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سبک زندگی فاطمی ریشه  دراندیشه توحیدی دارد
h اندیشه  قرآن کریم حضرت زهرا)س( را »کوثر« معرفی می کند. کوثر نگاهی به یک روایت مهم در سیره فردی و اجتماعی حضرت زهرا 

به معنای »خیر کثیر« یا به تعبیر برتر »خیر بی انتها« است. درباره 
زندگی فاطمه زهرا)س( ابعاد گسترده و زیبایی های فراوان وجود دارد 

 ............ صفحه 4که هنوز شناخته نشده است...
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العربی بی خیال مهاجم ایرانی گفت وگو با سیدحبیب نظاری ظریف به وزیر خارجه فرانسه: 

 :h حضرت فاطمه
هر کس عبادت 

خالص را به درگاه 
خدا باال فرستد، 
خداوند بهترین 
چیزی را که به 

مصلحت اوست، 
برایش فرو فرستد. 
بحار- ج 71 ص - 184
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در پرسپولیس 
آبی برای ترابی گرم می شود؟

شعرهایی برای مخاطبان 
فراموش شده ادبیات

از حرف های مهمل 
دست بردار!  

 در بیانیه های حزب اهلل لبنان، مجلس اعالی شیعیان لبنان، جنبش امل و مجلس اعالی اسالمی عراق مطرح شد 

تحریم آستان قدس رضوی اهانت به اسالم است

مرحله نهایی رزمایش 
پیامبر اعظم)ص( ۱۵ برگزار شد

فرود موشک های 
ایرانی در 

۱۶۰کیلومتری
 ناو آمریکایی

 سیاست  تحریم آستان قدس رضوی، تولیت و شرکت های تابعه آن از سوی آمریکا در آخرین 
روزهای سردمداری دونالد ترامپ، واکنش گسترده شخصیت ها، نهادها و جنبش های جهان 
اسالم را برانگیخت. به گزارش المنار، در بیانیه حزب هللا لبنان درباره تحریم آستان قدس رضوی 
آمده است: به نظر می رسد همزمان با نزدیک شدن دوره ریاست جمهوری کنونی ایاالت متحده 
آمریکا، میزان جنون وزارت خارجه این کشور نیز بیشتر شده است. در این بیانیه تصریح شده 
است: قرار دادن نام آستان قدس رضوی و متولی آن یعنی حجت االسالم والمسلمین احمد 
مروی در لیســت تحریم توســط ایاالت متحده آمریکا گامی بی ســابقه محســوب می شود. از 

 ............ صفحه 2آنجایی که آستان قدس رضوی مکانی مقدس برای عبادت...

 سیاســت  مرحلــه دوم و نهایــی رزمایــش پیامبــر 
اعظم )ص( 15 سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در 
منطقه عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد و صبح 
روز شــنبه با اجرای عملیات راهبردی موشــک های 
بالســتیک دوربــرد ضــد ناوهای متخاصــم فرضی 
دشــمن و انهــدام اهــداف بــه انجــام رســید. در این 

مرحله از رزمایش؛ پس از...

کارشناسان درگزارش قدس 
از پیامدهای تک فرزندی 

می گویند 

خطر شیوع  
سندرم

آشیانه های خالی

اعتراض به قانون »امنیت 
جامع« بار دیگر فرانسوی ها 

رابه خیابان کشاند

زمستان 
داغ برای 

مکرون
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 7

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( 
پیکر مطهر 26 شهید تازه تفحص شده 

در چند شهر تشییع شد

بدرقه قهرمانان 
»گمنام«

 ............ صفحه 2

یـــادداشــت  روز
 مسعود براتی

ظهور »دونالد ترامپ« اگرچه از هر منظر که بسنجیم فاجعه ای بزرگ برای جامعه 
جهانی به حساب می آید، اما این اتفاق از بعد رسواساختن چهره واقعی سیاست 
ایــاالت متحــده بســیار حائز اهمیت بود. آشکارشــدن چهره آزادی و حقوق بشــر 

دروغین آمریکایی و این نکته که حاکمان کاخ سفید...

در حاشیه تحریم آستان قدس رضوی
بهترین گواه رویکرد ضد انسانی 

آمریکا در قبال مردم ایران
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معاونت بهره وری امالک و اراضی در نظر دارد 
تعدادی از قطعات در سطح شهر مشهد به شرح لیست ذیل را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید، 
لذا متقاضیان محترم می توانند جهت ش�رکت در مزایده در روزهای دوشنبه مورخ 1399/10/29 
الی چهار شنبه مورخ 1399/11/01 از ساعت 9 الی اذان ظهر به سالن مزایده زمین، واقع در نبش 
می�دان بوعلی- معاونت بهره وری امالک و اراضی مراجعه و یا از طریق س�ایت اینترنتی و ش�ماره 

تلفن های ذیل نسبت به کسب اطالعات بیشتر اقدام نمایند.

آگهی مزایده زمین

            سایت اینترنتی: vagozari.aqr .ir        شماره تماس: 31437060-31437064

مساحت کاربریمحدودهشماره بلوکشماره قطعهردیف
مترمربع

قیمت مصوب 
شیوه پرداخت حقوقات) ریال( مترمربع

 60درصد نقد و الباقی70180.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 135/211
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی70170.000.000تجارت محلهموسوی قوچانی 225/211
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی120160.000.000تجارت محلهسیدی- ثامن37143
18 ماهه

 60درصد نقد و الباقی160150.000.000تجارت محلهمحدوده مصلی 42026
18 ماهه

نقد14020.000.000مسکونیشهر رضویه 51051

نقد14018.000.000مسکونیشهر رضویه 62751

نقد207.7526,000,000مسکونیبلوار حر- حر 7135570

نقد144.68130.000.000مسکونیمحدوده مصلی 83526

نقد200100,000,000مسکونیسیدی- ثامن9743

نقد230.91120,000,000مسکونیسیدی- ثامن101113

نقد33038,000,000صنعتی و کارگاه غیر مزاحمشهرک صنعتی طرق11527

بلوار آموزگار حدفاصل 12419
نقد300200.000.000مسکونیسیدرضی و دانشجو

نقد235.29240.000.000مسکونیفرامرز عباسی 13569225

نقد166.39130.000.000مسکونیمحدوده بلوار شفا14424

محدوده الهیه انتهای 15219
نقد30065.000.000مسکونیبلوار مهدیه

 ............ صفحه 2
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ظریف به وزیر خارجه فرانسه: از حرف های مهمل دست بردار!   وزیر امور خارجه در توییتی خطاب به همتای فرانسوی اش نوشت: تو دوران کاری ات را با فروش جنگ افزار به جنایتکاران سعودی آغاز کردی. 
از بیان حرف های پوچ و مهمل درباره ایران دست بردار. این شما هستید که منطقه ما را بی ثبات می کنید. ظریف افزود: از حفاظت جنایتکارانی که منتقدان خود را با اره تکه تکه می کنند و از جنگ افزارهای ساخت 

»شما« برای سالخی کودکان در یمن استفاده می کنند، دست بردارید. »ژان ایو لودریان« در اظهاراتی زیاده خواهانه خواستار انجام مذاکراتی درباره فعالیت های موشکی و منطقه ای ایران شده بود.

در بیانیه های حزب هللا لبنان، مجلس اعالی شیعیان لبنان، جنبش امل و مجلس اعالی اسالمی عراق مطرح شد

تحریم آستان قدس رضوی اهانت به اسالم است

در حاشیه تحریم آستان قدس رضوی

 بهترین گواه رویکرد ضد انسانی آمریکا 
در قبال مردم ایران

ظهور »دونالد ترامپ« اگرچه از هر منظر که بسنجیم فاجعه ای بزرگ برای 
جامعه جهانی به حساب می آید، اما این اتفاق از بعد رسواساختن چهره 
واقعی سیاست ایاالت متحده بسیار حائز اهمیت بود. آشکارشدن چهره 
آزادی و حقوق بشر دروغین آمریکایی و این نکته که حاکمان کاخ سفید تا 
هنگامی به قوانین بین المللی پایبند هستند که برخالف منافع آن ها نباشد، 
همه محصول حضور »دونالد« در رأس هرم قدرت بود. در این بین رفتار ترامپ 
در قبال جمهوری اسالمی ایــران هم منبعث از دیگر رویکردهای وی بود و 
بسیاری از ابعاد خشن سیاست خارجی آمریکا را به رخ جهانیان کشاند. 
حاکمان واشنگتن فارغ از جمهوری خواه یا دموکرات در تمام طول دوران پس 
از انقالب اسالمی رویکرد ضد ایرانی داشتند، با این حال بعضاً آن را در قالب 
الفاظ زیبا پنهان می ساختند، اما ترامپ همه این رویکردهای ریاکارانه را کنار 

گذاشت و شمشیر را برای کشورمان از رو بست.
اوج رویه ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا خود را در قالب سیاست تحریم و 
فشار حداکثری نشان داد. یکی از آخرین اقدام های وی در این راستا و در آخرین 
روزهای زمامداری اش تحریم 16 فرد و شرکت ایرانی بود که در میان آن ها نام آستان 
قدس رضوی و تولیت آن »حجت االسالم والمسلمین احمد مروی« نیز به چشم 
می خورد. اینکه واشنگتن آن قدر دستش بسته شده که به سمت تحریم یک 
نهاد مردمی می رود، نشان دهنده اوج گرفتاری واشنگتن در باتالق خودساخته 
است. چرایی این رفتار هم از دو بعد قابل بررسی است. از بعد فنی بهانه آمریکا 
در تحریم آستان قدس رضوی وابستگی آن به دفتر رهبر انقالب است، پس این 
رویه با هدف فشار بر تصمیم سازان ما در راستای تغییر جهت دادن به سیاست 
خارجی کشورمان اتخاذ شده است. ایاالت متحده می پندارد با این گونه اقدام های 
ایذایی می تواند شرایط را سخت تر کند و پازل سیاست فشار حداکثری خود را 
به پیش ببرد. البته این رفتار واشنگتن سابقه دار است. آن ها دو سال پیش نیز 
دفتر و شخص رهبر ایران را به بهانه های واهی در لیست تحریمی خود افزودند، 
ولی نتیجه چه شد؟ اینکه جمهوری اسالمی از اهداف ترسیمی خود کوچک ترین 

عقب نشینی نداشت. 
اما به طور خاص تحریم های نهادهای عام المنفعه مانند آستان قدس و مؤسسه 
دانش بنیان برکت که در حوزه تولید نخستین واکسن کرونای ایرانی فعال هستند، 
سندی مهم و محکم بر اقدام های ضد حقوق بشری یانکی هاست. تمرکز فعالیت 
آستان قدس رضوی به عنوان نهادی دینی – مذهبی در حوزه داخلی و خارجی بر 
فعالیت های بشردوستانه است و تحریم این نهاد بهترین گواه برای اثبات رویکرد 
ضد انسانی واشنگتن است. مقامات کاخ سفید تالش بسیاری کردند این گونه 
وانمود کنند که اقدام های آن ها علیه جمهوری اسالمی تنها نهادهای حاکمیتی را 
هدف قرار داده و روی مردم اثرگذار نیست، با این حال تالش آن ها برای جلوگیری 
از ورود غذا و دارو به کشورمان و اقدام اخیر نشان می دهد آن ها تنها مردم را هدف 

اقدام های خصمانه خود قرار داده اند. 
در نهایت اینکه به نظر می رسد تحریم های ضد ایرانی در اواخر دوره ترامپ با 
دو هدف، روند افزایشی به خود گرفته است. نخست علت وضع تحریم های 
پی درپی، ایجاد برگ برنده ای برای دولت بعدی واشنگتن در صورت انجام هرگونه 
مذاکره با جمهوری اسالمی است. دلیل دیگر هم تحت تأثیر قراردادن و ترساندن 
جامعه نخبگانی ایران از از ادامه تحریم هاست. با وجود این، اقدام های یانکی ها 
و هدف قرار دادن سازمان یافته مردم کشورمان که نشأت گرفته از یأس و ناامیدی 
آن ها و ناشی از درهم ریختگی داخلی، طرد بین المللی و شکست در مقابل 
جمهوری اسالمی است، آب در هاون کوبیدن است؛ چراکه اکنون بر همگان 
ثابت شده تحریم ها در دوره افول اثرگذاری قرار داشته و در عرصه عمل اثر ندارد.

مرحله نهایی 
رزمایش پیامبر اعظم)ص( ۱۵ برگزار شد

فرود موشک های ایرانی در 
۱۶۰کیلومتری ناو آمریکایی

مرحله دوم و نهایی رزمایش پیامبر اعظم )ص( 
15 سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در منطقه 
عمومی کویر مرکزی ایران برگزار شد و صبح روز 
شنبه با اجــرای عملیات راهبردی موشک های 
بالستیک دوربرد ضد ناوهای متخاصم فرضی 
دشمن و انهدام اهداف به انجام رسید. در این 
مرحله از رزمایش؛ پس از کشف موقعیت ناوهای 
سامانه های  توسط  دشمن  فرضی  متخاصم 
موشک های  سپاه،  هوافضای  نیروی  اطالعاتی 
فاصله  از  دوربـــرد کالس های متنوع  بالستیک 
هــزارو800 کیلومتری اهــداف منظور رزمایش در 
شمال اقیانوس هند را با موفقیت مورد اصابت 
قرار داده و منهدم کردند.  همزمان شبکه فاکس 
مدعی  ناشناس  منابع  از  نقل  به  آمریکا  نیوز 
شد دو فروند موشک پرتاب شده در رزمایش 
مایلی  فاصله 100  در  ــران  ــ ای پـــاســـداران   ســپــاه 
اس  اس  ــو  »ی هواپیمابر  ــاو  ن کیلومتری(   160(
 ۳۲( مایلی   ۲0 همچنین  و  آمــریــکــا  نیمیتز« 
کیلومتری( یک کشتی تجاری فرود آمده است. 
ناو یــو.اس. اس نیمیتز آمریکا در آوریــل ۲0۲0 
به منطقه خاورمیانه اعزام شد، اما در پی بیم و 
هراس ارتش آمریکا از اقدام تالفی جویانه ایران 
در سالروز شهادت سردار سپهبد »حاج قاسم 
سلیمانی« به این ناو هواپیمابر دستور داده شد 
به جای بازگشت به آمریکا در منطقه باقی بماند.
این در حالی است که سردار سرلشکر پاسدار 
محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
اعظم )ص( 15 سپاه انتخاب اهدافی در فاصله 
بیش از هــزارو800 کیلومتر در دریــای عمان و 
اقیانوس هند را در این رزمایش معنادار خواند 
و گفت: انتخاب انبوهی از موشک های دوربرد 
برای اهداف دریایی نشانگر این است که اگر 
دشمنان جمهوری اسالمی نیت سوئی نسبت 
و  دریــایــی  تجارت  ملی، مسیرهای  منافع  به 
سرزمین ما داشته باشند، با اقــدام موشکی 

مورد هدف قرار گرفته و منهدم خواهند شد. 

سیاستسیاست
s y i a s a t @ q u d s o n l i n e . i r  دوشنبه  29 دی 1399 4 جمادی الثانی 1442 18 ژانویه 2021  سال سی و چهارم  شماره 9445 

گزارش 

پیکر مطهر ۲6 تن از شهیدان دوران دفاع مقدس که 
پس از چند دهه در مناطق مختلف عملیاتی تفحص 
شده اند، دیروز همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه 
ایــران اسالمی تشییع  زهــرا)س( در برخی از شهرهای 
نیشابور،  شهرهای  در  مــردم  ایرنا،  گــزارش  به  شدند. 

گــراش،  قائنات،  زیــرکــوه  بیرجند،  بــافــق،  ــزد،  ی تــهــران، 
اصفهان و دماوند با رعایت پروتکل های بهداشتی به 
استقبال شهدای گمنام رفتند و پس از مراسم تشییع، 
زبــرخــان  گــلــزار شــهــدای  در مکان هایی چــون  را  آنـــان 
نیشابور، مسجد جامع فاطمیه در میدان تسلیحات 

بهجت  آیــت هللا  بوستان  ــزد،  ی صداوسیمای  تــهــران، 
قائنات،  بزرگمهر  دانشگاه  جنوبی،  خراسان  مهرشهر 
دانشگاه علوم پزشکی گراش فارس، گلستان شهدای 
اصفهان، نجف آباد و فریدن و بوستان خانواده شهرک 

فرهنگیان دماوند به خاک سپردند.

همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا )س( پیکر مطهر 26 شهید تازه تفحص شده در چند شهر تشییع شد

بدرقه قهرمانان »گمنام«

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مسعود براتی تحلیلگر حوزه سیاست خارجی
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) آگهی مناقصه( نوبت دوم - شماره مجوز1399.6120
  شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه  عمومی تامین نماید :

مناقصه گران می توانند جهت كس�ب اطالعات بیشتر به س�ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با تلفن واحد خدمات كاال 07731319663 
روابط عمومی پاالیشگاه هشتم          منشی واحد خدمات كاال  07731319661 نمابر: 07731316194 تماس حاصل فرمایند  .

  R8/99/003   مناقصه شماره  R8- 9700618 - SH تقاضای شماره شماره تقاضا و مناقصه

FLAME DETECTOR DARK SCAN SENSOR TYPE: TC401ACADF شرح اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  1،187،620،000  ریال می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  
تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق 
آیین نامه تضمین شماره 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران 
می باشد. ضمانت نامه بانكی یا واریز وجه نقد به حساب شركت مجتمع گاز 
پارس جنوبی پاالیشگاه هشتم )فاز 21&20(  و یا ارائه چك تضمین شده بانكی 

نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار  

23،752،400،000  ریال می باشد. مبلغ برآوردی مناقصه

1400/01/28 3( گشایش پاكات  فنی 1399/12/22 1( توزیع اسناد مناقصه به مناقصه گران واجد صالحیت

1400/02/25 4( گشایش پاكتهای مالی 1400/01/18 2( آخرین مهلت مناقصه گران جهت تسلیم پیشنهادها
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

پیرو مناقصه برگزار ش�ده درخصوص خرید تجهیزات پروژه 
نظ�ارت تصویری به آگاهی میرس�اند اس�ناد مناقص�ه مذکور 
ویرای�ش گردی�ده ل�ذا الزم اس�ت متقاضی�ان و ش�رکت کنن�دگان محترم 
جهت مش�اهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه می توانند به نشانی
 http://dev.razavi.ir بخ�ش مناقصات مراجعه و حداکثر تا س�اعت 13:30 
روز ش�نبه مورخ 1399/11/04 نسبت به تحویل پیشنهادات تکمیل شده و 

مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند. 
شماره های تماس 32001519 و 051-32001420 

 تمدید و اصالح مناقصه عمومی خرید تجهیزات
 پروژه نظارت تصویری
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

آس�تان قدس رضوی در نظر دارد نس�بت به خرید تجهیزات 
س�انترال پاناسونیک مورد نیاز خود از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید، لذا متقاضیان محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت 
اس�ناد مربوط�ه می توانند ب�ه نش�انی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات 
مراجع�ه و حداکثر تا س�اعت 12:30 روز پنج ش�نبه م�ورخ 1399/11/09 
نس�بت به تحویل پیش�نهادات تکمیل ش�ده و مدارک مطابق شرایط اعالم 
ش�ده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه چاپ آگه�ی در روزنامه ها بر عهده برنده 

مناقصه خواهد بود. شماره های تماس 32001053 و  051-320011420 

» مناقصه عمومی خرید تجهیزات سانترال پاناسونیک «
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مدیریت پشتیبانی آستان قدس رضوی

آس�تان ق�دس رض�وی در نظ�ر دارد نس�بت ب�ه خرید گیت 
بازرس�ی فلزی�اب از طریق مناقصه عمومی اق�دام نماید، لذا 
متقاضیان محترم به منظور مشاهده شرایط مناقصه و دریافت اسناد مربوطه 
می توانند به نشانی http://dev.razavi.ir بخش مناقصات مراجعه و حداکثر 
تا س�اعت 12:30 روز شنبه مورخ 1399/11/9 نسبت به تحویل پیشنهادات 
تکمیل شده و مدارک مطابق شرایط اعالم شده اقدام نمایند، ضمنًا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
 شماره های تماس 05132001420 و 051-32001519 

» مناقصه عمومی خرید گیت بازرسی مغناطیسی«
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اداره کل راهداری راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 
نماید کلیه مراحل مناقصه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد و بازگش�ایی از طریق س�امانه تدارکات الکترونیک دولت ) س�تاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام 

خواهد شد .

مبلغ تضمین فرایندمبلغ برآوردموضوعشماره مناقصه
 ارجاع کار

مدت
 اجرای کار

دوره 
تضمین

3۲۰۹۹۰۰3۴۸۹۰۰۰۲۴۲
تعویض گاردریل محور ساری - 
قائمشهر با حفاظ بتنی– تجدید 

چهارم
6۰ ماه۲۴ ماه133/۰۹3/355/۹1۰6/65۴/667/7۹5

))آگهی مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی فشرده - نوبت اول(( 

دارا بودن حداقل رتبه  5  در رشته راه و ترابری  و با رعایت سقف ارجاع کار 
از سازمان برنامه و بودجه ) معاونت برنامه ریزی سابق( الزامی می باشد.

