای که به شــمال پناه بردند، در جبهه حضور نداشتند. بخشی 
از آن ها روی زمین کار می کردند و فرار آن ها به شمال، به اقتصاد کشاورزی جنوب 

نیز ضربه سنگینی زد. 
سال ۱۸6۵ جبهه جنوب شکست خورد و ایاالت متحده آمریکا، هم از تجزیه نجات یافت و 
هم از تجارت آزاد. لینکلن بعدها گفت: »اگر می توانستم ایاالت متحده را بدون آزادی یک برده 
حفظ کنم، این کار را می کردم«. بنابراین علت اعالم استقالل ایاالت جنوب از ایاالت متحده 
آمریکا، شورش علیه حمایت گرایی تجاری توسط جمهوری خواهاِن حاکم بود و علت اعالن 

جنگ علیه این ایاالت توسط لینکلن نیز، جلوگیری از تجزیه آمریکا.
»پاتریک بوکانان« مشــاور ویژه ریچارد نیکســون -رئیس جمهــور جمهوری خواه آمریکا 
در ســال های ۱۹47 تــا ۱۹6۹- در تقدیس سیاســت »حمایت از تولیــد داخلی« حزب 
جمهوری خواه می نویسد: »ایاالت متحده پشت یک دیوار تعرفه  به دست جرج  واشنگتن، 
الکساندر همیلتون، ویلیام مک کنلی، آبراهام لینکلن، و دیگر رؤسای جمهور جمهوری خواه، از 
یک جمهوری ساحلی ارضی به بزرگ ترین قدرت صنعتی جهان تبدیل شد. چنین سیاست 
موفقی به حمایت گرایی از تولیدات داخلی معروف است که امروزه ناپسند قلمداد می شود«.

با توجه به این واقعیت ها، اگر انگاره غلط »لغو برده داری« را ریشــه جنگ داخلی آمریکا در 
دهه ۱۸60 بدانیم، نه تنها ممکن است همچون رئیس دولت اصالحات، »آبراهام لینکلن« را 
به دلیل تالشش برای »آزادی« تقدیس و تکریم کنیم، بلکه در تحلیل اوضاع امروز آمریکا 

نیز به خطا خواهیم رفت.
اما اگر واقعیت جنگ داخلی دهه ۱۸60 یعنی منازعه بر سر سیاست تجاری را دریابیم، 
حوادث مرتبط با انتخابات 2020 آمریکا را به گونه ای دیگر خواهیم دید. حقیقت این 
است دالیلی که موجب وقوع جنگ داخلی اول شدند، ریشه منازعات امروز در صحنه 
سیاسی آمریکا نیز هستند. دونالد ترامپ رئیس جمهور جمهوری خواه آمریکا وقتی روی 
کار آمد، شعارش را »اول آمریکا« قرار داد، در حمایت از تولید داخلی تعرفه های واردات 
را به شــدت افزایش داد، به جنگ تجاری با چین رفت و موفقیت های اقتصادی قابل 
توجهی برای آمریکا به ویژه در حوزه رشد اقتصادی و کاهش بیکاری رقم زد. اما همین 
سیاست ها، به ضرر اقتصاد تجارت پایه ایالت های دموکرات مانند کالیفرنیا شد. کالیفرنیا 
که به تنهایی ششمین اقتصاد بزرگ جهان است، وابستگی زیادی به تجارت خارجی 
دارد و هر عاملی که تجارت را محدود سازد، به اقتصاد این ایالت ضربه می زند، ولو در 

درازمدت به نفع اقتصاد آمریکا باشد.
بنابراین انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، صحنه درگیری و اغتشاش خیابانی شده 
اســت، نباید تصور کرد که منازعه، میان طرفداران دونالد ترامپ و جو بایدن اســت که از 
فرط عالقه به کاندیدای مورد عالقه خود، تحمل شکســت محبوبشان را ندارند و خود را 
برای »جنگ داخلی« مهیا می کنند. کســانی که معتقدند هیئت حاکمه آمریکا منازعات 
پســاانتخابات را مدیریت خواهد کرد، ماجرا را این گونه می بینند. اما واقعیت این است که 
منازعه اصلی، میان دو قطب ســرمایه داری و داخل همان هیئت حاکمه است که در یک 
سویش، جمهوری خواهان معتقد به حمایت گرایی قرار دارند و در سوی دیگر، دموکرات  های 
قائل به تجارت آزاد. مسائل متعددی نظیر نحوه مدیریت مواجهه با کرونا یا برخی مسائل 
اجتماعی نظیر رنگ و نژاد و جنسیت و اخالق و محیط زیست و حمل سالح و سقط جنین 
و... نیز وجود دارند که موضوعاتی پیرامونی محسوب می شوند و نقش تحریک کننده مردم 

برای حضور در خیابان ها و تشدید کننده درگیری ها را دارند. 
این است که می توان گفت منازعات درون حاکمیتی آمریکا امروز بر سر همان موضوعاتی 
که جنگ داخلی اول را رقم زد، به اوج رسیده است. آمریکای پس از سوم نوامبر، به هیچ وجه 
آمریکای سابق نخواهد بود. ترامپ حاضر نیست از قدرت کنار رود. او به احتمال بسیار زیاد 
در صورت شکست زیر بار آن نخواهد رفت و حامیان مسلح خود را -که ماه هاست برای حفظ 
ترامپ در قدرت تمرین جنگ شهری می کنند- به خیابان فراخواهد خواند؛ دموکرات ها نیز 
تداوم سیاست  های ترامپ را برای خود ممکن نمی بینند و چندی پیش »جان پادستا« عضو 
مرکزیت حزب دموکرات اعالم کرد در سناریو انتخاباتی این حزب، پیش بینی شده است در 
صورت شکست بایدن، سه ایالت کرانه غربی )واشنگتن، اورگان و کالیفرنیا( اعالم استقالل 
کنند. در جنگ داخلی اول، حدود 620 هزار نفر کشــته شدند تا ایاالت متحده آمریکا از 
تجزیه نجات یابد. آیا نخبگان جمهوری خواه به همان شــدت و غلظت دهه ۱۸60 مخالف 
تجزیه آمریکا هستند و در صورت اعالم استقالل سه ایالت کرانه غربی، برای نجات اتحادیه 
اعالن جنگ خواهند کرد؟ نشانه هایی وجود دارد که در میان جمهوری خواهان چنین عزمی 
برای نجات آمریکا از تجزیه وجود ندارد. انتخابات 2020 آمریکا، این کشــور را در دوراهی 

جنگ داخلی و تجزیه قرار داده است.

رئیسی: سازش ذلیالنه مقابل وحدت است
دشمنی داریم که حاج قاسم ©

 امنیت ساز را تروریست 
معرفی می کند!

سیاســت: رئیس قوه قضائیه گفت: سنگ 
بنای وحدت مقاومت و ایســتادگی اســت و 
آنچه در برابر وحدت قرار دارد ســازش ذلیالنه 
است. حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم 
رئیسی در آیین پایانی سی و چهارمین کنفرانس 
بین المللی وحدت اســالمی که روز دوشــنبه 
برگزار شد، اظهار کرد: پس از جنگ جهانی دوم 
آنچه قدرت ســلطه گر و نظام سلطه در مقابل 
خود می دید، قدرت اسالم بود؛ بنابراین آن ها به 
فکر مهار این قدرت از طریق ایجاد حکومت های 
اسالمی وابسته، تشــکیل گروه های تکفیری 
افتادند. ایجاد شبهات و ایجاد چند دستگی را 
شروع کردند و در مرحله بعدی اهانت به ساحت 
مقدس بهترین موجود هستی را شروع کردند. 

رئیس قوه قضائیه با بیــان اینکه امروز اما به 
برکت انقالب اســالمی یک جهل زدایی در 
عالم آغاز شد و در منطقه بیداری اتفاق افتاد، 
بیان کرد: برای تفکر اسالمی و جریان سازی 
باید صبور و مقاوم و فعال و اهل ایســتادگی 
بود، ما با یک دشمنی طرف هستیم که چهره 
امنیت ســازی مانند حاج قاسم را تروریست 
ســاز معرفی می کند و اهانت به اولین چهره 
رحمانی را آزادی بیان می داند! وی ادامه داد: 
برای همین اســت که می گوییم باید در این 
زمان بیش از پیش به دنبال وحدت و قدردان 
شهدای بزرگ اهل شیعه و سنت باشیم. سنگ 
بنای وحدت مقاومت و ایستادگی است و آنچه 
در برابر وحدت قرار دارد، سازش ذلیالنه است.

در جریان رزمایش اقتدار هوایی فداییان 
حریم والیت صورت پذیرفت

 عملیات موفق »پهپاد آرش« ©
علیه استحکامات دشمن

تســنیم: در دومین روز از مرحله اصلی و فاز 
عملیاتی نهمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان 
حریم والیت، جنگنده بمب افکن های سنگین 
اف4 با اســتفاده از موشــک های هوا به زمین 
ماوریــک و بمب های هوشــمند قاصد اهداف 
فرضی را منهدم کردند. امیر سرتیپ دوم خلبان 
فرهــاد گودرزی، ســخنگوی نهمین رزمایش 
اقتــدار هوایی فداییان حریم والیت با ذکر این 
نکته تصریح کرد: پرنده های بدون سرنشــین 
آرش، مجهز به سر جنگی نیز برای نخستین بار 
با طی ۱00 کیلومتر، اقدام به عملیات انتحاری 
علیه استحکامات دشمن کرده و این اهداف را با 

موفقیت منهدم کردند. 

پرتاب بمب نقطه زن یاسین از فانتوم و »
انهدام اهداف زمینی

ســخنگوی نهمین رزمایش اقتــدار هوایی 
فداییــان حریم والیت همچنیــن از انهدام 
اهداف زمینی توســط پهپاد بمب افکن های 
کــرار خبر داد و گفت: برای نخســتین بار، 
پهپاد های بمب افکن کرار با شلیک بمب های 
۵00 پونــدی، اهداف زمینــی را با موفقیت 
منهــدم کردند. وی افــزود: بمب های ۵00 
پوندی، پیش از این توسط جنگنده های اف 4 
و اف ۵ حمل و مورد استفاده قرار می گرفت.

امیر سرتیپ دوم خلبان فرهاد گودرزی، اقدام 
پهپادهای کرار در عملیاتی جنگالی به منظور 
مقابله با عملیات ضد موشکی دشمن فرضی 
را از دیگر برنامه های روز پایانی رزمایش اقتدار 

هوایی فداییان حریم والیت عنوان کرد.

ظریف در گفت وگو با سی بی اس:
 رفتارآمریکا مهم است ©

نه وعده های انتخاباتی
ایسنا: وزیر امور خارجه ایران در سخنانی تأکید 
کرد آنچه برای ایران دربــاره انتخابات آمریکا 
مهم اســت نه وعده ها و شعارهایی که نامزدها 
می دهند، بلکه رفتار این کشور پس از این رقابت 
است. محمد جواد ظریف در گفت وگو با شبکه 
خبری سی بی اس نیوز در این باره اظهار کرد: 
اگر ایاالت متحده تصمیم بگیرد که رفتارهای 
بد خــود را علیه ایران متوقف کند، صرف نظر 
از اینکه چه کسی در کاخ سفید نشسته است، 
ماجرا فــرق خواهد کرد. تارنمای این شــبکه 
نوشت: وقتی اصرار شد که پاسخی داده شود، 
ظریف گفت: »اظهــارات اردوگاه بایدن امیدوار 

کننده تر است، اما باید منتظر ماند و دید«.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنانش 
ضمــن رد مذاکره ایران بــا آمریکا در خصوص 
برجــام، گفت: اگر می خواســتیم دوباره مذاکره 
کنیم چهار سال پیش این کار را با دونالد ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا انجام می دادیم. به نوشــته 
تارنمای ســی بی اس نیوز، ظریف با بیان اینکه 
ایران مایل به بازگشت آمریکا به توافق هسته ای 
است، ادامه داد: بدیهی است که ما می توانیم راهی 
برای تعامل مجدد پیدا کنیم، اما تعامل مجدد به 
معنــای مذاکره دوباره نیســت، بلکه به معنای 

بازگشت ایاالت متحده به میز مذاکره است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

 این افراد فاسد
)سازشکاران عرب( از 
کار ذلیالنه خود ابراز 
خرسندی می کنند، 
اما کوچک تر از آن 
هستند که به مسئله 
فلسطین پایان دهند 
و بدون تردید رژیم 
غاصب صهیونیست  
از بین می رود

بــــــــرش

 سیاست/ مینا افرازه   گرچه کلیات طرح اصالح قانون انتخابات 
ریاست جمهوری روز یکشنبه ۱۱ آبان توسط نمایندگان به تصویب 
رســید، اما کماکان حواشــی مربوط به اصالح قانون پابرجاست. 
براساس این طرح، حضور کاندیداها در عرصه انتخابات در بازه سنی 
4۵ تا 70 سال تعیین شد که همین موضوع موج انتقادهای بسیاری 
را نسبت به طرح درپی داشت. مخالفان، این استدالل را عنوان کردند 
که افزایش میزان سن افراد دارای شرایط از 40 به 4۵ سال، عمالً با 
دیدگاه رهبر انقالب درباره جوان گرایی مغایر است و راه اجرایی شدن 
گام دوم انقالب را خواهد بست و همین موضوع به نوعی چرخش 
قدرت بین نخبگان جوان و استفاده از ظرفیت های آنان برای پویایی 

سیاسی و کارآمدی کشور را به چالش خواهد کشید.

جوانان انقالب پشت درهای بسته مسئولیت »
چنان که درهمین رابطه نیز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در صفحه مجازی خود نوشــت: »امروز معیار جوان 
بودن را زیر 4۵ ســال تعیین می کننــد، در حالی که معیار جوان 
بودن در دهه اول انقالب زیر ۳0 ســال بود. نســل اول برای آنکه 
خودش در قدرت بماند، مرتب معیار جوان بودن را باال برده است. 
لذا انبوهی از جوانان انقالب پشت درهای مسئولیت واقع شده اند و 
مردم از خدمات دهی آن ها محروم مانده اند«. به نظر می رسد دریافت 
بازتاب های سریع چنین انتقادهایی از سوی نمایندگان موجب شد  
تا اعضای کمیسیون شوراها در همان روز تصویب کلیات طرح و در 
جلسه بعدازظهر کمیسیون به بررسی این بخش از طرح بپردازند 
و حداقل سن مشخص شده برای نام نویسی افراد دوباره به میزان 
همان سن 40 سال برگردد. اما باز هم این سؤال باقی می ماند که آیا 

جوان به 40 سال به باال اطالق می شود؟

پابرجا بودن مشکالت کیفی قانون انتخابات»
همچنین به باور مخالفان طرح، ارائه و بررسی شتابزده و بدون درنظر 

گرفتن تمامی مسائل مرتبط با قانون انتخابات، به نوعی با تالش  های 
نمایندگان برای هموار کردن مســیر راهیابی به پاستور بی  ارتباط 
نیست. حتی برخی معتقدند مطرح شدن چنین موضوعی آن هم 
باوجود اولویت داشتن مسائل اقتصادی و معیشتی مردم، تنها نشانه 

دیگری بر سیاسی کاری مجلس است.
با این حال، با الزام افراد به داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد 
یا جزو رجال سیاسی و مذهبی بودن و داشتن سابقه عملکردی و 

مدیریتی کالن، از جمله نقاط مثبت مصوبه است.

بررسی دوباره حداقل سن نامزدها »
در این باره، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در 
گفت وگو با قدس درباره آخرین وضعیت بررسی مصوبه اصالح قانون 
انتخابات توسط کمیسیون شوراها، اظهار کرد: اعضای کمیسیون 
در نشســت عصر روز یکشنبه به بررســی دوباره جزئیات مصوبه 
پرداختند و درنهایت اصالحاتی هم صورت گرفت. براســاس آن، 
قرار شد شرایط ســنی برای حضور افراد در انتخابات از 40 تا 70 
سال باشــد. البته این موضوع باید باردیگر در صحن علنی توسط 
نمایندگان بررسی شود. در ارتباط با سمت و مسئولیت های افراد، 
گرچه گفته بودیم تنها استانداران و شهرداران مناطقی که جمعیت 

باالی ۳ میلیون نفر دارند، می توانند نامزد شوند با این حال در آخرین 
اصالحیه کمیسیون بنا شد شرط میزان جمعیت حذف شود و همه 

استانداران بتوانند نام نویسی کنند.
علــی حدادی اظهار کرد: در این مصوبه، به موضوعات مختلفی از 
جمله موضوع رجال سیاســی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن آنان 
و همچنیــن  به ابعاد کیفی انتخابات و نیز رفع آســیب هایی که 
طی 40 ســال گذشته درباره انتخابات مطرح بوده، پرداخته شده 
است. کمیسیون شوراها در جلسه بعدازظهر ۱۱ آبان به بررسی و 
اصالح آخرین تغییرات پرداخت و همان شب پس از اتمام جلسه، 
این تغییرات را مکاتبه کرد و به هیئت رئیسه مجلس تحویل داد. 
احتماالً هیئت رئیســه بعد از تعطیالت و در نخستین جلسه اول 

کاری مجلس، بررسی تغییرات را در دستور کار قرار دهد.
وی همچنین گفت: در تهیه، بررســی و تصویب این مصوبه هرگز 
نگاه سیاسی نداشتیم و دغدغه مان تنها بر شفافیت انتخابات است. 
دوره های قبل، هر کسی با هر میزان سوادی در انتخابات نام نویسی 
می کرد، ثبت نام های چندین هزار نفری که به نوعی وهن نظام بود. 
در حالــی که در مصوبه فعلی ما این ایــراد را رفع کردیم؛ زیرا به 
هر حال افرادی که برای ریاســت جمهوری نامزد می شوند، باید 
صالحیت تصدی چنین جایگاهی را داشــته باشند. همچنین در 
قانون قبلی میزان تحصیالت افراد مطرح نبود، اما ما در خالل این 

مصوبه میزان تحصیالت را مشخص کردیم. 
با تمام این تفاسیر، گرچه هر دوره با نزدیک شدن به موعد انتخابات 
ریاست جمهوری، دولت و مجلس از ضرورت اصالح کارشناسی و 
ســریع تر قانون انتخابات سخن می گویند و مجلس یازدهم هم با 
نظر مثبت شورای نگهبان به این اقدام دست زده است، با این حال 
بسیاری از کارشناسان معتقدند بعد کارشناسی و ارائه طرحی پخته 
و تضمین کننده مشارکت حداکثری مردم بر فوریت زمانی آن غلبه 
دارد و به همین دلیل مجلس باید با تصویب مصوبه ای جامع نگر از 

تکرار تجربه های انتخابات گذشته جلوگیری کند.
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حواشی طرح اصالح قانون انتخابات ادامه دارد

جوانان باالی 40 سال در قانون انتخابات ریاست جمهوری!
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افتتاح دومین پایگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی حرم مطهر رضوی    آستان:  همزمان با هفته پدافند غیرعامل، دومین پایگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی حرم مطهر رضوی در جوار باغ رضوان افتتاح 
شد. محمدمهدی برادران؛ مدیر عالی حرم مطهر رضوی و مسعود ظهوریان؛ مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد در مراسم افتتاحیه دومین پایگاه آتش نشانی و خدمات ایمنی حرم مطهر 

رضوی که صبح 12 آبان در بست شیخ طوسی برگزار شد، حضور داشتند. با ایجاد فاز یک این پایگاه، این خدمات عالوه بر حرم مطهر رضوی، بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی را نیز در بر خواهد گرفت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با صدور پیامی

 تولیت آستان قدس رضوی درگذشت ©
حجت االسالم قاضی نیاز نقوی را تسلیت گفت 

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با 
درگذشت حجت االسالم  پیامی  صدور 
ســید قاضی نیــاز نقــوی، از علمای 
پاکســتانی ســاکن قم و نایب رئیس 
وفاق المدارس شیعه پاکستان را تسلیت 
گفت. در پیام حجت االسالم  والمسلمین 

احمد مروی آمده است:
خبر درگذشــت روحاني فاضل، خدوم و انقالبي جناب حجت االسالم آقاي سید 

قاضي نیاز نقوي موجب تأثر خاطر گردید.
این روحاني پرتالش و متعهد در عرصه هاي مختلف انقالبي و اجتماعي منشــأ 
خدمات ارزشــمندي در کشور اسالمي پاکســتان بود. ترویج و تقویت گفتمان 
انقالب اسالمي، فعالیت هاي گسترده فرهنگي در تبیین و تشریح نظریه مترقي 
والیت فقیه و اهتمام علمي و عملي در جهت تحقق وحدت امت اسالمي در کنار 
فعالیت هاي اجتماعي این روحاني مخلص از جمله رسیدگي و توجه به محرومان 

و نیازمندان بخشي از ثمرات حیات بابرکت این بزرگوار بود.
این جانب تســلیت خــود را به عموم حضرات آقایان علمــا و روحانیون محترم 
پاکستان و ارادتمندان و خانواده معززشان ابالغ مي دارم و در جوار مضجع نوراني 
حضرت ثامن الحجج علي بن موسی الرضا )علیه آالف التحیه والثناء( رضوان الهي 
براي آن مرحوم و شكیبایي و پاداش الهي براي بازماندگان محترم از درگاه ایزد 

منان مسئلت مي نمایم.

در گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی مطرح شد

 اهانت به رسول اهلل)ص( بخشی از ©
پروژه اسالم ستیزی استکبار جهانی 

آســتان/ مرتضی خفتان پناه: کفار و 
مشــرکان از بدو ظهور دین مبین اســالم 
با هدف نابودی این دین الهی و آســمانی 
توطئه ها و فتنه های متعددی را برای ایجاد 
تفرقه در میان مســلمانان طراحی و اجرا 
کرده اند. از همین رو با شیوه ها و شگردهای 
مختلف به خاتم النبییــن حضرت محمد 

مصطفی)ص( اهانت کرده اند که جدیدترین این اهانت ها در عصر کنونی همزمان با هفته 
وحدت از سوی امانوئل مكرون، رئیس جمهور فرانسه به بهانه آزادی بیان، صورت گرفته 
است. هفته وحدت بهترین زمان برای ترویج فرهنگ وحدت و ایجاد اتحاد و بصیرت افزایی 
میان مســلمانان جهان نسبت به استكبار جهانی اســت. از همین رو با حجت االسالم 
والمسلمین دکتر رضا حق پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم اسالمی رضوی با محوریت 
تحلیل توطئه های قدیم و جدید علیه اسالم به گفت و گو نشستیم که حاصل این همكالمی 

را در ادامه می خوانید.

در صدر اســالم چه توطئه هایی برای جلوگیری از هدایت بشریت و نجات   
جامعه از گمراهی توسط رسول اهلل)ص( رخ داد؟

قوم مشــرک قریش در دوران صدر اســالم با شگردهای مختلف در پی ایجاد انفعال در 
وجود مقدس حضرت رســول اهلل)ص( بود؛ مشــرکان قریش در نخستین شگرد خود، 
حضرت رســول اهلل)ص( را وادار به سازش با دشمنان اسالم کردند. همچنین مشرکان با 
هدف جلوگیری از بیان حقانیت اسالم توسط پیامبر مكرم اسالم، به ایشان پیشنهادهای 
سازشــكارانه می دادند و حضرت را وادار به سكوت می کردند اما حضرت محمد)ص( در 

جواب می فرمودند: »از شما اَجری نمی طلبم«.
یكی دیگر از شیوه های قوم قریش برای منفعل ساختن پیامبر مكرم اسالم »ترور شخصیت 
وی از طریق ایجاد جنگ روانی« بود که این ترور شخصیت بیشتر از سوی نزدیكان ایشان 
صورت می گرفت. شایعه سازی و شایعه پراکنی از دیگر شگردهای قوم مشرک قریش برای 
تضعیف محبوبیت حضرت محمد مصطفی)ص( در میان مسلمانان بود که مشرکان با 
ایجاد شایعاتی مبنی بر اینكه حضرت رسول اهلل)ص( مسبب ایجاد تفرقه میان مردم است، 

به دنبال تضعیف محبوبیت حضرت خاتم النبیین)ص( در میان مسلمانان بودند.

آیا مشرکان با به کارگیری شگردهای روحی و روانی موفق به ایجاد سکون   
در پیامبر گرامی اسالم شدند؟

شــگردهای روحــی و روانی قبیله قریش برای ایجاد انفعــال در وجود مقدس حضرت 
رسول اهلل)ص( کارآمد نبود اما قوم ظالم و ستمگر قریش »آزار جسمی اصحاب و خاندان 
حضرت رســول اهلل)ص(« از جمله ضرب و شــتم به وسیله سنگ، ریختن آشغال بر سر 
پیامبر، شكنجه اصحاب وفادار پیامبر و... را در دستور کار قرار داد. یكی دیگر از شیوه های 
رفتاری مشرکان با حضرت رســول اهلل)ص( »برخورد علمی با قرآن کریم« بود که آن ها 
پیامبر گرامی اسالم حضرت محمد)ص( را جادوگر خطاب می کردند و مدعی بو دند که 
همانند قرآن کریم می توانند بیاورند. هدف آن ها کاهش هیبت قرآن بود اما موفق نشدند. 
اصحاب و خاندان پیامبر مكرم اسالم با پایداری، صبر و بردباری و مجاهدت با جان و مال 
خویش برای حفظ دین مبین اسالم در برابر مشرکان قریش مقاومت و مبارزه کردند و 

در نهایت دشمنان اسالم، تسلیم ایمان و تقوای اصحاب و خاندان پیامبر اسالم شدند.