مهل�ت زمان�ی دریافت اس�ناد مناقصه از س�امانه س�تاد :تا  س�اعت 14 مورخ  
    99/11/02

مهلت ارائه پیش�نهاد در سامانه س�تاد و ارائه اسناد ارزیابی : ساعت 14  مورخ   
 99/11/16

زمان بازگشایی پیشنهادات پیمانکارانی که حداقل امتیاز کیفی را کسب کرده اند  : 
ساعت  8.30  صبح مورخ 99/11/19 در دفتر مدیر کل

آدرس : س�اری خیاب�ان انقالب مقابل اس�تانداری-اداره پیمان و رس�یدگی      
تلفن   33326002  -011    

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است.
شناسه آگهی 1079486
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" هر تصادفی قطعأ زائیده یك تخلف رانندگی است"

آگهی مزایده - نوبت اول
"اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان در نظر 
دارد پ�روژه های زیر را  از طریق مزای�ده عمومی یك مرحله ای 
واگذار نماید، بدینوسیله از ش�ركت كنندگان واجد شرایط دعوت 
بعمل می آید كه اسناد مزایده های شماره 1   الی  4  زیر را به صورت 
حضوری در اداره پیمان و رس�یدگی ای�ن اداره كل و مزایده های

 شماره 5  الی 7  زیر را  از سامانه ستاد ایران دریافت نمایند.
1- بسته سرمایه گذاری ش�امل : ساخت و نصب پل عابر پیاده قلعه 
شور و انرژی اتمی ) بدون بهره برداری از تابلو تبلیغاتی پیشانی پل (

 و س�اخت و نصب تابلو تبلیغاتی بر پیش�انی پل روگذر راهداران و 
بهره برداری از آن )شماره مزایده 9922414(

2- بس�ته س�رمایه گذاری ش�امل : س�اخت و نصب پل عابرپیاده 
قلعه ش�ور ) بدون بهره ب�رداری از تابلو تبلیغاتی پیش�انی پل ( و 
به�ره ب�رداری از تابلو تبلیغاتی بر پیش�انی پ�ل عابرپیاده گمرك                                              

)شماره مزایده 9922415(
3- بس�ته س�رمایه گذاری و ظرفیت تبلیغاتی مح�ور نجف آباد – 
تیران – داران ش�امل : ساخت ، نصب بنر ، بهره برداری و نگهداری 
از   7 تابلو تبیلغاتی و س�اخت و نصب و نگهداری و بهره برداری از 
تابلوهای تبلیغاتی عرشه پل عابرپیاده روستای تندران ، قلعه ناظر و 

دولت آباد)شماره مزایده 9922416(
4- واگذاری شامل : ساخت و نصب پل عابرپیاده دهنو و بهره برداری 
از تابلوهای تبلیغاتی بر روی پیشانی پل)شماره مزایده 9922417(

نگه�داری  و  ب�رداری  به�ره   : ش�امل  واگ�ذاری  اج�ازه   -5
به�ره  و  معل�م  اتوب�ان  پ�ل  پیش�انی  تبلیغات�ی  تابل�و  از 
آزادگان اتوب�ان  تبلیغات�ی  تابل�و  از  نگه�داری  و  ب�رداری 

)شماره مزایده 9922418(
6- اجازه واگذاری ش�امل : بهس�ازی ، مقاوم 

سازی و نگهداری از پل عابر پیاده و نصب و بهره برداری از تابلوهای 
تبلیغاتی بر روی پیشانی پل مهیار )شماره مزایده 9922419(

7- اجازه واگذاری ش�امل  بهس�ازی ، مقاوم س�ازی و نگهداری 
از پ�ل عابر پیاده و س�اخت ، نصب و به�ره ب�رداری از تابلوهای 
تبلیغاتی بر روی پیش�انی پل عابر پیاده عسکران در محور داران – 

اصفهان)شماره مزایده 9922420(
مهلت دریافت فایل اسناد مزایده از چاپ دوم)یك روز پس از چاپ 
اول آگهی ( تا  س�اعت 14:00  تاریخ 99/11/10 از طریق س�امانه 
ستاد ایران به نشانی الکترونیکی setadiran.ir و مراجعه به اداره 

پیمان و رسیدگی این اداره كل.
مهل�ت بازدید از مکانهای مورد نظر تا س�ه روز قبل از بازگش�ائی 
پ�اكات مزایده بوده و تحویل پاكات مزای�ده از جمله پاكت تضمین 
فرآیند ارجاع كار یا ودیعه ) ش�ركت در مزایده ( و سایر اسناد از 
طریق سامانه ستاد ایران و به صورت فیزیکی تا ساعت 14:00  تاریخ  
99/11/20  ب�ه اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس�تان 

اصفهان، طبقه ششم ، دبیرخانه اداره حراستمی باشد.
گش�ایش فایلهای پاكات مزایده از طریق سامانه س�تاد ایران  و به 
صورت تحویل  فیزیکی در س�اعت 8:00 صبح تاریخ  1399/11/21 
در محل سالن جلس�ات اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای 

استان اصفهان انجام می شود.
 نشانی: بلوار میرزاكوچك خان، بین پل وحید و ترمینال زاینده رود،

 كد پستی:33743-81766  ، تلفن گویا 031-35059 "
شناسه آگهی 1079307

وزارت راه و شهرسازی
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای

اداره كل راه��داری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای 
استان اصفهان

ــوی، تــولــیــت و  ــ ــدس رضــ ــ ــتـــان ق تــحــریــم آسـ
شرکت های تابعه آن از سوی آمریکا در آخرین 
ــای ســردمــداری دونــالــد تــرامــپ، واکنش  روزهـ
گسترده شخصیت ها، نهادها و جنبش های 

جهان اسالم را برانگیخت.

حزب اهلل لبنان: تحریم آستان قدس »
نشانه جنون و انحطاط آمریکاست

المنار، در بیانیه حــزب هللا لبنان  به گــزارش 
درباره تحریم آستان قدس رضوی آمده است: 
به نظر می رسد همزمان با نزدیک شدن دوره 
ریاست جمهوری کنونی ایاالت متحده آمریکا، 
میزان جنون وزارت خارجه این کشور نیز بیشتر 
شده است. در این بیانیه تصریح شده است: 
قرار دادن نام آستان قدس رضوی و متولی آن 
یعنی حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
در لیست تحریم توسط ایاالت متحده آمریکا 
گامی بی سابقه محسوب می شود. از آنجایی 
که آستان قدس رضــوی مکانی مقدس برای 
است،  مسلمان  میلیون ها  مـــأوای  و  عبادت 
اقـــدام آمریکا اهانت به اســالم به شمار  ایــن 
می رود. حزب هللا در بیانیه خود افزوده است: 
این اقــدام احمقانه توهین به اســالم واقعی، 
ارزش های معنوی و ادیان الهی و گامی است 
که با عبور از سیاست و اختالفات سیاسی، کار 
را به اعالم جنگ صریح با ادیان و اعتقادهای 
دینی کشانده است. این تحریم سطح انحطاط 
اخالقی و فکری وزارت امور خارجه و هیئت 

حاکمه آمریکا را نشان می دهد.

مجلس اعالی شیعیان لبنان: اقدام »
آمریکا خطرناک و بی سابقه است

همچنین مجلس اعالی شیعیان لبنان ضمن 
محکوم کردن اقدام اخیر آمریکا در قرار دادن 
نام آستان قدس رضوی در لیست تروریستی 
اعــالم کــرد: ایــن اقـــدام خطرناک و بی سابقه 
که مقدسات دینی را هدف قــرار داده است، 
احساسات مسلمانان را برمی انگیزد و نقض 
ارزش هـــای  و  بین المللی  عــرف هــای  و  قوانین 
دینی و فرهنگی به شمار مـــی رود. به گــزارش 
العهد مجلس اعالی شیعیان لبنان در ادامه از 
دولت آمریکا خواست که این اقدام غیرقانونی 
و غیراخالقی را لغو کند. این مجلس همچنین 

از سازمان یونسکو خواست اقدام دولت آمریکا 
در تحریم آستان قدس رضوی را محکوم کند.

جنبش امل: تحریم آستان قدس اقدام »
علیه تمامی ادیان است

خبرگزاری رسمی لبنان)ان ان ای( نیز گزارش داد 
جنبش امل هم در بیانیه ای اقدام آمریکا در 
قــراردادن نام آستان قدس رضوی در فهرست 
تروریست ها را محکوم و تأکید کرده است: این 
اقدام یک اقدام خصمانه  و خطرناک و بی سابقه 
علیه تمام ادیان آسمانی است و تنها مسلمانان 
را هدف قرار نداده؛ بنابراین تمام امت ها باید با 
آن مخالفت کنند؛ زیرا این گام دولت آمریکا 
توهین به تمام عقاید دینی و نقض قوانین و 

ارزش های انسانی به شمار می رود.

مجلس اعالی اسالمی عراق: تعدی »
آشکار  به مقدسات مسلمانان ممنوع!

رئیس مجلس اعالی اسالمی عراق نیز اقدام 
ــوی را  آمــریــکــا در تحریم آســتــان قــدس رضـ
محکوم کرد و آن را تعدی آشکار به مقدسات 
مسلمانان برشمرد. به گزارش مهر به نقل از 
رسانه های عراقی، »همام حمودی« در بیانیه ای 
گفت: بسیار جــای تأسف اســت که قلدری 
آمریکا به قــرار دادن آستان قــدس رضــوی و 

متولی امور آن در فهرست تروریسم می رسد.
اقـــدام را تعدی آشکار به  ایــن  وی همچنین 
و  دینی  ــای  ــ آزادی هـ و  مسلمانان  مقدسات 
عبادتی آن ها برشمرد که منشور جهانی حقوق 

بشر بر آن ها تأکید دارد.
رئیس مجلس اعــالی اسالمی عــراق با بیان 
اینکه این اقدام دولت ترامپ مغایر با اخالق 
سیاسی و عرف بین المللی است، افــزود: این 
اقدام دولت آمریکا میزان خصومت، ذهنیت 
فاسد و فروپاشی ارزش هـــای انسانی و خطر 
تداوم حضور آن برای صلح جهانی و دروغ بودن 

شعارهایش را نشان می دهد.
گفتنی است وزارت خزانه داری آمریکا هفته 
پیش با اعمال تحریم های جدیدی در ارتباط با 
ایران اعالم کرد دفتر کنترل دارایی های خارجی 
این وزارتخانه )OFAC(، 16 نهاد از جمله آستان 
قدس رضوی و نیز تولید کننده واکسن کرونا در 
ایران را در لیست تحریم های جدید خود قرار 

داده است.
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خدمت رسانی خادمان ایستگاه باب الجواد)ع( در حاشیه شهر مشهد   خادمان امام رضا)ع( در ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع( از خانواده های دانش آموزان ایتام و سادات حاشیه شهر مشهد پذیرایی 
کردند. مسئول ایستگاه صلواتی باب الجواد)ع( گفت: به مدت پنج شب در روزهای فاطمیه و در هر شب هزار و 500 وعده غذای گرم به خانواده های دانش آموزان محروم حاشیه شهر مشهد تحویل شد.صادق 
عقیلی افزود: در روزهای پیش رو و در ماه های رجب، شعبان و رمضان نیز بسته های معیشتی تدارک دیده شده که با نظارت اداره کل آموزش و پرورش بین خانواده های دانش آموزان نیازمند توزیع خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 خدام حرم مطهر رضوی زمینه آزادی زندانیان مالی را فراهم کردند 

jگلریزان در روضه حضرت زهرا

مــراســم عــــــزاداری روز شــهــادت حــضــرت صــدیــقــه شــهــیــده حضرت 
علی بن   حضرت  ملکوتی  بــارگــاه  خــادمــان  حضور  بــا  ــرا)س(  زهــ فاطمه 
به حرکتی  پایان،  در  و  برگزار  رضــوی  حــرم مطهر  در  الــرضــا)ع(  موسی  

خداپسندانه ختم شد.
حجت االسالم سیدحسین حسینی قمی دیروز، در این مراسم با اشاره به 
اینکه انسان باید قدردان نعمت های الهی باشد، اظهار کرد: انسان زمانی 
که غرق نعمت های الهی است از شکر آن نعمت غافل می شود. از همین 

رو نیاز است شخصی ارزش این نعمت را به ما یادآوری کند.
وی خطاب به خادمان بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا)ع( گفت: شما 
ــوف)ع( از برکات هیئت عالم آل محمد)ص( هستید و با  خــدام امــام رئ
عنایت امام رضا)ع( توفیق خدمت به زائران این امام رئوف نصیبتان شده 
است. بنابراین قدردان نعمت خدمت به دلدادگان اهل بیت)ع( باشید 
زیرا خیر دنیا و آخرت در خدمت رسانی به عاشقان اهل بیت)ع( است.
خطیب حرم مطهر رضوی به روایتی از شیوه برخورد حضرت زهرا)س( 
با بانوی پرسشگر سؤاالت شرعی اشاره کرد و افــزود: روزی یک نفر از 
بانوان مدینه به نمایندگی از مادر مریض خود محضر حضرت زهرا)س( 
برای بیان پرسش های شرعی و دریافت پاسخ آن ها شرفیاب می شود که 
اما  روی گشاده جواب می دهند  با  را  آن شخص  ام ابیها)س( 10 سوال 
آن بانو از پرسیدن دیگر سؤاالت خود به دلیل طوالنی  شدن زمان ابراز 

خجالت می کند.
در  زهـــرا)س(  فاطمه  داد: حضرت  ادامــه  قمی  حجت االسالم حسینی 
جواب این بانو می فرمایند: خداوند به من برای پاسخگویی به هر یک 
از پرسش های شما به اندازه فاصله زمین تا آسمان پاداش می دهد. پس 

شما من را از این پاداش محروم نکنید.
وی خاطرنشان کرد: این جمله حضرت صدیقه طاهره)س( دارای دو پیام 
از جمله آشکار کردن میزان اجر پاسخگویی و خدمت رسانی به مردم 
و آسان  کردن شرایط برای مردم برای پرسیدن پرسش های اعتقادی و 
شرعی خود است.خطیب حرم مطهر رضوی به خادمان بارگاه مالئک 
به  نعمت خدمتگزاری  قدر  کرد:  توصیه  رضــا)ع(  امام   پاسبان حضرت 
زائران حضرت امام رضا)ع( را بدانید و زمانی که زائران به شما مراجعه 
لذت  تا  باشید  آن هــا  پرسش های  پاسخگوی  گشاده  روی  با  می کنند، 

خدمت برایتان دوچندان شود.
حجت االسالم حسینی قمی اضافه کرد: بــرآوردن خواسته های مؤمنان 
از زیــارت اهل بیت)ع( اســت؛ بنابراین  امــام رضــا)ع( مصداقی  ــران  و زائ
توصیه می کنم هیچ کاری را مقدم بر خدمت رسانی به مردم قرار ندهید.
مدیحه سرایی مداحان و ذاکران اهل بیت)ع( در وصف غربت و مظلومیت 
حضرت زهرا)س( و عزاداری خادمان امام رضا)ع( پایان بخش این مراسم 
معنوی بود.اما آثار و برکات این روضه پربرکت به همین  جا ختم نشد. 
در این مراسم، به همت خادمان هیئت عالم آل محمد)ص( و در راستای 
اقدامی خیرخواهانه و نیکوکارانه، با جمع آوری مبلغ قابل توجهی، زمینه 
آزاد کردن تعدادی از زندانیان مالی توسط خدام بارگاه منور رضوی فراهم 

شد.
این زندانیان تنها به دلیل بدهی مالی مدتی در زندان به سر می بردند و 
از نعمت حضور در میان خانواده محروم  بودند که به واسطه این حرکت 
آمد.خدام  فراهم  آنــان  آزادی  زمینه  رضــوی،  بارگاه  خــدام  خداپسندانه 
آستان قدس رضوی پیش از این نیز در مناسبت های مختلف همچون 
و  شمس الشموس  حضرت  شــهــادت  و  والدت  کــرامــت،  پربرکت  دهــه 
همچنین روزهای شهادت صدیقه اطهر چنین اقدام های خداپسندانه ای 
را بارها صورت داده اند و زندانیان و گرفتاران مالی را آزاد کرده و بار دیگر 

آن ها را از خوان پرمهر ائمه اطهار)ع( متنعم ساخته اند.

رواق  و  صحن  دارد.  فاطمیه  رنگ  حرم 
حرم و جامه میهمانانش سیاه پوش است. 
گوش  به  یازهرا)س(  نوای  گوشه  هر  از 
حرم  چایخانه  دهه،  این  در  اما  می رسد، 
به حرمت بانوی آب و آینه، عطش از دل 

سوخته زائران عزادار این حرم می گیرد.
زائران در این روزها و شب های سوگواری 
ــاه مــنــور  ــ ــارگ ــ ــت)ع(، بـــه ب ــ ــی ــ ــل ب مـــــادر اهــ
به  تــا  می شوند  مشرف  ثامن الحجج)ع( 
ــرا)س(  ســاحــت ســاللــه پـــاک حــضــرت زهــ
روزهــایــی  کنند،  ارادت  و  تسلیت  عــرض 
ــرم را دشــوارتــر  کــه کــرونــا حــضــور در حـ
رعایت  بــا  فاطمیه  میهمانان  ــی  ول کـــرده 
ــای بــهــداشــتــی بــه   ویــژه  دســتــورالــعــمــل هـ
و  می شوند  حرم  وارد  ماسک  از  استفاده 
رواق هــا  عـــزاداری  مراسم  از  چند  دقایقی  

استفاده می برند.
ــال و هــــوای مــعــنــوی  ــرم حــ چــایــخــانــه  حــ
دیــگــری بــه ایــن آســتــان نــورانــی بخشیده  
عربی  تلخ  یــادآور چای  است شاید چون 
از  دنجی  گوشه  اســت.  حسینی  اربعین 
چشم انتظار  حــرم  چایخانه   کوثر،  صحن 
زائران است و خادمان با چند لیوان چای 
زائران  حضرت اند.  دلدادگان  پذیرای  گرم 
ایــن چایخانه،  زیــر چتر  با حضور  عــزادار 
نفسی تازه می کنند و سالمی به لب های 
این  در  می فرستند.  شهیدان  امــام  تشنه 
میان، همه دستورالعمل های بهداشتی در 
این چایخانه  مانند دیگر بخش های حرم 
می شود.  رعایت  رضــا)ع(  حضرت  مطهر 
قواعدند.  ایــن  تابع  چایخانه   ــان  ارک همه 
زائــران،  ورود  بــدو  در  سالمت  خادمیاران 
استقبال  بــه  الکل  حــاوی  افشانه های  بــا 

ویــژه  بــخــش  ــنــد. چــایــخــانــه در دو  مــی آی
خادمانی  با حضور  خــواهــران،  و  بـــرادران 
بهداشتی  مــاســک  و  کــاله  و  روپـــوش  کــه 
ــران  دارنـــد، پــذیــرای عـــزاداران اســت.بــا زائ
این  بر  هم  آن هــا  می شویم،  همکالم  که 
ــران،  زائـ از  یکی  مــی گــذارنــد.  صحه  مهم 
چای  به  دست از چایخانه  بیرون می آید. 
در  اقــدام هــای صــورت  گرفته  می گوید:  او 
حرم منور رضوی به دلیل عنایت حضرت 
رضــا)ع(، همیشه جامع و کامل است. از 
یک طــرف، امــروز که مصادف با شهادت 
و  تمام صحن  اســت،  زهـــرا)س(  حضرت 
ســراهــا، یکدست ســیــاه پــوش شــده انــد و 
برای هر گروه از زائران برنامه ای متناسب 
دیده  تــدارک  سخنرانی  و  مداحی  از  اعم 

رفاهی  اقــدام هــای  اســت. همچنین  شــده 
برای زائران در نظر گرفته شده است.وی 
اضافه می کند: در تشرف سال گذشته هم 
و معتقدم  استفاده کردم  این چایخانه   از 
ایــن دســت اقــدام هــا بــه  ویــژه در روزهــای 
شیوع کرونا که توصیه های بهداشتی هم 
می تواند  دارنــد  تأکید  مایعات  مصرف  بر 
اقدامی مضاعف در مسیر تأمین سالمت 

زائران باشد.
ــوی بـــا ابـــراز  ــور رضــ ــن ــاه م ــارگـ ــر بـ ــ ایـــن زائ
رضــوی  چــایــخــانــه   فعالیت  از  خــشــنــودی 
راهنمایی  با  خوشبختانه  می دهد:  ادامــه 
خـــــدام، هــیــچ تــجــمــعــی در مــقــابــل ایــن 
ــران و  ــ ــ چــایــخــانــه  اتـــفـــاق نــمــی افــتــد و زائ
مجاوران در کمترین زمان ممکن و بدون 

در صف ماندن و معطل شدن، لیوان های 
به  هــم،  نکته  ایــن  کــه  می گیرند  را  چــای 
می کند. کمک  پروتکل ها  بیشتر  رعایت 
زائران پس از ساعتی سوگواری و شیرین 
از ســوگ عظمای  شــدن کــامــشــان، دلــی 
فاطمیه سبک می کنند. ابیات حک  شده 
بر سراپرده چتر این چایخانه کوثری، چه 

خوب گویای حال زائران فاطمیه است:

رسیدم تا حرم گویی کسی می گفت در گوشم
بیا ای خسته از دنیا که من باز است آغوشم

سلیمانا بیا بردار بار از شانه موری
مرا باری ست از غم ها که سنگین است بر دوشم

کجا پیدا کنم دیگر شراب از این طهوراتر
بهشت اینجاست اینجایی که دارم چای می نوشم

h حال و هوای»چایخانه  حضرت« در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا

 بهشتاینجاست،اینجاییکهدارمچایمینوشم
ریل گذاری برای رسیدن 

به افق 1410
سند »سیاست های کالن آستان قدس« 
یک نقشه راه راهبردی برای مدیران این 
مجموعه است و برای انجام مأموریت ها 
ریل گذاری کرده  اهــداف  به  و دستیابی 
اســـت. بــا تــوجــه بــه تــحــوالت داخــلــی و 
و  مختلف  ــای  ــوزه هـ حـ در  بین المللی 
همچنین مقتضیات ویژه شهر مشهد، 
و سیاست های  مــأمــوریــت هــا  بــود  نــیــاز 
آستان قدس رضوی مورد بازنگری قرار 
گیرد که این کار با مطالعه اسناد قبلی 
مأموریت های  روی  تمرکز  همچنین  و 
تأکید شده در حکم رهبر معظم انقالب 
پیگیری شد. در تدوین این سند تالش 
شــده اســت مــدل طــراحــی  شــده جامع 
ــن معنا کــه همه اســنــاد و  بــاشــد، بــه ای
آستان  با  مرتبط  باالدستی  بیانیه های 
قدس رضوی و همچنین مقتضیات زائر 
و زیارت در شرایط امروزی نیز در آن دیده 
شده است.یکی از نقش های ویژه ای که 
ریل گذاری  کند  ایفا  می تواند  سند  این 
آستان قدس رضوی  فعالیت های  بــرای 
در حوزه های مختلف است؛ به گونه ای 
که حرکت ها در مسیر صحیح و عقالنی 
باشد و در نهایت، به بهبود عملکردها و 
شفافیت اقدام ها منجر شود. در واقع، 
برای  راهبردی  راه  نقشه  این سند یک 
خواهد  قدس  آستان  مدیران  مجموعه 
متعددی  خروجی های  و  نتایج  که  بــود 
خــواهــد داشـــت. مهم ترین خــروجــی ای 
که این سند می تواند داشته باشد این 
است که به فعالیت های عملیاتی منجر 
ــراســـاس یک  مـــی شـــود و مــی تــوانــیــم بـ
تعیین  پیش  از  و  معین  هـــدف گـــذاری 
 شده حرکت کنیم. عالوه بر آن، استفاده 
و  تجهیزات  مــالــی،  و  انسانی  منابع  از 
نیز هدفمند  آستان قدس  فعالیت های 
خواهد شد و میزان بهره وری در مجموعه 
این  دیگر  مهم  نکته  می یابد.  افــزایــش 
است که این سند میزان تحقق برنامه ها 
مؤلفه  ایــن  و می توان  را هم می سنجد 
بیشتر  کرد.شفاف سازی  ارزیابی  نیز  را 
پاسخگویی  اقــتــصــادی،  فــعــالــیــت هــای 
ــران و مــجــاوران، مشخص  به عموم زائـ
بودن مأموریت ها و مسئولیت ها، امکان 
رصد دقیق وضعیت و همچنین قابلیت 
از دیگر  قــوت و ضعف  نــقــاط  ارزیــابــی 
ویــژگــی هــای سند ســیــاســت هــای کالن 

آستان قدس است.