آیا توهین و هتک حرمت از سوی بدخواهان و مشرکان نسبت به حضرت   
رسول اهلل)ص( سابقه دارد؟

توهین و هتک حرمت از ســوی بدخواهان و مشرکان نسبت به حضرت رسول اهلل)ص( 
از بدو ظهور اسالم تاکنون ادامه داشته و دارد اما حضرت رسول اهلل)ص( با هدف هدایت 
جامعه و نجات بشریت از گمراهی در میان مردم حضور پیدا کردند ولی هدف مشرکان 
و کفار از توهین کردن به حضرت محمــد)ص( حذف و نابودی معارف ناب نبوی برای 

ممانعت از هدایت و نجات بشریت از گمراهی بوده و هست.
توهین و اهانت به حضرت رسول اهلل)ص( در عصر کنونی به وسیله کتاب، کاریكاتور و به 
بهانه آزادی بیان از سوی کشورهای اروپایی و غربی با حمایت سیاستمداران ظالم صورت 
می گیرد؛ تنها علت این توهین ها بغض و کینه نهفته کفار و مشرکان نسبت به دین مبین 

اسالم است؛ چراکه با پیشرفت روزانه اسالم در جهان، احساس خطر می کنند.
پروژه بلندمدت اسالم ســتیزی و اسالم هراسی کفار و مشرکان در جهان با چاپ کتاب 
توهین آمیز نســبت به پیامبر اسالم)ص( در اوایل انقالب اسالمی توسط سلمان رشدی 
آغاز شد و طالبان با حمایت غرب با کشتار بی رحمانه مسلمانان در افغانستان آن را ادامه 
دادند و سپس این پروژه منحوس با ظهور تروریست های تكفیری داعش با تجاوز و کشتار 
در عراق و ســوریه شدت گرفت و امروزه رسانه ها و دولتمردان فرانسوی از جمله رئیس 
جمهوری فرانسه با اهانت به وجود مقدس حضرت محمد)ص( به بهانه آزادی بیان تداوم 

اجرای این پروژه را برعهده دارد.

 آستان   معاون خدمات اجتماعی بنیاد 
کرامت رضوی، از توزیع 30 هزار بســته 
کمک معیشتی در سالروز میالد حضرت 
رســول اکرم)ص( و امــام صادق)ع( در 

مناطق حاشیه شهر مشهد خبر داد.
حامد صادقی در حاشیه افتتاحیه مرحله 
سوم رزمایش مواسات و همدلی آستان 
قدس رضوی، در گفت وگو با آستان نیوز 
اظهــار کــرد: روز 13 آبــان مصادف با 
ســالروز میالد نبی مكرم اسالم)ص( و 
امــام صادق)ع(، مرحله ســوم رزمایش 
مواســات و همدلی آستان قدس رضوی 
با مشــارکت خادمان بارگاه منور رضوی 

در ورزشگاه امام رضا)ع( آغاز شد.
وی با اشاره به اینكه طبق برنامه ریزی های 
صورت  گرفتــه در این مرحله از رزمایش 
مواسات و همدلی، بیش از 30 هزار بسته 
معیشــتی آماده ســازی و در میان افراد 

مستضعف که از قبل شناسایی شده اند به 
دســت خدام امام رئوف)ع( توزیع خواهد 
شــد، گفت: به مناســبت والدت پیامبر 
مهربانی ها و رئیس مذهب شیعه، در اولین 

اقدام، بیش از 8 هزار بسته کمک معیشتی 
با حضور 600 نفر از خدام بارگاه ملكوتی 
حضرت رضــا)ع( درب منزل خانواده های 
محروم حاشیه شهر مشهد توزیع می شود.

بنیــاد  اجتماعــی  خدمــات  معــاون 
کرامــت رضوی اضافه کرد: بســته های 
کمک معیشــتی شــامل اقالم غذایی و 

بهداشــتی از جمله برنج، 
روغــن، ماکارونــی، رب، 
مــواد ضدعفونی،  پنیــر، 

ماسک و... می شود.
کرد:  خاطرنشــان  صادقی 
آســتان قدس رضــوی از 
ابتدای شیوع ویروس کرونا 
تاکنون بیش از 500 هزار 
برای  کمک معیشتی  بسته 
به محرومان  خدمت رسانی 
مناطــق حاشــیه شــهر 
تهیه و توزیع کرده اســت. 
برای تهیه این بســته  های 

کمک معیشتی، تاکنون بیش از یک هزار 
میلیارد ریال هزینه شده است.

بیش از 30 هزار 
بسته معیشتی 

آماده سازی و میان 
افراد مستضعف که 

از قبل شناسایی 
شده اند به 

دست خدام امام 
رئوف)ع( توزیع 

خواهد شد

بــــــــرش

jتوزیع 30 هزار بسته کمک معیشتی به همت بنیاد کرامت رضوی و خادمان امام رضا
aشروع مرحله سوم رزمایش مواسات در سالروز میالد پیامبر
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سررابط کانون هنر آستان قدس ©
رضوی در بوشهر درگذشت

آســتان: محمود صادقی، عــكاس و هنرمند 
پیشكسوت بوشهری در اثر تصادف درگذشت.

محمــود صادقی، ســررابط کانــون هنر دفتر 
آستان قدس رضوی استان بوشهر از عكاسان و 
هنرمندان مطرح و فعال کشور و استان بوشهر ، 
شــامگاه پنجشنبه 8 آبان ماه در مسیر گناوه به 
بوشهر در یک ســانحه تصادف زخمی و بامداد 

جمعه ۹ آبان ماه 13۹۹ دار فانی را وداع گفت.
وی عــالوه بر فعالیت به عنوان ســررابط کانون 
هنر دفتر آســتان قدس رضوی استان بوشهر و 
فعالیت های هنری، تدریس و همكاری با رسانه ها، 
مؤسس و رئیس پیشــین هیئت مدیره انجمن 
عكاســان استان بوشهر و مسئول انجمن عكس 

سازمان بسیج هنرمندان استان بوشهر نیز بود.
صادقی عكاس و هنرمند مطرح و فعال بوشهری 
بود که در جشــنواره های مهم داخلی و خارجی 
درخشید و در حوزه های مختلف خبری، طبیعت، 
اجتماعی، مستندسازی از جمله حضور داوطلبانه 
در ســوریه و حضور در حادثه ســیل خوزستان 
فعالیت داشــت. این هنرمند فقید همچنین در 
استعدادیابی و تعلیم هنرمندان جوان هم استانی 

نقش مؤثری داشت.

قدردانی خادمیاران بیرجندی از ©
جانفشانی های مدافعان سالمت 

بیرجند 
آســتان: همزمان با هفته وحــدت جمعی از 
خادمیاران کانون های خدمت رضوی در اســتان 
خراسان جنوبی ضمن دیدار با مدافعان سالمت 
بیمارستان  رازی بیرجند از خدمات آن ها قدردانی 
کردند. محمدعلی ابراهیمــی، دبیر کانون های 
خدمت رضوی در خراســان  جنوبی در مراســم 
اهــدای پرچم متبرک آســتان قدس رضوی به 
بیمارســتان رازی بیرجند ضمــن قدردانی از 
کادر درمانــی، اظهار کرد: کادر درمان این روزها 
مقاوم تر و قوی تر از روزها و ماه های گذشته پای 
کار هستند و با ایثار و از خودگذشتگی با وجود 
تمام خســتگی ها، پای درمان بیماران کرونایی 
ایســتاده اند. ابراهیمی از اعالم آمادگی آســتان 
قدس رضوی در خراســان جنوبی برای هر گونه 
همكاری با مدافعان جبهه ســالمت خبر داد و 
گفت: خدمات کانون سالمت خادمیاران رضوی 
در محل درمانگاه امام جعفــر صادق)ع( جنب 
مسجد توحید بیرجند متمرکز شده و همكارانی 
از پزشــک عمومی، متخصص و پرستار در این 
درمانــگاه فعالیت دارند. در این مراســم پرچم 
متبرک حرم رضوی به بیمارستان رازی بیرجند 
اهدا شد و مدافعان سالمت پس از هفته ها تالش 
خالصانه شمیم عطر متبرک رضوی را استشمام 

کرده و روحیه دوباره گرفتند.

اجرای طرح نظارت و پایش ©
خادمیاران رضوی در قم

آستان: دبیــر کانون های خدمت رضوی استان 
قم، از اجرای طرح نظارت جدی بر فعالیت های 
خادمیاران در راستای نقش آفرینی بیش از پیش 

در امور فرهنگی و فعالیت های جهادی خبر داد.
حجت االســالم والمســلمین ســیدمحمدباقر 
تكیه ای در جلسه اعضای کمیته نظارت و پایش 
کانون های خدمت رضوی، با اشــاره به آخرین 
وضعیت خادمیاران رضوی در اســتان قم گفت: 
خادمیاری یک سنت حسنه و اقدام پسندیده ای 
است که تعطیلی ندارد و همه خادمیاران رضوی 

آماده خدمت رسانی شبانه روزی هستند.
دبیر کانون های خدمت رضوی در قم با بیان اینكه 
فعالیت و عملكرد خادمیاران باید در شأن و جایگاه 
ساحت قدســی امام رضا)ع( باشد، افزود: تمامی 
عملكرد خادمیاران در اســتان قم توسط جمعی 
از خادمیاران فرهیخته مورد نظارت و پایش قرار 
می گیرد تا پس از ایــن ارزیابی ها و طی مراحل 
گزینش، به خادِم تشرفی ارتقا یابند. وی با اشاره به 
ضرورت ساماندهی، نظارت و پایش اعضای کانون 
خادمیاران، اظهار کرد: کانون های خادمیاری برای 
اعضای خود، جلســات توجیهی برگزار کنند، تا 
عالوه بر ایجاد هم افزایی و همدلی، پیشنهادها و 
راهكارهایی را برای انجام خدمت بیشتر ارائه دهند.

سرزمین آفتاب 

خـــبر

گفت و گو
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 آستان/ ســارا صالحی   همه زندگی و 
کارش به نام امام رضا)ع( و مهر و کرامتشان 
گره خورده. در بــازار گل امام رضای تهران 
غرفه گل فروشــی دارد، جایی در مســیر 
جاده مشــهدالرضا)ع(. هر چند گل فروشی 
و گل آرایی حرفه خانوادگی آن هاســت، اما 
گل های غرفه او ماجرای شــنیدنی دیگری 

دارد.
توفیــق خدمتگزاری اش در حرم امام رئوف 
به 15 ســال پیش و یــک زیارت با عنایت 
برمی گردد. از همان ســال، توفیق کم نظیر 
اهــدای گل و گل آرایــی حرمین شــریف 
کشــورهای عراق و سوریه نصیبش شد. از 
6سال پیش هم در روزهای پربرکت کرامت، 
حرم مطهر آقا علی بن  موســی الرضا)ع( را 

گل آرایی می کند.
طــی گفت وگویــی بــا حســین فرجی، 
اهداکننده و مسئول گروه سی نفره خادمان 
گل آرایی اعتاب مقدســه، داستان گل های 
میهمان حرم مطهر امام هشــتم در هفته 
وحــدت و والدت باســعادت نبــی مهر و 

رحمت را از خودش جویا می شویم.

اهل بیت)ع( وقتی    هر دلداده مکتب 
پایش به مسیر معنوی خدمت به حضرات 
آل اهلل)ع( باز می شــود، داستانی دارد. 
از کجا شروع  داستان حاج آقای فرجی 

شد؟
سال 84 یک سفر زیارتی به مشهد مقدس 
آمده بودم و مقابــل ضریح مطهر در حال 
خوانــدن زیارت نامــه بودم کــه نگاهم به 
گل های چهار گوشــه ضریح افتاد و از نیتم 
گذشــت که »آقا جان، می شود روزی برای 
6گوشه ضریح جد غریبتان، امام حسین)ع( 

در روز والدتشان 6 گلدان گل ببرم؟«.
هنوز دو ماه نگذشــته بود که اسباب سفر 
کربالی معلی فراهم شــد و در ایام والدت 
و  اباعبــداهلل)ع(  شــعبانیه، حرم حضرات 
ابوالفضل العباس)ع( را گل آرایی کردیم. از 
آن تاریخ به قدری این خدمت رونق گرفت 
که سال های بعد با یک کانتینر  تریلی پر از 
گل عازم عتبات عالیات می شدیم و از نجف 
و کربــال گرفته تا کاظمین و ســامرا را در 
مدت 12 روز در اعیاد شــعبانیه به صورت 

شبانه روزی گل آرایی می کردیم.
بــه عنایت حضــرات معصومیــن)ع(، این 
خدمــات وســعت پیــدا کــرد. در مدت 
15ســال به  جــز ایــن حرمیــن، توفیق 
گل آرایــی حــرم آقــا ســیدمحمد، مقام 
حضــرت صاحب الزمان)عج(، تــل زینبیه 
و خیمــه گاه، حــرم حضــرت حــر، حرم 

قاســم بن  موســی الكاظم)ع( و حرم دختر 
زینب)س(  موسی الكاظم)ع(، حرم حضرت 

و رقیه)س( را داشته ایم.

کم نیستند عاشقان و شیفتگانی که   
دوست دارند مثل شما خدمتی پیشکش 
اهل بیت)ع( کنند. بــه نظر خودتان به  
جز نیتی کــه فرمودید، توفیق کم نظیر 
اماکن مقدسه  به  خدمتگزاری هر ساله 
چطور می تواند نصیب یک نفر شود؟ از 
مسیری که در زندگی خودتان پیمودید 
تا به این نقطه رسیدید توضیح بفرمایید.

فكــر می کنم نــگاه بابرکــت اهل بیت)ع( 
و دعــای پدر و مــادر همواره در مســیر 
ایــن توفیقات همراهم بوده اســت ولی از 
ســال70، همان سال اول شــروع  به  کارم، 
در اعیاد مختلــف مذهبی برای هیئت های 
شهر تهران گل آرایی می کردم. اما نخستین 
جایــی کــه گل آرایی کردم، به مناســبت 
والدت باســعادت حضرت فاطمه زهرا)س( 
در حســینیه فاطمیون بود و ما هر سال به 

همین مناسبت آنجا گل آرایی داریم.
کم کــم همــكاران و دوســتانی بــه ما 
پیوســتند و گل آرایی هیئت هــا را ادامه 
دادیم. به عالوه، ســالی دو یا ســه مرتبه 
از کودکان بیمار بستری در بیمارستان ها 
با اهدای شــاخه های گل و اســباب بازی 
عیــادت می کردیم کــه در تغییر روحیه 
بسیار  همراهشان  خانواده های  و  کودکان 

بود. تأثیرگذار 
این کارها را چندین سال دنبال کردیم تا اینكه 
به عنایت ائمه)ع(، در سال های بعد، گل آرایی 
اعتاب مقدسه هم نصیبمان شد الحمدهلل. به 
همین دلیل، گروه سی نفره گل آرایی را »مجمع 
فرهنگی محبان فاطمه الزهــرا)س(، خادمان 

گل آرایی اعتاب مقدسه« نام گذاری کردیم.

داستان گل آرایی بارگاه منور رضوی   
به دست شما و این جمع خادمان گل از 

کجا آغاز شد؟
حدود 10 سال همه حرم ها را که گل آرایی 
کردیم، تازه از 6 ســال پیــش توفیق پیدا 
کردیــم بارگاه آقا امام رضــا)ع( را در دهه 
کرامت گل آرایی کنیم. این را هم یک دلیل 
دیگر بــر مهر و رأفت و مهربانــی آقا امام 
رضا)ع( می دانم که پس از 10 سال خدمت 
در همه حرم های مقدس عراق و ســوریه، 
آخــر از همــه توفیق خدمــت و گل آرایی 
حرمشــان را نصیبمان کردند. از آن باالتر، 
توفیق خادمی نصیبم شد و الحمدهلل مدال 
نوکری خادمیاری حــرم امام رئوف هم بر 

سینه ام خورد.
در دهه کرامت امســال، بیــش از 250 هزار 
شاخه گل را تقدیم آستان ملكوتی امام هشتم 
کردیم. در والدت پیامبر اکرم)ص( هم افزون 
بر 13 هزار شــاخه گل از انواع مختلف رز و 
ژربرای هلنــدی، داوودی، میخک، آنتریوم، 
اســترزیا و آلســترومیریا را همراه آوردیم و 
در جای جــای حرم نصب کردیــم. البته در 
کشــورمان هم جــز حرم آقا امــام رضا)ع(، 
حرمین شــاه چراغ، حضــرت معصومه)س(، 
امامــزاده صالح، امامــزاده علی اکبر چیذر و 
امامزاده عباس در نطنز کاشان از دیگر اهداف 

خدمت گروه ما بوده است.

اشــاره ای هم به عنایت هایی که در   
طول این سال ها، شــما و اعضای گروه 

خادمان گل آرایی دیده اید بفرمایید.
یكی از دوســتان تولیدکننــده گل و گیاه، 
سال اول 100 شــاخه گل را نذر حرم آقا 
امام هشتم)ع( کرد و پس از حاجت گرفتن، 
هدیه داد و ســال  به  ســال تعداد را بیشتر 
کرد و امســال نزدیک 3 هزار شاخه هدیه 

داده اســت. یا چند سال پیش، همكاری از 
فعاالن عرصه گل و گیاه، گل آنتریوم هدیه 
می داد. بــه بچه های گروه ما ســپرده بود 
بخشــی از گل های غرفه اش را برای کربال 
بردارند و بخشــی را بــرای فروش خودش 
کنار بگذارند که به  اشتباه همه را برداشته 
بودند. در مسیر مهران متوجه شدیم بچه ها 
همه گل ها را بار زده اند ولی صاحب گل ها 
فقط گفت که »حتماً قســمت آنجا بوده«. 
همیــن که برگشــتیم، بــرای عذرخواهی 
سراغش رفتم. با خوشــحالی به من گفت 
که »یک قرارداد با ارزشی بیش از 20 برابر 
آن بار گل به من پیشــنهاد شد. آن گل ها 
متعلق به خود حضرات معصومین)ع( بوده 
و باید همان جا صرف می شــده«. ما همگی 
بر این باور هســتیم که اهل بیت)ع( هرگز 
خودشان را بدهكار ما نمی کنند و اگر یک 
قــدم در این راه برداریــم، چندین قدم به 

سمت ما برمی دارند.

اشــکال مختلــف خدمتگزاری و   
برایمان  را  توفیق  این  در  مشــارکت 

توضیح بدهید.
هــر کس بــه طریقــی همراه گــروه ما و 
خدمتگزار می شــود. گروهــی هدیه کننده 
گل هســتند و گروهی به گل آرایی کمک 
می کنند. در میان همكاران بانی هم برخی 
تولیدکننده گل هایی هســتند که به دالیل 
مختلف از جمله ظرافــت و ماندگاری کم، 
مناسب گل آرایی نیستند. لذا پول نقد به ما 
می دهند که صرف امور گل آرایی می شود. 
البته همه هزینه های شخصی این سفرها را 
خود اعضای گروه متقبل می شــوند و هیچ 
مبلغی از محل نــذورات صرف امور جاری 
نمی کنیم. این خادمان و بانیان گل، طوری 
از برکــت این توفیق بهره مند شــده اند که 
نزدیــک زمان حرکت ما به ســمت اعتاب 
مقدس یا مشــهدالرضا)ع( که فرا می رسد، 
خودشــان پیگیرند که چطــور گل ها را به 
دســت ما برســانند. همه معتقدند این ها 
مال اهل بیت)ع( است که خودشان داده اند 
و حــاال وظیفه آن هاســت به صاحبشــان 
برگرداننــد. حقیقتــاً ما هر چــه داریم از 
عنایت اهل بیت)ع( اســت. فقط امیدواریم 
در این راه، نظرشــان از مــا و این خدمت 
کوچــک برنگردد و در آن دنیا هم دســت 
مــا را بگیرند. اما آرزویم این اســت که به 
 زودی زود، همه گل ها را فرش قدوم مبارک 
حضرت بقیه اهلل)عج( کنیــم و با پرچم آقا 
امام هشــتم)ع( راهی مدینه شویم و مزار 

ائمه بقیع)ع( را غرق در گل کنیم.

گفت وگو

گفت وگو با یکی از اهداکنندگان گل به حرم مطهر رضوی

داستان گل هایی که بهشتی می شوند 

ش�رکت آب و فاضالب استان خراس�ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه ش�ماره فراخوان 2099001446000095را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مدت اجراموضوع مناقصهردیف
مبلغ برآورد

» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار )شرکت در 
مناقصه(

1

موضوع مناقصه عبارتست خرید لوله گالوانیزه 
2/11 اینچ ) 50 میلیمتر ( به ضخامت 4 
میلیمترمربوط به پروژه آبرسانی کبکان 

شهرستان درگز
159261000000روز

ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز وجه نقد 
جهت فرایند شرکت در مناقصه به میزان 463050000 

ریال

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 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 س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

1399/08/14 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 1399/08/21    مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزیک شنبه مورخ1399/09/02 

شرایط مناقصه گر :   - صرفا" خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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          با صرفه جویی امروز آب از سراب فردا جلوگیری کنیم. 
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول

ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای زیربه شماره فراخوان 2099001446000093را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. 

مدت موضوع مناقصهردیف
اجرا

مبلغ برآورد
» ریال«

نوع و میزان تضمین فرایند ارجاع کار )شرکت در 
مناقصه(

1

کامل  پکیج  دستگاه   6 خرید  عبارتست  مناقصه  موضوع 
الکترو پمپ شناور 17/152 به قدرت 5/5 کیلو وات و 2 
دستگاه پکیچ کامل الکترو پمپ شناور به قدرت 11 کیلو 

وات مربوط به پروژه آبرسانی کبکان شهرستان درگز

1520600000000روز
ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی بانکی، واریز وجه 

نقد جهت فرایند شرکت در مناقصه به میزان 
1030000000 ریال

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد والزم 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 س�ازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 

1399/08/14 می باشد. 
مهلت دریافت اسناد : ساعت 13 روز چهار شنبه مورخ 1399/08/21     مهلت ارسال پاسخ: ساعت 13 روزیک شنبه مورخ1399/09/02 

شرایط مناقصه گر :  - صرفا" خرید از تولید کنندگان و تامین کنندگان کاال می باشد . 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : خراسان رضوی- مشهد- بولوار وکیل آباد –روبروی ایستگاه متروی صدف -  تلفن 5- 05138678841

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 27313131 دفتر ثبت نام : 385193768 و 889697373
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی-شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی

www.abfakhorasan.ir : سایت اینترنتی
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نجات آب هدیه ای به آیندگان است . 
آگهی شرکت در مناقصه عمومی یک مرحله ای- نوبت اول



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

روزنامـه صبـح ایـران 4

 بازخوانی اندیشه و عمل سپهبد شهید قاسم سلیمانی در نخستین همایش ملی مقاومت  »ابعاد نظری و عملی«  اندیشه: نخستین همایش ملی مقاومت با محور ویژه »اندیشه و عمل شهید 
قاسم سلیمانی« و محورهای دیگری چون »مبانی نظریه های مقاومت«، »فقه مقاومت«، »انقالب اسالمی، جمهوری اسالمی و مقاومت اسالمی  در سپهر خارجی« و »تحلیل گفتمان مقاومت اسالمی« توسط پژوهشگاه علوم 

و فرهنگ اسالمی با همکاری دانشگاه امام صادق)ع(، 15 دی ماه در این دانشگاه برگزار خواهد شد. مهلت ارسال مقاالت به این همایش تا یکم آذرماه اعالم شده است.

امام موسی صدر در فضای نظری تقریب نماند©
ایکنا: سهیل اسعد در درس گفتار ماهانه 
اندیشه و عمل که به مناسبت هفته وحدت 
و با موضــوع »یکی مانند همه، بررســی 
رویکرد تقریبی امام موســی صدر« برگزار 

شد، به ایراد سخن پرداخت.
وی در این نشست اظهار کرد: بحث تقریب 
یک مســئله ای اســت که اصالتاً از فطرت 
انســان شروع می شود یعنی شروع مسئله تقریب یک مسئله فطری است. به عبارت 
دیگر، در بافت انسان مسئله وحدت، نزدیک شدن انسان به انسان و مسئله تشکیل یک 
برادری بشری در جهان و تألیف قلوب به صورت یک تجربه انسانی فطری وجود دارد. 
بر همین اساس کسی نیست که فطرتاً دنبال تفرقه باشد و کسی نیست که نخواهد 
یک زندگی مسالمت آمیز با دیگر افراد بشر داشته باشد. پس از یک نگاه می توان گفت 
تعریف تقریب یک تعریف فطری اســت. برابری انسان ها، معاشرت و توحید صفوف 

انسان ها در فطرت انسان به صورت یک گرایش طبیعی مطرح است.
وی افزود: از آن طرف در دین اســام، رسالت خدا و پیامبران رسالت توحیدی است؛ 
به این معنا که اصل مسئله هدایت یک مسئله انسانی است، یعنی وقتی ادیان را به 
عنوان یک راه رســیدن به خدا معرفی می کنیم این راه برای تمام بشریت باز است و 
رسالت پیامبران رسالتی است که شرق و غرب و سیاه و سفید ندارد. اصل اساسی دین 
بر انسانیت استوار است. اساساً دین یعنی سبک زندگی با رنگ خدا برای تمام انسان ها 

در تمام اعصار و امصار. این خاصه ای از بحث تقریب است.
پژوهشــگر اسامی یادآور شــد: حاال وقت آن است که به تجربه امام موسی صدر در 
نظریه پردازی و رفتار اجتماعی و تجربه زندگی ایشان بپردازیم. مسئله تقریب در رفتار 
ایشان کاماً مشهود بود. ایشان سفرهای متعددی داشتند که همه اش می تواند ما را 
بر آن دارد که تقریب را به عنوان یکی از مرجعیت های فکری ایشان در نظر بگیریم. 
من چند نقطه اصلی از تفکر امام موسی صدر و حرکت میدانی ایشان عرض می کنم؛ 
مسئله اول اینکه وقتی شما با مقاالت و درس های ایشان آشنایی پیدا می کنید متوجه 
می شــوید قطع نظر از موضع گیری دینی ایشان، ایشان به تقریب نه به عنوان نظریه 
دینی و مذهبی نگاه می کرد بلکه به عنوان نیاز انسانی نگاه می کرد؛ یعنی برای پر کردن 

خألهای انسانی در راستای تقریب سعی می کرد.
وی ادامه داد: من این طوری صورت مسئله را مطرح می کنم؛ یک وقت شما می گویید 
تقریب مهم است، می گویید توحید و تقریب بهتر از اختاف است این یک بحث کلی 
فلســفی است اما هنوز به یک مســئله که درد واقعی باشد، نیاز واقعی انسانی باشد 
نرســیدید. خود تقریبی ها هنوز به درک دقیق تقریب نرسیدند و به توصیف تقریب 
پرداختند اما یک وقت شما از نیاز شروع می کنید. امام موسی صدر آدمی دغدغه مند 
بود یعنی دغدغه معالجه عملی بحران های انســانی را داشت و به خألها و نیازها نگاه 
می کرد. برای این مشکات و معضات و برای ایجاد یک معالجه عملی حقیقی برای 
ایــن بحران ها راه حلی پیدا می کرد. آن وقت تقریــب و گفت وگو ابزاری در خدمت 
تحقق این هدف بود.وی تصریح کرد: بعضی می گویند خود تقریب هدف است و باید 
به تقریب و توحید صفوف برسیم. یک وقت می گویید هدفی غیر از تقریب داریم مثل 
تحقق عدالت در جامعه، مثل تقویت جامعه خاص بعد دنبال یک راهی برای تحقق 
هدف می گردید. امام موسی صدر این رویکرد را داشتند و می دانستند فقط با تقریب 
می توانیم به این اهداف برســیم یعنی تقریب خودش هدف نبود بلکه راه رسیدن به 
هدف بود. مثاً نظمی که به جامعه پراکنده شیعی دادند و آن را تقویت کردند برخاسته 
از همین رویکرد بود. این ها همه دغدغه هایی بود که ایشان داشتند و به همین دلیل 
از آن نقاط ضعف و نیازها حرکت را شروع کردند. پس تقریب برای ایشان ابزاری برای 
تحقق آرمان ها و رهایی از نقاط ضعف و عیوب بود. این یک برداشت از حرکت علمی 
ایشان است. اسعد ادامه داد: یکی از ویژگی های ایشان در این باب بود با اینکه ایشان 
نظریه پردازی هم می کرد ولی شخصیت تقریبی هم داشت یعنی اخاق و شخصیت 
تقریبی داشــت و رفتار تصنعی در این زمینه نداشت. گاهی اوقات ما طرفدار تقریب 
مصلحتی و منفعتی هستیم ولی یک وقت می گویید من مسیحی را دوست دارم. یک 
وقت تقریب به عنوان یک مســئله سیاسی مطرح می شود ولی یک وقت می گویید 
پیروان سایر ادیان را دوست دارم. امام موسی صدر بافت شخصیتی اش تقریبی بود و از 

روی محبت می رفت در مغازه بستنی فروش مسیحی بستنی می خورد.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائل ویژه شخصیت امام موسی صدر در باب تقریب 
که بســیار مهم است این است که شخصیت تقریبی ایشان نخبگی نبود و در فضای 
نخبگانی به تقریب نمی پرداخت. تنها کسی که بین روش مردمی و روش نخبگی را 
جمع کرد امام موسی صدر است. همه کنفرانس های تقریب در فضای نخبگی است 
و در آن ها رهبران ادیان حضور دارند. توحید صفوف مسلمین با ماقات شیخ شیعه و 
شیخ سنی محقق نمی شود. امام موسی صدر در کنار همه فعالیت هایی که داشتند یک 
حرکت مردمی ایجاد کرده بودند و از فضای آموزشی و تربیتی که برای دانش آموزان 
داشتند تا مؤسسه های خیریه که درست کردند و ماقات های رسمی و غیررسمی با 
اهل ســنت در این راستا استفاده کردند. چنین شخصیتی کم نظیر است. اینکه یک 

روحانی هم نخبگی باشد و هم مردمی کم نظیر و شاید هم بی نظیر است.
وی در ادامه اظهار کرد: ایشان با نگاه به آینده کاری کرد که تقریب در فضای نظری 
نماند و در فضای عملی موقت هم نماند، به این معنا که برای تقریب انسان ها طرح های 
عملیاتی معرفی و تشــکیات ایجاد کرد تا تقریب ماندگار باشد. گاهی تقریب برای 
مصالح آنی موقت است ولی یک وقت می گویید کاری کنیم مثاً یک فضای آموزشی 
تربیتی ایجاد کنیم که تقریب به یک عنصر فرهنگی در امت اسامی تبدیل شود. یک 
وقت شما می خواهید 50 سال عمر خودتان را تأمین کنید یک وقت می خواهید برای 
ماندگاری این حرکت کاری کنید که به فرهنگ حاکم تبدیل شود. خیلی از تجلیات 
تقریب که امروزه شاهد آن هستیم برآمده از بذری است که امام موسی صدر ایجاد کرد.

 اندیشه/ محمدجواد اســتادی مکان های 
مقــدس و ادیان مختلــف از هنر بــرای ترویج 
انگاره هــای خویش بهره برده انــد. در حرم مطهر 
رضوی نیز به عنوان کانــون و محور معنویت در 
ایران اســامی موســیقی به معنای کان آن در 
قالب های متنوعی چون قرائت های قرآن و ادعیه و 
زیارت نامه و اذان تا نواختن نقاره خانه مورد استفاده 
قرار گرفته است. در فرصتی که فراهم آمد با آریا 
عظیمی نژاد درباره موسیقی و نقش آن در فضاهای 
معنوی و مقدس گفت و گو کردیم. آنچه می خوانید 
بخش نخســت گفت وگو با اوست که با خلق آثار 
ماندگاری چون قطعه »آمده ام ای شاه پناهم بده« 
و آلبوم »ساقی سرمست« در ترویج فرهنگ شیعی 

گام های مؤثری برداشته است. 

اشــاره من به موسیقی در این گفت وگو   
معنای مصطلح شــده موسیقی که در ذهن 
عامه مردم به دالیل مختلف فرهنگی شکل 
گرفته نیست. ما می دانیم در فرهنگ اسالمی 
موسیقی مورد توجه بوده به طوری که خواجه 
نصیرالدین طوســی در تقسیم بندی شعب 
علم ریاضی، موسیقی را یکی از چهار شعبه 
این علم برمی شــمرد و فارابی نیز در مورد 
موسیقی نکات و بحث هایی دارد. تعریف شما 

از موسیقی چیست؟
من خودم خیلــی این بحث را بــه آنچه عوام یا 
خواص درک می کنند دســته بندی نمی کنم. به 
نظر من موسیقی زمانی سمت و سو و جهت پیدا 
می کند که کام به آن اضافه شود. شما زمانی که 
موســیقی بدون کام را گوش می کنید می توانید 
حس های مختلفی را از موسیقی اعم از غم، شادی، 
تعلیق، معنویت و حــس ملکوتی و غیره دریافت 
کنید. اما زمانی که کام به موسیقی اضافه می شود، 
موسیقی جهت های مختلفی پیدا می کند. مفهوم 
کام ما را به سمت جاهای عجیب و غریب می برد. 
کافی است کامی که سوار بر موسیقی می شود، 
]مثاً[ ریشه عرفانی داشــته باشد و فرد از اشعار 
حضرت حافظ استفاده کند یا ممکن است برعکس 
به سمت و سویی برود که اصاً ریشه های معنوی 
و عرفانی نداشته باشــد، در این صورت ]طبیعی 
است که[ اتفاق های دیگری خواهد افتاد. موسیقی 
نیز مثل همه هنرها از محیــط پیرامونمان، نوع 
اندیشه ما و ورودی هایی که داریم تأثیر می پذیرد 
که هنرمند نســبت به این ورودی هــا آن ها را از 
فیلترهای شخصی خود عبور و کار خویش را ارائه 
می دهد. بنابراین به نظر من موسیقی در ساحت 
موســیقایی بدون کام خود دارای حد و حدودی 
است که این حد و حدود دچار فراز و نشیب نیست. 
مثاً به نظرم در موسیقی نواحی بهترین نوع نمود 
کارکرد و عمل در زندگیمــان را داریم، به عنوان 
مثال دارند گنــدم درو می کنند یا برنج می کارند 
]و همزمان با این کار با آوا و موســیقی همراهی 
می کنند[. موسیقی عزا و عروسی داریم. یعنی در 
همه احواالت زندگی ما یک موسیقی داریم. مثًا 
در تبریز در مقام چای موسیقی داریم که این یعنی 
موسیقی ریشــه در نوع زندگی ما دارد. حال مهم 
این اســت که ما چگونه زندگی کنیم. اکنون که 
شهری شدیم مهم این است که چگونه زندگی یا 
فکر می کنیم. من اعتقاد دارم هنر به طور کلی باید 
نخستین کسی را که رشد می دهد خود هنرمند 
باشد و بعد در مخاطب اثرگذار باشد. یعنی اگر هنر 
هنرمند او را به کمال برساند، دو نفر دیگر را نیز به 
کمال خواهد رساند. ولی اگر این کمال در حالت 
شــخصی و جهان درونی هنرمند اتفاق نیفتد در 
بیرون هم رخ نمی دهد. هر چقدر این میل به کمال 
در هنرمند بیشتر باشد اثری را که شما از هنرمند 

می بینید، می تواند شما را به تفکر و عمیق تر فکر 
کردن وادارد.

میــان همین اصوات فضای قدســی و   
موســیقی دیگری که کالم داشته باشد در 

اصالت و اولویت تفاوتی وجود دارد؟ 
آن معنویتی که حس می شود به دلیل حضور در 
فضای معنوی اســت. همین که شما این آواها و 
اصوات را به درون فضای شهری ببرید این حالت 
معنوی از آن خارج می شــود. اصواتی که اشــاره 
می کنید در همان فضــای معنوی و به دلیل جو 
خاص معنوی حــس معنویت را القا می کنند، در 
حالی که همین آمبیانس اگر به بازار شهری برود، 
حالت معنوی اش گرفته می شــود و به یک حالت 

اقتصادی بدل می شود. 

چگونه می توانیم اصوات و آواهای موجود   
در فضای قدسی را فراوری و به موسیقی بدل 

کنیم؟
آواها بســیار بدوی بوده است که انسان به تدریج 
این هــا را تکامل داده و فوت و فن این کار و رنگ 
دادن و هارمونــی آواها را فهمیده و بعد تبدیل به 
موسیقی کرده است. صدای محیطی که می شنویم 
موسیقی نیســت بلکه الیه های صدایی است که 

می تواند تبدیل به موسیقی شود.

چطور می تواند به موسیقی تبدیل شود؟   
الزاماً با استفاده از کالم؟

نه، فقط کســی کــه در حال و هــوای این اتفاق 
باشد و دانشش را داشــته باشد می تواند این کار 
را انجام دهد. به نظر من آهنگ سازی چیزی است 
خــدادادی و به صورت فطری درون شــما وجود 
دارد. علم آهنگ سازی را می توان به کسی یاد داد 
ولی در نهایت تا فرد ذاتاً در مقام هنرمند و خالق 
نباشد نمی تواند خلق کند. خلق اثر چیزی است که 
خداوند در وجود آدم های خاص قرار داده است تا 
بتوانند این کار را انجام دهند. تفاوت شــمایی که 
متخصص هستی با منی که یک فرد عادی هستم 
این اســت که شــما وقتی این صدا را می شنوید 
می توانید از این اصوات موسیقی تولید کنید ولی 
من فقــط به صورت معمولی به این صداها گوش 

می دهم. همین طور که عادت 
کــرده ام که یــک آمبیانس، 
صدای ساعت، صدای پرنده ها 
و... وجــود دارد گــوش کنم. 
ولــی گوش متخصــص این 
صداها را به مثابــه الیه های 
موسیقی می شنود و می تواند 
آن ها را به صــورت الیه های 
موســیقی تبدیل کنــد. این 
تبدیل باید توسط اهلش اتفاق 
بیفتد و این تفاوت هنرمند با 

غیرهنرمند است. 

که    هنرمنــدی  آیــا 
اثر معنوی  می خواهد یک 
دربــاره زیارت تولید کند 

حتماً باید مسلمان باشد؟
نه الزامی نیســت. مثاً ما فیلم محمد رسول اهلل 
)الرساله( را داریم که آهنگسازش موریس ژار است. 
موسیقی این فیلم بی نظیر و توانسته است در غایت 
خودش کارکرد داشــته باشد. در هنر چند نفر از 
زاویه های دید مختلف می توانند نگاه کنند. تفاوت 
در زاویه نگاه است که شما شاهد این حجم از تنوع 
هنری هستید. اگر 10 نفر را در یک فضای معنوی 
مثــل حرم مطهر بیاوریــم، 10 اثر مختلف خلق 
می کنند؛ چرا که فیلترهای شــخصی خویش را 
دارند و آنچه را از محیط دریافت می کنند با منطق 
ذهن و حس خودشان تلفیق کرده و خروجی شان 
را ارائه می دهند. بنابرایــن آنچه می گویید لزوماً 
دلیلی ندارد، آدم باید روح اتفاق را درک کند. وقتی 
من درک کنم که قرار اســت برای آخرین پیامبر 
خدا که حضرت رســول)ص( هســتند موسیقی 
بسازم فرق نمی کند که چه دینی داشته باشم. مهم 
این است که انسان آزاداندیش باشد و بتواند درک 

درستی از آنچه هست داشته باشد.

در فضاهای مقدس و جایی که می خواهیم   
معنویت را به همه انســان ها جدای از زبان 
آن ها منتقل کنیم، آیا موسیقی بی کالم برای 

انتقال مفاهیم قدسی مناسب تر نیست؟
شما در مورد موسیقی مذهبی صحبت می کنید. 

وقتی به کلیسا می روید موسیقی اش 
را می شــنوید بــدون اینکه متوجه 
کامــش شــوید. مــن بارهــا به 
کلیساهای مختلف در نقاط مختلف 
دنیــا رفته ام و شــاید متوجه کام 
نشــده ام ولی جنس موســیقی و 
آمبیانس کلی آن شــما را به سمت 
نگاه معنوی و یک حس درون گرایی 
می بــرد. درون گرایی کــه غایتش 
یک برون گرایی عظیم اســت یعنی 
از خودتــان به جهــان پیرامونتان 
می رســید. اینجا نیز همین است. 
می توان روی یک موســیقی کام 
گذاشــت و آن را به سمت و سوی 
دیگــری برد مثــاً می تواند فضای 
غیردینی باشد و حتی فضای الییک 
را القا کند. در موسیقی کلیسایی از 
صدای کلیسا اســتفاده کرده اند ولی جنس کام 
متفاوتی روی آن گذاشته اند. ببینید مثاً من وقتی 
یک موســیقی مذهبی می سازم، خیلی موسیقی 
شــلوغی ندارم و وارد فضــای آمبیانس گونه ای 
می شــوم که فضا را برای کامــی که می خواهم 
بگویم، ایجاد کند تا بتوانم اثرگذاری الزم را داشته 

باشم.

»آمده ام ای شاه پناهم بده« کار معروف   
شماست. در مورد رابطه کالم و موسیقی در 

این اثر بگویید.
در مــورد این کار، متن را من انتخاب کردم. برای 
شخص خود من نخست باید کام به دلم بنشیند 
و آن را بفهمم. شعر این کار به نظرم آمد که خیلی 
ساده است و حرف دل آدمی است که مسیری را 
طی کرده و آمده و رسیده به اینکه ای شاه هر چند 
من پر از ایراد و اشــتباه و خطا هستم، پناهم بده، 
یک امان و فرصــت دوباره به من بده. جنس این 
شعر برای من بی ریا و صادقانه بود و واقعاً فکر کردم 
که کام یک زائر اســت. اگر دقت کرده باشید در 
آوازی که آقای کریم خانی خواندند موسیقی خیلی 
خلوت اســت و جز تلنگرهایی موســیقی خود را 
نشان نمی دهد. موسیقی در پس ماجراست و کام 
و خواننده در پیشقراول این قطعه است. به عنوان 

مثال آنجایی که می گویــد »خط امانی ز گناهم 
بده« از دو ضربه کوچک گیتار استفاده کرده ام که 
این صدا کمی ناهنجاری دارد و می تواند نشانه ای 
از گناه باشد، گناهی که درون را کدر کرده است. یا 
جایی که حرف مثبت معنوی طرح می شود سه تار 
می آید و فضای دیگری ایجاد می کند. سعی کرده ام 
به این شکل روی کلمات آکسان گذاری کنم و به 
آن تأکیدهای مدنظر برســم. اما موسیقی خیلی 
خلوت اســت و پیچیدگی ندارد؛ چرا که به نظرم 
یکــی از دالیلی که یک اثر هنری می تواند به دل 
بنشیند و مردم با آن همراه شوند سادگی در عین 
پیچیدگی های خاص است. مخاطب باید احساس 

سادگی و نه پیچیدگی داشته باشد.

یعنی    فکری خودمان  حوزه  میان  پیوند 
تفکرات و اندیشــه های دینی و موسیقی را 

چگونه می بینید؟
من همواره نسبت به ظرفیت موسیقی و وضعیت 
آن حسرت می خورم. موســیقی کارکرد بزرگی 
دارد که در تکرارش دچار خستگی نمی شوید. اگر 
من مداوم به شــما بگویم فان کار خوب است و 
انجامش بــده، تکرار این تأکید موجب آزردگی و 
واکنش مخاطب می شود اما همین فکر با موسیقی 
هم می تواند طرح شــود و با بارها تکرار شدن نیز 
ســبب واکنش منفی مخاطب نشده و همچنان 
اثرگذار باشــد. با موسیقی می توان یک پیام مهم 
فکری که حتی ریشه مذهبی نداشته باشد،  مثل 
پیام مشهور آزاده بودن که امام حسین)ع( طرح 
می کنند را به همه انســان ها نه فقط مسلمانان 
منتقل کرد. این پیام های اخاقی و انسانی برای 
همه ادیان چه مســیحی،  چه مسلمان یا یهودی 
کارکرد دارد و به زبان مشــترک تبدیل می شود. 
من همیشه حســرت خورده ام که ای کاش بهره 
بیشتری از موســیقی می گرفتیم و از اثرگذاری 
عظیم موسیقی استفاده می کردیم. ما می بینیم که 
مسیحیت از موسیقی برای انتقال و ارتباط با مردم 
استفاده فوق العاده ای کرده است. اما ما در ارتباط با 
موسیقی و عملکردش ضعیف و ضعیف تر شده ایم 
و صرفاً به کارهای سفارشی رسیده ایم. سفارشاتی 
که صرفاً رزومه کاری یک مدیر را پر می کند و بعد 
داخل کشــو می رود و قابلیت ارائه ندارد؛ چرا که 
اصاً ارزش ارائه کردن ندارد. گاهی نیز شــاهدیم 
که فضــای غالب بر جامعه فضایــی ریاکارانه به 
وجود می آورد که اگر هنرمندی کار دینی با ریشه 
مذهبی و آیینی انجام دهد متهم به این می شود 
که نــان به نرخ روزخور اســت.  اما حقیقت این 
است که ما خیلی از موسیقی می توانیم استفاده 
کنیم. استفاده ای که خیلی فراتر از کام و خیلی 
از هنرهای دیگــر می تواند باشــد و به نظر من 
موسیقی ظرفیتی بسیار ویژه دارد. شما می توانید 
یک قطعه موســیقی را با محتوای ارزشــمند به 
کرات به مردم ارائه دهید به گونه ای که شــنونده 
دوست داشته باشد و بارها و بارها آن را گوش دهد. 
یکی از افتخارات من این است که می بینم قطعه 
»آمده ام« اینچنین در میان مردم اشاعه پیدا کرده 
است. افراد از راه دور این قطعه را گوش می دهند و 
حس زیارت برای آن ها ایجاد می شود. بارها دیده ام 
کــه زائران در ورودی صحن های حرم مطهر پس 
از ســام دادن به حضرت رضــا )ع( این قطعه را 
گــوش می دهند و با آن حــس می گیرند و وارد 
می شــوند. در مکه و در مطاف بسیار آدم دیده ام 
که با گوشی هایشان این قطعه را گوش می دهند و 
یاد حضرت رضا)ع( در دلشان زنده می شود. دیگر 
انسان از دار دنیا چه می خواهد؟ همین قطعه نشان 
می دهد که ما خیلی کارها می توانستیم بکنیم و 

نکردیم.

در آوازی که آقای 
کریم خانی خواندند، 
آنجایی که می گوید 
»خط امانی ز گناهم 
بده« از دو ضربه 
کوچک گیتار 
استفاده کرده ام، 
که این صدا کمی 
ناهنجاری دارد و 
می تواند نشانه ای از 
گناه باشد، گناهی 
که درون را کدر 
کرده است  
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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 س��اعت 14روز ش��نبه مورخ 
99/09/01 می باش��د.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
یکش��نبه م��ورخ 99/09/02در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان

 »آگهی تجدیدمناقصه«
 نوبت اول

,ع
99
08
59
4

,ع
99
08
57
4

ش�ركت مخابرات ایران – منطقه فارس در نظر دارد، نس�بت به خرید 
انواع مفصل حرارتی، سرپوش و كیت انشعابی را بر اساس  مشخصات 

موجود در اسناد از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.
 لذا از كلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت به عمل می آید.

متقاضیان جهت كسب اطالعات بیشتر به آدرس  های  WWW.TCI.IR و  
FARS.TCI .IR مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مرحله دوم مناقصه شماره 99/43
)دو مرحله ای از طریق ارزیابی کیفی(

روابط عمومی مخابرات منطقه فارس

 س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری 
شهرداری سبزوار به استنادردیف40102010 بودجه 
س��ال99در نظر دارد جدول گذاری خیابان ماهان را 
ب��ه مبل��غ 3/600/000/000 ریال ب��ه پیمانکارواجد 
ش��رایط واگ��ذار نماید.متقاضیان م��ی توانند جهت 
قرارداده��ای  ام��ور  ب��ه  اس��نادمربوطه  دریاف��ت 
ش��هرداری مراجع��ه نمایند.جه��ت کس��ب اطالع��ات 
بیشترباش��ماره تلفن 05144241781 تماس حاصل 
فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه آدرس
س��پرده  نمایند.مبل��غ  www.sabzevar.irمراجع��ه 
ش��رکت در مناقص��ه مع��ادل 180/000/000 ری��ال 
به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. ضمنًا 
س��ازمان در رد ی��ا قب��ول ه��ر ی��ک از پیش��نهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری س��اعت 14روز شنبه مورخ 
99/09/01 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
یکش��نبه مورخ 99/09/02در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان

 

 »آگهی مناقصه« نوبت اول
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بازآفرین��ی فضاه��ای ش��هری  و  عم��ران  س��ازمان 
اس��تنادردیف40207001  ب��ه  س��بزوار  ش��هرداری 
س��ازی  رو  پی��اده  دارد  نظ��ر  س��ال99در  بودج��ه 
ش��هرک جه��اد را ب��ه مبل��غ 4/250/000/000 ریال 
ب��ه پیمانکارواجدش��رایط واگذارنماید.متقاضی��ان 
م��ی توانند جه��ت دریاف��ت اس��نادمربوطه به امور 
قراردادهای ش��هرداری مراجعه نمایند.جهت کسب 
اطالعات بیشترباشماره تلفن 05144241781 تماس 
حاصل فرمایندیا به س��ایت ش��هرداری س��بزواربه 
مبل��غ  نماین��د.  آدرسwww.sabzevar.irمراجع��ه 
س��پرده ش��رکت در مناقصه مع��ادل 215/000/000 
ریال به ص��ورت نقدیاضمانت نامه بانکی می باش��د. 
ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها 
مخت��ار اس��ت. آخرین مهل��ت ش��رکت در مناقصه و 
تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه س��ازمان 
عمران پایان وقت اداری س��اعت 14روز شنبه مورخ 
99/09/01 می باشد.مناقصه رأس ساعت10صبح روز 
یکش��نبه مورخ 99/09/02در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان
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دعوتنامه مجمع عمومی عادی
 نوبت: دوم تاریخ انتشار: 99/8/14

مجمع عمومی عادی ش��رکت تعاونی فراورده های گندمی الکل آس��اک در روز یکشنبه مورخ 99/8/25 ساعت 11 در 
مح��ل کارخان��ه واقع در کیلومتر 5 جاده فاروج قوچان برگزار می گردد از کلیه اعضاء محترم دعوت می ش��ود جهت 
اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذیل در جلسه حضور بهمرسانید. در صورتی که حضور عضوی در مجمع میسر 
نباش��د، می تواند قبل از آن با حضور در محل دفتر ش��رکت در ساعت اداری تا روز قبل از مجمع عمومی حق رأی 
خ��ود را بموجب وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. لکن هر عضو می تواند حداکثر 
س��ه وکالت و هر غیرعضو یک وکالت همراه داش��ته باش��د. ضمنًا متقاضیان عضویت در هیئت مدیره و بازرس��ی 
می توانن��د حداکث��ر ت��ا 2 روز قبل از برگزاری مجمع عموم��ی نوبت اول تقاضای خود را به دفتر ش��رکت واقع در 

کیلومتر 5 جاده فاروج به قوچان تحویل و رسید دریافت نمایند.
دستورجلسه: 1- گزارش هیئت مدیره و بازرس

2- طرح و تصویب بودجه پیشنهادی هیئت مدیره برای سال جاری
3- انتخاب هیئت مدیره اصلی و علی البدل برای مدت سه سال   4- انتخاب بازرس برای سال مالی.....

5- تصویب منابع مالی در راه اندازی مجدد شرکت
6- تصویب اخذ کارت بازرگانی و انجام صادرات و واردات

,ع هیئت مدیره 
99
08
59
1

دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده نوبت: سوم

 تاریخ  انتشار: 99/8/14
 

مجم��ع عموم��ی فوق العاده ش��رکت تعاونی/اتحادیه 
فراورده های گندمی الکل آس��اک در روز یکش��نبه 
م��ورخ 99/8/25 س��اعت 10 در مح��ل کارخانه واقع 
در کیلومت��ر 5 جاده فاروج قوچ��ان برگزار میگردد، 
از کلی��ه اعضاء محت��رم دعوت می ش��ود جهت اتخاذ 
تصمیم نس��بت به موضوعات ذیل در جلس��ه حضور 
بهمرس��انید. در صورتیکه حضور عض��وی در مجمع 
میس��ر نباشد، می تواند قبل از آن با حضور در محل 
دفتر شرکت در س��اعات اداری تا روز قبل از مجمع 
عمومی ح��ق رأی خود را بموج��ب وکالتنامه به عضو 
دیگر یا نماینده تام االختیار خود واگذار نماید. لکن 
هر عضو می تواند حداکثر س��ه وکالت و هر غیرعضو 
یک وکالت همراه داشته باشد. ضمنًا آدرس شرکت 
جه��ت اخذ وکالت واقع در کیلومتر 5 جاده فاروج به 

قوچان می باشد.
دستورجلسه:

1- طرح و تصویب اساس��نامه جدی��د برابر تغییرات 
قانون تعاون در سال 1393

9ع هیئت مدیره 
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اداره کل اموال و امالک خراسان رضوی متعلق به بنیاد مستضعفان در نظر دارد 
تعدادی از اراضی و مزارع كش�اورزی خود را از طری�ق برگزاری مزایده كتبی به 
رس�م اجاره یکساله به متقاضیان واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند جهت كسب 
اطالعات بیشتر و تکمیل فرم شركت در مزایده و رویت لیست امالک از تاریخ انتشار 
این آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/08/20 به آدرس مشهد واقع 
در بلوار ملک آباد- بین ملک آباد 7 و 9 پالک 241 مراجعه و یا با ش�ماره تلفن های 
4- 37660970- 051 تماس حاصل نمایند ضمنًا جلسه مزایده رأس ساعت 10 صبح 

روز چهارشنبه مورخ 99/08/21 در محل اداره كل برگزار خواهد شد.