گزارش
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annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  دکتر نوغانی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی

در مدت پنج شب اجرای ویژه برنامه »تکیه مجازی امام 
رضــا)ع(« در بستر شبکه های اجتماعی به مناسبت فرا 
رسیدن ایام فاطمیه، شمار مخاطبان این برنامه از مرز یک 
میلیون نفر گذشت.»تکیه مجازی امام رضــا)ع(« عنوان 
صورت  به  اجتماعی  شبکه های  بستر  در  ویژه برنامه ای 
الیو است که در روزهــا و مناسبت های دینی و مذهبی 
قدس  آستان  نوین  رسانه های  و  خبر  مدیریت  از سوی 
رضوی پخش می شود که با استقبال گسترده مخاطبان 
مواجه شده است.این برنامه در مدت پنج شب تا شام 
شهادت حضرت فاطمه زهرا)س(، در دو بخش زبان های 

فارسی و غیرفارسی اعم از انگلیسی، عربی، اردو و آذری با 
همکاری مدیریت زائران غیرایرانی از صفحه های رسمی 

آستان قدس رضوی در فضای مجازی پخش شد.
»تکیه مجازی امام رضا)ع(« با استقبال گسترده مخاطبان 
در روزهای فاطمیه روبه رو شده و تنها در شبکه اجتماعی 
روبیکا بیش از یک میلیون و 100 هزار مخاطب دارد که 
از  بیش  معنوی،  ویژه برنامه  این  اجــرای  دومین شب  در 
1۶0 هزار بازدید داشته است. این برنامه در ایام فاطمیه، در 
مجموع شبکه های اجتماعی، بیش از یک میلیون بازدید 
داشته است که نشان دهنده تولید محتوای مناسب ذائقه  

مخاطب است که بیشتر جوانان و نوجوانان هستند.
در سه روز پخش این برنامه به زبان انگلیسی نیز ساعت 
و  برقرار می شود  آمریکا  با کشور  زنده  ارتباط  بامداد   4
حضرت  سیره  و  معارف  با  مرتبط  موضوعات  قالب  در 

زهرا)س( گفت وگوی برخط صورت می گیرد.
از طریق  را  ویــژه بــرنــامــه  ایـــن  عــالقــه مــنــدان مــی تــوانــنــد 
صفحه های رسمی آستان قدس رضوی از جمله روبیکا، 
آپارات، گپ، سروش، ایتا، آی گپ و هیئت آنالین به زبان 
به  اینستاگرام  و  یوتیوب، فیس بوک  بستر  در  و  فارسی 

دیگر زبان ها مشاهده کنند.

خبر

 همزمان با پخش ویژه برنامه های سالروز شهادت حضرت زهرا)س(

»تکیه مجازی امام رضاj « میلیونی شد
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ش�رکت س�نگاه )س�هامی خاص( در نظر دارد تعدادی از ماش�ین آالت مازاد، مقداری 
از ل�وازم مازاد موجود در انبار و همچنین ضایعات فلزی و الس�تیکی خود را از طریق 
مزای�ده عمومی به فروش برس�اند، ل�ذا از کلیه متقاضیان عزیز دع�وت می گردد جهت 
دریافت اطالعات بیش�تر و اس�ناد مزایده از تاریخ 99/11/01 به مدت ده روز کاری از 
طری�ق راههای زیر با این ش�رکت ارتباط برقرار کرده و ضمن دریافت اس�ناد مزایده، 

بازدیدهای الزم را بعمل آورند.
آدرس: خراسان رضوی، تربت حیدریه، کیلومتر 7 جاده کمربندی مشهد.

فکس: 52299660 -051     تلفن 051-52299661   
sangahsherkat@yahoo.com  :ایمیل

@sangah99 :شبکه های اجتماعی

آگهی مزایده شرکت سنگاه – تربت حیدریه

شرکت سهامی خاص سنگاه

موسس�ه کتابخان�ه و موزه ملی ملک در نظ�ر دارد امور حفاظت فیزیک�ی و نگهبانی از 
موسس�ه خود واقع در باغ ملی تهران وخانه تاریخی ملک واقع در بازار بین الحرمین 
را از طری�ق مناقص�ه عمومی به یکی از ش�رکت های واجد صالحی�ت و دارای مجوز 

قانونی واگذار نماید.
ل�ذا کلی�ه متقاضیان م�ی توانند جه�ت دریافت اس�ناد مناقصه و اطالع�ات تکمیلی به 
آدرس تهران میدان امام خمینی خیابان امام خمینی س�ردر باغ ملی کتابخانه و موزه 

ملی ملک طبقه سوم امور اداری مراجعه نمایند.
شرایط کلی مناقصه: 

1- هزینه دریافت اس�ناد مناقصه پانصد هزار ریال می باش�د که می بایس�ت به حساب 
شماره0201554134001  واریز گردد.

2-فروش اسناد مناقصه از  ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 1399/10/30 لغایت شنبه 
1399/11/04 خواهد بود.

3-آخرین مهلت اس�ترداد اس�ناد تکمیل ش�ده به همراه مدارک مورد نیاز حداکثر تا 
روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 1399/11/08 می باشد.

4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1399/11/11 می باشد.
5-پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی نگهبانی و حفاظت فیزیکی
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موسس�ه کتابخان�ه و م�وزه ملی ملک در نظ�ر دارد امور نظافت موسس�ه خود واقع در 
ب�اغ ملی تهران وخان�ه تاریخی ملک واقع در بازار بین الحرمی�ن را از طریق مناقصه 

عمومی به یکی از شرکت های واجد صالحیت و دارای مجوز قانونی واگذار نماید.
ل�ذا کلی�ه متقاضیان م�ی توانند جه�ت دریافت اس�ناد مناقصه و اطالع�ات تکمیلی به 
آدرس تهران میدان امام خمینی خیابان امام خمینی س�ردر باغ ملی کتابخانه و موزه 

ملی ملک طبقه سوم امور اداری مراجعه نمایند.
شرایط کلی مناقصه: 

1-هزینه دریافت اس�ناد مناقصه پانصد هزار ریال می باش�د که می بایس�ت به حس�اب 
شماره0201554134001  واریز گردد.

2-فروش اسناد مناقصه از  ساعت 9 صبح روزسه شنبه مورخ 1399/10/30 لغایت شنبه 
1399/11/04 خواهد بود.

3-آخرین مهلت اس�ترداد اس�ناد تکمیل ش�ده به همراه مدارک مورد نیاز حداکثر تا 
روز چهارشنبه ساعت 14 مورخ 1399/11/08 می باشد.

4-تاریخ بازگشایی پیشنهادات 1399/11/11 می باشد.
5-پرداخت هزینه انتشار آگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

آگهی مناقصه عمومی نظافت و کارگری

/ع
99
11
04
2

آگهی تغییرات شرکت تعرفه نیروی راهگستران 
سورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61676 

و شناسه ملی 14006827999
م��ورخ  مدی��ره  هیئ��ت  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
1399/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای جواد 
اعتم��اد رضایی ب��ه کدملی 0939270714 به س��مت 
رئیس هیئت مدیره و آقای س��یدعلیرضا ش��ریعت 
داودی ب��ه کدمل��ی 0937763756 به س��مت نایب 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره و آقای حس��ین احم��دی به 
کدمل��ی 0945860994 به س��مت مدیرعامل و عضو 
هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب گردیدن��د. کلی��ه چک ها و 
اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت به امضاء 
رئی��س هیئت مدی��ره )آقای جواد اعتم��اد رضایی( 
ی��ا مدیرعامل )آقای حس��ین احمدی( هم��راه با مهر 
ش��رکت دارای اعتبار می باش��د. با ثبت این مستند 
تصمیمات تعیین س��مت مدی��ران، تعیین دارندگان 
حق امضاء انتخاب ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق 
الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد 
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آگهی تغییرات شرکت تعرفه نیروی راهگستران 
سورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61676 

و شناسه ملی 14006827999
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1399/08/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
تع��داد اعضای هیئت مدیره از 4 نفر به 3 نفر 
کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه به 
ش��رح مزبور اصالح گردید.با ثبت این مستند 
تصمیم��ات اصالح م��اده اساس��نامه )کاهش/

افزایش تعداد اعض��ای هیئت مدیره( انتخاب 
ش��ده توس��ط متقاضی در س��وابق الکترونیک 
ش��خصیت حقوقی مرق��وم ثبت و در پایگاه 
آگه��ی ه��ای س��ازمان ثبت قابل دس��ترس 

می باش��د
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی 

اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد  ع 9
91
10
03

آگهی تغییرات شرکت تعرفه نیروی راهگستران 
سورین شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 61676 

و شناسه ملی 14006827999
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
ذی��ل  1399/08/12 تصمیم��ات  م��ورخ  فوق الع��اده 
اتخاذ ش��د: آق��ای جواد اعتم��اد رضایی ب��ه کدملی 
0939270714 و آقای س��یدعلیرضا شریعت داودی 
ب��ه کدمل��ی 0937763756 و آقای حس��ین احمدی 
ب��ه کدمل��ی 0945860994 ب��ه س��مت اعض��ا هیئت 
مدیره برای مدت دو س��ال انتخ��اب گردیدند. آقای 
علی عباس��ی موخر به شماره ملی 0938474707 به 
عنوان بازرس اصلی و آقای امیر افشارها به شماره 
ملی 0922631964 به عنوان بازرس علی البدل برای 
مدت یک س��ال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به 
عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت انتخاب گردید. 
با ثب��ت این مس��تند تصمیم��ات انتخ��اب مدیران، 
انتخ��اب روزنام��ه کثیر االنتش��ار انتخ��اب بازرس( 
انتخاب شده توس��ط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های 

سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری مشهد  ع 9
91
09
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آگهی دعوت به ارزیابی کیفی فراخوان عمومی مناقصه شماره  9-37-99)نوبت دوم(

ا داره کل راه آهن خراسان 

وزارت راه و شهر سازی
راه آهن جمهوری اسالمی ایران

اداره کل راه آهن خراسان

اداره کل راه آهن خراسان  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج 
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی کیفی پیمانکاران 
واج��د ش��رایط جهت ش��رکت در مناقص��ه ،  ازطریق س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت)ستاد( به نشانی www.setadiran.ir  به شرح زیر اقدام نماید.
مناقصه گران  می بایس��ت  در  س��امانه فوق  )س��تاد(   ثبت نام  و پس از اخذ  گواهی 
امضاء الکترونیکی نس��بت به   دریافت اس��ناد  از طریق سامانه مذکور اقدام   نمایند.

الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازفراخوان تا انتخاب برنده ازطریق سایت 
مزبورانجام می گردد.

1- نام سازمان مناقصه گزار : اداره کل راه آهن خراسان . 
2- شرح مختصر موضوع مناقصه : سرویس دهی مامورین موظف قطارها در اداره کل 

راه آهن خراسان  .
3- مهلت خرید  اسناد ارزیابی : تا  ساعت 13:30 روز پنجشنبه   مورخ 99/11/02  . 

4- ش��ایان ذکراست دریافت اسناد و ارائه پاس��خ استعالم ارزیابی صرفا"میبایست 
ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد( صورت پذیرد و شرکت کنندگانی 
در صورت تمایل ، مجاز به خرید حضوری اسناد می باشند که قبال در سامانه مذکور ثبت 

نام و اسناد را آپلود نموده اند  .
5- فراخ��وان ارزیاب��ی کیف��ی ف��وق از طری��ق پای��گاه ملی اط��الع رس��انی مناقصات

 http:/iets.mporg.ir اطالع رسانی می گردد.
6-  مهلت و محل ارائه  اسناد فیزیکی  ارزیابی : تا ساعت 13:30 روز پنجشنبه مورخ  
99/11/16- چهارراه راه آهن � حوزه معاونت توس��عه مدیریت و منابع  � دبیرخانه اداره 

کل راه آهن خراسان . 
7- مبلغ کل برآورد : 22.698.375.000  ریال .   

8- مدت و محل  اجرا : مدت اجرا  یکسال  بوده و محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه میباشد.
9- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ   1.134.918.750 ) یک میلیارد و یکصد 
و سی و چهار  میلیون و نهصد و هجده  هزار و هفتصد و پنجاه ( ریال  مطابق با تضامین 

معتبر مندرج در آیین نامه تضمین معامالت دولتی موضوع مصوبه شماره 123402/ت 
50659 ه� مورخ 94/09/22 هیات محترم وزیران  ،  در صورت واریز  نقد  شماره  حساب  
IR 290100004001064006372624  با شناس��ه واری��ز " 984280500111111111111111111111  

"نزد بانک مرکزی  اعالم می گردد .    
 تذکر1: به درخواست مناقصه گزار ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار الزم است به 

مدت سه ماه دیگر قابلیت تمدید داشته باشد.
تذکر 2 : ارائه تصویر برابر با اصل شده گواهی صالحیت الزامی می باشد . 

تذکر 3 : ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی به 
موجب مصوبه 135943/ ت 55887 ه� مورخ 97/10/15  هیئت محترم وزیران و  آیین 
نامه ایمنی امور پیمانکاری" مصوب 89/03/05  وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی علی 

الخصوص ماده 2 آن الزامی است.
10- رشته و رتبه پیمانکار: متقاضی شرکت در مناقصه بایستی دارای : الف ( کد حمل 
ونقل از  اداره کل  تعاون کار و رفاه اجتماعی و  یا مجوز از اتحادیه صنف موسسات خودرو 
سواری کرایه یا اتحادیه صنف حمل ونقل درون شهری) اتوبوس- مینی بوس- وانت 

بار(  باشد . 
1-10(  برنده مناقصه متعهدمیگردد کلیه خودروهای  مورد استفاده در قرارداد،دارای 
مجوزهای الزم از مراجع ذیربط نظیر اتحادیه صنف موسس��ات خودروس��واری کرایه - 
اتحادیه صنف حمل ونقل درون شهری) اتوبوس- مینی بوس- وانت بار( -پلیس راه 
وسازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای و... باشند. بدیهی است ارائه مجوزهای مذکور 

قبل از شروع قرارداد الزامی می باشد.
تبصره : تمامی خودروها می بایست دارای الحاقیه ) بیمه آژانس( )مطابق تبصره های 

بند11 مشخصات فنی ( باشند.
11- هزینه دو نوبت آگهی مناقصه بر عهده برنده مناقصه می باشد . 

پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده 
باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهدآمد .
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hدرباره حضرت فاطمه زهرا
مجمع ناشران انقالب اسالمی در بسته ای با معرفی بهترین کتب مرتبط با 
سیره حضرت زهرا)س( از میان صدها کتاب که نویسندگان معتبر نوشته اند، 
دریچه جدیدی را برای شناخت هرچه بیشتر حضرت زهرا)س( برای مخاطبان 

گشوده است. در ادامه بخشی از این بسته پیشنهادی را می خوانید. 

جامی از زالل کوثر 
آن  دربـــاره  که  موضوعاتی  در  نویسنده  یک  جامعیت 
کتاب می نویسد، ارزش اثر را مشخص می سازد. مرحوم 
به  کامل  احاطه  با  ــزدی  ی مصباح  محمدتقی  عالمه 
مباحث علوم اسالمی درباره فضائل و ابعاد گوناگون 
اخالقی  سیره  و  و سجایا  فاطمه زهرا)س(  شخصیت 
آن حضرت مطالبی را ارائــه داده انــد که با توجه به 
ارزشمندترین  از  یکی  کتابشان  ایــشــان،  جامعیت 
اســت.  زهـــرا)س(  ــاره حضرت  دربـ مــوجــود  کتاب های 
»جامی از زالل کوثر« کتابی است که نویسنده در آن 

ــنـــظـــر  مـ اعتقادی به تحلیل شخصیت حضرت زهرا)س( پرداخته  از 
است؛ اما هر از چندگاهی، به مباحث اخالقی و تاریخی نیز متعرض می شود. 
همچنین از دیگر قوت های این کتاب می توان به این نکته اشاره کرد که 
تالش شده برخی از مباحث با مسائل روز جامعه تطبیق داده و به صورت 
کاربردی به مخاطبان ارائه شود.مخاطبان در کتاب »جامی از زالل کوثر« با 
این بخش ها آشنا می شوند: »جلوه ای از جمال فاطمه« بخشی است که در 
آن ویژگی ها و صفات اخالقی حضرت زهرا)س( بررسی می شود. »رسالت 
مجالس ذکر اهل بیت« بخش دیگری است ناظر به حکمت و فواید مجالس 
ذکر آن حضرت. آخرین بخش با عنوان »حماسه فاطمی و عبرت های آن« 
به والیتمداری و فدایی والیت بودن آن حضرت پرداخته است. »جامی از 
زالل کوثر« دارای 224 صفحه است که مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام 

خمینی)ره( آن را منتشر کرده است.

روزهای فاطمه)س(
استاد علی صفایی حائری که به قلم خوش و نگاه 
کتاب  مقدمه  در  هستند،  معروف   دقیق  و  عمیق 
فدک  خطبه  شــرح  علیهاالسالم،  فاطمه  »روزهـــای 
حضرت  »خطبه  می نویسند:  زهــــرا)س(«  حضرت 
فدک  خطبه  به  که  مدینه  مسجد  در  فاطمه)س( 
معروف است و قسمتی از آن را مطرح می کنیم تا 
توجه و بصیرتی را برای ما بیاورد، خطبه بسیار غنی و 

قوی و زیبایی است. 
بیان  و  نــوع جمله ها  با  آشنایی  اســت،  مهم  آنچه 
اسلوب و ارتباط و انسجامی است که حضرت در 
بیانات خود ایجاد کرده است... اگر در مجامعی که 
گرد هم نشسته ایم، دوستانی پیدا کرده ایم و زمانی را گذرانده ایم و یادداشتی 
نوشته ایم و مطالبی را هم جمع آوری کرده ایم و ذهنی پر شده، ولی هنوز 
به این مرحله نرسیده باشیم که با ولی گره بخوریم و او را بخواهیم و به 
او را حس و لمس  به دنبال آب، کلمات  باشیم و مثل تشنه ای  او  دنبال 
کنیم، به نتیجه ای نخواهیم رسید«.این کتاب 128صفحه ای از بخش های 
ذیل تشکیل شده است:»اضطرار به ولی« که موضوعاتی نظیر محبت و 
رأفت رسول و تربیت رسول در آن طرح شده است. »وضعیت عرب قبل از 
بعثت« بخش اصلی دیگر کتاب است. »تحوالت بعد از رحلت رسول)ص(« 
و »عوامل اعراض از رسول« عناوین اصلی بخش های بعدی است. »انصار در 
نگاه فاطمه)س(«، »جامعه غیرایمانی« و »فدک از اموال فاطمه)س(« دیگر 

عناوین اصلی کتاب را شکل داده اند. 

شرحی بر خطبه فدکیه
ــرا)س(، دختر  زهــ فــدک موجب شــد حضرت  غصب 
پیامبر اکرم، خطبه ای ایراد کنند که بعدها به عنوان یکی 
از مهم ترین اسناد معرفتی دین اسالم به شمار آید؛ 
خطبه فدکیه که در منابع قدیمی شیعه و اهل سنت 
نقل شده است و سند معتبری دارد. همچنین دارای 
معارف  از  اقیانوسی  که  هست  نیز  بلندی  محتوای 
الهی در زمینه توحید، نبوت، امامت، شریعت و... را 
و  اجزا  و  این خطبه  بلند  دربرگرفته است. محتوای 
معارفی که در فرازهای آن وجود دارد، شروح متعددی 
را به همراه داشته است. استاد میرباقری به عنوان یک 
عالم برجسته در حوزه دین در کتاب »شرحی بر خطبه فدکیه« درباره مبانی 
و مفروضات معرفتی و نیز زمینه تاریخی خطبه فدکیه بحث می کنند تا ما 
با درک مبانی و پیش فرض ها به شناخت عمیقی از کالم حضرت زهرا)س( 
رهنمون شویم.استاد میرباقری معتقدند: »ما پیش از ورود به فضای خطبه، 

اوالً باید جایگاه حضرت زهرا)س( را در عالم و تاریخ بشناسیم.
و  علم  دارای  و  عــادی  را شخصیتی  آن حضرت  نگاهی سطحی،  با  اگــر   
مأموریت محدود تصور کنیم، قضاوت درباره کالمی که انشا و القا کرده اند در 
همین حد خواهد بود؛ ولی اگر بدانیم حضرت زهرا)س( شخصیتی مهیمن 
بر تاریخ هستند که همه تاریخ را به سمت توحید و والیت هدایت می کنند 
و علم ایشان متصل به علم الهی است، داوری ما نسبت به فعل و قوه و 
مقصد ایشان متفاوت خواهد بود«. این گفتارها به همت مؤسسه فرهنگی 
سازمان  اجتماعی  و  فرهنگی  معاونت  همکاری  با  و  فاطمه  پیام  آموزشی 
اوقاف، در جمع مبلغان حوزه علمیه ایراد شده و کارگروه تدوین حکمت آن 

را در 230 صفحه تنظیم کرده است.

فدک در تاریخ
عالمان مسلمان در طول تاریخ پرمخاطره اسالم، در 
دفاع از حقانیت اسالم نقش بسزایی داشته اند. 
در دوران معاصر با توجه به استعمار و استبداد 
نقش آفرینی  و  حضور  به  نیاز  جهان،  در  موجود 
احساس  بیش ازپیش  زمان شناس  و  آگاه  عالمان 
نبوغ  از  کــه  صـــدر  شهیدمحمدباقر  مـــی شـــود. 
با  ــود،  بـ بـــرخـــوردار  شگرفی  پشتکار  و  کم نظیر 
توجه به اوضــاع کنونی جهان و نیز با احاطه بر 
ساحت گسترده معارف اسالمی، تالش کرد این 
اندیشه را به روشی نوین ارائه کرده و پرسش های 
پاسخ  اســالم  مبانی  و  منظر  از  را  معاصر  انسان 
با مکاتب  اسالم  با مقایسه مکتب  ایشان  دهد. 
و اندیشه های مادی غرب گرا و همچنین با نقد دقیق و عمیق آن ها، توانایی 
اسالم را برای ساماندهی ابعاد زندگی انسان و حل مشکالت او به همگان 

نشان داد. 
»فدک در تاریخ« یکی از درخشان ترین کتاب های شهید صدر در مسیر پاسخ 
به پرسش های مرتبط با موضوع فدک است که انتشارات دارالصدر آن را در 
235 صفحه به چاپ رسانیده است. این کتاب در فصل اول با عنوان »در 
صحنه انقالب« نگاهی گذرا به شرایط پس از درگذشت پیامبر اکرم دارد. 
»فدک« عنوان فصل دوم است که در آن به موقعیت فدک، بهای معنوی و 
مادی و نیز تحوالت تاریخی آن اشاره می شود. فصل سوم با عنوان »تاریخ 

انقالب« به روش درست و بایسته های پژوهش تاریخی اشاره می کند. 

معرفی کتاب

تقویت مسئولیت پذیری فرزندان با استفاده از سیره مادرانه حضرت زهرا)س(     دکتر »شهال باقری« عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با خبرگزاری شبستان تصریح کرد: یکی از 
ویژگی های بارز و مشهود در سیره مادرانه حضرت زهرا)س( ناظر به اهمیت تقویت مسئولیت پذیری اجتماعی فرزندان است. زهرای مرضیه)س( مادری تمام عیار است، البته نه به اعتبار غریزه مادری که در وجود 

همه مادران هست، بلکه مادری هوشمند به تعبیر امروزی ها که غرایز و احساسات و عواطف پاک مادری خویش را توأم با علم آموزی به فرزندان نموده است.