آگهی مزایده امالک استیجاری

اداره کل اموال و امالک خراسان رضوی

 گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد درباره موسیقی  گفت وگوی قدس با آریا عظیمی نژاد درباره موسیقی 
و نقش آن در فضاهای معنوی و مقدس )بخش نخست(و نقش آن در فضاهای معنوی و مقدس )بخش نخست(

خلوتی با  خلوتی با  تلنگر تلنگر 
موسیقاییموسیقایی



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

5روزنامـه صبـح ایـران

نظریه »اجتهاد تمدنی« در دوازدهمین هم اندیشی فقه حکومتی ارائه می شود  مهر: دوازدهمین هم اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه »اجتهاد تمدنی« توسط حجت االسالم والمسلمین 
عبدالحمید واســطی برگزار می شــود. این نشست، پنجشنبه پانزدهم آبان ماه از ســاعت ۹ تا ۱۲ به صورت وبینار در فضای مجازی برگزار می شود. عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر با تلفن 

۰۹۱۰۰۹۳۱۰۸۱ دبیرخانه هم اندیشی فقه حکومتی تماس حاصل کنند.

©jویژگی های شیعه از نگاه امام صادق
میزان الحکمه  منتخــب  در  معارف: 
از امام صادق)ع( نقل شــده است که 
فرمودند: ای گروه شیعه! زینت ما باشید 
نه سبب مالمت و سرزنش ما؛ با مردم 
نیکو ســخن بگویید و زبانتان را حفظ 
کنید و آن را از زیاده روی و زشت گویی 
بازدارید. صفات و ویژگی های شیعیان 

در فرمایشــاتی از این دست توســط امام جعفر بن محمد)ع( بیان شده است. 
فرمایشــی از آن حضرت در بحاراالنوار ذکر شده است که از شیعیان ما نیست 
فردی که به زبان شیعه بودن را اظهار کند و در رفتار مخالف ما و رفتار ما باشد. 
شیعه کسی است که با زبان و قلبش موافق ما باشد و از آثار ما پیروی نماید و 

طبق رفتار ما رفتار کند. آن ها شیعیان ما هستند.
شیعه باید تقوا داشته و پاک باشد. امام صادق)ع( در این مورد فرموده است که 
شــیعه ما اهل هدایت، اهل تقوا، اهل نیکی، اهل ایمان، اهل پیروزی و موفقیت 
هستند. شــیعیان باید عفت دامن و شکم داشته باشند. همچنان که در اصول 
کافی آمده همانا شــیعه علی)ع( شخصی است که عفت شــکم و دامن دارد. 
تالشش زیاد و عملش برای خداست، امید ثواب از او داشته و از عقابش بترسد. 

پس اگر چنین افرادی را دیدی آن ها از شیعیان هستند.
شیعه به دنبال روزی حالل است. ابوجعفر فزاری می گوید: امام صادق)ع( یکی 
از غالمان خود به نام مصادف را فراخواند. هزار دینار به او داد و فرمود: به خاطر 
تأمیــن مقداری از مخارج خانواده ما برای تجارت به مصر برو. مصادف به همراه 
بازرگانان حرکت کرد، به نزدیکی های مصر که رســید با قافله ای مواجه شد که 
از مصر بیرون می آمد. از افراد آن کاروان درباره موقعیت کاال در مصر پرســید. 
آن ها اظهار داشــتند که کاالهای شما از کاالهایی است که اکنون در این شهر 
کمیاب است. همه بازرگانان هم سوگند و هم پیمان شدند که کاالهای خود را به 
کمتر از دو برابر نفروشــند. وارد مصر شدند و کاالی خود را با سود 100 درصد 
به فروش رساندند و به مدینه بازگشتند. مصادف به حضور امام صادق)ع( مشرف 
شد. دو کیسه هزار دیناری را در برابر حضرت گذاشت و عرض کرد یک کیسه 
اصل سرمایه است و دیگری سود آن. امام)ع( فرمود: این سود زیادی است، مگر 
شما در این سفر چگونه تجارت کردید؟ مصادف ماجرا را تعریف کرد. حضرت)ع( 
فرمود: پناه بر خدا! شــما علیه مسلمانان هم سوگند می شوید که هر دینار را به 
یک دینار سود بفروشید؟ آن گاه حضرت هزار دینار خود را برداشت و فرمود: این 
هزار دینار ســرمایه من است و به سود دینار به دینار نیازی ندارم و بعد فرمود: 
مصادف! با شمشیرهای برهنه بازی کردن و بر لبه تیز آن دست کشیدن از کسب 

روزی حالل آسان تر است.
امام صادق)ع( حفظ نماز، اسرار و مواسات را از خصوصیات دیگر شیعیان دانسته 
و می فرماید که شیعیان ما را در سه وقت امتحان کنید؛ در وقت نماز که چگونه 
بر آن محافظت می کنند؛ در نزد اسرار آن ها که چگونه آن را از دشمنان ما حفظ 
می کنند و در نزد اموالشان که چگونه با آن با برادران خویش همدردی می کنند. 
همدردی با دیگران از دیگر ویژگی های شــیعه حقیقی است. امام صادق)ع( به 
شیعیان برای خدمت رسانی به مردم سفارش کردند هر که در راستای برآوردن 
حاجت برادر دینی خود گام بردارد، مانند فردی است که میان صفا و مروه برای 
انجام حج گام برداشــته است. برآورنده حاجت برادر دینی همچون کسی است 
که در جنگ بدر و احد در صدر اسالم در راه خدا، به خون خویش آغشته و به 
شهادت رسیده است. خدا هیچ امتی را دچار عذاب نساخته مگر هنگامی که به 

حق و حقوق برادران مستمندشان سستی و بی اعتنایی کردند.
هارون بن عیســی به روایتی از امام صادق)ع( اشاره کرده و شرح می دهد که 
آن حضرت به پسرش محمد فرمود: از پولی که برای مخارج خانه گذاشته ایم 
چه مقدار باقی مانده اســت؟ پاســخ داد 40 دینار. حضرت)ع( فرمود: تمام 
آن ها را به عنوان صدقه به مســتمندان بده. عرض کرد پدر جان جز همین 
40 دینار چیزی باقی نمانده اســت. حضــرت)ع( فرمود: تمام آن ها را صدقه 
بده؛ خدای متعال به جای آن خواهد فرستاد، هر چیزی کلیدی دارد و کلید 

روزی صدقه است.  

 معــارف/ مریــم احمــدی شــیروان  
سنت و سیره پیامبر)ص( و اهل بیت ایشان، تجلی 
و عینیت دین الهی و تابلویی است فراروی بندگان 
خدا برای عبودیت و ســبک زندگی دینی؛ همان 
گونه که خداوند در آیه 21 سوره احزاب می فرماید: 
»مسلماً برای شما در زندگی، رسول خدا سرمشق 
نیکویی بود، برای آن ها که امید به رحمت خدا و 
روز رستاخیز دارند و خدا را بسیار یاد می کنند«. در 
گفت وگوی پیش رو با حجت االسالم والمسلمین 
ابوالقاســم مقیمی حاجی، عضــو هیئت علمی 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، چگونگی 
تأسی به این اسوه حسنه در ساحت های مختلف 

زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

پیامبرa الگویی کامل برای زندگی»
حجت االسالم والمسلمین مقیمی حاجی با بیان 
اینکه بهترین منبع برای شناخت پیامبر اعظم)ص( 
قرآن است، می گوید: قرآن به خاطر اعتبار، تواتر، 
حجیت و قطعی بودن و اینکه به طور مســتقیم 
از لسان پیامبر)ص( نازل شده است، به خوبی آن 
حضرت را معرفی کرده و ابعاد مختلف پیامبر)ص( 
را برای ما شرح داده است. بر اساس آیه 21 سوره 
احزاب، واضح اســت که معرفــی پیامبر)ص( به 
عنوان الگو به این منظور است که دیگر انسان ها 
به سمت آن قله رفیع حرکت کنند. گر چه همه 
انسان ها این توان را ندارند که به آن مقام محمودی 
که ایشان رسیده است دست یابند اما حرکت به 
سمت آن قله و در مسیر حرکت پیامبر)ص( بودن 

وظیفه هر مسلمانی است.
او اضافه می کند: الگو بودن پیامبر)ص( ساحت های 
مختلفــی را در برمی گیرد. پیامبــر)ص( الگوی 
اخالقی ماســت. در این رابطه نیــز قرآن کریم 
پیامبــر)ص( را الگو معرفی می کنــد و در آیه 4 
سوره قلم می فرماید: تو اخالق عظیم و برجسته ای 
داری. حضــرت امیر)ع( نیــز در رابطه با اخالق 
پیامبر)ص( می فرماید کــه پیامبر)ص( در انفاق 
سخی ترین مردم بود؛ او شجاع ترین، راستگوترین، 
وفاکننده ترین مردم بــه وعده ها و نرمخوترین و 

بزرگوارترین آن ها بود. 
این پژوهشگر دینی تصریح می کند: در جامعه امروز 
و به دلیل شــرایط به وجود آمده پس از بیماری 

کرونا، همدلی مؤمنانه مطرح است. در این شرایط 
سخت اقتصادی، پیامبر)ص( الگوی ماست. طبق 
توصیف معصوم او باسخاوت ترین مردم است. در 
شجاعت و ایستادگی در برابر مشکالت پیامبر)ص( 
شجاع ترین است. پیامبر)ص( صادق ترین است و 
اگر صداقت از اقتصاد و بازار رخت بربندد و جای 
آن با دروغ پر شــود، نابسامانی و بی برکتی حاکم 
می شود. اســناد، مدارک، ضمانت نامه ها و... همه 
برای این است که انسان ها تعهد اخالقی و وفای 

به وعده ها را از دست داده اند.

شناخت سیره پیامبرa نیاز امروز جامعه»
رئیس پژوهشــکده دانشــنامه نگاری می افزاید: 
امیرالمؤمنیــن)ع(  کالم  در  پیامبــر)ص( 
وفاکننده ترین به وعده بوده اســت. پیامبر)ص( 
الگوی ما در تعهد به وعده هاست. مسئولی وعده 
می دهد که سوءاستفاده شخصی نکرده و به مردم 
خدمت کند، منافع شخصی خود را کنار گذاشته 

و بر این وعده ها سوگند نیز می خورد که وفای به 
عهد کند اما در عمل گاهــی طور دیگری رفتار 
می شــود. یا امروزه در محافل اجتماعی کوچک 
مانند خانواده و در جمع به خاطر فشارهای زندگی 
و اقتصادی پرخاشگری های بسیاری می بینیم و 
خانواده ها به دلیل پرخاشــگری و صبور نبودن تا 
مرز از هم گسستن پیش می روند. اگر پیامبر)ص( 
الگو است نباید از یاد ببریم که او نرمخوترین از نظر 

رفتار بود. باید صبوری را از پیامبر)ص( بیاموزیم.
این اســتاد دانشــگاه به دیگر صفــات اخالقی 
پیامبر)ص( اشاره کرده و بیان می کند: پیامبر)ص( 
در عصر جاهلیت به دلیل امانت داری، محمد امین 
نامیده می شد. او الگوی تواضع، صبر و بردباری در 
برابر مشکالت بود. پیامبر)ص( در عبادت نیز الگو 
بود. خداوند انســان ها را برای عبادت و اتصال به 
مبدأ غیرمتناهی خداوند خلق کرد و پیامبر)ص( 
را مبعــوث کرد تــا مــردم را از بندگی بت ها به 
عبادت الهی بکشــاند. هر چند امروزه بت پرستی 

مانند گذشــته کمرنگ شده 
اما بت پرستی های مدرن مانند 
پرستش پول، پست، شهوت، 
جلوه های دنیا و شیطان پرستی 

جایگزین آن شده است.
او عنــوان می کنــد: در آیات 
عبــادت  قــرآن،  مختلــف 
او  سخت کوشی  پیامبر)ص(، 
در عبادت و نماز شــب هایش 
بســیار یاد شده است. ما همه 
بندگان خــدا هســتیم و از 
نعمات او اســتفاده می کنیم. 
اوج  در  کــه  پیامبــر)ص( 
عصمت بود حقوق الهی را به 
پا می داشت و با وظیفه مندی 
راز و نیاز و تضرع می کرد. پس 
ما انسان های عادی که مملو از 
کوتاهی، نقص و کفران نعمت 
هستیم وظیفه بیشتری داریم 
تــا خداوند را عبــادت کنیم. 

شــکرگزاری در برابر نعمت های 
الهــی و عبادت خداونــد در شــبانه روز یکی از 

جلوه های الگوی عبادی پیامبر)ص( است.

سنت پیامبرa اساس تمدن اسالمی»
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی اظهار می کند: پیامبر)ص( در حوزه 
اجتماعی یــک مصلح و عدالت خــواه بود. آن 
زمان که در جامعه عرب جاهلی مردم از علم و 
فرهیختگی برخوردار نبودند و در جامعه حرکت 
به سوی تعالی وجود نداشــت، پیامبر)ص( به 
عنوان رسول الهی برای اصالح جامعه و دیگران 
گام برمی داشت. او دنبال این نبود که در غار حرا 
به تنهایی عبادت کند. پیامبر)ص( جامعه را به 
سمت پرهیزگاری و طهارت کشاند و ارزش های 
اخالقــی را در جامعه حاکم کــرد. پیامبر)ص( 
الگوی تمام عیاری برای اصالح جامعه به سمت 
کمال بود. او نشــان داد که اصالحات به سمت 
کمال، رشــد و پیشرفت زمانی است که جامعه 
اخالقی نســبت خود با خدا و دنیا را به صورت 
متعــادل تعریف کند؛ یعنی هــم به دنیا توجه 

کرده و هم بــه وظایف عبادی 
خود برسد.

او می گوید: انسان رو به پیشرفت 
شخصی نیست که فقط از ظواهر 
تمدن برخوردار باشد. او انسانی 
اســت که اگر به رشد، فرهنگ 
و تعالی برســد در کنار تأمین 
منافــع فــردی در برابر جمع 
و مســائل مختلــف جامعه هم 
مسئولیت دارد؛ بنابراین  خداوند 
در قرآن کریم فرموده است که 
مــا پیامبران را با دلیل واضح به 
سوی مردم فرســتادیم و قرآن 
را معیار حرکت به ســوی رشد 
و کمــال نازل کردیــم تا مردم 
با عدالت و قســط حرکت کنند 
و جامعــه، جامعــه عدالت مدار 
شــود. در این جامعه ای که در 
سایه فرمایش پیامبر)ص( رشد 
می کند دیگر فــردی به دنبال 
کسب شغلی باالتر برای فرزندان 
و نزدیکان خود نیست بلکه بر اساس حق، عدالت 
و شایسته ســاالری واقعی منافع اجتماع را بین 

افراد ذی حق در اجتماع توزیع می کند.
حجت االســالم مقیمی حاجــی در پایان تأکید 
می کنــد: پیامبر)ص( در حیطــه اخالق فردی، 
اجتماعی، عبادی و پرســتش خداوند و مسائل 
اجتماعی و عدالت خواهی بــرای جامعه امروز ما 
الگویی شایسته است. باید در حوزه حکومت نیز 
بتوانیم رفتار و حرکات پیامبر)ص( را الگوی خود 
قرار داده و از سنت پیامبر)ص( نظام های رفتاری 
مانند نظام های اقتصادی، سیاســی و قضایی را 
استخراج کنیم. از رفتارهای پیامبر)ص( الگو گرفته 
و آن ها را در جامعه بومی سازی کرده و جامعه ای 
مطابق با نظام رفتاری پیامبر)ص( دایر کنیم؛ در 
آن صورت جامعه به ســمت پیشرفت حقیقی و 
تمدن اســالمی حرکت خواهد کرد. اگر مسائل 
دینــی و اخالقی را جامعه پذیر کــرده و آن ها را 
در نهاد جامعه محقق کرده و عینیت ببخشــیم، 
پایه های تمدن اســالمی بر اساس سیره و سنت 

پیامبر)ص( برپا خواهد شد.

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمین مقیمی حاجی درباره تمسک به سنت نبوی

سیره پیامبرa بهترین الگو برای شرایط سخت اقتصادی 

ما باید در حوزه 
حکومت نیز سیره 

و سنت نبوی 
را الگوی خود 

قرار داده و از آن 
نظام های رفتاری 

مانند نظام های 
اقتصادی، سیاسی، 

قضایی و... را 
استخراج کنیم

بــــــرش
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      صفحه 5

آگهی مزایده اموال غیر منقول اسناد رهنی
بستانکار: بانک مسکن شعبه طالقانی بجنورد

وام گیرنده و راهن: نصرت اهلل حصاری
مورد مزایده و محل آن: برابر درخواست بستانکار به شرح وارده به شماره 99/13468-1399/08/01 نسبت به مزایده 
ششدانگ عرصه و اعیان یکباب مجتمع مسکونی به مساحت )111/8( یکصد و یازده متر و هشتاد دسیمتر مربع به 
شماره پالک ثبتی 3177) سه هزار و یکصد و هفتاد و هفت( فرعی مفروز و مجرا شده از 177) یکصد و هفتاد و هفت( 
فرعی از 125 ) یکصد و بیست و پنج( اصلی بخش دو بجنورد که سند مالکیت اصلی آن ذیل شماره ثبت 13772 
با ش��ماره دفتر امالک جلد 70 صفحه 325 به نام آقای نصرت اله حصاری فرزند یداله تاریخ تولد: 1351/02/05 و 
شماره ملی: 0680247858 و به شماره شناسنامه: 25481 راهن پرونده اجرائی کالسه 139704007141000077 
و شماره بایگانی9700091 ثبت گردیده است و برابر سند رهنی به شماره 11968-1393/10/17 تنظیمی دفترخانه 

اسناد رسمی شماره 11 شهر بجنورد در رهن بانک مسکن قرار گرفته است، محدود به حدود زیر:
شماال: درب و دیواربه طول )8/23( سانتی متر به کوچه. شرقا: دیوار به دیوار به طول )13/85( سانتی متر به شماره 
458 فرعی. جنوبا: به دیوار به طول )8/45( سانتی متر به شماره 273 فرعی .غربا: دیوار به دیوار به طول )13/00( 
متر به شماره 2329 فرعی. ملک حقوق ارتفاقی ندارد. سند قبلی از نوع اصلی به شماره 121291 سری الف سال 
89 بعلت تغییر مالکیت ابطال گردید و این س��ند صادر میش��ود. سابقه پالک: پالک باقی مانده 257 فرعی از 125 
اصلی که در اجرای بخشنامه 22511 به موجب دستور شماره 2161693 مورخ 1391/06/12 شماره 3177 فرعی 

از 125 اصلی تعیین گردد.
که توسط کارشناس مورد ارزیابی قرار گرفته و ششدانگ پالک مذکور به مبلغ)5/000/000/000ریال( پنج میلیارد 
ریال برآورد شده و نظریه ارزیابی قطعی گردیده است ملک در روز چهارشنبه مورخه 1399/08/28- از ساعت 9 تا 
12 ظهر در محل اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد واقع در بجنورد خیابان شریعتی شمالی جنب اداره پست قدیم به 
مزایده گذاشته می شود، خریداران می توانند در وقت مقرر در محل برگزاری مزایده حاضر شده و در جلسه شرکت 
نمایند، مزایده  فقط در یک نوبت برگزار می گردد و از مبلغ)5/000/000/000 ریال( پنج میلیارد ریال شروع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار نقداً فروخته می ش��ود و طبق ماده 136- اصالح آئین نامه اجرای مفاد 
اسناد رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به 
حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند، 
مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، عملیات فروش از درجه اعتبار 
ساقط و مزایده تجدید می گردد. 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 مسترد خواهد شد 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.
مش��خصات ملک مطابق نظریه کارشناسان: ملک شامل شش��دانگ مجتمع مسکونی به مساحت عرصه 83/8 متر 
مربع و شامل 134 متر مربع اعیان مسکونی در دو طبقه باالی پیلوت فاقد نما و پایان کار با انشعابات آب، برق، گاز، 
ملک در اختیار مالک و قابل سکونت بود. شرایط بازدید از داخل ساختمان مهیا نشد. لذا با فرضیات نازک کاری و 
تاسیسات به کار رفته داخلی مطابق عرف محل، موقیعت ملک و عوامل موثر در ارزیابی بدون در نظر گرفتن دیون 
احتمالی به اشخاص حقیقی و حقوقی ارزش کل مجتمع معادل 5/000/000/000 ریال ) پنج میلیارد ریال( محاسبه 
گردیده است. نشانی ملک جهت بازدید: بجنورد – باغ عزیز- کوچه شهید رجائی38)شهادت( پالک 8 می باشد.م 

الف2024   آ-9908588
حمید عزیزی

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بجنورد

آگهی تحدید حدود اختصاصی ثبت امالک یک قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد به موجب ماده 
14 قانون ثبت امالک تحدید حدود شماره های زیر:

148-اصلی واقع در کالته حسینی بخش دو بجنورد
ششدانگ پالک 32 فرعی – یک قطعه زمین زراعی

مالکیت- وارث سید ضیاءالدین نظام الشریعه فرزند حسین به شماره شناسنامه 1811 که عبارتند از ) محمدعلی، 
سید رضا و اشرف،اقدس، عزت، زهرا، جواهر بی بی همگی نظام الشریعه(

در روز شنبه هشتم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه)99/9/8( ساعت 9/30 صبح در محل شروع و بعمل خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالک به صاحبان امالک و حقوق ارتفاقی و مجاورین شماره های فوق الذکر بوسیله 
این آگهی اخطار می گردد که در روز و س��اعت مقرر باال در محل حضور به هم رس��انند چنانچه هر یک از صاحبان 
امالک یا نماینده قانونی آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملک مورد آگهی با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد و اعتراضات مجاورین نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی و نیز صاحبان امالک 
و حقوق ارتفاقی که در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سی روز از تاریخ تحدید حدود 
پذیرفته خواهد شد و در اجرای تبصره 2 ماده واحد قانون تعیین تکلیف پرونده های ثبتی، معترضین می بایست از 
تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی 

الزم از مراجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.م الف 2022 تاریخ انتشار : 1399/08/14  آ-9908585
علیخان نادری 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک بجنورد

اجرائیه
محکوم علیه ربابه قربانی فرزند محمود مجهول المکان 

محکوم له رضا محمودزاده فرزند غالمعلی ساکن باخرز میدان امام حسین چاپخانه نگار
به موجب دادنامه شماره262مورخه99,06,19صادره از شعبه دوم شورای حل اختالف باخرز محکوم علیه محکوم 
است به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم و امضاء سند رسمی انتقال خودروی سواری پراید به شماره 
پالک 32-934م67بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهل وهفت هزاروهفتصدوپنجاه تومان بابت هزینه دادرسی 
در حق محکوم له وپرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت لذا به موجب این آگهی به محکوم علیه اخطار 
داده میش��ود ظرف مدت 10روز پس از نش��ر آگهی نسبت به انجام مفاد اجرائیه اقدام وگرنه از طریق مراجع قانونی 

وقضایی نسبت به انتقال سند اقدام خواهد شد. آ-9908583
دبیر حوزه دو شورای حل اختالف باخرز

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001002960   مورخ  1399/07/30  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی رضا پرتوی فر فرزند محمد بش��ماره شناس��نامه 5 و کد ملی 0652435610 
در ششدانگ قسمتی از یکباب باغ منزل به مساحت 267/98 متر مربع پالکهای 339 و 340 فرعی از 124� اصلی 
واقع در خراسان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدحسن چهکندی نژاد و غیره محرز 
گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. 99088581
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/14                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/01                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 

سند رسمی 
براب��ر رای ش��ماره 139960318603008761م��ورخ 1399/07/06 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای حجت مقصودی قرخلو فرزند غالمعلی  به شماره شناسنامه 2770 صادره ازرشت در قریه شالکوه  
در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 160/67 متر مربع پالک فرعی 39808 از اصلی 
77 مفروز مجزی از پالک 422 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمد صادق 

هدایتی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 2137  آ-9908578
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/08/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/29 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 1/106 و 1525/2 اصلی  و 
بتقی مانده 1525اصلی واقع  در بخش دو ثبت قم  )آدرس امامزاده ابراهیمانتهای خیابان 22بهمن خیابان هندیان  
کوچه 16پالک37( که بنام زهرا ربیعی مزرعه ش��اهی فرزند اصغر  میباش��د در جریان ثبت است  که به علت عدم 
مراجع��ه مالک  تحدید حدود بعمل نیامده از طرفی مطابق م��اده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق 
تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 
2/8848-1399/08/05تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روزسه شنبه مورخ 1399/09/18ساعت 8/30الی 
12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی 
می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم 
صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته 
و رس��یدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 

اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن
تاریخ انتشار آگهی :1399/08/14  م الف: 13210  آ-9908572

عباس پورحسنی - رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2264/43 اصلی واقع  در 
بخش دو ثبت قم  به )آدرس:مدرس16متری بهارس��تان بین کوچه16و18پالک86( که بنام خانمها زهرا و فاطمه 
دهقانی علی آبادی  و آقایان عباس دهقانی علی  آبادی  و علی اکبر دهقانی و مهدی دهقانی علی آبادی  فرزندان 
محمدرضا میباش��د در جریان ثبت اس��ت  که به علت عدم حضور  مالک و یا نماینده قانونی  تحدید حدود بعمل 
نیام��ده از طرف��ی مطابق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 2/5487-1399/08/05تحدید حدود 
اختصاصی پالک مذکور در روز شنبه مورخ 1399/09/15ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام می 
گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی 
در محل مذکور حضور بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک ماه خواهد 
بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق تبصره ماده 
واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تس��لیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی تقدیم 

دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  آ-9908575
تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/08/14   م الف: 132111

عباس پورحسنی  -  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی تحدید حدود اختصاصی 
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده به پالک شماره 2277/11/692اصلی واقع  
در بخش دو ثبت قم  )آدرس مدرس خیابان حافظ ش��رقی کوچه5 پالک36( که بنام حمید رضا جعفر ی کاشانی 
فرزند قاس��م میباش��د در جریان ثبت اس��ت  که به علت عدم مالک و یا نماینده قانونی  تحدید حدود بعمل نیامده 
از طرف��ی مطاب��ق ماده 15 قانون ثبت نیز نمی توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف اراضی 
و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می و بنا به تقاضای مالک مذکور به وارده 2/8865-1399/08/06تحدید حدود 

اختصاصی پالک مذکور در روزدو شنبه مورخ 1399/09/10ساعت 8/30الی 12/30ظهر  در محل وقوع ملک انجام 
می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در 
آگهی در محل مذکور حضور بهم رس��انند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی بمدت یک 
ماه خواهد بود. و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده 20قانون ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمناً طبق 
تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضین ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می بایست گواهی 

تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضائی را نیز به این اداره ارائه نمایند./ن  ا-9908576
تاریخ انتشار آگهی :یکشنبه 1399/08/14

م الف: 13226
عباس پورحسنی 

رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی 

افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی 
و تایید قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی ش��ماره 139960307114001578 خانم سیده نسترن زادخوش فرزند سیدحسین در ششدانگ یک 
باب مغازه به مساحت 42/70 متر مربع قسمتی از پالک شماره944 اصلی واقع درقطعه یک شیروان بخش 5قوچان 

خریداری از مالک رسمی آقای مرتضی بنی آدم
2- برابررأی شماره 139960307114001496 آقای عباس رحمانیان فرزند  جهان بخش  در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به  مساحت 180 متر مربع قسمتی از  پالک 1033اصلی قطعه یک شیروان واقع دربخش5قوچان 

خریداری از مالک رسمی خانم لیلی علیزاده 
3-برابررأی ش��ماره 139960307114001500  خانم گل بهارمرادی   فرزند حس��ن  در ششدانگ یک باب منزل 
مسکونی به مساحت 157/99 متر مربع قسمتی از پالک  1528فرعی مفروزومجزی شده ازپالک449و450فرعی 

از2 اصلی مزرعه حصارخریداری از مالک رسمی مرحوم مصطفی مهدوی وورثه
4-برابررأی ش��ماره139860307114004310  خانم س��یب گل ترازوی زرفرزند  علی اصغر درششدانگ یک باب 
ساختمان به مساحت 122/50 مترمربع قسمتی از پالک  6819مجزی شده از282فرعی از13اصلی باغات وحومه 

شیروان قطعه 3شیروان بخش 5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی معصومی
5- برابررأی شماره 139860307114001946آقای  جعفرکوهستانیانفرزند  صفدر در ششدانگ یک باب انباری به 
مساحت 40/41 مترمربع قسمتی ازپالک  763فرعی از1اصلی پیرشهید واقع در بخش 5قوچان خریداری ازمالک 

رسمی آقای  محمدحسین زاده
6-برابررأی ش��ماره 139860307114002074 آقای جعفرکوهس��تانیان فرزند صفدردرششدانگ یک باب منزل 
مس��کونی به مساحت  150/50مترمربع قس��متی از پالک  831فرعی از1اصلی پیرش��هید واقع دربخش5قوچان 

خریداری ازمالک رسمی آقای عبدالرحمن حقیقی 
7-برابررأی شماره 139960307114001506خانم زینب حسن زاده فرزند اسماعیل درششدانگ یکباب مغازه به 
مس��احت 30مترمربع قسمتی ازپالک 940فرعی از13اصلی باغات واقع دربخش5قوچان  خریداری ازمالک رسمی 

از مالکیت  مشاعی خودمتقاضی
   به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی 
دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ-9908597
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/08/14

تاریخ انتشار نوبت دوم : 99/08/29
اکبراقبالی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقا,خانم زیباسورانی استادی دارای شناسنامه شماره 1419به شرح دادخواست به کالسه 3,9900338ح 
ازاین شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان سیدمجتبی عالیمقام به شناسنامه 

39درتاریخ 1392,10,19 دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به
1-زیباسورانی استادی فرزندمیرزاش ش 1419متولد1334صادره ازتایبادهمسرمتوفی

2-سیداعظم عالیمقام ش ش 17متولد1361,6,20فرزندسیدمجتبی صادره ازباخرزفرزندمتوفی
3-سیدعطاعالیمقام فرزندسیدمجتبی ش ش10متولد1358,5,1صادره ازتایبادفرزندمتوفی

4-سیدعابدعالیمقام فرزندسیدمجتبی ش ش 2056متولد1355,5,8صادره ازتایبادفرزندمتوفی
5-سیدجالل عالیقام فرزندسیدمجتبی ش ش 174متولد1365,5,20صادره ازتایبادفرزندمتوفی6-سیدجوادعالیمقام 

فرزندسیدمجتبی ش ش 460متولد1366,9,15صادره ازتایبادفرزندمتوفی
7-س��یدحامدعالیمقام فرزندس��یدمجتبی ش ش 1978متولد1352,6,10صادره ازتایبادفرزندمتوفی.فوت ش��ده 

1392,11,20
8-فریباعالیمقام فرزندسیدمجتبی ش ش 112414-074متولد1370,3,21صادره ازتایباد 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-9908607
قاضی شورا- شعبه سه شورای حل اختالف شهرستان تایباد- محمد باری

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه شهرستان ساری منطقه یک

برابر رای ش��ماره 139960310001005103 مورخ 24-06-99 که در هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری 
متصرفی آقای محمد رضا نوروزی ش��رفدارکالئی فرزند اکبر بشماره ملی 2092816594 ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 176,12 متر مربع قسمتی از پالک 3428 اصلی 

واقع در یک بخش یک ثبت س��اری خریداری از مالک رس��می محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به 
صدور س��ند مالکیت اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.  م الف 19906324  آ-9908078

تاریخ انتشار نوبت اول: 99-07-30 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-08-14 

مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای شماره  139960308001002070   مورخ  1399/06/26  هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای مظفر ایوبی فرزند اسماعیل بشماره شناسنامه 680 صادره از سربیشه  و کد ملی 
0651338654 در شش��دانگ یکباب منزل به مس��احت 108/20 متر مربع قسمتی ازپالک 1396� اصلی واقع در 
خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد  دستگردی محرز گردیده است . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد.  آ-9907951
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/28                          تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1399/08/14                          

علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

امالک واقع در بخش6 یزد- تفت  و توابع
133- اصلی -  آقای محمد گندمی تفتی نسبت به 3 سهم مشاع از 135 سهم ششدانگ  زمین مزروعی به پالک 
ثبتی    برابر به مساحت کل 7674 مترمربع بموجب رای شماره  139960321006001460مورخ1399/06/29واق

ع درمزرعه میر سید محمد تفت  انتقال عادی مع الواسطه ازاقای ابو الحسن وکیل مالک رسمی  
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نس��بت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.

تاریخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1399/07/29
تاریخ انتشارنوبت دوم: چهارشنبه 1399/08/14   آ-9908015

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر رای شماره 139960318603006175مورخ 1399/05/11 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض خانم معصومه پور رمضانعلی امیدی رش��تی فرزند حس��ن به ش��ماره شناسنامه 2309 صادره از 
رشت در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 236/35 متر مربع پالک فرعی 
39767 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 120 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 
آقای رمضانعلی مهربان محرز گردیده است ،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1925    آ-9908009
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/14 
حسین اسالمی کجیدی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره 139960318603006687مورخ 1399/05/20 هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای بهار علی حکمی کزج فرزند باالاوغالن به شماره شناسنامه 1302 صادره از خلخال در قریه 
ش��الکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مس��احت 190/32متر مربع پالک فرعی 39761 از 
اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 302 از اصلی 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محبت 

دوست نصرتی محرز گردیده است ،
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف 1921  آ-9900810
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/07/29

تاریخ انتشار نوبت دوم : 1399/08/14 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
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کلید خوردن استیضاح وزیر اقتصاد©
اقتصــاد: احمد نــادری، نماینده تهــران در مجلــس، در صفحه شــخصی خود 
در توییتــر از کلیــد خــوردن طرح اســتیضاح وزیر اقتصــاد و دارایــی در مجلس 
بــا امضــای 80نفــر از نمایندگان خبــر داد. به گفتــه نادری، خصوصی ســازی ها، 
بورس و بازارســرمایه، گمــرکات، ارز، اختالل در تجــارت بین الملل، عدم تمکین به 
قانــون در اصــالح نظام مالیاتــی و...، از مهم ترین محورهای این اســتیضاح اســت.

انتقاد از احکام توخالی بودجه©
اقتصاد: سیدامیرسیاح، کارشناس اقتصادی، با اشاره به تصمیم های مجلس و کمیسیون 
برنامه و بودجه همچون تصویب طرح هایی که به گفته کارشناسان موجب تورم خواهد 
شد، نوشت: اگر قرار بود کمیسیون بودجه مثل قبل احکام توخالی و مصیبت بار تصویب 

کند، پس تاجگردون را چرا حذف کردند؟

انتخابات آمریکا و پنهان کردن مشکالت ساختاری اقتصاد ©
اقتصاد: فرشته رفیعی، خبرنگار اقتصادی نوشت: نتیجه انتخابات آمریکا قرار نیست و  
نمی تواند مشکالت ساختاری اقتصادی ایران را حل کند؛ بایدن یا ترامپ نه قرار است 
مشــکل کسری بودجه را حل کنند نه رشد نقدینگی و نه ده ها مشکل دیگر را؛عده ای 
امید دارند در نتیجه انتخابات و با شل شدن فشار تحریم، این مشکالت باز هم از نگاه ها 

پنهان شود!

 چرا صدور مجوز کارگزاری©
 سبدگردانی یا مشاوره تسهیل نمی شود؟

اقتصاد: سروش خسروی؛ روزنامه نگار اقتصادی در واکنش به حسین صالح ورزی؛ فعال 
اقتصادی که گفته بود، »با وجود طرح موضوع در شورای عالی بورس و تأکید بر ضرورت 
توســعه ظرفیت نهادهای فعال در بازارسرمایه، سازمان بورس در انجام این وظیفه به 
شــکل ناامیدکننده و توجیه ناپذیری ناموفق بوده است . بخشی از مشکالت امروز بازار 
سرمایه تاوان همین سهل انگاری در توسعه نهادهای فعال در بازار است«، نوشت: وقتی 
از تعارض منافع در شورای بورس حرف می زنیم، از چه چیزی حرف می زنیم، وقتی خود 
یا اعضای خانواده یک عضو شــورای بورس کارگزاری یا شرکت مشاوره سرمایه گذاری 
دارند، آیا می توان انتظار داشت او بدون آنکه به کاسبی اخوی فکر کند؛ به دنبال تسهیل 

صدور مجوز کارگزاری، سبدگردانی یا مشاوره باشد؟

کارشناسان نسبت به تبعات واردات کاال با ارز شخصی هشدار می دهند

به نام تولید، به کام واردات
 اقتصاد   تأمین کاال بــه  ویژه کاالهای 
اساســی و مواداولیه تولیــد و آرامش بازار 
ارز دو موضوع اساســی هســتند که این 
روزهــا اضــالع مختلف اقتصــادی دولت 
را درگیــر خود کــرده و در روزهای اخیر 
طرح های مختلفــی در مجلس و دولت در 
دستور کار قرار گرفته است. در حال حاضر 
کاالهای وارداتی مختلفی جدا از اساسی یا 
غیراساسی بودن در گمرک معطل ترخیص 
هستند و از ســوی دیگر فشار تقاضای ارز 
موجب شده قیمت دالر نوسان های زیادی 

داشته باشد.
برای همین طرح هایی با عناوین اتاق تهاتر، 
واردات در برابر صــادرات، واردات در برابر 
صادرات غیرنفتی و غیره مطرح  شده اند تا 
در شرایط محدودیت دسترسی به منابع و 

ذخایر ارزی، واردات کاال نیز تسهیل شود.
در آخرین مورد روز دوشنبه اعالم شد واردات 
کاال با ارز متقاضی یا همان واردات بدون انتقال 
ارز، با تصمیم شــورای هماهنگی اقتصادی 
دولت مجدداً در دســتور کار دســتگاه های 

اجرایی قرار گرفت.
این طرح که بــا عنوان »ارز 
اشخاص«  »ارز  یا  متقاضی« 
عالوه  می شــود،  شــناخته 
بــر اینکــه دارای ابهام های 
انتقادهای  با  است،  مختلفی 
برخی از فعاالن و کارشناسان 

اقتصادی نیز روبه رو شد.
بانک مرکزی معتقد اســت 
واردات کاال بــدون انتقال ارز 
منعی ندارد، مگر اینکه منشأ 
ارز مشخص باشد، چون اگر 
قرار باشد از بازار داخلی تأمین 
شود، به معنای افزایش تقاضا 
و باال رفتن قیمت ارز خواهد شد. عالوه بر 
این با واردات بی رویه کاالهای غیراساسی، 
منابع ارزی محدود نیز به هدر خواهند رفت.

وزارت صنعت نیز می گوید این ارز حتی اگر 
از بازار داخل هم تهیه  شده باشد، از کشور 
خارج  شده و چه  بهتر که اکنون با کاالهایی 
که مورد نیاز خطوط تولیدی اســت، باز به 

چرخه اقتصاد کشور بازگردد.

باید منتظر جزئیات بود»
حمید زادبوم، معــاون وزیر صمت، در مورد 
علت استفاده از ارز متقاضی برای واردات، به 
خبرگزاری مهر گفته است: در این سیاست 

اصل این نیســت که بگوییــم واردات با ارز 
متقاضی آزاد شده بلکه این مسئله یک مورد 
حاشیه ای اســت. اصل موضوع این است که 
واردات در مقابل صادرات بتواند همچون سال 
پیش برقرار باشد، اما این بار وارداتی که مورد 

نیاز کشور است؛ یعنی مواد اولیه کارخانه ها.
وی با بیان اینکه برای رفع تعهدات ارزی این 
اتفاق می افتد، افزود: با توجه به اینکه هنوز 
جزئیات بخشــنامه منتشر نشده است، در 
مورد ارز متقاضی نمی توان زیاد صحبت کرد 
بلکه باید صبر کرد و پس از صدور بخشنامه، 
در مورد چگونگی این مسائل صحبت کرد 
و نباید با عجله گفت با ارز متقاضی واردات 

آزاد شده است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه اگر واردات با ارز 
متقاضی آزاد شود طبیعتاً شروطی خواهد 
داشت و به این صورت آزاد ِ آزاد نیست که 
هر فردی هر کاالیی خواست را وارد کشور 
کنــد. زادبوم تأکید کرد: فقــط مواد اولیه 
کارخانه ها و قطعات موردنیــاز آن ها وارد 
خواهد شد، آن  هم به این صورت است که 
شروطی که بانک مرکزی برای استفاده از ارز 

متقاضی گذاشته است، باید رعایت شود.

بررسی حساب های ریالی افراد »
مدعی ارز متقاضی

وی در ادامه در خصوص انتقادهای فعاالن 
اقتصادی در مورد ابهام مشخص، نبود منشأ 
ارز متقاضــی و تأثیر ســوء این موضوع بر 
اقتصاد کشــور، گفت: باید بانک مرکزی در 
این خصوص نظر دهد، اما اصوالً قرار شده 
ارزش ریالی شــفاف شود. کسی که ادعای 
ارز متقاضی برای واردات دارد، گردش ریالی 
این شــخص این موضوع را نشان دهد که 

فرد ارزی دارد. زادبوم افزود: حســاب ریالی 
فرد گردشــی نداشته باشد و بگوید که ارز 
دارد، ادعایی است که می تواند تأثیر منفی 
در بازار بگذارد؛ بنابراین بانک مرکزی برای 
این موضوع یک نظام کنترلی در نظر دارد؛ 
یعنی حساب های ریالی افرادی که ادعاهای 

ارز متقاضی دارند، بررسی می شود.

منتقدان چه می گویند؟»
مجید شاکری، کارشناس امور مالی، با اشاره 
به تصمیــم دولت مبنی بر اینکه گمرکات 
سراسر کشور می توانند آن دسته از کاالهای 
وارداتــی بــا ارز متقاضی را کــه در زمره 
دریافت کننــدگان دالر ۴هزارو200تومانی 
نیستند را ترخیص نمایند و درباره این ادعا 
که زنجیری که ماه ها بر پای تولیدکنندگان 
و واردکنندگان بســته  شده بود، بازخواهد 
شد، نوشت:»همین نتیجه با همان واردات 
در مقابــل صادرات هم ممکن بود و نیازي 
به ارز متقاضي و باز کردن کامل حســاب 
سرمایه نبود. من واقعاً نحوه تصمیم گیری 

در صمت را درک نمی کنم«.
وی مســئله ارز اشــخاص را بازگشت به 
گذشــته دانست و به ســال  1371 و دوره 
ریاســت دکتر عادلی بر بانک مرکزی ایران 
اشاره می کند و می گوید:» با وجود حرکت 
نسبتاً سریع به سمت ارز تک نرخی پس از 
معرفی ارز رقابتی در سال 70، قیمت دالر 
در بازار آزاد در اعدادی در حدود 1۶0تومان 

تحت کنترل باقی  مانده بود«.
وی ادامــه می دهــد: »پــس از انتخــاب 
مجلس چهارم در مهر 71 یک همپیمانی 
گســترده بین اتاق بازرگانی وقت، اعضای 
کمیسیون های مرتبط در مجلس و وزرای 

اقتصادی دولت ایجاد شــد که حال که ارز 
کافی در بازار رســمی برای واردات وجود 
نــدارد و کارخانه هــا نیازمند مــواد اولیه 
هســتند، راه حل اجازه استفاده متقاضی از 
ارز خود است. طبعاً متقاضی هم این »ارز 
خــود« را از بازار آزاد می خرید و در فضای 
جدید چنان فشار ســنگینی به بازار آزاد 
آمد که در ســال 1373 تازه قیمت تثبیت 
 شده دولتی 300تومان شده بود! ایرانی ها به 
 خوبی آزمودند که معنای »بدون انتقال ارز« 

و »استفاده از ارز اشخاص« چیست.
وی بــا تأکید بر اینکه در ســال اخیر هم 
مجدداً همان فشــارهای 1371 آغاز شده 
اســت، توضیح می دهد: »فشــار از دولت، 
مجلس و اتاق بازرگانــي بر بانک  مرکزي 
براي تسهیل واردات وارد می شود. فرایندی 
که ابتدا با عنوان تســریع در ترخیص کاال 
آغاز شــده بود، بدون هیچ نقابي خودش را 
در تأکیدات وزیر صمت و معاون گمرک به  
صورت اجازه واردات با ارز اشخاص آن  هم 
بدون کد رهگیری از بانک  مرکزي، نشــان 
داده اســت. منظورشان عمالً این است که 

واردکننده از بازار آزاد بخرد!«
شــاکری ادامه می دهد: »شــاید مثالً جو 
سیاســی مثبت موجب شــود به  سرعت 
افزایش نرخ ارز رخ ندهد یا شاید آزادسازی 
دور اول کاالهایي کــه در گمرک مانده از 
شتاب تورم بکاهد، اما رسماً و بدون تعارف 
کشور در شــرایط همچنان تحریمی دارد 
خودش را خلع ســالح مي کند، آن  هم در 
حالی  که به تجربه پیشین همان صادرات 
در مقابــل واردات هــم )که نوع بســیار 
رقیق شده ای از بستن حساب سرمایه است( 
تسهیل الزم را ایجاد می کرد و دلیلي براي 
این  همه تأکید بر ارز اشخاص آن  هم بدون 
در و پیکر وجود ندارد. ثبت ســفارش های 
قبلي هم آن قدر گســترده و تلنبار اســت 
که صحبت از کنتــرل واردات با ابزار ثبت 

سفارش فعالً غیراجرایی است«.
صادق الحسینی، دیگر کارشناس اقتصادی 
نیز معتقد اســت:»وزیر  صمت نیامده، دو 
تصمیم غلط را موجب شد: آزاد شدن واردات 
بــا  ارز اشــخاص و آزادی کاالهای  گمرک 
بدون کد رهگیری. این ها سیاســت گذاری 
منابع ارزی را بی معنا کرده، فشــار بر نرخ 
ارز وارد کرده و فســاد گسترده ای را دامن 
می زند. فردا بایدن هم انتخاب شود، اثرات 

این اشتباه زیر قالی پنهان می شود«.

شاید آزادسازی 
دور اول کاالهایي 
که در گمرک مانده 
از شتاب تورم 
بکاهد، اما رسمًا 
و بدون تعارف 
کشور در شرایط 
همچنان تحریمی 
دارد خودش را 
خلع سالح مي کند

بــــــــرش

افتتاح خط ریلی ایران - افغانستان تا پایان آبان  ایسنا: اسالمی، وزیر راه و شهرسازی، در حاشیه آغاز عملیات ریل گذاری راه آهن همدان- سنندج، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: حجم کاری که امسال 
در راه آهن انجام دادیم، نسبت به سال ۹۸، ۲۵درصد رشد داشته و انتقال بار از بنادر نیز دو برابر افزایش داشته است. اسالمی مطرح کرد: اتصال ریلی به کشورهای همسایه را گسترش دادیم و پایان همین 

ماه افتتاح راه آهن ایران به افغانستان را خواهیم داشت که پروژه مهم راهبردی است و همین امر و ایده ها در رابطه با سایر کشورها دنبال می شود.

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

خبر
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )1028723( 

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اسفراین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 10860302064 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,12,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - ماده)34( اساسنامه)ادغام( به شرح 
ذیل به مواد اساسنامه اضافه شد: این شرکت می تواند ادغام گیرنده یا ادغام شونده باشد. - محل اصلی شرکت از واحد ثبتی بجنورد 
خیابان   ، ,کوهسنگی  محله  مشهد،  شهر   ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان  »استان  آدرس  به  مشهد  ثبتی  واحد  به 
شهیدبهشتی 19 ]کوهسنگی 10[ ، پالک 0 ، طبقه همکف کدپستی 9174613113« تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 

اصالح گردید. 
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شماره  مهر  مسکن  شرکت  تغییرات  آگهی 
ثبت  شماره  به  تعاونی  شرکت  ایالم  شهر  نه 

3969 و شناسه ملی 10300066429 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399,05,14و مجوز شماره 4961 مورخ 
1399,7,22 اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان 
شرکت   -  : شد  اتخاذ  ذیل  تصمیمات  ایالم 
و  گردید  اعالم  منحل  فوق  تاریخ  در  مذکور 
عباس خاتون زاد - محمدرضا سبزی پور - شکر 
خاتون  عباس  و  تصفیه  هیئت  عنوان  به  کالپهن 
زاد به عنوان مدیر تسویه انتخاب - آدرس محل 
 9 شماره  مهر  مسکن  شهرداری-  بلوار  تصفیه: 

کدپستی 6931185913 است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان ایالم اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری ایالم )1037145( 
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دره  آق  زرکان  پویا  شرکت  تغییرات  آگهی 
و   549736 ثبت  شماره  به  خاص  سهامی 

شناسه ملی 10100250643 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور 
ذیل  تصمیمات   1399,06,25 مورخ  العاده  فوق 
: ترازنامه و حساب سود و زیان سال  اتخاذ شد 
رسید.  تصویب  1398,12,29به  به  منتهی  مالی 
سیاق  مدیریت  خدمات  و  حسابرسی  مؤسسه 
نوین جهان با شناسه ملی 10103361485 بعنوان 
خدمات  و  حسابرسی  مؤسسه  و  اصلی  بازرس 
 10100379311 ملی  شناسه  با  رهبین  مدیریت 
بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی 
قدس  کثیراالنتشار  روزنامه  گردیدند.  انتخاب 
جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.  

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری تهران )1037094( 
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پارس  شرکت  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
ثبت  شماره  خاص(به  دماوند)سهامی  دارو  سیمرغ 
54619 و شناسه ملی 14004960204 دعوت می گردد 
تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که 
در تاریخ 1399/08/27 راس ساعت  09:00 به نشانی 
بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوي  خراسان  استان 
مرکزي ، شهر مشهد، محله حضرت ابوطالب)ع( ، بلوار 
شفا ، میدان بوعلي ، پالك 0 ، طبقه همكف ، واحد 206 

تشكیل می گردد حضور بهم رسانند .  
1 - انتخاب هیات مدیره دستور جلسه : 

2- انتخاب بازرسین شرکت 
3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار 

هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند

 ) سهامی خاص  (به شماره ثبت 54619 و شناسه 
ملی 14004960204

طالی جهانی از صعود باز ماند©
اقتصاد: قیمت طال در معامالت روز سه شــنبه 
بازارجهانی تحت تأثیر احتیاط سرمایه گذاران در 
آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، کاهش 
پیدا کرد. به گزارش ایســنا، بهای هر اونس طال 
بــرای تحویل فــوری با 0/1درصــد کاهش، به 
یک هزارو8۹2 دالر و 73ســنت رســید. در بازار 
معامالت آینده آمریکا، هر اونس طال تغییر چندانی 
نداشت و در یک هزارو8۹3دالر و 20سنت ایستاد. 
بهای معامالت این بازار روز دوشنبه با 0/7درصد 
افزایش، در یک هزارو8۹2دالر و ۵0سنت صعود 
بســته شــده بود. هووی لی، اقتصــاددان بانک 
OCBC در این باره گفــت: در حال حاضر همه 
درباره روند انتخابات آمریکا دچار ابهام هستند و 
اگر نتیجه انتخابات مورد اعتراض قرار بگیرد، به 
نفع دالر خواهد بود و قیمت طال ضعیف می شود.

 کرونا ©
اقتصاد فرانسه را کوچک کرد

اقتصاد: برونو لومر، وزیر دارایی فرانسه، با اشاره به 
افزایش سریع شمار مبتالیان به ویروس کرونا در 
این کشور، از احتمال کوچک شدن 11درصدی 
اقتصاد این کشور خبر داده که این رشد یک درصد 
پایین تر از برآورد قبلی دولت این کشور است. به 
گزارش ایسنا، پیش از این مرکز آمار فرانسه در 
گزارشی پیش بینی کرده بود اقتصاد این کشور 
تا پایان امسال ۹درصد کوچک شود. به گفته این 
مؤسسه، ریسک های ناشی از کرونا موجب شده تا 
فعالیت های تجاری و اقتصادی با افت محسوسی 
مواجه شــود و بخش بزرگی از توان مالی دولت 
به هزینه های درمانی تخصیص یابد. دولت فرانسه 
در برآوردی که حتی از مرکز آمار این کشور نیز 
بدبینانه تر است، پیش بینی کرده رشد اقتصادی 

امسال به منفی 11درصد برسد.