گزارش کوتاه

حضرت فاطمه)س(؛مهم ترین قدیسه شهید تاریخ
حجت االسالم سید سلمان صفوی مطرح کرد

فیلسوف  ــفـــوی،  صـ ســیــدســلــمــان  حـــجـــت االســـالم 
لندن،  ایرانی  مطالعات  آکادمی  رئیس  و  نوصدرایی 
زندگی  ــاره درس هــای سیره  درب ایکنا  با  در گفت وگو 
حضرت زهــرا)س( برای شرایط امروز گفت: حضرت 
فاطمه)س(، نماد کامل وحدت و تعامل سازنده عقل 
و وحی، عاطفه و قلب هستند. حضرت زهرا)س( در 
معامله با حضرت حق، اهل مجاهده، ریاضت، زهد، 
ورع، تهجد، توکل، صبر، مراقبه، ذکر و فکر و عمل و 
در معامله با مردم، دارای حسن اخالق، سخا، حلم، 
تواضع، بخشندگی، مهر و صفا و در ارتباط با جامعه، 
اهل فتوت و جوانمردی، حامی حقوق مظلومان، فقرا 

و غریبان بودند.
وی افزود: سرور زنان دو عالم در مقابل فقرا متواضع 
مدح  هیچ گاه  بــودنــد.  متکبر  حاکمان،  مقابل  در  و 
حاکمان ناصالح را نگفتند و همواره آن ها را به حق 
و حقیقت فراخواندند. ایشان در بزرگ ترین دسیسه 
دیکتاتوری  برابر  در  قهرمانانه  ایستادگی  با  دوران، 
جان  از حق،  دفــاع  و  اقتصادی  اشرافیت  و  مذهبی 
گرانقدر خویش را قربانی طریق حقیقت کردند. آن 
غمبار  تاریخ  شهیده  قدیسه  مهم ترین  حضرت)س( 
گستره زمین به شمار می روند. زهرای اطهر)س( قرآن 
د و نخستین شهیده تحکیم و تثبیت امامت  مُتجسِّ

حق و عدل در تاریخ اسالم اند.
رئیس آکادمی مطالعات ایرانی لندن به پیام اجتماعی 
پیام سیره  گفت:  و  کــرد  اشــاره  فاطمه)س(  حضرت 
ــروز کــه از  عملی حــضــرت فــاطــمــه)س( بــه جــهــان امـ

شکاف طبقاتی رنج می برد، این است که حکومت ها 
و آحاد جامعه انسانی وظیفه دارند با ایثار امکانات 
نــیــازهــای مستمندان  ــرای رفـــع  بـ ــروت خــویــش،  ثـ و 
گام های عملی بردارند. همچنین در جهان امروز، نهاد 
خانواده با بحران همبستگی و دوام مواجه است. بر 
مبنای پیام حضرت فاطمه)س(، خانواده سنگ بنای 
ساخت جامعه برین است. آن حضرت)س( با تربیت 
امام حسن)ع(، امام حسین)ع( و حضرت زینب)س( 
و همگامی با مولی الموحدین امام علی)ع(، مدل یک 
خانوده سلیم را ترسیم کردند که می تواند مدل زندگی 

خانواده ها قرار گیرد.
وی در پایان به پیام حضرت فاطمه)س( در مقابله با 
الیناسیون اشاره کرد و افزود: انسان مدرنیته، دچار 
بیماری تک ساحتی شده و کمیت بر کیفیت غلبه یافته، 
یا عــده ای تنها در پی آخرت اند. پیام سیره حضرت 
فاطمه)س(، تربیت انسان چندساحتی است که جمع 
عقل معاش و عقل معاد، سیاست و اخــالق، دنیا و 
آخرت، تعهد سیاسی و عدم دریوزگی قدرت است.

مدرس  ســروش،  هــادی  والمسلمین  حجت االسالم 
حوزه و پژوهشگر دینی، در سخنانی از طریق صفحه 
مجازی  خود به طرح بحث در مورد حضرت زهرا)س( 
با موضوع »از فاطمه تا فاطمه« پرداخت که در ادامه 

بخشی از این سخنان را می خوانیم:
ــات حــضــرت زهـــــــرا)س( و  ــای غــیــر از تــوجــه بـــه عــن
دست گیری های آن وجود مبارک نسبت به شیعیان 
و متوسالن به درگاهش، باید از این جلوتر رفت و به 
این مرتبه، یعنی توجه به عنایات حضرت زهرا)س( 
او و  بسنده نکرد، بلکه باید در معرض دانش الهی 
علم بی انتهای او و راهکارهای علمی و قطعی که آن 
عزیز عالم وجود به انسان ها ارائه فرموده، قرار گرفت 

و از آن ها بهره جست.
 اهل بیت)ع( نیز فرمودند در مشکالت خود به مادر 
ما فاطمه زهــرا)س( متوسل شوید اما باید از علم و 
ــرا)س(  دانـــش و راهــکــارهــای مهمی کــه حضرت زهـ
و  عنایت گرایی  شویم.  بهره مند  نیز  فرمودند  ارائــه 
توسل گرایی خوب است، اما جایگاه علم گرایی نیز در 

مورد اهل بیت)ع( محفوظ است.
فاطمه)س(،  به  چرا  می دانید  فرمودند:  باقر)ع(  امام 
این است که به خدا قسم  فاطمه گفته اند؟ علتش 
فاطمه زهرا)س( یک موجودی است که مجموعه او از 
هرگونه جهل بریده شده و همه هستی او علم محض 
است. اما چطور برای مشکالت امروز خود از این علم 
استفاده کنیم؟ فاطمه زهرا)س( به عنوان موجودی که 
همه وجود او علم و دانش است، چطور می تواند به ما 

کمک کند؟ برای اینکه بر مشکالت زندگی خود پیروز 
شویم، باید نکاتی را مورد نظر قرار دهیم که یکی از 
آن ها بحث تقدیر است. همه انسان ها تحت مقدرات 
الهی هستند. در کافی روایتی داریم که فرمود هیچ 
گشایشی نیست، مگر اینکه اراده خدا در آن وجود 

دارد.
 اما آیا آنچه در پیشانی من نوشته اند، قابل تغییر 
زن  بین  که  اختالف هایی  و  بیماری ها  این  نیست؟ 
و شوهرها وجود دارد و... قابل تغییر نیستند؟ این 
یا مشکالت  افــراد دارنــد  از  مشکل مالی که خیلی 
تغییر  قابل  چطور  هست،  کشور  در  کــه  سیاسی 
زهــرا)س( متوسل  به وجود حضرت  باید  ما  است؟ 
شویم تا مسائل حل شود. یک بخش تقدیرات الهی 
روزنــه هم  بــرای ما  اما در مقدراتی که دارد  اســت، 
گذاشته که بتوانیم در مقدرات خود دخالت کنیم. 
مکتب امامیه امر بین االمرینی است، یعنی نه جبر 
و نه تفویض؛ بلکه قائل است که در مقدرات الهی 

نقش داریم. 

گفتار

در کنار توسل  از علم بی نهایت حضرت زهرا)س( استفاده کنیم
حجت االسالم  هادی سروش:

فرهنگ  پژوهشگاه  رئیس  رشاد،  علی اکبر  آیت هللا   
نُورُ  »هللاُ  شریفه  آیه  به  اشاره  با  اسالمی  اندیشه  و 
مِْصباحٌ  فِیها  کمِْشکاهٍ  نُورِهِ  َمثَلُ  وَاألَرِْض  ماواِت  السَّ
گفت:  مصباح  آیت هللا  درباره شخصیت  الْمِْصباحُ... « 
بسیار دشوار است که در این لحظه ها از ایشان سخن 
بگوییم، اما در ظاهر در میان ما نباشد، هر چند ایشان 

در آثار تدوینی و تکوینی اش زنده است.
به گزارش قدس و به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه 
آیــت هللا رشــاد در مراسم  اندیشه اسالمی،  و  فرهنگ 
ــت هللا عالمه  ــ ــکــوداشــت عــلــمــی حــکــیــم مــجــاهــد آی ن
آیــت هللا  سخنرانی  بــا  کــه  یـــزدی  مصباح  محمدتقی 
محمود رجبی، حجت االسالم والمسلمین محمدصفر 
نیکزاد  عباس  والمسلمین  حجت االسالم  و  جبرئیلی 
به صورت مجازی در صفحه آپــارات پژوهشگاه برگزار 
یــزدی در فریادها و  شد، اظهار کــرد: آیــت هللا مصباح 
خروش هایش همچنان زنده و جوشان است، در جلو 
جبهه انقالب حرکت کرده و سربازان انقالب نیز او را 

چونان مشعلی در فراراه مسیر انقالب 
می نگرند و از او پیروی می کنند.

اندیشه  و  فرهنگ  پژوهشگاه  رئیس 
اسالمی، با بیان اینکه آیت هللا مصباح 
که مستقل  بــود  مبارکی  یــزدی شجره 
می اندیشید، ایشان را متفکر اسالمی 
بزرگ  عالم  این  کــرد:  تأکید  و  دانست 
نــه غــربــی، بلکه اسالمی  نــه شــرقــی و 
و  بــود  نــور  منبع  ایــشــان  می اندیشید؛ 
برای روشن شدن نیاز به نور نداشت؛ 
این عالم فرزانه منشأ نار و نور معنوی و 

الهی بود.وی عنوان کرد: ما در سوگ مردی نشسته ایم 
و جانش  الهی  پایتخت  قلبش  و  که دلش خانه خدا 
ــدون هیچ  ب ایــشــان  ــود؛ قلب  ب الهی  از صفات  آکــنــده 
مقاومتی به خانه خدا تبدیل شده بود و هرگز از یاد 

خداوند غافل نمی شد.
یزدی  آیت هللا مصباح  اینکه  بیان  با  آیت هللا رشــاد 

ــالٌ اَل  ــ مــصــداق بــارز آیــه شریفه »رَِج
َّه«  الل ذِکْرِ  َعْن  بَیٌْع  واََل  تَِجارَهٌ  تُلِْهیِهْم 
بــرای  ایــشــان  کــرد:  بــود، خاطرنشان 
اینکه مقامی را بدست بیاورد، تالش 
و  بی اعتنا  دنیا  جیفه  به  و  نمی کرد 
بی توجه بود و از مال دنیا نیز چیزی 
پژوهشگاه  نداشت.رئیس  اختیار  در 
مطرح  اســالمــی  انــدیــشــه  و  فرهنگ 
کــرد: آیــت هللا مصباح یــزدی همواره 
محمد)ص(  آل  ایتام  نیاز  رفــع  بــرای 
تالش می کرد و در اندیشه روز قیامت 
بود و می خواست در آن روز که همه آشفته هستند، 
آیت هللا  انبوه  تألیفی  آثار  به  باشد.وی  آرامــش داشته 
ایــشــان 1۶5 جلد  ــرد:  ک تأکید  و  اشـــاره  ــزدی  ی مصباح 
کتاب در 120 عنوان و در ده ها موضوع تألیف کردند؛ 
همچنین هزاران طلبه و دانشجو و صدها هزار جوان از 
آبشخور معارف و اندیشه او سیراب شده و می شوند.

آیت هللا رشاد مجاهدت های علمی آیت هللا مصباح 
ایشان همه  بیان کرد:  و  داد  قرار  توجه  را مورد  یزدی 
را درنوردید و در عرصه های  عرصه های معرفت عصر 
حدیث پژوهی،  قــرآن پــژوهــی،  تفسیر،  کــالم،  فلسفه، 
اخالق و معرفت شناسی تالش و جهاد بزرگی انجام داد؛ 
فلسفه های مضاف با ایشان آغاز شده و ایشان میداندار 

این عرصه ها محسوب می شود.
وی با بیان اینکه آیــت هللا مصباح یــزدی با اخــالص و 
ایثار همه عرصه های علم را فتح کرده بود، گفت: ایشان 
سیاسی،  فقه  حقوق،  و  فقه  همچون  عرصه هایی  در 
فرهنگ پژوهی و فقه اجتماعی فعالیت های برجسته ای 

داشت و صاحبنظر بود.
بزرگ ترین  را  یـــزدی  مصباح  آیـــت هللا  رشـــاد  آیـــت هللا 
انسانی اسالمی عصر ما دانست و بیان  متفکر علوم 
فلسفه  همچون  مضافی  فلسفه های  در  ایشان  کــرد: 
سیاسی، فلسفه تاریخ، فلسفه اخالق، تمدن و فلسفه 

علوم انسانی یک اندیشمند بزرگ و دانا بود.

بازتاب

در نکوداشت علمی عالمه مصباح یزدی مطرح شد

آیت اهلل مصباح بزرگ ترین متفکر علوم انسانی اسالمی عصر حاضر بود

علمیه  حوزه  استاد   / علمی راد  دکترفاطمه   
کریم  قرآن  بیت)ع(   اهل  پژوهشگر سیره  و 
حضرت زهرا)س( را »کوثر« معرفی می کند. 
کوثر به معنای »خیر کثیر« یا به تعبیر برتر 
فاطمه  زندگی  درباره  است.  بی انتها«  »خیر 
زهرا)س( ابعاد گسترده و زیبایی های فراوان 
است.  نشده  شناخته  هنوز  که  دارد  وجود 
فاطمه، اقیانوسی از نیکویی هاست، از این رو 
در  که  است  آن  از  واالتر  حضرت  آن  شأن 
اینکه به گفتار و  به  تفکر بگنجد چه رسد 
اگر  را  دریا  »آب  به حکم  اما  درآید.  نوشتار 
نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید« 
هر که ارادت خود را به ساحت مقدس ایشان 

ابراز می کند.

 به اندیشه فاطمی کمتر »
پرداخته شده است 

وقتی سخن از سبک زندگی فاطمی به میان 
می آید به طور معمول سیره عملی و رفتاری 
حضرت زهرا)س( در حوزه فردی، خانوادگی 
ایشان  زنــدگــی  کــوتــاه  مــدت  در  اجتماعی  و 
کنکاش و تبیین می شود ولی کمتر به اندیشه 
حالی که  در  اســت  شــده  پــرداخــتــه  فاطمی 
همیشه رفتارها از باورها و عقاید سرچشمه 
گرفته و این اندیشه و تفکر است که مبنا و 
اصل  بنای رفتار است. آنچه سبب می شود 
آن حضرت سبک زندگی منحصر به  فردی 
و  معرفت  و  توحیدی  اندیشه  باشد  داشته 
شناخت عمیق ایشان نسبت به حق تعالی و 

نظام هستی است.
نقش عقاید در زندگی انسان به منزله ریشه 
ثمر  و  نمو  و  درختی است که موجب رشد 
شاخه  از  را  میوه  چند  هــر  مــی شــود،  دادن 
به دســت مــی آورنــد امــا خــود شاخه معلول 
آیــه ۹۷ ســوره  قــرآن کریم در  ریشه اســت. 
َعمَِل صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ  نحل می فرماید: »َمنْ 

َُّه  أَوْ أُنْثی  وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَن
َّهُْم  لَنَجْزِيَن وَ  ِّبَةً  طَي َحياةً 
أَجْرَهُْم بِأَحَْسِن ما كانُوا 

يَعَْملُون «؛ در این آیه 
کـــریـــمـــه، حــیــات 

طیبه که همان 
ســبــک زنــدگــی 

اسالمی  و  قرآنی 
اســت محصول دو 

و  صالح  عمل  عنصر 
ــمــان دانــســتــه شــده  ای

محصول  ایــمــان  ــت.  اســ
ايمان  اســـت.  تفکر  و  انــدیــشــه 

یعنی  عبادات است  که شرط صحت همه 
اعتقاد به جميع عقاید حقه و جميع آنچه 
پیامبر آورده است. صحت عمل و نقش آن 
در تکامل انسان و سودمندی آن به صحت 

عقیده عامل بستگی دارد.
َِّب إلَیَّ من  حضرت زهرا)س( می فرماید: »حُب
َّظَرُ فی وَجهِ  دُنیاکُم ثاَلٌث؛ تاِلوَةُ کِتاِب اللّهِ  و الن
رَسوِل اللّهِ  و اإلنفاُق فی َسبیِل اللّه«. »حب« 
به معنای دوستی و دلدادگی است. محبت 
التذاذ نسبت  و  از حــال میل  اســت  عبارت 
به چیزی که وجود این حالت فرع شناخت 
آن چیز اســت. این تفکر و اندیشه فاطمی 
است که نتیجه آن محبوبیت تنها سه چیز 
از تمام مظاهر دنیوی و زیبایی های مادی نزد 
حضرتش است. تنها سه مظهر ویژه و خاص 
که  مــی آورد  فراهم  را  ایشان  التذاذ  موجب 

عبارت است از:

 تالوت قرآن»
و  ــد  خــداون ذات  تجلی  مظهر  کــریــم  ــرآن  قـ
است.  انسان  زبــان  با  معرفی کننده خداوند 
قــرآن نــازل شــده اســت کــه بــاب شناخت و 
معرفت خداوند را به روی انسان ها بگشاید؛ 

به تعبیر امام خمینی)ره( اگر قرآن نبود باب 
معرفت بسته بود الی االبد که البته معرفت 

غیر از اثبات وجود است.
برای وصول به مقام شامخ انسانیت و کمال، 
آن  ایمان فرع  و  پایه معرفت است  و  اصل 

ــن کتاب  اســـت. کسی کــه بــا ای
ــرد و  ــگــی ــس ب ــ خــداشــنــاســی ان
طریق  این  از  را  متعال  خداوند 
شود،  معرفت  اهــل  و  بشناسد 
خداوند در آیاتش برای او تجلی 
خواهد کرد و آنچنان به عظمت 
خــداونــد پی می برد که خــود را 
خداوند  و  ناچیز  آن  مقابل  در 
را ســرچــشــمــه هــمــه فــیــوضــات 

می بیند.
معرفت خداوند و ایمان از امور 
دارای درجه و مرتبه و تشکیکی 
است. مراتب ايمان بسيار است: 
مستقر و مستودع، علم اليقين، 

عين اليقين وحق اليقين که هر یک از آن ها 
نیز مراتب و درجات متعددی دارد. به فرموده 
قرآن کریم، مؤمنان به گونه ای هستند که »إِذا 
تُلِيَْت َعلَيِْهْم آياتُهُ زادَتْهُْم إيمانا«)انفال:2( نور 

ايمان به تدريج در دل تابيده 
رو  همچنان  و  مــی شــود 
ــادى مــی گــذارد تا  بــه زيـ
رسيده  تمام  حــد  بــه 
و حقيقتش كامل 
شــود، به طورى 
كــــــــه هـــــرقـــــدر 
در  بيشتر  مؤمن 
تأمل  و  آيـــات ســيــر 
و  قوى تر  ايمانش  كند 
آنجا  تا  می گردد  زيادتر 
كه به مرحله يقين برسد، 
بنابراین جمله  »زادَتْهُْم إِيماناً« به 
يعنی  دارد؛  اشــاره  كيفيت  از جهت  زيــادى 

ايمانشان رو به شدت و كمال می گذارد.
حضرت زهــرا)س( با وجــود قلب ماالمال از 
عشق به خدا، محبت و معرفت او باز هم به 
دنبال معرفت بیشتر و قوی تر است. او که از 
مصادیق نور علی نور است 
به  قلبی  اشتیاق  همچنان 
تالوت قرآن دارد. در بینش 
توحیدی ایشان هیچ یک از 
خوبی ها و نیکویی های دنیا 
لذت انس با آیــات قــرآن و 

تالوت آیات را ندارد.

 نگاه به چهره رسول »
خدا

نظر به معنای نگاه با دقت 
از  و توجه اســت. حضرت 
همه مظاهر طبیعی عالم، 
گل ها و گیاهان، دشت ها و 
صحراها، افالک و ستارگان درخشان، چهره 
ولی خدا را انتخاب می کند و شوق و دلدادگی 
خود را به آن نشان می دهد. چشم و نگاه، 
مدخل و دریچه اندیشه است. ارتباط دیدن 

نــزدیــک اســت کــه در  ــدر  اندیشیدن آن قـ و 
بسیاری از آیات قرآن رؤیت و نظر، به معنای 

اندیشیدن و تفکر به کار رفته است.
تَرَاهُ  امام کاظم)ع( می فرماید: »َما مِنْ َشيْ ءٍ 
اشتیاق  دیــدن،  َمــوْعـِـظـَـةٌ«  فِيهِ  وَ  إاِلَّ  َعيْنَُك 
می آید.  طلب  اشتیاق،  دنبال  به  و  مــی آورد 
است  آن  از  مانع  فاطمی  توحیدی  اندیشه 
که دقت نظر و شوق او به چیز دیگری باشد؛ 
وجه و صورت هیچ چیز در دنیا ارزش نگاه 
و حب فاطمه)س( را نــدارد. به همین دلیل 
در دفــاع از امــام زمانش و ولــی خــدا از پای 
نمی نشیند و جانش را فدای دفاع از حریم 

والیت می کند.

 انفاق در راه خدا»
حقیقی  باقی  جهان  بــه  فــاطــمــه)س(  عالقه 
امــوال دنیا در  است نه جهان فانی دنیوی. 
همین دنیا می ماند. کسی نمی تواند چیزی 
از آن را با خود به دنیای واقعی و ابدی ببرد 
ولی می تواند با استفاده از اموال و امکانات 
دنیا که در اختیار اوست، کشتزارهای بزرگ و 
عظیمی برپا کند که محصول ۷00 برابری آن 
را در دنیای اخروی برداشت کند. نتیجه اینکه 
این اندیشه توحیدی فاطمی و صبغه الهی 
حضرت زهــرا)س( است که اجــازه نمی دهد 
از معرفت و محبت خداوند در قلبش  غیر 
جای گیرد و از این دنیا فقط خداگونه ترین 

آن ها محبوب او واقع می شود.
ساده زیستی، صبر و تحمل بی نظیر در زندگی 
فــرزنــدان، تهجد و  اعــالی  خانوادگی، تربیت 
عبادت شبانه، ایثار و تقدم دیگران بر خود 
حضرت  آن  عملی  سیره  دیگر  مصادیق  و 
محصول و معلول بینش ناب توحیدی ایشان 
از سبک  الگوگیری  بــرای  اســت. نکته مهم 
زندگی فاطمی، شناخت چنین تفکر و بینش 

غنی و ارائه و تبلیغ آن است.

h نگاهی به یک روایت مهم در سیره فردی و اجتماعی حضرت زهرا

سبک زندگی فاطمی ریشه  در اندیشه  توحیدی دارد

در صحبت از سبک 
زندگی فاطمی کمتر 

به اندیشه فاطمی 
پرداخته شده است 
در حالی که همیشه 
رفتارها از باورها و 

عقاید سرچشمه گرفته 
و این اندیشه و تفکر 
است که مبنا و اصل  

بنای رفتار است

بـــــــرش
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به اندازه خود حذف آن مهم است
مجید شاکری، کارشناس اقتصادی، 
با  من  گفت:  ــارس  ف با  گفت وگو  در 
الیه  در  ارز 4هزارو200تومانی  حذف 
بــانــک مــرکــزی با  بــانــک هــا و  مابین 
واردکننده موافقم نه به خاطر اینکه 
بدهیم  ارز 4هــزارو200تــومــانــی  اگــر 
کارکردی در کنترل قیمت ندارد، نه، 
اثر دارد بلکه با توجه به اینکه دیگر 
ــی  ــومــان 4هــزارو200ت ارز  نمی توانیم 
بدهیم. این نتوانستن هم به دلیل حجم صادرات ماست و هم به خاطر کیفیت 
صادرات و ارز ناشی آن و هم به دلیل کیفیت تأمین کاالهای اساسی ماست. 
تأکید می کنم روش حذف ارز 4هزارو200تومانی درست به اندازه خود حذف ارز 
4هزارو200تومانی مهم است.  وی در بخش دیگری از گفت وگو توضیح داد: 
فکر نکنیم که هدفمان از ارز 4هزارو200تومان صرفاً یک سیاست رفاهی است 
بلکه بخش دیگری از هدف ارز 4هزارو200تومانی، کنترل تورم کل از طریق 
کنترل تورم کاالهای خوراکی و آشامیدنی است. پس حاال که می خواهیم این 

ارز را حذف کنیم، باید برای کنترل تورمش برنامه داشته باشیم.

ایده مسکن استیجاری برای زوج های جوان
حبیب هللا طاهرخانی، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در گفت وگو 
با تسنیم، با بیان اینکه دولت باید براساس قانون اساسی یک سر پناهی برای 
مردم فراهم کند و الزاماً نباید این سرپناه ملکی باشد، گفت: ما باید امکانی را 
فراهم کنیم تا مسکن استیجاری در کشور ساخته شود، بدون اینکه پولی از افراد 
دریافت شود. افرادی که توان تأمین مسکن در کوتاه مدت و میان مدت را ندارند 
و برخی هم که در کوتاه مدت، مثالً زوج های جوانی که ازدواج می کنند این ها 
نمی توانند از طریق بازار اجاره یا خرید نیاز خود را تأمین کنند، چون با درآمدهای 
آن ها تناسب ندارد. در مسکن استیجاری می گوییم کسی دو، سه سال ساکن 
می شود تا بتواند پس از این مدت وارد بازار شده و نیاز خود را از طریق اجاره تأمین 

کند. این برنامه نیازمند زمین، تأمین مالی، سازماندهی و ساختارسازی است.

 قیمت پیشنهادی 
برای تن ماهی

صنایع  سندیکای  دبیر  میررضوی،  محمد 
کنسرو ایران، با بیان اینکه قیمت پیشنهادی 
ما بــرای تن ماهی 30هـــزار تومان اســت، به 
ایلنا گفت: براساس قانون، تن ماهی مشمول 
و  نمی شود  ــازار  ب تنظیم  قیمت گذاری ستاد 
فقط نظارت بر قیمت آن برعهده دستگاه های 
تولید تن ماهی  ذی ربــط اســت. هزینه های 
با افزایش قیمت مواد اولیه مانند ماهی تن، 
مواد  شرینگ،  کــارتــن،  قوطی،  درب  قوطی، 
افزودنی و... افزایش قابل توجهی داشته است. 
همچنین در سال جــاری هزینه های جانبی 
نیز  و...  ــزوده  ــ ارزش اف بیمه،  مانند دستمزد، 

افزایش یافته است.

عرضه قارچ سمی در بازار 
واقعیت ندارد

مهدی رجبی، رئیس انجمن پرورش دهندگان 
قــارچ خوراکی، عرضه قــارچ سمی به بــازار را 
تکذیب کــرد و به ایسنا گفت: خبر عرضه 
قارچ های سمی مربوط به سال ۹۷ است و 
وزارت جهاد و انجمن این موضوع را رد کرده 
است؛ چرا که با نصب بنر در رویشگاه های 
جنگلی اطالع رسانی الزم به افراد داده شده 
است. قیمت کنونی هر کیلو قارچ فله 2۷هزار 
تومان و قارچ بسته بندی ۵۵هزار تومان است.

اختالف کاذب 40درصدی 
گوشت از دامداری تا مغازه

احمد مقدسی، رئیس انجمن صنفی گاوداران، 
قیمت تمام شده هر کیلو گوساله زنده را 4۱هزار 
تومان اعالم کرد و به باشگاه خبرنگاران گفت : 
هم اکنون هر کیلو گوساله با نرخ 3۷ تا 3۸هزار 
تومان از دامدار خریداری می شود که دامدار 
در فــروش هــر کیلو دام 4هـــزار تــومــان زیــان 
می کند. اختالف قیمت گوشت از دامداری تا 

بازار به 30 تا 40درصد می رسد. 

تحلیل

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بازار

 اقتصاد جهان

کمیسیون اروپا که از تحریم های یکجانبه 
آمریکا در دولت ترامپ خسته شده است، 
روی طرحی برای بدست  آوردن استقالل 
مالی و اقتصادی و محدود کردن وابستگی 
کــار می کند.  آمریکا  به دالر  ایــن منطقه 
کــرده انــد  تأکید  اروپـــا  اتــحــادیــه  مقامات 
بازارهای مالی جهان بیش از اندازه به دالر 
تسنیم  گفته  هستند.به  وابسته  آمریکا 
به درس هایی که طی  توجه  با  بروکسل 
بحران کرونا گرفته شده، به دنبال راه هایی 

برای تقویت موقعیت جهانی یورو است.

یورودرجهانتقویتمیشود

 خستگی اروپا 
از وابستگی به دالر

انرژی

ــیــل کــرونــا و  ــردن پــنــجــره هــا بــه دل ــ ــاز ک بـ
مرغداری ها، دالیل جدید قطع شدن برق 
گفته  بــه  اعــالم شــد.  زمستان  میانه  در 
دفتر  رئــیــس  واعــظــی،  محمود  تسنیم، 
ادعایی  دولــت  در  گفت:  رئیس جمهور 
شد، برخی مرغداری ها در حال استخراج 
بیت کوین هستند که آقای رئیس جمهور 
به وزارت اطالعات و وزارت کشور دستور 
دادنــد تا این موضوع را با جدیت دنبال 
کنند و اگر جایی از این دستگاه ها استفاده 

می شود، محکم با این ها برخورد کنند.

دولتبررسیمیکند

ردپای کرونا و مرغداری ها 
در قطع برق

تجارت

به تازگی شایعه شده است طی مصوبه 
واردات  قـــرار شــده  مــاه مجلس  ــرداد  خـ
خـــودرو بـــرای جــانــبــازان و خــانــواده هــای 
گمرک  فنی  معاون  باشد.  مجاز  شهدا 
این  این شایعه گفت   با تکذیب  ایــران 

شایعه هیچ گونه وجاهت قانونی ندارد.
به گزارش ایسنا، پس از ممنوعیت ثبت 
سفارش و واردات خودرو در سال ۹۷ نیز 
مجوزی برای ثبت سفارش یا آزاد شدن 
واردات  هنوز  و  نداشته  وجــود  واردات 

خودرو ممنوع است.

تکذیبشایعهدربارهجانبازان

واردات خودرو همچنان 
ممنوع است

بازار سرمایه

مهم  حمایت  کــل  شــاخــص  شنبه،  روز 
یک میلیون و 200هــزار واحد را از دست 
داد، اما دلیل این اتفاق چیست؟ به گفته 
فارس، قیمت گذاری دستوری فوالد، رشد 
بورس،  از  پول حقیقی  بی سابقه خــروج 
رفتار هیجانی سهامداران و عدم حمایت 
دالیــل  از  حقوقی ها،  ســوی  از  مناسب 
باید دید دولــت که  این موضوع اســت. 
و  بالتکلیفی  عــدم اطــمــیــنــان،  تــزریــق  بــا 
بی ثباتی، مسبب این نوسان است، چه 

تدبیری در نظر خواهد گرفت.

علتقرمزپوشیمجددشاخصبورس

 نگاه بازارسرمایه 
به تدبیر دولت

هشدار درباره بازی با نرخ ارز
آنچه  نوشت:  اقتصادی  کارشناس  سبحانیان،  هــادی 
بیش از نرخ ارز برای تولیدکننده و حتی واردکننده مهم 
با این نرخ کلیدی اقتصاد  است، ثبات آن است. بازی 
با مقاصد سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، 

حق الناس و خط قرمز نظام باید باشد.

طنز مالیاتی!
وحید عزیزی، کارشناس حوزه مالیات، در واکنش به توییتی 
که نوشته  بود » در دو سال اخیر بیشترین درآمد ساالنه 
خانوار شهری از محل درآمدهای متفرقه مثل بورس و سود 
بانکی بــوده اســت« با هشتگ طنز مالیاتی تصریح کرد: 
عایدی سرمایه و سود سپرده را از مالیات معاف کرده ایم و 
دنبال درآمد مالیاتی از سود تولیدکنندگان و حقوق کارمندان 

و کاالی مصرف کنندگان می گردیم!

بازگشتقیمتبهسایتها؛افزایششفافیتیاالتهاببازارمسکن؟

داغ شدن دوباره آگهی های آنالین
در حالی  که کارشناسان و فعاالن بازار مسکن از عمیق تر 
شدن رکود در صنعت ساختمان خبر داده و می گویند 
رکورد فعلی حاکم بر صنعت ساختمان، یک امر طبیعی 
بوده؛ چرا که به دلیل باال بودن قیمت مسکن، مردم 
قدرت خرید ندارند، اما بازگشت قیمت به آگهی های 
اینترنتی بازار مسکن، بار دیگر دعوای تأثیر این امر بر 

قیمت بازار خرید، فروش و اجاره مسکن داغ شد.
دادستانی،  دستور  با  که  بود  امسال  اردیبهشت   ۲۴
منع  قیمت  درج  از  آگهی ها،  موبایلی  اپلیکیشن های 
اجازه چنین کاری  از هشت ماه دوباره  شدند و پس 

را یافته اند.
در  حالی  که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه 
مشاوران امالک با از سرگیری درج قیمت در آگهی 
اپلیکیشن های  و  اینترنتی  وب سایت های  امالک 
موبایلی، مخالف  هستند، این وب سایت ها در چند روز 
اخیر اعالم قیمت را آغاز کرده اند، امری که به اعتقاد 

برخی مخالفان، قیمت سازی است نه اعالم قیمت!
قلی خسروی،  مصطفی  از  نقل  به  مهر  خبرگزاری 

رئیس اتحادیه مشاوران امالک نوشته است: در یکی 
از وب سایت های مشهور انتشار آگهی امالک، قیمت 
پیروزی  خیابان  در  ساخت  سال   ۳۰ مسکونی  واحد 
تهران متری ۱۰۰میلیون تومان فایل کرده است. این 
در حالی است که براساس گزارش بانک مرکزی از بازار 
مسکن پایتخت در آذر ماه، متوسط قیمت مسکن در 
منطقه ۱۳تهران، متری حدوداً ۲۹میلیون تومان است.

کشوری  اتحادیه  هیئت مدیره  عضو  الفت نسب، 
کسب وکارهای مجازی در این خصوص در برنامه تیتر 
امشب شبکه خبر گفت: پرسش ما این است که حذف 
قیمت از آگهی ها با چه مبنایی صورت گرفته است؟ 
افزایش قیمت مسکن و خودرو هیچ ارتباطی به درج 
قیمت در آگهی ها ندارد، جز اینکه شفافیت در قیمت ها 

را از بین برده است.
در حوزه خودرو، ما به کسانی که قیمت باالتر از بازار 
ارائه می دهند، اجازه نشر آگهی نمی دهیم. مشکل در 
این است که اکنون قیمت ها به آگهی ها بازگشته است، 

اما اتحادیه خودرو و مسکن کشف قیمت نمی کنند.

عکس نوشت

تکذیب شایعه بنزین تشویقیتکذیب شایعه بنزین تشویقی
فاطمهکاهی،سخنگویشرکتملیپخشفراوردههاینفتی،بارد
شایعهاختصاص۵۰لیتربنزینتشویقیبهرانندگانیکهقانونمنع
آمدوشددرایامکرونارارعایتکردهاند،گفت:چنینچیزیاصالًصحت
نداردوشرکتملیپخشفراوردههاینفتیایران،اینشایعهراتکذیب
میکند.ویدربارهاینکهلینکبرخیسایتهانیزبراینامنویسیاین
دستهازرانندگاندرحالانتشاراست،افزود:تعداداینگونهلینکها
بسیارزیاداستویکشوخیبهنظرمیرسد،زیرابسیاریازآنها
غیرفعالهستندواگرهمسایتیدراینزمینهفعالیتمیکند،مردم

بایدتوجهداشتهباشندکهاطالعاتخودرادرآنواردنکنند.
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دولت در قضیه بورس تخلف و سوءاستفاده کرده است امیرحسین قاضی زاده هاشمی، نایب رئیس اول مجلس شورای اسالمی، با بیان اینکه شرایط فعلی وضعیت طبیعی بازار نیست، گفت: اگر دولت و 
سازمان بورس به وظایف خود عمل کرده و در این زمینه همت داشته باشند، بورس حتماً رشد خواهد کرد. قاضی زاده هاشمی بیان کرد: با کاهش نرخ ارزش و افت سایر بازارها مانند طال، مسکن و...، وضعیت 

بازار بورس بهتر نیز خواهد شد. وی اظهار کرد: دولت در قضیه بورس هم کم کاری، تخلف و سوءاستفاده کرده است که باید در این زمینه بررسی های الزم صورت بگیرد.

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 ش��ده اس��امی افرادی که اسناد عادی 
یا رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید قرار گرفته 
جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-برابررأی ش��ماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲۶۰3 خانم اکرم دلیرجام فرزند ابراهیم در ششدانگ یک باب 
منزل مسکونی به مساحت 1۴1/۲5 متر مربع قسمتی از پالک شماره5۲۹و53۰فرعی از13 اصلی باغات 

واقع خراسان شمالی بخش 5قوچان خریداری از مالکیت مشاعی خودمتقاضی
۲- برابررأی شماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲۴51 آقای  علی بابازاده رفیعی فرزند  برات در ششدانگ یک 
باب منزل مس��کونی به  مساحت ۲11/۲5 متر مربع قسمتی از  پالک شماره۲۹۴۷فرعی از13اصلی واقع 

دربخش5قوچان خریداری از مالک رسمی خانم سارا زینل زاده
3-برابررأی شماره 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲۴۴۹  خانم ام البنین رهنما   فرزند حسین  در ششدانگ یک 
باب منزل مس��کونی به مس��احت 111/51 متر مربع قس��متی از پالک  ۲۹۴۷فرعی از13 اصلی واقع در 

خراسان شمالی بخش5قوچان خریداری از مالک رسمی خانم سارا زینل زاده
۴-برابررأی ش��ماره13۹۸۶۰3۰۷11۴۰۰۲۰3۲   آقای جعفرقلی روحانی فرزند  محمددرشش��دانگ یک 
باب منزل مسکونی به مساحت ۲۴۰ مترمربع تمامت پالک شماره ۲۲3۸فرعی مجزی شده از۲1۸۸فرعی 

از13اصلی واقع درقطعه 3شیروان بخش 5قوچان خریداری از مالک رسمی آقای محمدروحانی
5- برابررأی شمارات 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲3۴۸ الی 13۹۹۶۰3۰۷11۴۰۰۲35۰آقای غالمرضا انصاری 
مقدم ش��یروان وآقایان بهرام ومحس��ن انصاری مقدم شیروان فرزندان غالمرضا بالسویه  درششدانگ یک 
باب منزل مس��کونی قسمتی ازپالک  11۶اصلی به مس��احت35۶مترمربع که مقدار15۷/13مترمربع آن 
ثبت ش��ده ومابقی به مساحت 1۹۸/۸۷مترمربع آن مجهول المالک بوده که ازمحل مالکیت برات انصاری 

مقدم شیروان 
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص 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 دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت محل تحویل دهند. در صورتی که اعت��راض 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-۹۹1۰۲۹۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/1۰/1۰

تاریخ انتشار نوبت دوم : ۹۹/1۰/۲۷
اکبراقبالی

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان
 

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

برابر رای ش��ماره 13۹۹۶۰31۸۰15۰۰۲5۹۷مورخ 13۹۹/1۰/۰۶ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم صدیقه س��میع کویخی فرزند سید حسین بش��ماره شناسنامه 1۶1۸ صادره از تهران در ششدانگ 
یک بابخانه و محوطه به مس��احت 1۸۸/3۰ متر مربع بش��ماره پالک ۴35 فرعی از 1۴ اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک 11۹ فرعی از 1۴ اصلی واقع در مرزدشت خریداری از مالک رسمی آقای غالم رضا هدا مرزدشتی 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 ۲۸55  آ-۹۹1۰۴۲1
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۹/1۰/15

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/1۰/۲۹
محمد رجب پور دموچالی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک 

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

امالک واقع در بخش 1۴ یزد- نصراباد و توابع
۹۹۰ فرعی ۲1- اصلی – آقای احمد کریمی نسبت به  ششدانگ خانه باغچه بطور مفروزقسمتی از پالک ثبتی برابر 

به مساحت ۷۲۸مترمربع بموجب رای شماره 
13۹۹۶۰3۲1۰۰۶۰۰۲1۸۶مورخ13۹۹/۰۸/1۰واقع در نصراباد تفت درازای مالکیت رسمی مشاعی متقاضی 

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود درصورتیکه اش��خاص نسبت به صدورسند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته 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. آ-۹۹1۰۴۲۴
تاریخ انتشارنوبت اول: یکشنبه 13۹۹/1۰/1۴
تاریخ انتشارنوبت دوم: دوشنبه 13۹۹/1۰/۲۹

امیرحسین جعفری ندوشن  - رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان تفت -  از طرف علی محمد شبانیان تفتی

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 ساختمانهای فاقد 

سند رسمی 
برابر رای ش��ماره 13۹۹۶۰31۸۶۰3۰۰۸۹۰۹مورخ 13۹۹/۰۷/1۴ هیات موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه 

بالمعارض آقای ذبیح اله قربانی هریس فرزند نایب به ش��ماره شناسنامه ۹۸3 صادره از مرکزی در قریه کیژده در 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 13۲/1۸ متر مربع پالک فرعی 3۸۸۲ از اصلی ۷۸ 
مفروز مجزی از پالک ۲۸۸ از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای رمضان علیزاده 

مالسرایی 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 ۲۸۰1  آ-۹۹1۰3۸3
تاریخ انتشار نوبت اول : 13۹۹/1۰/1۴

تاریخ انتشار نوبت دوم : 13۹۹/1۰/۲۹ 
حسین اسالمی کجیدی

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد اخالقی  فرزند حسین اصغر با ارائه یک برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ  
یک یک قطعه زمین  که در آن احداث بنا شده  به  پالک 1۰۹ فرعی از ۲۸۰ اصلی  واقع در بخش ثبت پنج قم به 
موجب سند قطعی ۶35۰۰ مورخ13۷1/۰5/1۸ دفترخانه 1۶ قم در صفحه۴3۰ دفتر5۷ ذیل شماره 11۲۹۴  ثبت 
و سند مالکیت  به شماره ۶۹۹۴۶۸ بنام محمد شوریابی فرزند حسین  اصغر  به شماره شناسنامه 5۰۴ و شماره ملی 
۶۴۴۹۲۹۰۴۸1 صادر و تسلیم شده است و به موجب سند رهنی ۷۲۰۴ مورخ 13۹1/۰۸/۰3 دفترخانه ۶۷ قم  در 
قبال مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در رهن بانک ملت قرار گرفته است  سپس به علت آتش سوزی ، سند مالکیت مزبور  
غیر قابل استفاده گردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد تبصره 1 اصالحی  ماده 
1۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  
نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 1۰ روز کتبا به این 
اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت 
به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. الزم به ذکر است برابر ماده ۴۰ قانون ثبت احوال  نام 

خانوادگی مالک از شوریابی به اخالقی تغییر پیدا کرده است. م الف:135۴۰  آ-۹۹11۰3۶
داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

 
آگهی فقدان سند مالکیت

آقای مهدی علی زاده فرزند غالمعلی  با ارائه یک برگ استشهاد شهودی اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ  
یک قطعه زمین  به پالک 1۸3 فرعی از1۷  از 1۰۲5۰اصلی واقع در  بخش ثبت یک قم به موجب س��ند قطعی 
11531۲ مورخ13۷۷/۷/1۲ دفترخانه ۲۰ قم در صفحه۴۶۲ دفتر 1۴۷ ذیل شماره 1۹1۸۶ ثبت و سند مالکیت 
به شماره 5۸1۸1۷ بنام آقای مهدی علیزاده فرزند غالمعلی به شماره شناسنامه 1۶3۴5 تسلیم شده است. سپس 
به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقودگردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا باستناد 
تبصره 1 اصالحی  ماده 1۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 
1۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  
مهلت مقرر نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد ش��د. م الف:1353۸ آ-۹۹11۰3۷

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 
 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم منصوره کریمی فرزند غالم حس��ن علی با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هودی اعالم داشته که سند مالکیت 
ششدانگ  یک باب خانه  به پالک ۴5۴ فرعی از 11۶۹3 اصلی بخش ثبت یک قم به موجب سند قطعی ۸5۶5۷ 
مورخ13۹۷/۲/۲۶ دفترخانه 1 قم در صفحه دفتر الکترونیکی 13۹۷۲۰33۰۰۰1۰۰۶۲۰۴ ثبت و س��ند مالکیت 
تک برگی به شماره ۹۸۴۴۲۶،ب/۹۷ بنام خانم منصوره کریمی فرزند غالم حسن به شماره ملی ۰3۸3۷۹۴۴3۹  
صادر و تسلیم شده است سپس به علت جابجایی سند مالکیت مزبور مفقودگردیده  و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی را نموده است لذا باستناد تبصره 1 اصالحی  ماده 1۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی 
می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند مراتب را همراه با مدارک 
خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 1۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد رسیدگی 
قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد 

شد. م الف:135۴1  آ-۹۹11۰3۸
داود فهیمی نیک 

 رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهی فقدان سند مالکیت
خانم زهرا سادات حجازی  فرزند سید رضا و آقای سید محمدحسن الجوردی  فرزند سید عباس با ارائه یک برگ 
استش��هاد شهودی اعالم داشته که سند مالکیت ششدانگ  یک قطعه زمین به پالک ۲3 فرعی از 1۰۶۷۷ اصلی  
واقع در بخش ثبت یک قم در صفحه الکترونیکی 13۹۹۲۰33۰۰۰1۰۲۰۲3۲ به موجب سند قطعی ۴۰۶۸۷ مورخ 
13۸۹,۰5,1۸ دفترخانه ۲3 قم  به نسبت  دو دانگ مشاع از شش دانگ به نام خانم زهرا سادات حجازی فرزند سید 
رضا به شماره ملی ۰3۷۰۲3۸3۰3 ثبت و سند مالکیت به شماره مسلسل 5۲۸۴۶۷ ،ب/۹۸ بنام وی صادر و در 
صفحه دفتر الکترونیکی 13۹۹۲۰33۰۰۰1۰۲۰۲33 بموجب اسناد قطعی ۴۰۶۸۷ مورخ 13۸۹,۰5,1۸دفتر خانه 
۲3 قم و ۴۸13۰ مورخ 13۹۲,۰3,۷به میزان چهار دانگ مشاع از شش دانگ بنام آقای سیدمحمدحسن الجوردی 
فرزند سید عباس به شماره ملی ۰3۷۰11۲۷۰۹  ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 5۲۸۴۶۸،ب/۹۸ به نام وی 
صادر و تس��لیم شده است سپس به علت جابجایی اسناد مالکیت مزبور به علت سرقت  مفقودگردیده  و تقاضای 
صدور س��ند مالکیت المثنی را نموده اس��ت لذا باستناد تبصره 1 اصالحی  ماده 1۲۰آئین نامه قانون ثبت در یک 
نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود  سند مالکیت  نزد خود  و یا انجام  معامله باشند 
مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت 1۰ روز کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ 
نمایند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.بدیهی است پس از انقضای  مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی  

برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:1353۹  آ-۹۹11۰3۹
داود فهیمی نیک

رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

برگ س���بز خودروی پ���ژو405 م���دل 1389 رنگ نقره 
ای متالی���ک ب���ه ش���ماره انتظام���ی 465ی78 ای���ران 
12  ش���ماره موتور 12489138814 و ش���ماره شاس���ی 
NAAM11CA6AF028123 ب���ه مالکیت محمد اعلم 
لط���ف آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
10
99
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز و کارت خودروی پراید صبا مدل 1385 رنگ 
س���فید به شماره انتظامی 77د428 ایران 12  شماره 
 S1412285227058 موتور 1600232 و شماره شاسی
به مالکیت س���هیال بهابادی مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
02
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز موت���ور س���یکلت ایرانا م���دل 1388 رنگ 
قرمز به شماره انتظامی 29555/761  شماره موتور 
ب���ه   125A8850509 شاس���ی  ش���ماره  و   1038126
مالکیت محمد اسالمی حسن آبادی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
10
99
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ  س���بز و س���ند کمپانی خ���ودروی وان���ت پیکان 
م���دل 1390 رنگ س���فید ش���یری به ش���ماره انتظامی 
232و98 ای���ران 42  ش���ماره موتور 11490054832 و 
شماره شاسی NAAA46AA9BG219096 به مالکیت 
احس���ان مخت���اری مفقود گردی���ده و از درج���ه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
11
01
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

م���درک تحصیلی اینجانب خدیج���ه نوذری فرزند 
کم���ال   ش ش ۹۱۹   ک���د مل���ی ۰۹۴۱۶۶۲۶۳۲ 
ص���ادره از ۱۷ مش���هد در دوره پیش دانش���گاهی 
رش���ته علوم تجربی، صادره از دبیرستان  شاهد 
وارثان نور در تاریخ ۳۰/ ۱۳8۶/۱۰ مفقود گردیده 
و فاقد اعتبار می باش���د از یابنده تقاضا میش���ود 
اصل مدرک را به آدرس پیش دانشگاهی شاهد 

وارثان نور در ناحیه ۶ ارسال نماید.