 وضعیت بورس های جهانی ©
یک روز پیش از انتخابات آمریکا

اقتصاد: وضعیت بورس هــای جهانی یک روز 
پیش از انتخابات آمریکا یعنی روز سه شنبه عمدتاً 
صعودی بودند.  در وال استریت، بیشتر شاخص ها 
صعودی بودند تا جایی که دو شــاخص از ســه 
شاخص اصلی بورسی در سطح باالتری از روز قبل 
خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با 0/8۵درصد افزایش نسبت به روز قبل 
و در ســطح 2۶هــزار و  72۶.3۹ واحد بســته 
شد. شــاخص »اس اند پی ۵00« با 0/۶2درصد 
صعود تا ســطح 32۹0.31واحــدی باال رفت و 
دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی »نزدک 
کامپوزیت« با 0/۵۶درصد نزول در سطح 10هزار 
و 8۵0.۹2واحدی بسته شد. در معامالت بازارهای 
بورس در اروپا، به طور نمونه شــاخص »فوتسی 
100« بورس لندن با 1/3۹درصد صعود نسبت 
به روز قبل و در سطح ۵۶۵۴.۹7 واحد بسته شد. 
در معامالت بورس های آسیا، شاخص ها عملکرد 
خوبی داشــتند تا جایی که شاخص »نیک کی 
22۵« بورس توکیو ژاپن با صعود 1/3۹درصدی 

تا سطح 23هزار و 2۹۵.۴8واحدی باال رفت.

تولید چین همچنان کرونا را ©
پشت سر می گذارد

اقتصــاد: تحقیقــات شــرکت خصوصــی 
کایچین مارکیت نشان داد در ماه اکتبر با افزایش 
اعتماد به نفس شــرکت های چینی، تولید این 
کشور برای ششــمین ماه متوالی رشد کرد. به 
گزارش مهر به نقل از سی ان بی ســی، وانگ  ژی، 
اقتصاددانان ارشــد گروه کایچین می گویند: در 
حالی که به نظر می رســد شیوع کرونا در چین 
کامالً تحت کنترل درآمده است، بخش تولیدی 
گسترده این کشــور همچنان در حال ریکاوری 
اســت و داده های ماه اکتبر نشــان می دهد این 

ریکاوری در حال سرعت گرفتن است.

اقتصاد جهان

متخلف بورس چه کسی است؟©
تسنیم: محسن علیزاده، عضو ناظر شورای 
عالی بــورس گفت:» یک شــرکت حقوقی 
نزدیــک به دولت ۴ هزارمیلیــارد تومان در 
سقف قیمت ســهام فروخته، اما پس از الزام 
به بازارگردانی فقط 800 میلیارد تومان سهام 
خریده است،  آن هم در شرایطی که قیمت ها 
تقریباً یک سوم شده اســت«. این نماینده 
مجلس در اظهارات خود، بدون آنکه نام این شرکت حقوقی را افشا کند، اشاراتی داشته 
که با رمزگشــایی از آن »کدها« شاید بتوان به گزینه اصلی هدایت شد. به گفته عضو 
ناظرمجلس در شــورای بورس، حقوقی تخریبگر بازار: 1- نزدیک به بدنه دولت است. 
2- یــک مجموعه حقوقی و نهاد پولی اســت. 3- در دوره نزول 2/۵ماهه بورس حجم 

قابل توجهی سهام فروخته است.

متقاضیان وام اجاره، پرونده شان را تکمیل کنند©
اقتصاد: محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی در گفت وگو با ایسنا گفت: در 
مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن، حدود 200هزار نفر در سامانه اقدام ملی به نشانی 
tem.mrud.ir ثبت نام کردند که در مجموع با مرحله اول به بیش از ۶۵0هزار نفر رسید. وی 
افزود: کسانی که در سامانه ورود کردند به فوریت حداکثر تا پایان آبان ماه اطالعات خود 
را تکمیل کنند و اگر این کار را انجام ندهند امکان پاالیش و به تبع آن امکان معرفی به 
بانک وجود ندارد. این موضوع هم فقط در اختیار خودشان است که پرونده را تکمیل کنند.

پیشنهادی برای کنترل گرانی مرغ©
اقتصاد: قیمت مرغ نسبت به 10روز پیش تقریباً بدون تغییرمانده و هم اکنون نرخ هر 
کیلوگرم مرغ گرم 2۵هزار تومان اســت. نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی 
گفت: برای اینکه مشکل چندگانه  قیمت مرغ در فروشگاه ها ظرف 10 تا 1۵ روز آینده 
حل شود، پیشنهاد می کنیم واحد های مرغداری که در 1۵روز آخر دوره پرورش مرغ قرار 
دارند، در اولویت دریافت نهاده ها قرار گیرند. حبیب  اسداهلل نژاد گفت: با توجه به اینکه بخش 
اعظم نهاده مورد نیاز واحد های مرغداری در 1۵روز آخر دوره پرورش مصرف می شود، 
باید واحد هایی که این شرایط را دارند در اولویت ترخیص نهاده های مورد نیاز قرار گیرند.

کدام اصناف از امروز تعطیل می شوند؟©
اقتصاد: محســن فرهادی، معاون مرکز ســالمت محیط و کار وزارت بهداشت در 
صداوسیما گفت: عالوه بر محدودیت برای ۴3 شهر که در هفته گذشته ایجاد شد، 
از امروز چهارشــنبه نیز در ۴۶ شهر و شهرستان محدودیت های شغلی دو عالوه بر 
ســه و چهار اضافه می شــود. به گزارش تجارت نیوز، وی اظهار کرد: گروه دو شامل 
این اصناف می شود، »پاساژها و مال های فروش غیرموادغذایی، مراکز شماره گذاری 
خودرو، مراکز تهیه و پخت غذا با پذیرش مشــتری، مراکــز متبرک و زیارتگاه ها، 
مســجدها و مصلی ها، مراکز تمرین و مسابقات ورزشی، مراکز فروش لوازم خانگی، 
شیرینی فروشــی ها، آبمیوه و بستنی فروشی ها، آرایشــگاه های مردانه، بازار فروش 
خودرو، فرش و موکت فروشی ها، خدمات چاپ دیجیتال، تزئینات داخلی ساختمان، 
کادویی فروشی ها، اسباب بازی فروشی ها، همه فروشندگان پوشاک، پارچه فروشی ها، 
پرده سراها، مراکز فروش مبلمان، کیف و کفش، مراکز فروش نوشت افزار، خیاطی و 
خرازی، آتلیه و عکاسی ها، مشاوران امالک، فروشگاه های لوازم آرایشی و بهداشتی و 

مراکز فروش خشکبار و آجیل«.

مجیدرضا  اقتصاد    
حریری، رئیس اتاق ایران 
با  و چین، در گفت و گو 
اقتصاد آنالین در واکنش 
به سیاست جدید ارزی 

دولت مبنی بر آزادسازی واردات با ارز متقاضی، 
اظهار کرد: وقتی دولت مخالفت خود را با این 
سیاست اعالم کرد یک عده تا زمانی که ارز 
تخصیص نیافته بود واردات انجام نمی دادند، 
این  به  توجه  بدون  متخلفان  از  برخی  اما 
قانون کاالی خود را وارد و در گمرکات خالی 
کرده اند و سعی کردند در دو ماه گذشته با 
تحمیل فشار به سیاست گذار، تخلف خود را 

به نتیجه برسانند.

مقاومت یک سال و نیم بانک مرکزی »
شکسته شد

حریــری ادامــه داد: بر این اســاس مقاومت 
یک ســال و نیم بانک مرکزی بــرای ممانعت از 
واردات بــا ارز متقاضی در نهایت توســط یک 
عده متخلف و حمایت برخی مسئوالن از جمله 
معاون وزیر صمــت، رئیس کل گمرک، برخی 
از نماینــدگان مجلس و اعضای اتاق بازرگانی، 
شکسته شد که این موضوع به  طور حتم تبعاتی 

در پی خواهد داشت.
وی بــه خبرگــزاری فارس گفــت: آن مقام 
مســئول گمرک که مدام درباره رسوب کاال 
اطالع رســانی می کند و یــا آن وزیری که از 
رســوب کاال گالیه مند  اســت و آن نماینده 

مجلســی که هر روز در مورد رسوب کاال در 
گمرک سؤال می کند، یا فریب واردکنندگان 
متخلف را خورده اند که بدون  توجه به قوانین 
اقــدام بــه واردات کاال بــدون تخصیص ارز 

کرده اند و یا ماجرای دیگری وجود دارد.

 تقاضای خروج سرمایه های ارزی »
به میزان 10میلیارد دالر

حریری در مورد اثرات واردات بدون انتقال ارز 
یــا واردات کاال با ارز متقاضی بر وضعیت ارزی 
کشور، گفت: مشکل کنونی کشور در خصوص 
حفظ منابع ارزی این است که کسی دارایی های 
ارزی خود را از کشور خارج نکند، این در حالی 
اســت که در ســال های اخیر تقاضای خروج 
سرمایه های ارزی به میزان 10میلیارد دالر در 
کشور وجود داشته است. رئیس اتاق بازرگانی 
ایران و چین افزود: براساس صورتحساب های 
بانک مرکزی، در ســال های گذشته به میزان 
10میلیــارد دالر خروج ســرمایه های ارزی از 

کشور داشته ایم؛ بنابراین با توجه به خروج منابع 
عظیم ارزی از کشور، اینکه بگوییم کسی با ارزی 
که در خارج از کشــور دارد، کاال به کشور وارد 
می کند به معنای آن است که خودمان را فریب 
داده ایم. وی بیان کرد: اینکه فردی منابع ارزی 
خود در خارج از کشور را به کاال تبدیل کند و 
آن را به کشور وارد و تبدیل به ریال کند، اصاًل 
منطقی نیست و چنین اقدامی با عقل تجاری و 

کسب وکار تطابق ندارد.
رئیس اتــاق بازرگانی ایــران و چین با بیان 
اینکه باید مانع اجرای این تصمیم اشتباه شد، 
بیان کرد: با چنین اقدامی چند وقت دیگر باز 
عده ای می آیند و می گویند پیرزنی پورشــه 
وارد کرده و کارتن خواب ها صادرات کرده اند. 
وی افزود: با مصوبــه واردات بدون انتقال ارز، 
ارز حاصــل از صادرات کارتن خواب ها را برای 
واردات پورشــه توسط پیرزن تهاتر می کنند؛ 
بنابراین با واردات در مقابل صادرات به  راحتی 

دو تخلف پوشیده می شود.

چهره
رئیس اتاق ایران و چین با اشاره به تبعات تصمیم ارزی جدید:

صادرات کارتن خواب ها تکرار خواهد شد!
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راه اندازی ۸۰مرکز خیریه در دانشگاه ها  ایسنا: رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها از راه اندازی ۸۰ مرکز خیریه در دانشگاه ها خبر داد . حجت االسالم رستمی در آیین افتتاحیه ۸۰ مرکز 
خیریه دانشگاهی که در دانشگاه علم و صنعت برگزار شد، گفت: تأسیس این مراکز خیریه در دانشگاه به معنای این نیست که دانشگاه های ما تاکنون کاری انجام نداده اند و تاکنون فعالیت های ارزشمندی در حوزه 

جهادی و خیریه نداشته اند؛ اما این مراکز نیکوکاری که کار کمیته امداد امام خمینی)ره( است، ظرفیت ارزشمندی را در اختیار مجموعه های مختلف قرار می دهد.

دبیر مجمع ملی فعاالن جمعیت:

سریال های تلویزیون باید پیوست جمعیتی داشته باشند©
تسنیم: دبیر مجمع ملی فعاالن جمعیت 
گفــت: نیاز نیســت به طور مســتقیم 
ســریال های جمعیتی بســازیم، باید در 
مختلف  پیوســت های  ســریال هایمان 

جمعیتی را لحاظ کنیم.
حجت االسالم رســول ساکی اظهار کرد: 
چطور می شود قشر فرهیخته و دانشمند 

را آدم هایی تک فرزند نشان می دهیم و به آسیب های روان شناختی همچون حسادت، 
عدم تعادل، آسیب در روابط اجتماعی و... توجه نمی کنیم!

حقیقت زندگی این نیســت که خانواده ها یک یا دو فرزند داشــته باشند! خیلی از 
خانواده های پرجمعیتی که متولدین دهه 50 هستند، زندگی شاد و خوبی دارند، اما 
از دهه 60 به این طرف، تبلیغات جدی رســانه ها فرهنگ تک فرزندی را اشاعه داده 
است. برای مثال دیگر می توانیم به زندگی متولدین دهه 50 پرداخته و با تصویر کردن 
خانواده های پرجمعیت آن ها موجب شــویم  نسل امروز راحت تر با موضوع جمعیت 
ارتباط برقرار کند. ساکی یادآور شد: در حال حاضر ما به نوعی خانواده های پرجمعیت 
را از سریال ها و برنامه های نمایشــی حذف کرده ایم و گفته ایم این خانواده ها وجود 
ندارند و حتی به خانواده های با تعداد فرزند متوسط نیز پرداخته نشده است!در اکثر 
سریال های ما، خانواده ها تک یا دو فرزند هستند و خواسته یا ناخواسته تلویزیون این 

باور را در ذهن مردم پرورش داده که خانواده موفق بی فرزند یا تک فرزند است! 

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد

ضرورت ترغیب جوانان به ازدواج بدون تشریفات©
باشگاه خبرنگاران جوان: محمدمهدی تندگویان، معاون ساماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان اظهار کرد: در ســال های اخیر میزان ازدواج جوانان همچنان 
سیر کاهشی خود را دارد و تعداد عقد  و ازدواج های ثبت شده امسال نسبت به سال 
گذشته تغییری نداشته است. تندگویان با بیان اینکه شیب کاهشی عقد و ازدواج به 
دلیل وجود ویروس کرونا نیست، افزود: تأخیر در تشکیل زندگی زوجین با توجه به 

شرایط کنونی نگرانی هایی را از بابت فرزندآوری زوجین به وجود می آورد.
زمانی که تشکیل خانواده به عقب بیفتد، دوره نامزدی طوالنی می شود و این طوالنی 
شــدن حتی منجر به جدایی پیش از عروسی زوجین خواهد شد. تندگویان درباره 
تشویق جوانان به ازدواج بدون تشریفات در ایام کرونا، گفت: امسال با وجود این بیماری 
هفته ازدواج را با شعار هایی مبنی بر ازدواج بدون تشریفات در ایام کرونا برگزار کردیم.

وی عنوان کرد: برای فراهم کردن شرایط ازدواج آسان برای جوانان ظرفیت خیرین 
ازدواج را به کار گرفته ایم.

وزیر میراث فرهنگی:

فعاالن گردشگری برای گرفتن بسته حمایتی کوتاه نیایند©
وزیر میراث فرهنگی گفت: مصوبه  مهر: 
ســتاد ملی مقابله با کرونا در راســتای 
تصویب بسته حمایتی در حوزه گردشگری 
الزم االجراست و نباید فعاالن گردشگری 

برای دریافت این بسته کوتاه بیایند.
علی اصغر مونسان خطاب به دفاتر خدمات 
مسافرت هوایی و جهانگردی گفت: با وجود 

مشکالت اقتصادی دولت، بسته سوم حمایتی را گرفتیم. مصوبات ستاد ملی کرونا به 
تصویب مقام معظم رهبری می رسد و حکم قانونی دارد، هر جایی که به مصوبات ستاد 
ملــی کرونا عمل نکردند، به ما اعالم کنید تا پیگیری کنیم. وی افزود: نباید فعاالن 
گردشــگری برای دریافت این بسته کوتاه بیایند و هر دستگاهی که این مصوبات را 
رعایت نکند، خالف قانون عمل کرده و دفاتر می توانند به دستگاه های نظارتی شکایت 
کنند. در بانک ها 600میلیارد تومان برای دریافت تسهیالت کرونایی پرونده تشکیل 

شده که حدود ۳00میلیارد تومان آن به حوزه گردشگری پرداخت شده است.

 جامعه/ اعظم  طیرانی    مدافعان و سربازان خط 
مقدم جبهه سالمت، سپیدپوشانی پرتالش که باور 
از گذشته در ذهن ها  امروز بیش  همت واالیشان 
در  معتقدند  بسیاری  پرستاران  می نشیند،  بار  به 
دشوارترین لحظات از روزهای سخت این مرز و بوم، 
بدون هیچ چشمداشتی، از خویش گذشتند تا نسیم 

پرطراوت حیات در این دیار پایدار بماند.
با این حال تشکل های صنفی و حرفه ای پرستاری 

معتقدند بــا وجود این واقعیت، 
وعده هــای بســیاری کــه به 
پاس ایثارگری این ها از ســوی 
مسئوالن به آن ها داده شده بود، 
تحقق نیافته است. موضوعی که 
روزهای  این  می تواند خستگی 
کادر درمانی و پرستاری کشور 

را دوچندان کند.

 هزار وعده خوبان »
یکی وفا نکند 

دبیرکل خانه پرســتار ایران در 
گفت وگو با ما می گوید: شــیوع 
کرونا موجب شده کمبود نیروی 
پرستاری در مراکز درمانی بیش 
از گذشته نمود پیدا کند و این 
مســئله به یکی از چالش های 
مراکــز درمانی در ایــن روزها 

تبدیل شده است. وعده  و وعیدها هم برای استخدام 
پرستاران هنوز به جایی نرسیده و در سطح شعار 
باقــی  مانده اســت. شــیفت های طوالنی مدت، 
نداشتن تعطیلی و ممنوعیت استفاده از مرخصی 
اســتحقاقی، حجم کار باال، ســر و کار داشتن با 
بیماران مبتال به کرونا و کار در محیط به  شــدت 
آلــوده، دوری از خانواده، حقــوق پایین و عمل 
نشدن به وعده های افزایش حقوق و استخدام، از 
مشکالتی است که این قشر زحمتکش با آن دست 

و پنجه نرم می کنند.
محمد شــریفی مقدم ادامه می دهــد: با توجه به 
اینکه کرونا دارو و واکسن ندارد و فقط می توان از 
طریق پیشگیری و مراقبت مصونیت ایجاد کرد که 
متأسفانه سیاست های دولت ما در بخش پیشگیری 

تاکنون ناکارآمد بوده و نتوانسته در شکستن حلقه 
انتقال بیماری موفق عمل کند، به همین دلیل هر 

روز بیماران بیشتری روانه بیمارستان ها می شوند.
وی می افزاید: مسئوالن وزارت بهداشت و درمان 
کشور بارها و بارها وعده داده اند به  زودی مشکل 
استخدامی پرستاران به خصوص پرستارانی که 
در بخش کرونا فعالیت می کنند، با هر ســابقه 
کاری برطرف شــده و این پرســتاران استخدام 
می شــوند، اما این وعده ها تنها به 
سرابی در بیابان شبیه بوده و مثل 
این اســت که هــزار وعده خوبان 

یکی وفا نکند. 
وی بــا بیــان اینکــه وعده هــای 
استخدامی پرســتاران هنوز عملی 
نشده است، می گوید: کمبود نیروی 
پرســتاری در سال های ســال و به 
 تدریــج و به  دلیل بی توجهی وزارت 
بهداشت به موضوع پرستاران ایجاد 
شده و با وجود وعده هایی که تا کنون 
داده شده، اقدام مؤثری در این زمینه 

انجام نشده است.
شــریفی مقدم با اشــاره به مسئله 
استخدام پرســتاران که در سال97 
مطرح شد و براســاس آن قرار شد 
ساالنه 10هزار نیروی پرستار جذب 
شوند، می افزاید: بر این اساس مجوز 
اســتخدام 10هزار نفر در سال98 صادر شد که در 
سال99 برای ۳هزار و 800 پرستار مجوز استخدام 
صادر شده که این تعداد هم هنوز در مرحله گزینش 
قرار دارند و وارد چرخه درمانی کشور نشده اند. این 
در حالی است که ساالنه ۳ تا 4هزار پرستار بازنشسته 
و از چرخه درمان کشور خارج می شوند و از سال 96 
تاکنون دست کم 10هزار نیروی پرستاری بازنشسته 

شده اند و هنوز استخدامی صورت نگرفته است.

از سقف توانایی سیستم درمانی گذشته ایم»
شریفی مقدم با بیان اینکه براساس شاخص های 
جهانی خدمات دهی مناسب به مردم در ازای هر 
یک هزار نفر جمعیت،10پرستار و در کشورهایی با 
سیســتم درمانی متوسط این رقم 7 تا 8 پرستار 

برای هر یک هزارنفر اســت، ادامه می دهد: طبق 
استانداردهای جهانی حداقل تعداد پرستار در نظر 
گرفته  شده برای یک هزار نفر، سه پرستار است که 
در حال حاضر این رقم در کشــور ما 1/5پرستار 
است که حتی اگر در خوشبینانه ترین حالت این 
تعداد دو برابر نیز بشود، مردم ما می توانند حداقل 
50 درصد خدمات پرســتاری مورد نیاز خود را 

دریافت کنند. 
وی می افزایــد: نتیجه تعداد کم پرســتاران در 
سیستم بهداشــت و درمان کشورمان، از یکسو 
فشار کار زیاد به نیروی پرستاری، فرسوده شدن 
و از چرخه خارج    شــدن پرستارانی است که در 
نظام درمان کشــور کمترین حقوق را دریافت 
می کنند و از سوی دیگر در وضعیت فعلی شاهد 

افزایش مرگ ومیر بیماران در کشور هستیم. 

شهادت 60 پرستار در جبهه سالمت »
به گفتــه وی، بــا توجه بــه اینکــه در بخش 
مراقبت های بیمارســتانی از بیمــاران کرونایی، 
بیشترین کار برعهده پرستارهاست، تاکنون بیش 
از 60نفر از پرســتاران کشور در جبهه سالمت به 
شــهادت رســیده اند که این آمار نسبت به کادر 
پرســتاری در دنیا قابل توجه است. در حالی که 
سایر کشــورها عالوه بر افزایش نیروی پرستاری 

در بیمارستان ها به روش های مختلف به پرستاران 
انگیزه می دهند. به عنوان مثال کشور آلمان عالوه 
بر افزایش نیروی پرستاری، حقوق روزانه پرستاران 
را 2/5 برابر افزایش داده اســت، اما تنها کاری که 
دولت ما در این 9 ماه برای پرســتاران انجام داده، 

دادن وعده های غیرواقعی بوده است. 
دبیرکل خانه پرستار ایران ادامه می دهد: براساس 
آمار غیررســمی در 9 ماه گذشته حداقل 5هزار 
نیروی پرستاری در کشــور ترک شغل کرده اند؛ 
یعنی نه تنها به تعداد نیروهای پرســتاری کشور 
افزوده نشده بلکه تعداد آن ها کاهش یافته و فشار 

کار نیروی  پرستاری افزایش یافته است. 
شریفی مقدم با اشــاره به اینکه قانون فصل نهم 
)برنامه پنجم توسعه( خدمات مدیریت کشوری 
مربوط به سال 9۳ بوده که برای بیشتر کارکنان 
دولت اجرا شــده است، می گوید: اکنون که پس 
از 6 سال قرار اســت وزارت بهداشت این قانون 
را بــرای پرســتاران اجرا کنــد، آن را در بوق و 
کرنا کرده اســت. همچنیــن پرداخت معوقاتی 
که از ســوی وزارت بهداشت اعالم شده مربوط 
به ســال گذشــته بوده، اما اکنون منت آن را بر 
سر پرســتاران می گذارند و مبلغی که به عنوان 
فوق العاده ویژه مطرح کرده اند هنوز به پرستاران 
نداده اند، اما متأسفانه در خبر ها به گونه ای اعالم 

می شــود که مردم تصور می کنند همه توجهات 
به کادر پرستاری کشــور است و انتظار آن ها از 
پرستاران زیاد می شــود، در حالی که پرستاران 
پایین ترین حقوق را در ســطح کارکنان دولت 

دریافت می کنند. 

اختصاص بودجه به نام پرستاران، به کام...»
وی ادامه می دهد: با توجه به شیوع کرونا و کاهش 
درآمد بیمارستان ها، طی یک سال گذشته کارانه 
پرستاران و سایر کادر درمان پرداخت نشده است 
و به تازگی آقای نوبخــت اعالم کرده اند از محل 
یارانه ها 11هزارو 500 میلیارد تومان برای کارانه 
کادردرمان اختصاص یافتــه و به زودی پرداخت 
خواهد شد. این در حالی است که به مراتب کمتر 
از 10درصد آن به 110هزار پرستار خواهد رسید 
که در خوشبینانه ترین وضعیت ماهیانه یک میلیون 
تومان می شــود و 90 درصد دیگر این بودجه به 
سایر کادر درمان می رسد، اما متأسفانه منت آن 
را بر ســِر پرســتاران می گذارند که مجموع این 
رفتارهای مســئوالن در وزارت بهداشت موجب 
خستگی مضاعف پرستاران در این شرایط دشوار 
شده اســت و هر روز بر گالیه مندی و نارضایتی 
آن هــا می افزاید، اما با همه این مشــکالت برای 

سالمت مردم از جان و دل کار می کنند. 

گالیه های دبیرکل خانه پرستار ایران در گفت وگو با قدس

پرستاران را دریابید...

براساس آمار 
غیررسمی در 9 ماه 

گذشته دست کم 
5هزار نیروی 

پرستاری در کشور 
ترک شغل کرده اند

بــــــرش
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))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی حوزه ثبت تایباد((
نظربه دستورمواد۱و۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب ۱۳۹۰,۹,۲۰امالک 
متقاضیان که درهیات موضوع ماده یک قانون مذکورمستقردربخش ۱۴مشهدواحدثبتی شهرستان تایبادموردرسیدگی 

وتصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرزورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
آقای حسن یعقوبی فربه شناسنامه شماره۸۵کدملی ۰۷۴۹۳۶۶۷۸۸صادره تایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم مشاع 
ازششدانگ یکباب منزل به مساحت ۳۰۱,۶۲مترمربع پالک شماره ۹۸۸فرعی از۲۵۱اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش ۱۴مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروقسمتی ازپالک کالسه۹۸/۳۲۰
آقای محمدیعقوبی فربه شناسنامه شماره ۱۹۱۹کدملی ۰۷۴۹۷۷۴۸۲۷صادره ازتایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم 
مشاع ازششدانگ یکباب منزل به مساحت۳۰۱,۶۲مترمربع پالک شماره۹۸۸فرعی از۲۵۱اصلی واقع درخراسان رضوی 
بخش۱۴مش��هدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروقسمتی ازپالک کالسه ۳۲۱_۹۸

آقای علی یعقوبی فربه شناسنامه شماره ۸۸۴۹کدملی ۰۷۴۸۴۲۸۱۱۹صادره ازتایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم مشاع 
ازشش دانگ یکباب منزل به مساحت ۳۰۱,۶۲مترمربع پالک شماره ۹۸۸فرعی از۲۵۱اصلی واقع درخراسان رضوی 
بخش ۱۴مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروقسمتی ازپالک کالسه ۳۲۲_۹۸

آقای احمدیعقوبی فربه شناسنامه شماره ۴۱۱کدملی۰۷۴۹۴۰۷۸۲۴صادره تایبادفرزندحسین دریکدانگ ونیم مشاع 
ازشش��دانگ یکباب منزل به مساحت۳۰۱,۶۲مترمربع پالک شماره ۹۸۸فرعی از۲۵۱اصلی واقع درخراسان رضوی 

بخش۱۴مشهدحوزه ثبت ملک تایبادازمحل تمامت مالکیت حسین یعقوبی فروتمامت پالک کالسه۹۸-۳۲۳
لذابه موجب ماده۳قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده۱۳آئین نامه مربوطه 
این آگهی دردوبت به فاصله۱۵روزازطریق روزنامه کثیراالنتشارمنتش��رتادرصورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم 
شده اعتراض داشته باشندبایدازتاریخ انتشاراولین آگهی تادوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایند.
معترضین بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
نمایندوگواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم 
قطعی دادگاه است ودرصورتیکه اعتراض درمهلت قانونی واصل نگرددیامعترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل ارائه نکنداداره ثبت مبادرت به صدورسندمالکیت مینمایدوصدورسندمالکیت مانع ازمراجعه متضرربه 

دادگاه نیست. آ-۹۹۰۸۰۱۲
تاریخ انتشاراول:۱۳۹۹,۷,۲۹
تاریخ انتشاردوم:۱۳۹۹,۸,۱۴

رئیس ثبت اسنادوامالک تایباد_غالمرضاآقازاده

هیات موضوع قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون  تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی  برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۶۷۷۸مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای مهبد صابون چی فرزند محسن به شماره شناسنامه ۲۰۷۶۲ صادره از تهران در قریه پستک 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۱۲۳/۴۰متر مربع پالک فرعی ۶۸۴۱ از اصلی ۵۶ 
مفروز مجزی از پالک ۳۳ و ۳۴ از اصلی ۵۶ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای رضا حسینی 

خرطومی محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱۸۹۱  آ-۹۹۰۸۰۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۳۹۹/۰۷/۲۹

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ 
حسین اسالمی کجیدی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9604224
به موجب پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۴۲۲۴ مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم شراره موسی زاده آغوئی نام 
پدر: محمدعلی تاریخ تولد: ۱۳۵۶/۰۵/۲۵ شماره ملی: ۰۹۳۸۷۶۶۰۴۱ شماره شناسنامه: ۳۷۹ باستناد سند ازدواج 
شماره ۳۰۲۵- ۱۳۷۵/۰۸/۱۴ تنظیمی دفتر ازدواج شماره ۳۱ شهر مشهد جهت وصول تعداد ۴۰۰ عدد سکه تمام 
بهار آزادی علیه آقای احمد وفائی نیا نام پدر: غالمحسین محل صدور: مشهد تاریخ تولد: ۱۳۴۹/۰۳/۲۸ شماره ملی: 
۰۹۴۱۸۱۳۷۷۰ ش��ماره شناسنامه: ۳۳۶ اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست 
بستانکار وارده به شماره ۱۸۵۷۷- ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک ثبتی ۱۹۹ فرعی از ۳۴ اصلی 
بخش ۱۰ مش��هد بازداش��ت گردید و برابر وارده ش��ماره ۳۹۷۹۲- ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ و ۴۰۰۹۶- ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ هیئت 

کارشناسی رسمی دادگستری: عرصه و اعیان بصورت جداگانه محاسبه گردید:
ملک واقع در سه راه فردوسی- بلوار شاهنامه- شاهنامه ۱۷ )جاده قدیم قوچان- طوس ۱۹۱ گلستان ۱۰- قطعه آخر 
س��مت چپ میباشد عرصه: بر اساس سند ارائه شده شماره ۷۸۰۲۹۳- ۱۳۹۶/۰۴/۲۴ سه دانگ مشاع از ششدانگ 
عرصه و اعیان بنام مدیون یک قطعه زمین به مساحت ۱۷۱۹ مترمربع دارای پالک ۱۹۹ فرعی از ۳۴ اصلی بخش 

۱۰ مشهد با کاربری مزروعی بیشه زار و دیوارکشی و محوطه سازی و دارای استخر کاشیکاری با حدود ۷۰ مترمکعب 
دارای حدود ۸۰ اصله درخت مثمر و غیرمثمر با سنین مختلف و نیم ساعت آب از چاه موتور در مدار ۷ روز )بر اساس 
قولنامه ارائه شده( و امتیاز آب و برق و گاز میباشد پس از بازدید و تحقیقات محلی و با توجه به موقعیت ملک و نوع 
کاربری و متراژ و امکانات رفاهی و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری ارزیابی به شرح ذیل ارائه میگردد. در حال حاضر 
قیمت هر مترمربع از زمین فوق ۴/۵۰۰/۰۰۰ ریال چهار میلیون و پانصد هزار ریال و ارزش زمین عرصه به مساحت 
۸۵۹/۵ مترمربع معادل ۳/۸۶۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال استخر و دیوارکشی و محوطه سازی ۹۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و با لحاظ 
نمودن آب در مجموع قیمت کل معادل ۴/۸۵۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه و هفت میلیون و 

هفتصد و پنجاه هزار ریال برآورد میگردد و اصالت سند و مدارک ابرازی با ارائه دهنده میباشد
اعیان: اعیان احداثی در داخل ملک که یک بنای ویالیی با نمایی از جنس سرامیک و اسکلت فلزی و سقف شیروانی 
در دو طبقه اس��ت. مس��احت طبقه همکف ساختمان حدود ۷۵ مترمربع اس��ت و شامل پذیرایی آشپزخانه اوپن با 
کابینت هایی از جنس ام دی اف و یک اتاق خواب با سرویس بهداشتی مستقل است در طبقه اول که دسترسی به 
آن از یک راه پله فلزی خارج از بنا فراهم میگردد شامل یک سالن پذیرایی به متراژ مشابه طبقه همکف است. کف بنا 
در طبقه همکف سرامیک و در طبقه اول سنگ است و دیوارها در طبقه همکف رنگ شده و در طبقه اول از جنس 
آجر و ام دی اف است و عمر ساختمان در حدود ۷ سال تخمین زده می شود و در هنگام بازدید باغ در تصرف آقای 
وفائی نیا میباشد با توجه به وضعیت معامالت امالک مشابه و با در نظر گرفتن جمیع موارد از جمله شکل هندسی و 
کیفیت و قدمت بنا و با فرض عدم بدهی ملک به کلیه مراجع ذیصالح و سایر عوامل مؤثر در قیمت گذاری در حال 
حاضر ارزش فقط اعیان احداثی بصورت یک بنای دو طبقه به مبلغ ۳/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل سیصد و هشتاد 

میلیون تومان اعالم میگردد.
حدود اربعه برابر استعالم از واحد ثبتی: شماالً غیره بطول ۹۰/۵۰ متر به کوچه بن بست شرقاً به دیوار بطول ۱۹ متر به 
۳۴ اصلی جنوباً دیواریست به طول ۹۰/۵۰ متر به ۳۴ اصلی غرباً به دیوار بطول ۱۹ متر به ۳۴ اصلی ضمناً مبلغ عرصه 
و اعیان جمعاً ۸/۶۵۷/۷۵۰/۰۰۰ ریال ارزیابی که مبلغ ۳۴۶/۳۱۰/۰۰۰ ریال حق مزایده و مبلغ: ۴۳۲/۸۸۷/۵۰۰ ریال 
نیم عش��ر که طبق تبصره ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در 
روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۷ در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته 
خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهیهای 
مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل 
رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد 
رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ 

پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف ۳۴۴
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۴  آ-۹۹۰۸۴۹۱

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول 9802466
آقای س��یدمحمود هدایتی نام پدر: سیدحس��ین تاریخ تولد: ۱۳۶۱/۰۶/۲۵ ش��ماره ملی: ۰۹۰۱۲۶۵۵۲۷ ش��ماره 
شناسنامه: ۲۷۴۰ به استناد شماره چک: ۵۹۷۳۵۶، تاریخ چک: ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ اجرائیه ای تحت کالسه ۹۸۰۲۴۶۶ 
در قبال مبلغ ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دو میلیارد و پانصد میلیون ریال( علیه آقای ماش��اءاله جاللیان صداقتی نام 
پدر: حسین تاریخ تولد: ۱۳۳۶/۰۵/۰۹ شماره ملی: ۰۹۳۹۴۱۴۱۸۱ شماره شناسنامه: ۱۴۰۱ صادر نموده که پس از 
ابالغ اجرائیه در مورخه ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ بنا به تقاضای بستانکار طی وارده ۵۲۴۸- ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ چهار دانگ مشاع از 
ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۱ فرعی از ۵۹۷۸ اصلی بخش ۲ مشهد ملکی مدیون فوق الذکر بازداشت گردید 

که توسط کارشناس محترم دادگستری ارزیابی که به شرح ذیل میباشد:
از محل ملک به آدرس مشهد خیابان امام رضا، امام رضا ۶ هتل سفرا بازدید و با بررسی های انجام شده در زمان بازدید 
بنا به اظهارات بهره بردار فعلی، آقای ماش��اءاله جاللیان صداقتی )مدیون( ملک موضوع پرونده را به آقای عظیم زاده 

واگذار نموده و هنوز مراحل انتقال رسمی سند مالکیت صورت نپذیرفته است.
عرصه ملک با مساحت ۲۰۲/۴۴ مترمربع دارای کاربری مسکونی بوده و ساختمان در حال حاضر با عنوان هتل سفرا 
در حال بهره برداری میباشد. اعیان موجود برابر تصویر پایانکار بهره برداری ارائه شده شامل دو طبقه زیرزمین، یک 
طبقه همکف و شش طبقه روی همکف می باشد. طبقه منهای ۲ دارای زیربنا ۱۸/۵ مترمربع با کاربری اقامتی، انباری، 
طبقه منهای یک با زیربنا حدود ۲۰۲ مترمربع دارای فضاهای غذاخوری، آشپزخانه، تأسیسات و سرویس بهداشتی، 
طبقه همکف به مساحت زیربنا ۱۹۲/۵ مترمربع شامل پذیرش، البی، اتاق های اداری و نمازخانه، طبقه اول با مساحت 
زیربنا حدود ۲۱۹ مترمربع شامل هفت اتاق، طبقه دوم تا طبقه پنجم هر کدام با مساحت زیربنا ۲۱۵ مترمربع و هر 
طبقه دارای هفت اتاق، طبقه ششم با مساحت ۴۹/۵ مترمربع دارای یک اتاق به صورت اقامتی و ۲۵ مترمربع انباری 

میباشد. جمع کل زیربنا حدود ۱۵۶۹ مترمربع میباشد.
واحدهای منهای یک با کف سنگ و دیوارها کاشی طرح دار، واحد همکف با کف سرامیک، دیوارها تا یک متر سنگ 
و مابقی ترکیب کاغذ و نقاشی بوده و سمت نما کاماًل شیشه سکوریت اجرا گردیده است. طبقات فوقانی تا ارتفاع یک 
متر کاشیکاری و مابقی به صورت کاغذ دیواری میباشد. سیستم گرمایش ساختمان، رادیاتور با موتورخانه مرکزی و 
سیستم گرمایش کولرگازی بوده و نمای ساختمان به صورت پوشش سیمان سفید میباشد و در زمان بازدید قسمتی 
از نما جهت بازسازی تخریب گردیده است. ساختمان با قدمت حدود ۲۰ سال دارای دو عدد انشعاب برق، دو عدد 

انشعاب آب و دو عدد انشعاب گاز میباشد.
در روز بازدید بنا به اظهار بهره بردار، ملک در تصرف مدیون نبوده و به شخص ثالث )آقای عظیم زاده( واگذار گردیده است.

نظریه کارشناسی:
با توجه به بررسی میدانی انجام شده و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر از جمله قدمت، قیمت امالک مشابه و موقعیت 
مکانی ملک، ش��رایط روز بازار معامالت، ارزش شش��دانگ عرصه و اعیان ملک مذک��ور، بدون لحاظ کردن هرگونه 
بدهی های احتمالی به اش��خاص حقیقی و حقوقی برابر ۲۱۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )دویس��ت و پانزده میلیارد ریال 

معادل بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون تومان( برآورد و اعالم میگردد.
پالک موصوف برابرنامه ۱۳۹۸۸۵۶۰۶۰۰۳۰۰۸۰۲۷ مورخه ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ دفتر بازداشتی یک مورد بازداشت دائم 
بموجب دس��تور ش��ماره ۱۳۹۸۰۵۸۰۶۰۹۳۰۰۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ صادره از شعبه سوم اداره اجرای اسناد 

رسمی مشهد دارد و حدود اربعه آن بدین شرح میباشد:
به حدود: شماالً: در دو قسمت اول درب و دیوار است بطول )۱۲/۰۵( دوازده متر و پنج سانتیمتر به امام رضا ۶ دوم 
دیواریست بصورت پخ بطول )۲/۳۴( دو متر و سی و چهار سانتیمتر به امام رضا ۶ شرقاً: دیواریست بطول )۱۳/۱۸( 
س��یزده متر و هجده س��انتیمتر به کوچه جنوباً: در دو قسمت اول دیواریس��ت بطول )۱۰/۷۲( ده متر و هفتاد و دو 
س��انتیمتر به کوچه بن بس��ت دوم دیوار بدیوار بطول )۲/۷۳( دو متر و هفتاد و سه سانتیمتر به پنج هزار و نهصد و 
هفتاد و نه اصلی غرباً: دیوار بدیوار بطول )۱۶/۳۰( ش��انزده متر و س��ی سانتیمتر به شماره یک فرعی از پنج هزار و 

نهصد و هفتاد و شش اصلی
که با توجه به توضیحات فوق میزان ۳۷ س��هم مش��اع از ۴۰۰۰ سهم مش��اع از ۶۰۰۰ سهم ششدانگ پالک ثبتی 
مذک��ور با توجه به اصل طلب بس��تانکار و حقوق دولتی و حق حراج در قبال مبل��غ ۱/۹۸۸/۷۵۰/۰۰۰ ریال در روز 
سه ش��نبه مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ از س��اعت ۹ الی ۱۲ ظهر در محل شعبه سوم اجرای اسناد رسمی مشهد واقع در 
محل شعبه سوم اجرای ثبت مشهد واقع در خیابان امام خمینی جنب بانک ملی مرکزی کوچه ثبت از طریق مزایده 

به فروش می رسد.
ضمناً مبلغ ۷۹/۵۵۰/۰۰۰ ریال حق مزایده و نیم عشر بمبلغ ۹۹/۴۳۷/۵۰۰ ریال می باشد.

مزایده از مقدار و مبلغ اعالمی ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد شد. همچنین 
پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض 
شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های 
قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در ساعت 

تعیین شده برگزار میگردد.
همچنین ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت در روز مزایده بوده و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است و چون مورد مزایده به صورت مشاعی میباشد اداره 

اجرای اسناد رسمی هیچگونه تعهدی در قبال تخلیه و تحویل مورد مزایده ندارد. م.الف۳۹۱  آ-۹۹۰۸۵۳۶
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۸/۱۴

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه 9603567
بموجب پرونده اجرایی کالسه ۹۶۰۳۵۶۷ خانم سیده فرزانه محمدیان مشهدی نام پدر: سیدمجتبی تاریخ 
تولد: ۱۳۶۶/۰۴/۰۱ ش��ماره ملی: ۰۹۴۶۱۱۹۵۱۱ ش��ماره شناس��نامه: ۱۱۷۴۴ جهت وصول دویست عدد 
س��که طالی تمام بهار آزادی باس��تناد س��ند ازدواج ش��ماره ۱۴۹- ۱۳۹۵/۰۷/۰۳ دفترخانه ازدواج شماره 
۵۱ مش��هد علیه آقای محمدمهرداد فرحدوس��ت نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: ۱۳۶۳/۰۶/۲۴ شماره ملی: 
۰۹۴۰۰۵۲۵۴۷ شماره شناسنامه: ۲۸۹۳ مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه فوق در اداره 
اجرای ش��عبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مش��هد تشکیل و پس از ابالغ اجرائیه به مدیون به درخواست 
بستانکار طی وارده ۱۸۱۷۶- ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ یکصد و بیست و هشت ممیز سه هزار و سیصد و سی و سه ده 
هزارم س��هم مش��اع از ششصد و چهل سهم عرصه و اعیان متن سهم: یک قسمت از سه قسمت ۳۸۵ سهم 
مش��اع از ۶۴۰ س��هم ششدانگ عرصه و اعیان پالک ثبتی ۱ فرعی از ۴۷۷۴ اصلی بخش یک مشهد )پالک 
ثبتی یک فرعی از چهار هزار و هفتصد و هفتاد و چهار اصلی بخش یک مش��هد( به نشانی: مشهد- خیابان 
امام خمینی ۳۰- نبش کوچه س��وم بن بس��ت )ش��ادان( پالک ۱۱۱ به مالکیت محمدمهرداد فرحدوس��ت 
بازداش��ت که برابر گزارش هیئت کارشناس��ان رسمی دادگستری وارده به ش��ماره ۷۹۰۲- ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ 

و ۲۰۵۸۴- ۱۳۹۹/۴/۰۷:
با عنایت به بازدید محلی و بررسی های بعمل آمده و همچنین تصاویر مدارک و مستندات ارائه گردیده محل مورد نظر 
به مساحت عرصه حدود )۳۱۰( سیصد و ده مترمربع که پس از بر اصالحی به مساحت اصالحی به مساحت )۲۵۲( 
دویست و پنجاه و دو مترمربع شامل متحد ثانی بصورت همکف و طبقه اول با سازه آجری با قدمت حدود ۴۰ سال 
س��اخت بصورت سه واحد تجاری به مساحت ۴۷ مترمربع در همکف و یک واحد مسکونی واقع در مشهد- خیابان 
امام خمینی ۳۰- نبش کوچه سوم بن بست )شادان(- پالک ۱۱۱ می باشد. علی ایحال با توجه به مراتب اخیرالذکر 
و با در نظر گرفتن عدم واگذاری سرقفلی و هرگونه بدهی های احتمالی به کلیه مراجع ذیصالح و اشخاص حقیقی 
و حقوقی و در صورت امکان نقل و انتقال قانونی و با در نظر گرفتن موقعیت محلی و مکانی، ممر دسترسی، قیمت 
متعارف معامالتی امالک مش��ابه و همچنین س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی ارزش ششدانگ محل مورد اشاره جهت 
پایه مزایده به مبلغ ۳۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ )س��ی و دو میلیارد( ریال و مالکیت ۱۲۸/۳۳۳۳ س��هم مشاع از ۶۴۰ سهم 
ششدانگ پالک ثبتی مورد اشاره مبلغ ۶/۴۱۶/۶۶۵/۰۰۰ )شش میلیارد و چهارصد و شانزده میلیون و شصت و پنج 

هزار( ریال می باشد.
برابر گزارش مأمور اجرا وارده به ش��ماره ۳۷۳۴۱- ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ تصرفات پلک ثبتی مربوطه بدین ش��رح می باشد: 
)ضمن��اً ملک فوق دارای س��ه دربند مغازه ک��ه یکی از مغازه ها دودربندی و دو مغازه دیگر یک دربندی و قس��مت 

مس��کونی می باشد.( ۱- قسمت مس��کونی در تصرف آقای مهدی فاضلی )به اظهار خودش( بعنوان مستأجر است 
که از دادن اطالعات بابت مبلغ اجاره و تاریخ انقضای قولنامه خودداری نمود. ۲- مغازه دو دربندی در تصرف آقای 
رجب گرامی فر بعنوان مستأجر )به اظهار خودش( می باشد که نامبرده اظهار نمود مغازه را از آقای علی اکبر صفری 
اجاره نموده و ایشان فعاًل مریض هستند و امکان ارائه مدارک سرقفلی میسور نیست )آقای علی اکبر سفری مغازه 
را سرقفلی نموده است( ۳- مغازه وسط در تصرف آقای امید حمامی پسر آقای مهدی حمامی می باشد که نامبرده 
اظهار نمود پدرش مغازه را برابر اس��ناد ش��ماره ۶۸۴۳۶- ۱۳۶۹/۰۴/۰۷ و ۶۸۴۳۵- ۱۳۶۹/۰۳/۲۹ دفتر ۵۲ مشهد 
س��رقفلی نموده ۴- مغازه آخر در تصرف خانم مرضیه س��زاوار دستوری بعنوان سرقفلی به موجب سند ۱۶۸۳۱۴- 

۱۳۹۳/۱۲/۲۰ دفتر ۲۱ مشهد.
ح��دود اربع��ه ملک طبق اعالم مس��ئول بایگانی حوزه ثبت ملک مش��هد ناحیه ی��ک وارده به ش��ماره ۳۵۸۷۳- 
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ بدین شرح می باشد: شماالً: درب و دهنه دکاکین محدود است به شارع عام کوچه کالب اعتبارالسلطنه 
شرقاً دیواریست به زمین مجزی شده از مورد ثبت محل یکباب منزل و دو دربند دکان شماره های ۴۷۷۲ الی ۴۷۷۴ 
جنوباً دیوار بدیوار منزل ۴۷۶۶ اصلی خلیل عظیمی غرباً دیوار با دو درب محدود اس��ت به ممرخاص اش��تراکی با 
چهار منزل دیگر. همچنین برابر اعالم واحد ثبتی وارده بشماره ۳۵۸۵۸- ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ پالک ثبتی مذکور بازداشتی 

دیگری ندارد.
که با توجه به مطالبات بس��تانکار و هزینه ها مقدار ۱۲۸/۳۳۳۳ سهم مشاع از ۶۴۰ سهم ششدانگ پالک ثبتی 
در قبال قس��متی از طلب به مبلغ ۶/۴۱۶/۶۶۵/۰۰۰ ریال مزایده خواهد ش��د ضمناً مبلغ ۲۵۶/۶۶۶/۶۰۰ ریال 
حق مزایده و نیمعش��ر به مبلغ ۳۲۰/۸۳۳/۲۵۰ ریال میباش��د که طبق تبصره ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا بعهده 
برنده مزایده میباش��د و مزایده بمقدار فوق از مبلغ ۶/۴۱۶/۶۶۵/۰۰۰ ریال از س��اعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر در 
روز یکش��نبه مورخه ۱۳۹۹/۸/۲۵ در محل ش��عبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد 
فروخته خواهد ش��د. ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اشتراک و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آ نها معلوم ش��ده یا 
نشده بعهده برنده مزایده است و هزینه های قانونی طبق مقررات وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی 
روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین شده برگزار می گردد. مزایده در آدرس خیابان امام 
خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت 
در مزای��ده من��وط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده به صن��دوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده 

قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف ۳۹۳  آ-۹۹۰۸۵۶۵
سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهمد

 محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9901799
به موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۱۷۹۹ خانم نفیسه سیدی نام پدر: علی تاریخ تولد: ۱۳۶۴/۰۱/۰۲ شماره ملی: 
۰۹۴۵۴۷۶۶۷۱ ش��ماره شناس��نامه: ۸۰۲۵ جهت وصول تعداد ۲۰۰ عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای مسعود 
ارجمندکیان نام پدر: محمدرضا تاریخ تولد: ۱۳۶۲/۰۵/۳۱ شماره ملی: ۰۹۴۱۶۰۸۷۰۰ شماره شناسنامه: ۲۰۸۶ به 
اس��تناد س��ند ازدواج ۱۰۸۲۵- ۱۳۸۹/۰۱/۲۶ دفترخانه ازدواج ۱۱۱ شهر مشهد استان خراسان رضوی مبادرت به 
صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالس��ه فوق در ش��عبه دوم اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد تشکیل و اجرائیه در 
تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به مدیون ابالغ گردید سپس برابر درخواست بستانکار وارده به شماره ۲۴۱۱۵- ۱۳۹۹/۰۴/۱۶ 
خودروی سواری سپند پی کی ای مدل ۱۳۸۴ به شماره انتظامی ۵۷۱ ط ۴۴ ایران ۳۶ در قبال ۱ سکه توقیف گردید 

و طبق گزارش کارشناس رسمی دادگستری بشماره وارده ۴۳۶۳۳ – ۹۹/۶/۲۳ به شرح ذیل:
مشخصات خودرو: سپند پی کی آی مدل ۱۳۸۴ نقره ای آبی به شماره انتظامی ۴۴ ط ۵۷۱- ۳۶، متوقف در پارکینگ 
کرامت، جلو پنجره و کله چراغ جلو س��مت راس��ت و گلگیر جلو سمت راست آسیب دیده، دور بدنه ماشین خط و 
خش و آثار خوردگی دارد. سقف و درب موتور رنگ پریدگی و جزیی فرورفتگی دارد. دارای ۴ حلقه رینگ و الستیک 
معمولی با کارایی ۵۰ درصد و فاقد گلگیر الکی روی چرخ ها می باش��د. س��پر عقب و چراغ خطر عقب س��مت چپ 
شکس��ته و درب صندوق عقب آسیب دیده، تزیینات و تودوزی صندلی های داخلی نامناسب و فرسوده و فاقد آنتن 
است. دستگیره بیرونی درب عقب سمت راست شکسته و فاقد زه ضربه گیر روی درب ها می باشد. به علت دشارژ بودن 
باتری انجام تست فنی و مکانیکی از موتور مقدور نبود. با عنایت به موارد فوق و در صورت صحت و برابری مشخصات 
فوق با سوابق شماره گذاری و نبود منعی در فروش وسیله فوق ارزش پایه روز خودرو فوق به مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ 

ریال معادل بیست و دو میلیون تومان اعالم می گردد.
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۷ از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مش��هد: مش��هد خیابان امام خمینی ۲۸ کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد 
شعبه دوم اداره اجرا از مبلغ پایه مبلغ ۲۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد 
نقداً فروخته خواهد ش��د. ضمناً مبلغ نیم عش��ر دولتی ۱۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مبلغ حق مزایده ۱۳/۲۰۰/۰۰۰ 
ریال میباش��د و طبق ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا هزینه های قانونی طبق مقررات از خریدار وصول خواهد ش��د. 
همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. 
همچنین ش��رکت در مزایده من��وط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه مزایده ب��ه صندوق ثبت بوده و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف ۳۹۶  آ-۹۹۰۸۵۷۱
تاریخ انتشار آگهی: ۱۳۹۹/۸/۱۳

سرپرست اداره اجرای اسناد رسمی مشهد
 محمدرضا اجتهادی عرب

مدرك موق���ت تحصیلی اینجان���ب محمدرضا توكلو 
به ش���ماره ملی٠٩٢٠٤٨٢٣٩٢ در مقطع كارشناسی 
مكانی���ك ص���ادره از دانش���گاه آزاد اس���امی واح���د 
بیرجند به ش���ماره ١٠٩٢٦٩٩ مفق���ود گردیده و فاقد 

اعتبار می باشد.