,ع
99
10
45
0

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

س���ند مالکی���ت و برگ���ه فروش خ���ودرو س���واری پژو 
پ���ارس مدل 1392 به ش���ماره انتظام���ی 32 ل 223 
ایران 95 و ش���ماره موتور 124k0315737   و شماره 
شاسی  NAAN01CA1DH909774 بنام آقای شهاب 
جهانتی���غ ب���ه ش���ماره مل���ی 3660573043 مفق���ود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط است  ,ع
99
10
96
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز وس���ند کمپانی خودروی پرای���د وانت مدل 
1393 رنگ سورمه ای به شماره انتظامی 678ص97 
ایران 36  ش���ماره موتور 5210170 و ش���ماره شاس���ی 
4926978 ب���ه مالکی���ت س���ید جواد موس���وی بایگی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
10
97
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی سواری پراید صبا مدل 1381 به 
رنگ سفید به شماره شاسی S1412281819853 به 
ش���ماره موتور 00354246 به شماره پالک انتظامی 
32  889ص 64 ب���ه مالکیت مه���دی بابایی مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبار ساقط میباشد.

,ع
99
11
03
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک فارغ التحصیل���ی اینجانب طاهره محمدی 
ارکانی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه7861 
ص���ادره از مش���هد در مقط���ع کارشناس���ی رش���ته 
حس���ابداری صادره از واحد دانش���گاهی نیشابور 
به ش���ماره 139313000571 مفقود گردیده است 

و فاقد اعتبار می باشد. 
از یابن���ده تقاض���ا می ش���ود اص���ل م���درک را ب���ه 
دانش���گاه آزاد اسالمی واحد نیش���ابور به نشانی 

نیشابور جاده صومعه ارسال نماید. 

,ع
99
10
43
1

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودروی پ���ژو پ���ارس XU7 مدل 
1399  ب���ه ش���ماره انتظام���ی  74 ای���ران 137 ه 76 
وش���ماره موت���ور 124K1522163  و ش���ماره شاس���ی 
NAAN01CELH335454  متعل���ق ب���ه خان���م آرزو 
قوی���دل مفق���ود گردی���ده و ازدرجه اعتبار س���اقط 

می باش���د ,ع
99
11
03
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ند ماش���ین ، خودرو ی پیکان  مدل 83 به رنگ 
س���فید روغنی وبه ش���ماره انتظامی ایران 79 - 632 
د 38 وش���ماره موتور 11283116718وشماره شاسی 
83520377 مفقود گردیده واز درجه اعتبار س���اقط 

می باشد. )قزوین(

,ع
99
10
96
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز کامی���ون کمپرس���ی بن���ز ال.کا42/1921 
ای���ران12-714ع63  پ���الک  ش���ماره    1364 م���دل  
ش���ماره   35596010107453 موت���ور  ش���ماره 
شاسی34932355565842  به نام حسن فریمانه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
11
02
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س���بز خ���ودروی س���واری دنا پ���الس توربو 
1700cc  م���دل 99 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 36 ای���ران 
665 ی 53 وش���ماره موتور 153H0018091  و شماره 
شاس���ی NAAW31YU2LE281900  متعلق به خانم 
فاطم���ه گلی خلیلی  مفقود گردی���ده و ازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد ,ع
99
11
03
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب���رگ س���بز خ���ودروی پرای���د ه���اچ بک م���دل 1383 
رن���گ مش���کی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 672ن11 ایران 
74  ش���ماره موت���ور 00635293 و ش���ماره شاس���ی 
S1442282166934 ب���ه مالکیت هادی عارف خانی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 

,ع
99
11
02
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 772  شناسه 

ملی 10860309985- نوبت اول
 تاریخ انتشار:  29 /1399/10

 بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران شرکت 
تولیدی گندم آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد 
)سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 772 میرساند 
جلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده در س��اعت 
16عص��ر روز دوش��نبه م��ورخ1399/11/13 در 
مح��ل دفتر کارش��رکت واق��ع در در بجنورد-

ش��هرک صنعتی ش��ماره یک -خیاب��ان صنعت 
بجن��ورد- ارمغ��ان  کارخان��ه آرد س��فید   -2

ازکلی��ه  میگرددل��ذا  9418168191تش��کیل 
سهامداران دعوت میگردد درساعت مقرر در 

جلسه حضور به هم رسانند.
دستورجلسه:

1- اص��الح ماده33 اساس��نامه) س��هام وثیقه 
مدیران(

ع هیئت مدیره  9
91
09
61
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عضو کمیسیون اجتماعی مجلس عنوان کرد

فراموشی جوانان، توسط وزارت ورزش و جوانان!
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس از 
عملکرد وزارت ورزش و جوانان انتقاد 
کــرده و گفته اســت موضوع تفکیک 
مجلس  در  را  جوانان  و  ورزش  وزارت 

دنبال خواهیم کرد.
اکــبــر بسطامی  را علی  مــوضــوع  ایــن 
ــرگــزاری خــانــه ملت  ــه خــبــرنــگــار خــب ب
ورزش  وزارت  اســـت:  ــزوده  ــ اف و  گفته 
ــوش  ــرامـ فـ را  جــــوانــــان  ــان،  ــ ــوانـ ــ جـ و 

ــن مــوضــوع یکی از  ــان؛ ای کـــرده و بیشتر بــه مقوله ورزش پــرداخــتــه تــا جــوان
از هــم منفک شوند. دالیــلــی اســت کــه اعتقاد داریـــم ورزش و جــوانــان باید 
تکلیف مسائل ازدواج، مسکن و تحصیل جوانان باید در برنامه هفتم توسعه 
روشن شود زیرا عملکرد وزارت ورزش در این زمینه مؤثر نبوده و مردم هم از 

عملکرد این وزارتخانه رضایت ندارند.

یک مسئول سازمان حفاظت محیط زیست:

 ۷۰ درصد قوانین مربوط به آلودگی هوا
 اجرا نشده است!

ــون نـــداریـــم؛ ایـــن موضوعی  بـــرای رفـــع آلــودگــی شــهــرهــای کــشــور کمبود قــان
ــازمـــان حفاظت  اســـت کــه بــســیــاری از کــارشــنــاســان و حــتــی مــســئــوالن سـ
است  آن  مهم  ــد؛  ــ دارنـ تأکید  آن  ــر  ب مجلس  نمایندگان  و  زیــســت  محیط 
ــون عــمــل کنند. ــان ــه وظــایــفــشــان در چـــارچـــوب ق کــه دســتــگــاه هــای مــتــولــی ب
بهزاد اشجعی، دبیر کمیته فنی صدور مجوزهای زیست محیطی سازمان حفاظت 
محیط زیست در همین خصوص به تسنیم گفته است: 200 مصوبه قانونی برای 
 20 دستگاه برای کاهش انتشار آالینده ها وجود دارد اما طبق بررسی ها، حدود

 70درصد این مصوبات قانونی در جهت کاهش آلودگی هوا اجرایی نشده است که 
همین مسئله می تواند یکی از عوامل تشدید وضعیت آلودگی هوا قلمداد شود.

عضو کمیته کشوری ستاد ملی مبارزه با کرونا:

بازگشایی مدارس به صالح نیست
مسعود مردانی، عضو کمیته کشوری 
ستاد ملی مبارزه با کرونا در گفت وگو 
با میزان به اظهارات رضوان حکیم زاده، 
آموزش  وزارت  ابتدایی  آموزش   معاون 
ــرورش واکنش نشان داده و گفته  پ و 
بار ها  کــشــوری  کمیته  در  مــا  اســـت: 
مطرح کرده ایم تا زمانی که قطع زنجیره 
ویروس کرونا به طور کامل در شهر های 
ایران اتفاق نیفتاده است، صالح نیست 

مدارس بازگشایی شود. 
به سایر  ابتدایی نسبت  و دوم  اول  پایه های  دانــش آمــوزان  اینکه  بیان  با  وی 
دانش آموزان آسیب پذیر هستند، گفته است: آقای نمکی، وزیر بهداشت هم 

مخالفت خود را با بازگشایی مدارس اعالم کردند.
رضوان حکیم زاده به میزان گفته بود:  کودکان ما کامالً ایزوله نیستند و در حال 
حاضر همراه خانواده هایشان به میهمانی ، پارک، مراکز خرید و مسافرت  می روند، 

پس حضور در مدارس نمی تواند زیاد نگران کننده باشد.

آمارهای جمعیتی،  اساس  بر  زارع   عفت   
تک فرزند  ایرانی  خانواده های  درصد   35
آماری  چنین  که  هستند  فرزند  بدون  یا 
جمعیت  کارشناسان  است.  نگران کننده 
بر  عالوه  تک فرزندی  رواج  تداوم  معتقدند 
به  رو  کشور  جمعیت  می شود  سبب  آنکه 
پیری برود، به بروز پیامدهای اجتناب ناپذیری 

در رفتار فردی و اجتماعی منجر می شود.

مراقبت های افراطی از سوی والدین»
ــاء هللا مــحــمــدی،  ــطـ عـ
ــز  روان شــــــنــــــاس مــرک
مــــشــــاوره دانـــشـــگـــاه 
گفت وگو  در  امیرکبیر 
ــی از  ـــرخـ ــه ب ــ ــا ب ــ ــا م ــ ب
ــاره مــی کــنــد و مــی گــویــد:  ایـــن پــیــامــدهــا اشــ
خــانــواده هــای تــک فــرزنــد، هــمــواره نــگــران از 
این  و  فرزندشان هستند  تنها  دست دادن 
از  افــراطــی  مراقبت های  موجب  دلواپسی 
سوی آنان نسبت به کودک می شود که در 
کودکان  در  را  ناسازگارانه  رفتارهای  نتیجه، 

تقویت می کند.
والــدیــن،  از ســوی  ــاد  زی توجه  بــه گفته وی 
تافته  را  موجب می شود تک فرزندها، خود 
جدابافته دیده و چنانچه این توجه به فرد 
حسادت  احساس  شــود،  معطوف  دیگری 

بیشتری در آنان شکل خواهد گرفت.
انتخاب  ــاره دالیـــل  ــ ــاس دربـ ــنـ ایـــن روان شـ
تک فرزندی از سوی برخی والدین می گوید: 
شرایط سخت اقتصادی و اشتغال همزمان 
زن و شوهر  در همه دنیا از ضروریات امروز 
ناچار  را  خانواده ها  برخی  که  است  زندگی 
انتخاب کــرده اســت. در هــر حال  ایــن  بــه 
از  بیش  داشتن  خانواده ها،  به  ما  توصیه 
یک فرزند با فاصله سنی کم است، با اینکه 
دارد  زیادتری  زحمت  بیشتر،  فرزند  وجود 
اما در واقع آنان در سایه همبازی بودن به 
رشد می رسند و به لحاظ فرصت رسیدگی 
صرفه جویی  پرورشی  و  تربیتی  مسائل  به 

خواهد شد. 
بــعــضــی  ایـــــــران  در  اســـــت  ــقــد  مــعــت وی 
ــیــل ایــنــکــه بــچــه هــای  ــا بــه دل مـــادربـــزرگ هـ
فرزندانشان را بزرگ می کنند درواقع دوباره 

مادری می کنند و فرزندان مجبورند به خاطر 
فرزند  یک  داشتن  به  دارنــد  که  مشکالتی 

قانع باشند.

فراهم کردن سازوکار اشتغال»
ایمانی، عضو  محسن 
هیئت علمی دانشگاه 
تـــربـــیـــت مــــــدرس بــه 
می گوید:  ما  خبرنگار 
ــش جــمــعــیــت،  ـــاهــ کـ
می کند.  خدشه  دچــار  را  کشورها  امنیت 
زیادی  حد  تا  مهاجرپذیرند  که  کشورهایی 
جبران  طــریــق  ایــن  از  را  جمعیت  کمبود 
جمعیت پذیر  که  ما  کشور  در  اما  می کنند 
سازوکار  اســت  الزم  نیست،  مهاجرپذیر  و 
همزمان  فــرزنــدآوری،  بــه  تشویق  و  شغلی 

فراهم و تبلیغ شود. 
از  یکی  ساترلند«  »ادویـــن  دیــدگــاه  بــه  وی 
جــرم شــنــاســان مــطــرح دنــیــا اشـــاره می کند 
او هــرچــنــد همه  عــقــیــده  بــه  ــد:  مــی گــوی و 
تک فرزندها بزهکار نمی شوند اما در بیشتر 
بیشتر  تــک فــرزنــدان  بین  بزهکاری  مـــوارد، 
مشاهده شده چراکه نازپرورده بار آمده اند 
و از جامعه نیز همان توقعی را دارند که از 

خانواده داشته اند.
ایمانی یکی دیگر از پیامدهای تک فرزندی 
و  والــدیــن  متقابل  و  افــراطــی  وابستگی  را 

از  برخی  می دهد:  ادامــه  و  می داند  فرزند 
دختران و پسران به دلیل وابستگی شدید 
به  و  نمی دهند  ازدواج  به  تن  خــانــواده،  به 
ازدواج  از  پس  یا  انــد  رسیده  قطعی  تجرد 
نیستند. مشترک  زنــدگــی  ــه  ادامـ بــه  قـــادر 

هم افزایی شادمندانه»
ــی،  ــ ــلـ ــ ــیـ ــ مـــــریـــــم اردبـ
ــال حـــــــوزه زنــــان  ــ ــع ــ ف
دربــــــاره  ــواده  ــ ــانـ ــ خـ و 
فــرهــنــگ تــک فــرزنــدی 
بــــــه خــــبــــرنــــگــــار مــا 
بافت خانواده  در  به طور طبیعی  می گوید: 
چندفرزندی چالش های کمتری وجود دارد 
و در مدل تک فرزندی به خاطر نبود خواهر 
بـــرادر، والــدیــن با دشــواری هــای بیشتری  و 

روبه رو می شوند. 
ــد بــخــواهــد با  ــه عــقــیــده وی، هــرچــنــد والـ ب
زمینه  نمی تواند  هم  باز  کند  تعامل  فرزند 
کند.  فــراهــم  راحــتــی  بــه  را  نیازها  از  برخی 
رقابت فرزندان بر سر کسب مزیتی که در 
هم افزایی  زمینه  می افتد،  اتفاق  خــانــواده 
بانشاط بچه ها با یکدیگر را فراهم می کند. 
افراد  بین  تنش های  از  که  مخالفتی  حتی 
به  سقف  یک  زیر  و  می آید  پیش  خانواده 
برای  که  است  تجربه ای  می رسد  سازگاری 
زنــدگــی مشترک  در  آیــنــده  ســازگــاری هــای 

فرزندان کارساز است. 
از عوارض تک فرزندی  اردبیلی یکی دیگر 
می گوید:  و  می داند  جامعه  به  معطوف  را 
با پیروی از این الگو، در آینده با مشکالت 
بــحــران هــای  و  سالمندی  امنیتی،  عــدیــده 
نیروی  کار،  نیروی  از جمله کمبود  مختلف 
روبــه رو  دست  این  از  چالش هایی  و  علمی 
بسیاری  مــی کــنــد:  اضــافــه  وی  مــی شــویــم. 
و  انــرژی  اینکه  به  اعتقاد  با  خــانــواده هــا  از 
می خواهیم  فرزند  چند  بــرای  که  را  زمانی 
ــرای یــک فــرزنــد صــرف کــرده  صــرف کنیم ب
به  می کنیم دست  تربیت  موفق تر  فرزند  و 
انسان  که  حالی  در  می زنند؛  انتخاب  این 
موجودی اجتماعی است و در رابطه هاست 
او  عاطفی  و  هیجانی  اجتماعی،  هوش  که 
در  رشــدی  چنین  بنابراین  می گیرد،  شکل 
محیط های غنی، گرم و پرتعداد امکان پذیر 

است. 

پیامدهای تک فرزندی»
ــا صــالــح قــاســمــی،  امـ
جـــمـــعـــیـــت شـــنـــاس، 
انتخاب  پــیــامــدهــای 
الگوی تک فرزندی را 
فردی،  در سه سطح 
خانوادگی و ملی معرفی می  کند و می گوید: 
آسیب های فردی به طور ویژه متوجه فرزند 

است چراکه با چنین الگوی رشدی، فرایند 
به  معموالً  و  نیست  کــامــل  فــرزنــد  تربیت 
اخالقیاتی مانند خودمحوری و عدم مهارت 

ارتباط با دیگران دچار می شود. 
وی در ادامه می گوید: کارشناسان معتقدند 
تربیت به معنای امر و نهی و روابط والدین 
با فرزندان نیست؛ بلکه مفهومی است که 
در روابط فرزندان با همسن و سال و خواهر 
و برادر شکل می گیرد، بنابراین تک فرزندها 
را درک نمی کنند  برادری  و  مفاهیم خواهر 
بعد مفاهیم خویشاوندی عمو،  و در نسل 
این  که  دایــی حذف می شود  و  عمه، خاله 

پدیده، پیامدهایی جدی دارد. 
جمعیت شناسی،  متخصص  ایــن  نگاه  از 
سطح دوم آسیب های تک فرزندی متوجه 
خانواده است؛ به این ترتیب که والدین تک 
فرزند بسیار آسیب پذیرند و به طور دائم در 
حال تأمین نیازها و خرده فرمایشات فرزند 
هستند و باید نقش خواهر و برادر را برای او 
بازی کنند، ضمن اینکه در دوره میانسالی 
و سالمندی که نیاز انسان به روابط عاطفی 
عمیق با فرزندان بیشتر می شود، از چنین 
روابط حسی محروم مانده و دچار افسردگی 

می شوند. 
صالح قاسمی ادامه می دهد: زمانی که تک 
فرزند به دلیل تحصیل، اشتغال و یا ازدواج 
از خانواده فاصله می گیرد، والدین با خانه ای 
خالی و سوت و کور مواجه می شوند؛ چنین 
پدیده ای شایع ترین مشکل روحی روانی را 
به نام »سندرم آشیانه خالی« به وجود آورده 
است که معموالً خانواده های تک فرزند و یا 

بدون فرزند دچار آن می شوند.
وی می گوید: سومین آسیب تک فرزندی در 
سطح ملی است. از دیدگاه وی نرخ باروری 
پایین تر از نرخ جانشینی است بدین معنی 
که هر زن کمتر از دو فرزند به دنیا می آورد 
منفی  نرخ رشد جمعیت  این صورت  در  و 
طوری  به  می کند  به شدت سقوط  و  شده 
که به صفر درصد می رسد و کاهش شدید 

جمعیت را به دنبال دارد. 
امروزه حدود 35 درصد خانواده های ایرانی 
تک فرزند یا بدون فرزند هستند که چنین 

آماری نگران کننده است. 
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از 12 پروژه  تولید واکسن ایرانی کرونا  چه خبر؟ دبیر کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا به ایسنا گفت: از 12 پرونده تولید واکسن ایرانی کرونا یکی به مرحله نخست کارآزمایی بالینی رسیده و 
سه پرونده در حال دریافت مجوز کمیته اخالق و ورود به مطالعات بالینی است. مصطفی قانعی افزود: تاکنون 14 نفر تحت تزریق این واکسن قرار گرفتند. در این مرحله 5۶ نفر مورد کارآزمایی بالینی قرار 

می گیرند و امیدواریم تا پیش از نوروز این مراحل تمام شود. وی در خصوص زمان دسترسی مردم به واکسن ایرانی گفت: تا پیش از پایان خرداد 1400 واکسن به شکل عمومی به دست مردم نمی رسد.

آگهی اعالن زمان افراز و معاینه محل 
نظر به اینکه آقای مهدی صادقی برابر درخواست وارده 6237 مورخ 20 /1399/10 و سند شماره 122779 مورخ 
1399/10/20 دفتر 21 بهار تقاضای افراز سهمی خویش به میزان سند مذکور از ششدانگ اراضی قریه بهار پالک 
139 اصلی واقع در بخش چهار همدان را از این اداره نموده اند ، لذا در اجرای ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد 
رسمی الزم االجراء از کلیه مالکین مشاعی و افراد حقیقی و حقوقی که خود را از آن ذیحق می دانند دعوت می شود 
چنانچه اعتراضی به تصرفات نامبردگان دارند در مورخ 1399/11/13 راس س��اعت 8 صبح که عملیات افراز انجام 
می شود در محل حضور یافته مراتب را اعالم نمایند . بدیهی است عدم حضور مالکین مشاعی مانع از عملیات افراز 

نخواهد شد . )م الف 486(  آ-9910977
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهار – هادی یونسی عطوف 

آگهی فقدان سندمالکیت 
نظربه اینکه آقای حس��ین مسکنی فرزند ابن علی باستناد دوبرگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی 
جهت دریافت س��ندمالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اس��ت س��ند مالکیت س��ه دانگ 
مشاع ازشش��دانگ پالک8769فرعی از2اصلی واقع دربخش12شهرستان س��بزوارکه متعلق به وی می باشدبعلت 
نقل مکان مفقود ش��ده اس��ت با بررس��ی دفتر امالک معلوم ش��د مالکیت فوق الذکرذیل دفتر153صفحه241به 
ش��ماره ثبت 29144بنام ایش��ان ثبت و سندصادروتسلیم شده اس��ت ودفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.لذا 
باس��تنادماده120آئینامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر می گردد هرکس نس��بت به ملک موردآگهی 
معامله ای انجام داده یامدعی وجود س��ندمالکیت نزدخود باشدبایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار این آگهی 
اعتراض کتبی خودرا به پیوس��ت اصل سندمالکیت یاسندمعامله رس��می به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سندمالکیت یاسندمعامله رسمی نسبت به 

صدور سندمالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.)م الف99/2197( آ-9910951
علی آب باریکی-رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار

آگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده کالسه 9900110
به موجب پرونده اجرایی کالسه 9900110 مطروحه شعبه دوم اجرای ثبت مشهد خانم زهره راستگو نام پدر: 
غالمحسین تاریخ تولد: 1361/12/02 شماره ملی: 0073443603 شماره شناسنامه: 9890 به استناد نکاحیه 
2134- 1383/11/15 تنظیمی دفتر ازدواج 22 و طالق 87 ش��هر مش��هد خراسان رضوی در قبال 214 عدد 
سکه تمام بهار آزادی اجرائیه ای تحت کالسه 9900110 علیه آقای حسینعلی حسینی نام پدر: مرتضی تاریخ 
تولد: 1360/05/09 شماره ملی: 0639083528 شماره شناسنامه: 1128 صادر نموده که پس از ابالغ اجرائیه 
در مورخه 1399/01/28 که صحت ابالغ آن مورد گواهی اس��ت بنا به درخواس��ت بس��تانکار تقاضای بازداشت 
پ��الک ثبت��ی 1453 فرع��ی از 69 اصلی بخش 9 مش��هد در قبال کل مهریه 214 عدد س��که بانضمام حقوق 
دولتی بازداشت گردیده است که برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری: به محل ملک واقع در مشهد بلوار 
رس��الت- خیابان شیخ صدوق- نبش شیخ صدوق 24- )مقابل مس��جد حضرت علی ابن ابیطالب( پالک 329 

مراجعه کردیم که بشرح ذیل می باشد:
عرصه منزل ملکی و مس��احت آن 66/37 مترمربع طبق سند و پس از رعایت میزان در مسیر 64/92 مترمربع 
می باش��د دارای پروانه ساخت بشماره 3/2938547 مورخ 1398/3/19 از شهرداری منطقه 3 مبنی بر احداث 
همکف پارکینگ و دو طبقه مس��کونی روی همکف بصورت دوبلکس می باش��د در وضع موجود نیز س��اختمان 
هنوز در مرحله س��فت کاری می باش��د اسکلت آن فلزی و سقف ها کرومیت می باشد بتن سقف اول و دوم اجراء 
ش��ده و تیرچه ها آکاس��یو و میلگردگذاری سقف طبقه سوم اجراء و بتن آن هنوز ریخته نشده بود دیوار برشی 
طبقه همکف و اول اجراء ش��ده بود لیکن تیغه های طبقات اول و دوم هنوز اجراء نش��ده بود دو تا از دیوارهای 
طبقه همکف تا س��قف سرامیک شده بود طاق ضربی سرویس پله در طبقه همکف فقط اجراء شده بود مطابق 
مبایعه نامه عادی بشماره 33259 دو دانگ مشاع از ششدانگ منزل فوق در ازای 50 سکه بهار آزادی به خانم 
زهره راس��تگو  واگذار ش��ده است امتیازات آب و برق و گاز مس��تقل در محل دایر است )گاز قطع بود( حدود 
اجمالی با حدود ثبتی منطبق و کل ملک در تصرف آقای حس��ینعلی حس��ینی می باشد که ششدانگ به مبلغ 
9/925/000/000 ریال ارزیابی می گردد که برابر رأی هیئت نظارت تمامی چهار دانگ مستثنیات و تمامی دو 
دانگ خارج از مس��تثنیات گردیده اس��ت لذا ارزش دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 1453 فرعی از 69 اصلی 

بخش 9 مشهد بمبلغ 3/308/333/334 ریال ارزیابی می گردد.
حدود اربعه ملک: ش��ماالً: بطول 9/32 متر درب و دیواریس��ت به خیابان. ش��رقاً: در دو قسمت بطول های یک 
متر و 5/96 متر درب و دیواریست به خیابان. جنوباً: بطول 10 متر دیوار اشتراکی با شماره 1454. غرباً: بطول 

6/66 متر دیوار به دیوار 761 فرعی.
که تمامی دو دانگ از ششدانگ پالک ثبتی 1453 فرعی از 69 اصلی بخش 9 مشهد در قبال 3/308/333/334 
ریال مزایده خواهد شد ضمناً مبلغ 132/333/333 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 165/416/667 ریال 
میباش��د که طبق تبصره ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و مزایده تمامی تمامی دو دانگ 
از ششدانگ پالک ثبتی 1453 فرعی از 69 اصلی بخش 9 مشهد در قبال 3/308/333/334 ریال از ساعت 9 
صبح الی 12 ظهر در روز ش��نبه مورخه 1399/11/11 در محل ش��عبه 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 اش��تراک و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری 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 رس��می در س��اعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. مزایده در 
آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. 
همچنین ش��رکت در مزایده من��وط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده ب��ه صندوق ثبت بوده و حضور 

خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه مزایده الزامی است. م.الف 492  آ9910975
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال منقول پرونده کالسه 9604224
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9604224 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم شراره موسی زاده 
آغوئی نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1356/05/25 ش��ماره ملی: 0938766041 ش��ماره شناس��نامه: 379 
باس��تناد سند ازدواج ش��ماره 3025- 1375/08/14 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 31 شهر مشهد جهت وصول 
تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای احمد وفائی نیا نام پدر: غالمحسین محل صدور: مشهد تاریخ 
تولد: 1349/03/28 ش��ماره ملی: 0941813770 ش��ماره شناسنامه: 336 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که 
پس از ابالغ اجراییه حس��ب درخواس��ت بستانکار وارده به ش��ماره 18580- 1396/09/11 سه دانگ مشاع از 
شش دانگ پالک ثبتی 76793 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد ملکی مدیون بازداشت که برابر گزارش شماره 

1399/02/27- 99/02/06 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری:
مشخصات ملک: پالک 76793 فرعی از 4 اصلی بخش 9 مشهد مفروزی از 11501 فرعی قطعه 5

1- آدرس: مش��هد- بلوار فرهنگ- فرهنگ 12- ش��هید قاس��می 10 پالک 139 طبقه چهارم ش��ماره سریال 
س��ند دفترچه مالکیت 594062 س��ری ب 91 مس��احت آپارتمان 169/96 مترمربع و نوع کاربری مسکونی و 
مفروزی میباشد حدود اربعه بصورت اجمالی مطابق سند مالکیت است و مشخصات پایانکار 11/90538 مورخه 
1392/02/16 ش��هرداری منطقه 11 مش��هد و انشعابات و مستحدثات داخلی ش��امل آب و برق و گاز و سایر 
مش��خصات فنی و عمومی ملک ش��امل: یک دستگاه آپارتمان به مس��احت زیربنای 169/96 مترمربع واقع در 
طبقه چهارم از یک مجموعه 7 طبقه 6 واحدی مس��کونی بانضمام انباری ش��ماره 5 به مساحت 1/78 مترمربع 
و پارکینگ ش��ماره 4 بمس��احت 12/5 مترمربع اسکلت فلزی و نمای ساختمان سنگ شامل سه خواب با کف 
پارکت و پذیرایی و آش��پزخانه با کابینت ام دی اف و کف س��رامیک و گرمایش پکیج با رادیاتور و ش��ومینه و 

سرمایش کولر گازی و دارای آسانسور میباشد )عرصه ملک موقوفه آستان قدس رضوی می باشد(
ملک در اختیار مالک است و مشخصات دقیق مالک مدیون پرونده میباشد.

ب��ا توجه به بررس��ی های بعمل آم��ده و کاربری ملک، موقعی��ت و عرف محل و ارزش منطق��ه ای و ارزش روز 
ب��ازار واحدهای آپارتمانی، قیمت امالک مش��ابه و س��ایر عوامل مؤثر بر قیمت گذاری و ب��دون در نظر گرفتن 
تعه��دات و دیون متصوره به اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی ارزش آپارتمان فوق جهت نرخ پای��ه مزایده مبلغ 

10/400/000/000 ریال یک میلیارد و چهل میلیون تومان ارزیابی می گردد.
مزایده س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ از مبلغ ارزیابی شروع ش��ده و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار 
می شود ضمناً مبلغ 624/000/000 ریال حق مزایده و نیم عشر به مبلغ 520/000/000 ریال که طبق تبصره 
ماده 121 آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباش��د و از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یکشنبه مورخه 
1399/11/12 در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. 
ضمناً پرداخت بدهی های مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و یا حق اشتراک و نیز بدهی های مالیاتی 
و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها معلوم شده یا نشده بعهده برنده مزایده 
اس��ت و هزینه های قانونی طبق مقررات 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. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت 
اداره اجرای اس��ناد رسمی مشهد ش��عبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به 
پرداخ��ت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه 

مزایده الزامی است. م.الف 493  آ9910979
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده کالسه 9604224
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9604224 مطروحه ش��عبه دوم اجرای ثبت مش��هد خانم شراره موسی زاده 
آغوئی نام پدر: محمدعلی تاریخ تولد: 1356/05/25 ش��ماره ملی: 0938766041 ش��ماره شناس��نامه: 379 
باس��تناد سند ازدواج ش��ماره 3025- 1375/08/14 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 31 شهر مشهد جهت وصول 
تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی علیه آقای احمد وفائی نیا نام پدر: غالمحسین محل صدور: مشهد تاریخ 
تولد: 1349/03/28 ش��ماره ملی: 0941813770 ش��ماره شناسنامه: 336 اجرائیه ای به کالسه فوق صادر که 
پس از ابالغ اجراییه حسب درخواست بستانکار شش دانگ پالک ثبتی 40231 فرعی از 182 اصلی بخش 10 
مش��هد ملکی مدیون به آدرس مشهد نبش دانش��جو 19 سر دو نبش مجتمع آفتاب بازداشت که برابر گزارش 

شماره 99/117- 1399/06/11 هیئت کارشناسان رسمی دادگستری:
مش��خصات ملک: مورد کارشناس��ی عبارتست از ششدانگ یک س��اختمان دو نبش به آدرس فوق با عرصه به 
مس��احت 288/4 مترمربع و اعیان به مس��احت 865/2 مترمربع )بر اس��اس گزارش بازدید ساختمان کارگزار 
ش��هرداری مورخ 1394/08/14( در س��ه طبقه )همکف باضافه دو طبقه فوقانی( با قدمت بیش از 15 سال در 
طبقه همکف 8 باب مغازه وجود دارد که هفت واحد از آن که در حاش��یه بلوار دانش��جو واقع هس��تند دارای 
کاربری تجاری هستند و یکی از مغازه ها که دسترسی آن از داخل دانشجوی 19 است کاربری تجاری نداشته و 
در زمان بازدید از طرف شهرداری پلمپ شده بود. همچنین ملک دارای 7 واحد مسکونی یک واحد در همکف 
و 6 واحد در طبقات اول و دوم )هر طبقه 3 واحد( اس��ت که ورودی آنها از ضلع ش��مال ملک )دانش��جو 19( 
است. واحدهای مسکونی مورد اشاره در حال حاضر به صورت اداری در حال استفاده و در دست اجاره هستند. 
س��اختمان فاق��د پایانکار بوده و بنا بر اظهار آق��ای وفائی نیا زیربنای تج��اری 124 مترمربع و زیربنا واحدهای 
مسکونی 600 مترمربع میباشد. بر اساس سند تک برگ شماره 970609 ج 93 یک سهم مشاع از هفت سهم 

مشاع از 9 سهم ششدانگ این ملک متعلق به آقای احمد وفائی نیا میباشد. 
س��رقفلی هیچ یک از مغازه های تجاری واگذار نش��ده و کلیه آنها بصورت اس��تیجاری در حال استفاده هستند. 
مش��خصات س��اختمان عبارتند از: اس��کلت فلزی و نما سنگ و فاقد آسانس��ور و کف راهروها و پلکان سنگ و 
پنجره ها فلزی و شیش��ه رفلکس و کف واحدها پارکت و س��رامیک و سیس��تم س��رمایش کولر آبی و گرمایش 

بخاری گازی. ساختمان فاقد پارکینگ میباشد.
ارزیابی: با عنایت به موقعیت جغرافیایی و محل استقرار ملک و مصالح بکار رفته و قدمت و مشخصات و کیفیت 
س��اخت بنا در نظر گرفتن قیمت عرف منطقه و امکانات و تأسیس��ات و س��ایر عوامل مؤثر در ارزیابی فارغ از 
هرگونه بدهی به مراجع ذیصالح ارزش شش��دانگ ملک مذکور ش��امل مغازه های تجاری و واحدهای مسکونی 
ب��ه مبل��غ 184/000/000/000 ریال معادل هجده میلیارد و چهارصد میلیون تومان ارزیابی و اعالم میگردد و 
بر اساس نامه وارده 61178- 1399/09/22 مأمور اجرا میزان مالکیت مدیون 1 سهم از 7 سهم از 9 سهم به 
مبلغ 20/444/444/444 ریال محاس��به گردید و حدود اربعه برابر استعالم از واحد ثبتی: شماالً دیواریست به 
طول 12/60 به خیابان شرقاً دیوار به دیوار بطول 20 متر به 1471 اصلی جنوباً دیوار بدیوار بطول 14/50 متر 

غرباً در دو قسمت اول درب و دیوار بطول 17/90 متر دوم غیره بطول 3/20 به خیابان
مزایده از مبلغ 20/444/444/444 ریال شروع شده و به باالترین قیمت پیشنهادی نقداً واگذار می شود ضمناً 
مبلغ 817/777/777 ریال حق مزایده و نیم عش��ر به مبلغ 1/022/222/222 ریال که طبق تبصره ماده 121 
آئین نامه اجرا بعهده برنده مزایده میباشد و از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در روز یکشنبه مورخه 1399/11/12 
در محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت 
بدهی ه��ای مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و نی��ز بدهی های مالیاتی و عوارض 
ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آنها 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 ساعت تعیین ش��ده برگزار میگردد. مزایده در آدرس خیابان امام خمینی، خیابان ثبت اداره اجرای 
اس��ناد رسمی مشهد ش��عبه دوم اجرای ثبت برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 
درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی 

است. م.الف 494  آ9910981

آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه 9808649
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 9808649 شعبه دوم اداره اجرای اسناد رسمی مشهد خانم الهه بردبار کسکرئی 
نام پدر: عس��کر تاریخ تولد: 1363/05/11 ش��ماره ملی: 0938174231 ش��ماره شناسنامه: 1401 به استناد سند 
ازدواج ش��ماره 3381- 1382/2/24 دفتر ازدواج 10 مش��هد اجرائیه ای به کالسه فوق الذکر جهت وصول مهریه به 
تعداد 150 س��که طالی تمام بهار آزادی علیه: آقای حس��ن محمدی کالته میراسماعیل نام پدر: محمدعلی تاریخ 
تولد: 1357/06/01 ش��ماره ملی: 0933733356 شماره شناس��نامه: 13303 صادر که پس از ابالغ اجرائیه مورخ 
1399/6/6 حس��ب درخواست بستانکار به ش��ماره 63707- 1398/11/5 شش دانگ پالک ثبتی 28388 فرعی از 
232 اصلی بخش 9 در قبال تعداد 150 عدد سکه طالی تمام بهار آزادی به مالکیت مدیون آقای حسن محمدی 
کالته میراسماعیل بازداشت گردید. سپس به موجب گزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره 37716 مورخ 
1399/6/1 این ملک واقع در مشهد خیابان میرداماد خیابان جهان آرا 15 پالک 246 طبقه دوم ملک شش دانگ 
یک واحد آپارتمان مس��کونی در طبقه دوم س��اختمان سه طبقه شمالی با نمای س��نگ که دارای ورودی و حیاط 
مش��ترک و واحدها بطور مستقل میباشد نمای ساختمان سنگ و ساختمان فاقد آسانسور و فاقد اسکلت و قدمت 
باالی 25 س��ال میباش��د در سال 1398 بازسازی شده و در حال بهره برداری و در تصرف بستانکار می باشد و دارای 
122/33 مترمربع زیربنای مفید میباشد شامل هال و پذیرایی بدنه کاغذ دیواری و آشپزخانه اوپن با کابینت ام دی 
اف و سرویس بهداشتی کامل و دو اتاق خواب میباشد با توجه به موقعیت مکانی و سایر عوامل مؤثر در امر کارشناسی 
ارزش شش دانگ پالک مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی با امتیازات آب مشترک و برق و گاز مستقل و 
مشاعات و سهم العرصه موقوفه آستان قدس رضوی به مبلغ 9/800/000/000 ریال معادل نهصد و هشتاد میلیون 
تومان ارزیابی گردید و همچنین به موجب نامه ش��ماره 384727- 1399/10/16 آس��تان قدس رضوی سند اجاره 
20832- 1397/8/27 تنظیمی دفترخانه 241 مشهد پالک ثبتی 28388 فرعی از 232 اصلی بخش 9 مشهد مورد 

اجاره مدیون بازداشت شده است.
حدود و مش��خصات برابر اس��تعالم از واحد ثبتی: شماالً اول به دیوار منزل مجاور دوم دیوار و پنجره به نورگیر شرقاً 
دیوار اشتراکی با پالک 155 فرعی جنوباً اول درب و دیوار به راه پله دوم دیوار و پنجره به فضای صحن حیاط غرباً 
اول دی��وار به اعیان مجاور دوم دیوار و پنجره به نورگیر س��وم دیوار به اعی��ان مجاور چهارم دیوار و پنجره به داکت 

پنجم دیوار به اعیان مجاور
با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده شش دانگ پالک ثبتی موصوف به مبلغ 9/800/000/000 ریال از طریق مزایده در 
روز شنبه مورخ 1399/11/11 ساعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل خیابان امام خمینی 28 شعبه دوم اداره اجرای 
اسناد رسمی مشهد به باالترین قیمت که خریدار داشته باشد به فروش خواهد رسید و مبلغ 490/000/000 ریال 
بابت نیم عشر دولتی و مبلغ 392/000/000 ریال بابت حق مزایده میباشد ضمناً طبق ماده 121 هزینه های قانونی 
طبق مقررات از خریدار وصول خواهد شد همچنین در صورت تعطیلی روز مزایده در روز بعد از تعطیل رسمی در 
ساعت تعیین شده در محل مذکور برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ 
پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلس��ه مزایده الزامی اس��ت. م.الف 501  

آ9910982   تاریخ انتشار آگهی: 1399/10/29
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدرضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرائی کالسه 9701243
به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9701243 اعظم شریعتمداری بافقی نام پدر: حس��ن تاریخ تولد: 1354/05/09 
شماره ملی: 0942762738 شماره شناسنامه: 590 به سند ازدواج: شماره سند: 6944، تاریخ سند: 1372/03/18، 
دفترخانه صادرکننده: دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوی اجرائیه ای 
جهت وصول مهریه خود به مبلغ 5/000/000 ریال مقوم ش��ده به مبلغ 559/950/385 ریال علیه: مصطفی نظام 
دوس��ت نام پدر: علی اکبر تاریخ تولد: 1349/12/01 شماره ملی: 0933068700 شماره شناسنامه: 70396 صادر 
که پس از ابالغ اجرائیه از طریق آگهی مورخ 1397/3/23 و تأیید صحت آگهی حسب درخواست بستانکار مبنی بر 
توقیف خودرو سواری پراید به شماره انتظامی 19 ب 881 ایران 74 مدل 1383 سفید شیری بنام زوج در قبال مهریه 

بازداشت و طبق گزارش کارشناس رسمی بشماره وارده 42997- 1399/6/22 به شرح ذیل:
خودرو فوق به شماره موتور 912519 و شماره شاسی 412283300783 وضعیت ظاهری خودرو: درب صندوق- 
گلگیر عقب- درب عقب چپ- س��قف- درب جلو راس��ت گلگیر عقب چپ زنگ زدگی دارد و بعضی از قطعات نیز 
صافکاری و رنگ شده است الستیکها فرسوده و 20 درصد مفید است چراغ های جلو کدر و از نظر ظاهری وضعیت 
خوبی ندارد و وضعیت فنی خودرو به علت نداشتن باطری و مدت توقف در پارکینگ بامکان روشن کردن موتور و 
آزمایش فنی از نظر موتور و گیربکس مقدور نگردید با توجه به وضعیت ظاهری موتور )روغن پاشی و چرب بودن( و 
همچنین مدل خودرو بنظر ضعیف می باشد و خودرو احتماالً فاقد بیمه شخص ثالث می باشد و در حال حاضر خودرو 

فوق الذکر مبلغ 220/000/000 ریال برآورد می شود. اتومبیل در پارکینگ بهار )خلق آباد( توقیف می باشد.
و با توجه به قطعیت ارزیابی مزایده در روز دوشنبه مورخ 1399/11/13 از ساعت 9 صبح الی 12 ظهر جلسه مزایده 
اتومبیل مذکور در آدرس مشهد خیابان امام خمینی 28 کوچه ثبت اداره اجرای اسناد رسمی مشهد شعبه دوم اداره 
اجرا از مبلغ 220/000/000 ریال معادل بیست و دو میلیون تومان شروع و به باالترین قیمتی که خریدار داشته باشد 
مزایده خواهد شد. ضمناً مبلغ نیم عشر دولتی 11/000/000 ریال و مبلغ حق مزایده 13/200/000 ریال میباشد 
و طبق ماده 121 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 رسمی در ساعت تعیین شده برگزار میگردد. همچنین شرکت در مزایده 
منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت بوده و حضور خریدار یا نماینده قانونی آن در جلسه 

مزایده الزامی است. م.الف 502 آ9910985    تاریخ انتشار: 1399/10/29
رئیس اداره اجرای اسناد رسمی مشهد- محمدر ضا اجتهادی عرب

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه(
بموجب پرونده اجرائی کالسه 9800347 سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب منزل تحت پالک ثبتی 268 فرعی 
از 103- اصلی واقع در اراضی هی هی حس��ن آباد بخش 2 قوچان بمس��احت کل 131/35 مترمربع عرصه که برابر 
گزارش کارشناس��ی واقع در قوچان 30 متری شهرک، خیابان باغبان 6 قطعه چهارم شمالی بوده و دارای امتیازات 
آب، برق، گاز و تلفن بش��ماره 47243332 میباشد اعیان به میزان تقریبی 88 مترمربع و در داخل حیاط انباری و 
سرویس بهداشتی بمساحت 4/5 مترمربع میباشد و در حال حاضر نیز آقای حسین وفادار بعنوان همسر مرحومه در 
ملک مذکور سکونت دارد، سند مالکیت آن ذیل ثبت 46751 صفحه 289 دفتر 225 و شماره سریال 652401- الف 
81 بنام خانم روضه گل حیرانی فرزند رجب ش.ش 759 قوچان با کدملی 6359069083 صادر و تسلیم گردیده 
اس��ت، حدود و مش��خصات آن طبق سند مالکیت: شماالً بطول 7/05 متر اول درب و دیواریست به ممر اختصاصی 
دوم دیواریست بزمین باقیمانده پالک 103- اصلی شرقاً بطول 17 متر دیواریست بزمین باقیمانده پالک 103- اصلی 
جنوباً بطول 7/10 متر درب و دیواریس��ت بخیابان غرباً بطول 17/30 متر دیواریس��ت بزمین باقیمانده پالک 103- 
اصلی، حقوق ارتفاقی ندارد. بموجب گواهی حصر وراثت شماره 134- 96/04/20 احکام شعبه 7 شورای حل اختالف 

قوچان نامبرده فوت نموده سپس خانم مهتاب نوروزی قلعه صفا فرزند علی با کدملی 0860201759 صادره قوچان 
باستناد سند نکاحیه شماره 14053- 84/08/08 دفترخانه ازدواج 22 کفیل 48 قوچان بدلیل عدم پرداخت بدهی 
توسط مدیون، برابر مواد آئین نامه اصالحی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا علیه آقای سیدجواد سادات هی هی فرزند 
میرزا جالل ش.ش 2067 بشماره ملی 0872474607 صادره قوچان تقاضای صدور اجرائیه نموده است و مقدار دو 
سوم از سه دانگ مشاع ششدانگ پالک ثبتی مذکور )باستثناء یک چهارم عرصه و اعیان در حق همسر و یک ششم 
عرصه و اعیان در حق مادر متوفیه( سهم االرث نامبرده در قبال تعداد 124 سکه طال بازداشت و طبق صورتجلسه 
ارزیابی وارده مورخه 99/07/16 توس��ط کارشناس رسمی دادگستری بمبلغ )سیصد و پنجاه میلیون ریال( ارزیابی 
گردیده و قطعیت یافته اس��ت که از طریق مزایده بفروش میرس��د، جلسه مزایده از ساعت 12- 9 روز شنبه مورخه 
1399/11/18 در محل اجرای ثبت اس��ناد و امالک قوچان برگزار میگردد، مزایده از مبلغ ارزیابی فوق ش��روع و به 
باالترین قیمت پیش��نهادی از طرف خریدار فروخته خواهد شد، سایر هزینه های زائد بر مبلغ مزایده اعم از دارائی، 
شهرداری و غیره که مبالغ آنها معلوم نیست بعهده خریدار بوده و طبق مقررات و آئین نامه اجرا اقدام و وصول خواهد 

شد. آ-9910871   تاریخ انتشار: 1399/10/27
رئیس ثبت اسناد قوچان- عباس برق شمشیر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی حوزه ثبت تایباد
نظربه دستورمواد1و3قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی مصوب 1390,9,20امالک 
متقاضیان که درهیات موضوع ماده 1قانون مذکورمستقردربخش 14مشهدواحدثبتی شهرستان تایباددرموردرسیدگی 

وتصرفات مالکانه وبالمعارض آن محرزورای الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد:
خانم صاعده حس��ینی به شناسنامه ش��ماره1320کدملی 0748523138صادره تایبادفرزند سیدیعقوب درموازی 
14723سهم مشاع از18843سهم ششدانگ دوباب مغازه وطبقه فوقانی به مساحت 188.43مترمربع پالک شماره 
329و330فرعی از251اصلی واقع درخراسان رضوی بخش 14مشهدحوزه ثبت ملک تایباد)موازی 64مترمربع ازمحل 
قسمتی ازمالکیت رسمی اقای سیدعبدالرحمن حسینی القادری وقسمتی ازپالک 329فرعی وموازی 124.43مترمربع 
ازمحل قسمتی ازمالکیت رسمی مرحوم سیدیعقوب حسینی القادری وقسمتی ازپالک 330فرعی(کالسه 98-621
لذابموجب ماده3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه مربوطه 
این آگهی دردونوبت به فاصله15روزازطریق روزنامه کثیراالنتشارمنتشرتادرصورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده 
اعتراض داشته باشندبایدازتاریخ انتشاراولین آگهی تادوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلیم ورسیداخذنمایند.معترضین 
بایدظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست 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.