,ع
99
08
60
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگه س���بز کامیون بن���ز 1921L/45 به رن���گ نارنجی 
مدل 1355 به ش���ماره موت���ور 3359101011634 به 
شماره شاسی 34932114161775 وشماره پاک 13 
ع 196 ایران 86 به نام ابوالقاس���م باقری مفقود واز 

درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
08
60
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی خودروی س���ایپا132 مدل 
1393 رنگ س���فید به شماره انتظامی 492و51 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 5288158 و ش���ماره شاس���ی 
NAS421100E1175250 ب���ه مالکیت محمد حس���ین 
اش���رف زاده نی���ک مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
08
59
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پاک���ت نوع وانت سیس���تم تویوتا تی���پ 2000 مدل 
1985 ب���ه رن���گ آب���ی معمول���ی ب���ه ش���ماره موت���ور 
669838ب���ه ش���ماره شاس���ی YN570008363 ب���ه 
ش���ماره پ���اک 498ل31 ایران 95 بن���ام نعمت اله 
براهوئ���ی مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باش���د . ,ع
99
08
58
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
08
60
2

ب���رگ س���بز خودرو س���واری پ���ژو پارس م���دل 1387 
به ش���ماره موتور 12487039837 و ش���ماره شاسی 
NAAN01CA18E703264 به شماره انتظامی 257 
س 22 ایران 12 به مالکیت امید هادی زاده قوچانی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس���نامه )ب���رگ س���بز(وکارت پاک  نوع س���واری 
سیس���تم س���ایپا تیپ SE131 رنگ سفید مدل 1398 
به شماره موتور M 13/ 6358520 به شماره شاسی 
NAS411100K3562075 ب���ه ش���ماره پ���اک 944 م 
34 ایران 95 بنام نیک بخت توتازهی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .  ,ع
99
08
57
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پراید م���دل 1385 رنگ س���بز 
ای���ران  929س26  انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه  متالی���ک 
شاس���ی  ش���ماره  و   1496511 موت���ور  ش���ماره    12
S1412285818674 ب���ه مالکی���ت محس���ن عب���اس 
پ���ور مقدم مفق���ود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
08
58
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 ب���رگ س���بز،کارت و بیم���ه نامه موتور س���یکلت 
موت���ور  ش  ب���ه   479-18966 پ���اک  ش  ب���ه 
تن���ه  ش  ب���ه   NDR125*0509A3 A7
NDR***125A88069 A7 بن���ام مهدی خدایی 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط است.

,ع
99
08
60
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز، سند کمپانی و کارت موتور تکتاز125 مدل 
1393 رن���گ آبی به ش���ماره انتظام���ی 35418/772  
ش���ماره موتور 0124NEJ021824 و ش���ماره شاس���ی 
N51***125G9306466 ب���ه مالکی���ت س���ید عب���اس 
تق���ی زاده مفق���ود گردی���ده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
08
61
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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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 حی یا قیوم

حمله عوامل وابسته به داعش در اتریش 19 کشته و زخمی برجا گذاشت

سمفونی گلوله ها در خیابان های وین
  جهان  ویــن، پایتخت اتریش با عنوان پایتخت 
موسیقی اروپا هم شناخته شده است. اما خیابان های 
این شهر در شب وروز دوشنبه به جز صدای گلوله، 
صدای دیگری را نمی شنید. در حمله  ای که بامداد 
سه شنبه به یک کنیســه و چند رستوران صورت 
گرفت، وزارت کشور اتریش اعالم کرده است پنج 
 شهروند کشــته شــده اند. این در حالی است که 
۱۴ مجروح نیز در بیمارســتان های وین بستری 
هستند. وزیر کشــور اتریش بامداد سه شنبه سوم 
نوامبر )۱۳ آبان( اعالم کرد مهاجم عامل حمالت 
مرگبار در وین یکی از هواداران داعش بوده است. 
کارل نهامر در کنفرانسی خبری گفت: در این حمله 
حداقل یک تروریســت دست داشته و او عالوه بر 

دو سالح گرم، یک قمه نیز به همراه داشته است.

ســاعاتی بعد وزیر کشــور اتریش بــا ارائه نتایج 
تحقیقات درباره این حمله اعالم کرد فرد مهاجم 
۲۰ ســاله بوده و همزمان تابعیت اتریش و کشور 
مقدونیه )مقدونیه شمالی( را داشته است. وی حتی 
در ســال ۲۰۱۹ و به دلیل تــالش برای رفتن به 
سوریه از سوی دادگاهی در اتریش محکوم شده بود.

جست وجوهای خانه به خانه در پایتخت وین برای 
پیدا کردن همدستان مهاجم ادامه داشت و شماری 
از ساکنان این شهر بازداشت شده اند. بنابه به اعالم 
مقامات وزارت کشور خانه فرد مهاجم نیز تفتیش 
شــده است. پلیس دســت کم چهار مظنون را در 

بازداشت دارد.
سباســتین کورتس، صدر اعظم اتریش هم گفت: 
»ما پیگیری خواهیم کرد. ماجرا را دنبال می کنیم 

و تمام عامالن، تحریک کنندگان و همدســتان را 
مجازات می کنیم. هیچ اختالفی میان مسیحیان و 
مسلمانان یا میان اتریشی ها و مهاجران وجود ندارد. 
این نبرد میان کســانی است که صلح می خواهند 
و گروه اندکی اســت که دنبال جنگ هستند. این 
نبردی میان تمدن و بربریت اســت و ما با عزم با 

آن می جنگیم«.

مــوج جدید حمــالت در اروپا پس از آن شــروع 
 شــد که امانوئــل مکــرون از توهین کنندگان به 
پیامبر اکرم)ص( حمایت و با نمایش کاریکاتورهای 
موهن در خیابان های پاریــس موافقت کرد. این 
رفتار مکرون با واکنش رسمی مقامات کشورهای 
اسالمی روبه رو شد اما همزمان باعث تحریک برخی 

گروه های تکفیری در داخل اروپا نیز شد.

مکرون در گفت وگوی تلفنی با عباس: 
 قصد توهین به اسالم ©

و مسلمانان را نداشتم

ایســنا: امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه 
در گفت وگوی تلفنی با محمــود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین بر احترام به اسالم و 
جهان اسالمی تأکید کرد و گفت که او قصد توهین 
به اسالم و مسلمانان را نداشته و بین تروریسم و 
تندروی و اســالم و جهان اســالم تفــاوت قائل 
می شود. وی همچنین بر موضع ثابت پاریس درباره 
حمایت از تحقق صلح براساس راهکار تشکیل دو 
کشــور و آمادگی فرانسه برای ادامه تالش هایش 
در این جهــت تأکید کرد. عباس هم تأکید کرد، 
همــگان باید به ادیان و شــخصیت های مذهبی 
احترام گذاشته و اجازه توهین به پیامبر اکرم)ص( 
و تمام پیامبران و ادیــان را ندهند و این اقدام ها 
را محکــوم کنند. وی در عیــن حال بر مخالفت 
با افراط گری، تروریســم و خشــونت تأکید کرد.
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در تیراندازی های کابل 60 نفر کشته و زخمی  شدند

حمله داعش به دانشگاه©
جهان: در حمله به دانشــگاه کابل که چندین ســاعت طول کشید، بیش از 6۰نفر 
کشته و زخمی شدند. به گزارش طلوع نیوز روز دوشنبه دو مهاجم با دو قبضه اسلحه 
کالشنیکوف و مقادیری بمب دست ساز به دانشگاه کابل حمله کردند و در نتیجه آن 
۲۲نفر که بیشتر شان دانشجو بودند، جان باختند و بیش از ۴۰ تن دیگر، مجروح شدند. 
دو مهاجم هم کشته شدند. در پی این حمله دیروز عزای عمومی در افغانستان اعالم شد.
 مرکز اصلی درگیری، دانشــکده حقوق دانشگاه کابل بوده و در همان ابتدای حمله 
۱۴ دانشجو از سوی مهاجمان، به رگبار بسته شدند که تعدادی از آن ها جان باختند. 
۱6 دانشجو از دانشکده علوم سیاسی، دو دانشجوی حقوق و یک نظامی هم در میان 
جان باختگان این رویداد هستند. گفته می شود مهاجمان لباس نظامی بر تن داشته اند 
که جابه جا شدن آزادانه آن ها اعتراض و انتقاد محافل سیاسی کابل را در پی داشته 
است. گروهک داعش مسئولیت این رویداد را برعهده گرفته است. با وجود این امراهلل 
صالح، معاون نخست رئیس جمهور افغانستان می گوید در حمله به دانشگاه کابل، از 
تاکتیک شــبکه حقانی استفاده شده  است. او طالبان را مسئول این حمله می داند و 
می افزاید در این باره، شــواهد بسیار در دســت دارد، هرچند جزئیات بیشتری ارائه 

نکرده  است.
اما ذبیح اهلل مجاهد، سخنگوی طالبان با رد این گفته ها می گوید چنین صحنه سازی 

از سوی امراهلل صالح برای بدنام کردن طالبان است.
امراهلل صالح همواره مخالف گفت وگو با طالبان بوده و تالش داشــته است مذاکرات 

صلح به نتیجه ای نرسد.
حمله به دانشگاه کابل واکنش های جهانی را هم در پی داشته است. دفتر اتحادیۀ اروپا 

در افغانستان پرچم این نهاد را به حالت نیمه برافراشته درآورد.
از ســوی دیگر، ســفارت های آمریکا، بریتانیا و شماری از کشورهای دیگر نیز از بهر 
همبستگی با مردم افغانســتان و یادبود از قربانیان این حمله بیرق کشورشان را به 

حالت نیمه برافراشته قرار دادند.
سازمان همکاری اســالمی هم این حمله را محکوم کرده و افزوده است این سازمان 

تمام انواع »خشونت، تروریزم و افراطیت« را تحت هر شرایط و انگیزه، رد می کند.
ینس اســتولتنبرگ، دبیر کل ناتو نیز این حمله را »وحشــیانه« خوانده اســت. او 
افزوده است این حمله نشان دهنده آن است که تروریزم همه را متأثر می سازد و نیز 

نشان می دهد که مبارزه با داعش، باید ادامه یابد.
زلمی خلیل زاد، فرستاده ویژه آمریکا در افغانستان هم در صفحه توییترش حمله به 
دانشگاه کابل را »وحشیانه« خوانده  است. او البته افزوده است این حمله یک فرصت 
برای طالبان و دولت نیست تا در برابر همدیگر امتیازگیری کنند. درحالی که گروه 
داعش ادعای گرفتن مســئولیت این حمله را دارد، باید برای پاســخ به این گروه و 
هرگــروه هراس افکن دیگر برای صلح، اتحــاد به میان آید تا زمینه برای آتش بس و 

تسریع روند صلح فراهم گردد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در بیانیه ای »عمیق ترین همدردی« 
خود را با خانواده های قربانیان حمله دانشگاه کابل ابراز کرده   وگفته است این دومین 

حمله به دانشجویان در۱۰ روز اخیر در کابل است.
او افزوده است: سازمان ملل در کنار مردم و حکومت افغانستان در حمایت از آرزوهای 

دیرینه آن ها برای صلح می ایستد.
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 جهان/ علوی  دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه 
تلفنی صبح سه شنبه به وقت محلی با فاکس نیوز اعالم کرد در 
انتخابات با کسب ۳۰6 رأی الکترال پیروز خواهد شد. اعالم پیروزی 
زودهنگام توسط ترامپ زمانی صورت گرفته که هنوز انتخابات 
به اتمام نرسیده است. رأی گیری عمومی انتخابات آمریکا که از 
مدت ها قبل به صورت پستی در جریان بود، صبح امروز به اتمام 
رسید. در این میان، یکی از واژه هایی که پی درپی درباره انتخابات 
این کشور شنیده می شود، »رأی الکترال« است که در واقع، این 
افراد هستند که رئیس جمهور ایاالت متحده را انتخاب می کنند؛ اما 
این اتفاق چه طور و چگونه انجام می شود؟ این گزارش را بخوانید.

بر اساس قانون اساسی، هر ایالت آمریکا با توجه به جمعیت، سهمیه 
یا آرای الکترال مشخصی دارد که مساوی با تعداد نمایندگان آن 
ایالت در ســنا و مجلس نمایندگان است که درمجموع 5۳8 رأی 
می شود. بیشترین سهمیه از آن کالیفرنیا با 55 رأی الکترال است 
و پــس از آن، تگزاس با ۳8 و فلوریدا و نیویــورک با ۲۹ رأی در 
رتبه های بعدی هســتند. در این میان آالسکا، داکوتای جنوبی و 
شــمالی و چند ایالت دیگر فقط سه سهمیه الکترال دارند. نکته 
مهم این است که هرکدام از کاندیداها که در انتخابات عمومی یک 

ایالت پیروز شود، تمام سهمیه الکترال آن را از آن خود می کند و 
کاندیدای شکست خورده عمالً هیچ سهمیه  ای از الکترال آن ایالت 
ندارد. در نهایت هر کس نصف به عالوه یک، یعنی ۲7۰ ســهمیه 

الکترال از 5۳8 رأی را کسب کند، رئیس جمهور خواهد شد.

تقویم الکترال کالج انتخابات آمریکا»
بهار و تابستان ۲۰۲۰: انتخاب الکترال ها، احزاب سیاسی در ایالت ها 
گزیننده های خودشــان را انتخاب کردند. این دوره احزاب تالش 
کرده انــد افرادی را به عنوان انتخاب کننده برگزینند که مطمئن 

باشند عهدشکنی کرده و به نفع نامزد حزب رأی می دهند. 
ســوم نوامبر )۱۳ آبان( ۲۰۲۰: روز انتخابات عمومی. در این روز 

مردم رأی خود را به صندوق های رأی ریختند. 
8 دســامبر )۱8 آذر(: ضرب االجل حل مناقشات انتخاباتی. همه 
اختالف ها بر ســر شمارش یا بازشمارش آرا باید تا این تاریخ حل 

شده باشند.
۱۴ دسامبر )۲۴ آذر(: تشکیل جلسه مجمع گزینندگان. الکترال ها 
در هر ایالت تشــکیل جلســه داده و رأی خــود را برای انتخاب 
رئیس جمهور و معاون وی به صنــدوق می اندازند. این برگه ها به 

افراد مختلفی رســانده می شــوند: یک رونوشت برای رئیس سنا 
فرســتاده شده و همین نسخه است که بعداً شمارش خواهد شد. 
رونوشت های دیگر آن برای وزیر خارجه، اداره آرشیو ملی و اسناد 
و رئیس هیئت قضات ایالتی که جلسه مجمع گزینندگان در آن 

تشکیل می شود، ارسال می شوند.
۲۳ دسامبر )۳ دی(: ضرب االجل دریافت برگه های رأی. رأی الکترال ها 
از همه ایاالت بایستی تا این تاریخ توسط رئیس سنا دریافت شود.

6 ژانویه )۱7 دی(: شمارش آرای الکترال. کنگره آمریکا جلسه ای 
با حضور نمایندگان مجلس سنا و مجلس نمایندگان برای شمارش 

آرای الکترال تشکیل داده و نتیجه را اعالم می کند.
۲۰ ژانویــه )۱ بهمن(: روز تحلیــف رئیس جمهور. رئیس جمهور 

منتخب سوگند یاد کرده و زمام امور را در اختیار می گیرد.

ترامپ: با اختالف زیاد پیروز انتخابات هستم
چه کسی رئیس جمهور آمریکا را انتخاب می کند؟

گزارش
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س�ازمان فنی و نگهداری ح�رم مطهر رض�وی در نظر دارد 
اجرای تخریب ، خاكب�رداری و حمل خاك و نخاله تا محل 
دپوی مجاز ش�هرداری جهت پروژه بست ش�یخ بهایی واقع در محدوده 
ح�رم مطهر حضرت رضا ) ع ( را از طری�ق مناقصه عمومی به پیمانکاران 
واجد شرایط واگذار نماید لذا متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری 
روز ش�نبه م�ورخ 17/ 1399/08 ضم�ن مراجع�ه ب�ه آدرس اینترنتی : 
  http://sem.aqr-harimeharam.org  ) تلف�ن:  31305243 - 051-32257085( 

نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .  

آگهی مناقصه

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان زنجان در نظر دارد انجام پروژه  برابر اطالعات مش�روحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی به ش�ركتهای تش�خیص 
صالحیت شده سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. 

1-نام و نشانی مناقصه گذار: شركت آب و فاضالب استان زنجان به آدرس: زنجان كمربندی شمالی- ابتدای زیباشهر كد پستی 4514978757
2-عنوان و مشخصات كلی مناقصه:

شماره 
موضوعشماره فراخوان سامانه مناقصه

برآورد اولیه 
محل تامین اعتبار)ریال(

رشته و پایه 
مورد نیاز

تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع 

کار)ریال(

99-412099001230000025

عملیات اجرای پروژه 
آبرسانی روستای 
پیرچم شهرستان 

طارم

صندوق توسعه ملی و 5.690.918.651
بودجه عمومی

 حداقل پایه 5 در 
284.550.000 رشته آب

3-تاری�خ وآدرس دریاف�ت اس�ناد مناقصه : اس�ناد مناقصه از  س�اعت 11صبح مورخ   99/08/12  لغایت تا س�اعت 11صب�ح  مورخ  99/08/22 در س�امانه تداركات 
الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir جهت دریافت موجود اس�ت و معامله از ثبت و دریافت اس�ناد تا ارس�ال پاكات توسط مناقصه گران ، از طریق سامانه 

تداركات الکترونیکی انجام خواهد شد . 
*نکته مهم*: مناقصه گران جهت ش�ركت در مناقصه حتمًا می بایس�ت در بازه ی زمانی فوق نس�بت به دریافت اس�ناد فقط از سایت سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

اقدام نمایند ، در غیر این صورت امکان شركت در مناقصه فوق برای ایشان وجود نخواهد داشت .
4- نوع تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار : تضمین ش�ركت در فرآیند ارجاع كار می بایس�ت به یکی از صور درج شده در آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی 

ارائه گردد كه جزئیات به صورت مشروح در اسناد مناقصه توضیح داده شده است . 
5-مدت اعتبار پیشنهادها : مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها بوده و قابل تمدید تا 3 ماه دیگر می باشد .

 http://iets.mporg.ir http://znabfa.ir , http://tender.nww.ir : 6-سایتهای ثبت آگهی 
7-مهلت تحویل پاكات مناقصه : پاكات مناقصه باید حداكثر تا ساعت 11 صبح  مورخ  99/09/02   از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت ارائه گردد و به پاكاتی 

كه خارج از سامانه تداركات الکترونیکی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .
تذكر : مناقصه گران می بایست اصل تضمین شركت در مناقصه را عالوه بر ثبت در سامانه ستاد ، در یک پاكت دربسته تا یک ساعت قبل از بازگشایی پاكات به دبیرخانه 

شركت آب و فاضالب استان تحویل نمایند .
www.setadiran.ir 8- مکان تحویل اسناد : از طریق سامانه تداركات الکترونیکی به آدرس

9-زمان گشایش پاكات : پاكات مناقصه مذكور در ساعت 11صبح مورخ  99/09/03 در سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان زنجان بازگشایی خواهد شد.
10 - ش�ركت در مناقصه و ارائه پیش�نهاد به منزله قبول اختیارات وتکالیف دس�تگاه مناقصه گذار موضوع ماده 10 آیین نامه معامالت دولتی می باشد. شركت آبفا در رد 

یا قبول هر یك از پیشنهادات مختار است .
11 - عالوه بر صالحیت پیمانکاری ، داشتن صالحیت ایمنی برای شركت در مناقصه الزامی می باشد .

12 – به  قرارداد فوق 15% پیش پرداخت تعلق می گیرد .
13- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

14- به پیشنهادهای فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و همچنین پیشنهاداتی كه پس از مهلت مقرر در فراخوان واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
15- هزینه كلیه آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد .

دفتر روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان زنجان ع 9
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هرگونه اتالف قابل توجه آب)شکستگی لوله ها،باز بودن لوله ها،هدر روی آب در هر نقطه(را به مرکز ارتباطات مردمی)122(اطالع دهید. . 
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای )نوبت دوم (
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پارس  شرکت  سهامداران  کلیه  از  وسیله  بدین 
ثبت  شماره  (به  خاص  دماوند)سهامی  دارو  سیمرغ 
54619 و شناسه ملی 14004960204 دعوت می گردد 
تاریخ  در  که  العاده  فوق  عمومی  مجمع  جلسه  در  تا 
استان  نشانی  به   11:00 ساعت   راس   1399/08/27
 ، مرکزی  بخش   ، مشهد  شهرستان   ، رضوی  خراسان 
شفا  بلوار   ، ابوطالب)ع(  حضرت  محله  مشهد،  شهر 
 206 واحد   ، همکف  طبقه   ،  0 پالك   ، بوعلی  میدان   ،

تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .
 دستور جلسه : 

1 - افزایش سرمایه 
هیئت مدیره شرکت

دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت پارس 
سیمرغ دارو دماوند ) سهامی خاص  (به شماره 

ثبت 54619 و شناسه ملی 14004960204

مناقصه گزار : شرکت توزیع نیروی برق سیستان وبلوچستان
نوع مناقصه :عمومی  یک  مرحله ای

موض��وع مناقص��ه : موض��وع مناقصه عب��ارت اس��ت از خرید 5000 کابل مس��ی50+95*3 بش��رح ج��دول ذیل                     
)تحویل در انبار خریدار (

مقدارواحدشرحردیف

5000مترکابل مسی)95+50*3(1

زمان , مهلت ,مبلغ و نحوه دریافت اسناد مناقصه :
متقاضی��ان می توانن��د ازتاریخ 1399/08/17 لغایت 1399/08/22 به س��امانه الکترونیک��ی تدارکات دولت به 

آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
اطالعات تماس مناقصه گزار :

تلفن  31137340-054  و 31137348 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 9307280200 
www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک

مبل��غ و ن��وع تضیمن ش��رکت در مناقص��ه: ضمانتنامه بانکی ی��ا واریز مبل��غ  1،507،500،000 ریال به حس��اب 
ج��اری103403815002 بان��ک ص��ادرات  ش��عبه برق زاهدان بنام س��ایر در آمدها ش��رکت توزی��ع نیروی برق 

سیستان وبلوچستان
زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرایند کار : پیشنهاددهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر کلیه 
مدارک پاکات )الف,ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1399/09/11 نسبت 
به ارس��ال اصل مدارک مطابق ش��رایط درج ش��ده در اس��ناد مناقصه در پاکات الک و مهر ش��ده تا مهلت تعیین 
ش��ده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشانی زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع 
نیروی برق سیس��تان وبلوچس��تان اقدام نماین��د. الزم بذکر تمامی فرایند مناقصه از طریق س��امانه تدارکات 

دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایی  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در ساعت 10:30 روز چهارشنبه 

مورخ 1399/09/12 در سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت , می بایست به سایت یاد شده 
مراجعه و نس��بت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیش��تر در این خصوص 

می توانید با شماره تلفن 021-41934تماس حاصل فرمایید.
مدت قرارداد : 3 ماه  

 Tender.tavanir.org.irمتقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت صنعت برق به نشانی
یا س��ایت ش��رکت توزیع نیروی برق سیس��تان و بلوچس��تان به نش��انی www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی 
مناقصات به آدرس www.iets.mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی اس��ت این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات 

مختار است .» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است «.  
به پیش��نهاداتی که فاقد س��پرده یا امضاء ، مشروط ومخدوش و سپرده های کمتراز میزان مقرر ، چك شخصی و 

نظایرآن و پیشنهادهایی که پس از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
در ضمن ارائه گواهی های مطابقت با استاندارد تولید کاالهای تخصصی صنعت برق از شرکت توانیر برای کاالی 

موضوع مناقصه الزامی است.
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آگهی مناقصه شماره 32-99 ) نوبت اول( 

حریری امروز ترکیب کابینه ©
لبنان را به میشل عون می دهد

جهــان: روزنامه الرأی از تحــول جدیدی در 
روند تشــکیل دولت لبنان خبــر داد و اعالم 
کــرد حریری امروز ترکیب دولــت با ۱8 وزیر 
تکنوکرات را به عون تقدیم می کند. بنا بر این 
گزارش، سعد حریری ســاختاری را به میشل 
عون، رئیس جمهور لبنان براساس دیدگاهش 
برای تشکیل دولتی متشکل از ۱8 وزیر از افراد 
متخصص ارائه می کند که این ساختار به دور از 
گروه  بندی های سیاسی و سهمیه بندی هایی 
است که موجب می شود حریری  هم به تجربه 

دولت حسان دیاب دچار شود.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سردبیر:

  امیر جلیلی نژاد
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