تاریخ انتشاراول1399,10,29تاریخ انتشاردوم1399,11,14
رئیس ثبت واسنادوامالک تایباد-غالمرضاآقازاده آ-9911028

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه آقای عیسی نصیری  دارای شماره شناسنامه0748695672به شرح دادخواست به کالسه9900390ازاین 
شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین نصیری پشته ئی به شناسنامه 074
8497021درتاریخ1399,8,30دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه ی حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به 1-حسن نصیری پشته ئی باکدملی 0749493641فرزندحسین صادره ازتایباد2-عیسی نصیری پشته ئی باکدملی 
0748695672فرزندحسین صادره ازتایبادفرزندمتوفی3-قمرنصیری پشته ئی باکدملی 0748502351فرزندحسین 
صادره ازتایبادفرزندمتوفی4-ماهی نصیری پشته ئی باکدملی 0748483454فرزندحسین صادره ازتایبادفرزندمتوفی5-

هاجرنصیری پشته ئی باکدملی 0749521538فرزندحسین صادره ازتایبادفرزندمتوفی
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-9911030
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

رونوشت آگهی حصروراثت
نظربه اینکه خانم مریم فدائی دارای شناسنامه شماره 0748656553به شرح دادخواست به کالسه 9900387ازاین 
شورادرخواست گواهی حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان قاسم قطبی فرمان آبادی به شناسنامه 07

40705784درتاریخ1399,8,13دراقامتگاه دائمی خودبدرودزندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست 
به:1-رحمت اهلل قطبی فرمان آبادی باکدملی 0749516658صادره ازتایبادفرزندتاج محمدپدرمتوفی2-مریم فدائی 

باکدملی0748656553صادره ازتایبادفرزندرمضان مادرمتوفی
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-9911032
قاضی شورا- شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان تایباد- سیدسعید هرمزی

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139960308001003555 مورخ  1399/08/21 هیات اول/
دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��نعلی یوس��فی نیا فرزند قاس��م بشماره 
شناسنامه 253 و کد ملی 0650602889 در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 119,40 متر مربع قسمتی از 
پالک 1396-اصلی واقع در خراس��ان جنوبی بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت زین العابدین 
مهرجوفرد محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  آ-9910376
تاریخ انتشار نوبت اول : 1399/10/13                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 29 /1399/10                          
علی فضلی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

کارشناسان در گزارش قدس از پیامدهای تک فرزندی می گویند کارشناسان در گزارش قدس از پیامدهای تک فرزندی می گویند 

خطر شیوع  سندرمخطر شیوع  سندرم
آشیانه های خالیآشیانه های خالی
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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 قاضی الحاجات

 اعتراض به قانون »امنیت جامع« بار دیگر فرانسوی ها را به خیابان کشاند 

زمستان داغ برای مکرون
 علوی  هــزاران معترض فرانسوی روز شنبه بار 
به  موسوم  جنجالی  قانون  به  اعتراض  در  دیگر 
»امنیت جامع« در پایتخت و چندین شهر دیگر به 
خیابان آمده و بیش از ۸۰ تجمع در سراسر کشور 
در  معترضان  یورونیوز،  گــزارش  به  کردند.  برگزار 
پاریس در یک روز برفی با حرکت به سمت میدان 
معروف باستی و در حالی که پالکاردهایی با شعار 
دست  در  کجا«  هیچ  عــدالــت  جــا،  همه  »پلیس 
پس  خواستار  شعار،  دادن  سر  ضمن  داشتند، 
گرفتن این الیحه جنجالی شدند. حدود یک ماه 
پیش برای بار اول فرانسوی ها در اعتراض به این 
قانون به خیابان آمده و علیه آن تظاهرات کرده 
بودند. تجمعات روز شنبه به دعوت مجموعه ای از 
تشکیالت مردم نهاد از جمله انجمن های طرفدار 
نیز  و  بین الملل  عفو  بشر،  حقوق  و  بیان  آزادی 
انجمن های روزنامه نگاران و سینماگران برگزار شد 
اما حضور گسترده نیروهای امنیتی و پلیس ضد 
شورش در جریان این اعتراضات، مانع گسترده تر 

شدن ابعاد آن شد.
فرانسه،  جدید  امنیتی  قانون  بخش   مهم ترین 

ــاده ۲۴ آن اســـت کــه پــخــش هــرگــونــه تصویر  مـ
را  و آن  را منع کرده  و پلیس  امنیتی  از مأموران 
می گویند  منتقدان  می کند.  تلقی  جــرم  معادل 
اعمال خشونت  در  را  پلیس  دســت  قانون،  ایــن 
نیروهای  از یک سو خیال  باز می گذارد؛ چرا که 
از پیگیری بعدی آســوده بوده و از سوی  امنیتی 
به »ســوء نیت«  بیم متهم شــدن  از  ــراد  اف دیگر، 
را  پلیس  تصاویر خشونت  کرد  نخواهند  جرئت 
همرسان کنند. قانون »امنیت جامع« که پیش از 
قرار  فرانسه تصویب شده،  این در مجلس ملی 
تا فروردین( در  )بین اسفند  است در ماه مارس 

سنا بررسی شود.
مواد ۲۱ و ۲۲ این قانون جنجالی نیز که موضوع آن 
اجازه استفاده پلیس از دوربین های کوچک بدنی و 
پهپاد است، مورد انتقاد شدید طرفداران آزادی بیان 
و گردش آزاد اطالعات در فرانسه قرار گرفته است. 
بسیاری از تشکل های حقوق بشری و طرفدار آزادی 
بیان در جهان از جمله گزارشگران ویژه سازمان ملل 
متحد و دفتر کمیسر حقوق بشر اروپا نیز به تصویب 

این الیحه در فرانسه اعتراض کرده اند.

وزیر خارجه صنعا:

یمن امنیت نداشته باشد 
سعودی هم امن نخواهد بود

وزیـــــر خـــارجـــه دولـــت 
نـــجـــات مــلــی یــمــن با 
عربستان  ــه  ب هــشــدار 
ــالم کـــرد:  ــ ســـعـــودی اعـ
ــرای کشتار  کسی کــه ب

از ما  غیرنظامیان یمنی جنگنده می فرستد، 
باشد.  نداشته  صلح  کبوتر  فرستادن   توقع 
به گزارش تسنیم »هشام شرف« افزود: ریاض 
همچنان بر فریب جهان تکیه کرده و به نابودی 
ملت و کشور یمن با عنوان مقابله با انصارهللا 
ادامــه می دهد در حالی که می داند در حال 
جنگ با ارتش یمن، قوای ملی و کمیته های 
مردمی اســت. شــرف در ادامــه پیامی واضح 
به عربستان سعودی فرستاد و گفت: امنیت 
و  یمن  امنیت  مقابل  در  سعودی  عربستان 
ملت آن است و یمن آزمایشگاه یا محل تمرین 
جنگنده های سعودی و خلبان های آن نیست. 
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حزب جمهوری خواه دو پاره می شود؟
درآستانه جابه جایی قدرت سیاسی در آمریکا، واشنگتن پایتخت این کشور که 
طبق روال دوره هــای گذشته می بایست برای برگزاری بزرگ ترین جشن سیاسی 
این کشور آماده می شد، به یک پادگان نظامی تبدیل شده است. کشیده شدن 
فنس های ۹ فوتی، ایجاد گذرگاه های ایست و بازرسی، ایجاد محدودیت تردد و 
بسته شدن فروشگاه ها و ایستگاه های مترو در محدوده منتهی به کاخ سفید و 
ساختمان کنگره آمریکا، »منطقه سبز« امنیتی جدیدی را به وجود آورده است؛ 
منطقه سبز البته این بار در قلب آمریکا نه در بغداد پایتخت عراق. همزمان در مرکز 
چندین ایالت اعالم حالت فوق العاده شده است. از سوی دیگر اما و اگرهایی در 
زمینه احتمال ممانعت ترامپ از تحویل کیف هسته ای به رئیس جمهور جدید در 
بیستم ژانویه مطرح می شود.  اما بحران سیاسی در آمریکا به اینجا ختم نمی شود. 
حزب دموکرات تالش دارد با بهره گیری از ناآرامی های پیش آمده، جمهوری خواهان 
را بر سر یک دو راهی پیچیده قرار دهد. دموکرات ها با آغاز روند استیضاح دوباره 
ترامپ تالش دارند مانع حضور وی در انتخابات۲۰۲۴ شوند. این هدفی است که 
بخش سنتی حزب جمهوری خواه نیز با آن همدل است. رهبران جمهوری خواه 
همچون میچ مک کانل رئیس این حزب در سنا، در تالش بــرای دفع  تسلط 
ترامپ بر این حزب در انتخابات آینده  هستند. اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند 
همراهی جمهوری خواهان با استیضاح ترامپ می تواند آینده این حزب را تهدید کند. 
نظرسنجی های حزبی نشان می دهد همین حاال هم نیروهای حامی ترامپ به دنبال 
مجازات قانون گذاران و  فرمانداران جمهوری خواهی هستند که از او جدا شده اند .  
رند پل، سناتور جمهوری خواه معتقد است با جدایی ترامپ از حزب جمهوری خواه 
دست کم یک سوم طرفداران حزب ریزش خواهد کرد. بر اساس نتایج منتشر شده 
یک نظرسنجی ملی، در حالی که بیشتر آمریکایی ها معتقدند ترامپ باید فوری از 
ریاست جمهوری کنار گذاشته شود تنها ۱۷ درصد از جمهوری خواهان از استیضاح 
یا برکناری زودتر از موعد وی حمایت می کنند. از زمان اغتشاشات در کنگره، حمایت 
از ترامپ در میان جمهوری خواهان کاهشی شدید داشته با این حال ۶۰ درصد از 
آن ها بر اساس نتایج یک نظرسنجی دیگر معتقدند ترامپ پس از شکست در 

انتخابات ۲۰۲۰ همچنان باید رهبری حزب جمهوری خواه را برعهده داشته باشد.
اختالفات عمیق داخــل حزب جمهوری خواه سبب برجسته شدن شکاف های 
داخلی شده و کمپین انتخاباتی بعدی را به آزمونی محوری برای مسیر حرکت این 
حزب تبدیل کرده است. البته احتمالی جدی وجود دارد که ناتوانی حزب و رهبران 
سنتی و معتدل آن در جذب جناح رادیکال به شکل گیری یک حزب پوپولیست 
قدرتمند در انتهای جناح راست آمریکا بینجامد. انشعاب و دو پارچه شدن حزب 
جمهوری خواه صحنه سیاسی آمریکا را دستخوش تغییر جدی خواهد کرد و 
احتماالً به دیکتاتوری دو حزبی در آمریکا پایان خواهد داد. می توان گفت عمر 
سیاسی حزب جمهوری خواه در سال های پیش رو به چگونگی مدیریت شکاف های 
سیاسی- اجتماعی در سطح ملی توسط دولت بایدن از یک سو و نحوه مدیریت و 

رفتارحزبی محافظه کاران از سوی دیگر بستگی خواهد داشت.
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سلیمانی«  »عمویم  فارسی  به  یا   »Mi tío Soleimani« کتاب 
که به تازگی در مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم 
سلیمانی در کاراکاس، پایتخت ونزوئال رونمایی شده بود، با استقبال 
از  گسترده مردمی در این کشور مواجه شده و باگذشت دو هفته 
نخستین انتشار، سه نوبت تجدید چاپ شده است. این کتاب 68 
صفحه ای که اثر محمدعلی جابری از آثار انتشارات کتابک است، از 
سوی انتشارات بین المللی فانوس دریایی به زبان های اسپانیایی و 
فرانسوی ترجمه و چاپ شده است. کتاب عمویم سلیمانی تاکنون در 

کشورهای کلمبیا، اکوادور و ونزوئال عرضه گردیده است.
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 دکتر علیرضا رضاخواه / کارشناس مسائل اروپا و آمریکا

نامه ای  در  آمریکا  کنگره  نماینده   ۲5
بــه وزیـــر خــارجــه ایــن کــشــور، »تصمیم 
تحریم  در  تــرامــپ«  دولــت  کوته بینانه 
جنبش انصارهللا یمن را محکوم کردند. 
به  نمایندگان  ــن  ای ــارس،  فـ ــزارش  گـ بــه 
کمیته  رئیس  میکز«  »جورجی  رهبری 
آمریکا  نمایندگان  امور خارجی مجلس 
در نامه ای به »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
این  فاجعه بار  پیامدهای  دربــاره  آمریکا 
اقدام هشدار داده و خواستار اطالعاتی 
این  به  درباره روندی شده اند که منجر 

تصمیم سیاسی عجوالنه دولت ترامپ 
ــای پــایــانــی خــود شــده  اســت.  ــ در روزه
امنیت  مشاور  گزینه  سالیوان،  جیک 
مــلــی بــایــدن هــم بــا مــخــالــفــت ضمنی 
ــن اقـــدام فقط  ــدام، گــفــت: ای ــ ــن اق بــا ای
درد و رنج مــردم یمن را بیشتر کــرده و 
به  دادن  پایان  برای  حیاتی  دیپلماسی 
وزیر  به تازگی  را عقب می اندازد.  جنگ 
خارجه آمریکا از تصمیم خود مبنی بر 
تروریستی اعالم کردن جنبش مقاومت 

»انصارلله« یمن خبر داده بود.

آمریکا علیه آمریکا!
چند مقام عالی رتبه ایاالت متحده از تصمیم پمپئو انتقاد کردند

هــمــزمــان بــا دهــمــیــن ســـالـــروز انــقــالب 
ــن  ای از شـــهـــرهـــای  ــدادی  ــعــ ــ ت ــس،  ــونـ تـ
کــشــور شــاهــد تـــظـــاهـــرات و درگــیــری 
ــا نـــیـــروهـــای  ــ  شــــدیــــد مـــعـــتـــرضـــان بـ
تونس  محلی  رســانــه هــای  بـــود.  پلیس 
گـــزارش دادنـــد شنبه شــب مـــردم این 
از جمله  شــهــر   ۶ در  دســت کــم  کــشــور 
ــن کــشــور و شهر  تــونــس، پــایــتــخــت ایـ
ــه وضعیت  ســاحــلــی ســوســه نــســبــت ب
ــت بــه  ــ اقـــتـــصـــادی و اجـــتـــمـــاعـــی دسـ
نیوز،  الصباح  به گزارش  زدند.   اعتراض 

بــرای  هــم  کشور  ایــن  امنیتی  نیروهای 
پراکنده کردن این معترضان به استفاده 
گشتی های  و  متوسل  اشـــک آور  گــاز  از 
امنیتی  مــراکــز  نزدیکی  در  نیز  پلیس 

مستقر شدند. 
زدن  آتش  و  پرتاب سنگ  با  معترضان 
خودروها، به مقابله با نیروهای امنیتی 

پرداختند. 
کــشــور تــونــس بــه عــنــوان مــبــدأ و محل 
تولد تحوالت منجر به بیداری اسالمی 

شناخته می شود.

تونس در مدار ناآرامی
موج تظاهرات و درگیری در سالگرد انقالب عربی

سال انتخاباتی فلسطین
محمود عباس، رئیس تشکیالت خودگردان 
فرمانی  صــدور  با  جمعه  شامگاه  فلسطین 
سه  در  فلسطین  انتخابات  بــرگــزاری  زمــان 
مرحله را اعالم کرد. تونس به گزارش العالم، 
انتخابات مجلس  قــرار است  این اســاس  بر 
قانون گذاری فلسطین یک خرداد، انتخابات 
ریاست تشکیالت خــودگــردان نهم مــرداد و 
شهریور  هشت  هم  ملی  شــورای  انتخابات 
انتخابات  نتایج  شـــود.  ــرگــزار  ب آیــنــده  ســال 
تشکیل  مرحله  اولین  قانون گذاری،  مجلس 
شورای ملی فلسطین خواهد بود و این شورا 
پس از انتخابات شهریور ماه، طبق اساس نامه 
سازمان آزادی بخش و تفاهمات ملی تکمیل 

خواهد شد.

شماره ردیف
قطعه

مساحت
شماره حساب سپردهمبلغ سپردهقیمت پایه ) ریال (آدرس ملکنوع کاربری زمین) متر مربع (

نزد بانک ملی گرمه
1/012/000/00060/000/0000103792401003بلوار آموزگار تجاری50/6--1
1/288/000/00070/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکتجاری22756
2/546/000/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی31254/6
2/473/895/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی42260/41
2/466/960/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی53259/68
2/459/930/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی64258/94
2/452/900/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی75258/20
2/445/965/000150/000/0000103792401003ضلع شمالی بلوار فدکمسکونی86257/47

)) آگهی مزایده مرحله اول - نوبت اول ((
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97
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عباس یعقوبی- شهردارگرمه

شهرداری گرمه مس�تند به بند 6 صورتجلسه شماره 162 
مورخه 1399/10/02 و بند دو صورتجلس�ه ش�ماره 85 
م�ورخ 1397/05/29 و بن�د ی�ک صورتجلس�ه ش�ماره 
159 مورخ 1399/08/20 ش�ورای اس�امی ش�هر گرمه 
در نظر دارد نس�بت به فروش یک قطعه زمین با کاربری 
تج�اری واق�ع در بل�وار آم�وزگار و یک قطع�ه زمین با 
کاربری تجاری و ش�ش قطعه زمین با کاربری مس�کونی 
واقع درضلع ش�مالی بل�وار فدک از مح�ل پاک ثبتی 
2424 فرع�ی از 76 اصلی بخش هفت بجنورد از طریق 
مزای�ده اقدام نماید. لذا متقاضی�ان می توانند از تاریخ 
انتش�ار آگهی به م�دت 10 روز با در نظر گرفتن ش�رایط 
و مش�خصات ذی�ل قیمت پیش�نهادی خ�ود را در پاکت 

دربس�ته به دبیرخانه ش�هرداری تسلیم و رس�ید دریافت 
نمایند.

 ش�رایط : واریز س�پرده ش�رکت در مزایده به ازای هر 
قطع�ه زمین ب�ه حس�اب ش�ماره 0103792401003 بنام 
ش�هرداری گرمه نزد بانک ملی که چنانچه نفرات اول تا 
سوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده واریزی آنان 
به ترتیب به نفع ش�هرداری ضب�ط و با نفرات بعدی عقد 

قرارداد  خواهد شد.
1-قیمت پیشنهادی نباید کمتر از قیمت پایه باشد.

2-به�ای زمی�ن نق�دا دریافت خواه�د ش�د وبرندگان 
مزایده باید حداکثر تا هفت روز کاری به پرداخت وجه 

زمین اقدام نمایند.

3-شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار 
است.

4-پیش�نهاد دهندگان تایید می نمایند که مشمول قانون 
منع مداخله کارکن�ان دولت در معامات دولتی مصوب 

دیماه 1337 نمی باشند.
5-جلس�ه بازگش�ائی پاکات مزایده 10روز پس از انتش�ار 

آگهی مرحله اول- نوبت دوم برگزار خواهد شد.
6-هزین�ه چاپ آگه�ی در روزنامه برعه�ده برندگان در 

مزایده می باشد.
7-متقاضی�ان جه�ت اطاعات بیش�تر به امور س�اختمان 
و شهرس�ازی ش�هرداری مراجع�ه و ی�ا ب�ا تلفن ش�ماره 

05832502014 داخلی 3 تماس حاصل فرمایند.

پیرو انتشار آگهی تجدید مناقصه دفن مهندسی بهداشتی 
زباله های عادی و عفونی در مرکز دفن حلقه دره منتشره 

در مورخ 21 /99/10   به اطاع می رساند متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت خرید 
اسناد به واحد حراست سازمان واقع در کرج – م امام حسین )ع( )ساسانی( – انتهای خ شهید 
صدوقی مراجعه و فرصت دارند تا پایان ساعت اداری چهارشنبه  99/11/08 نسبت به تحویل 
پاکات اقدام نمایند و بازگش�ایی پاکات روز چهارش�نبه 99/11/08 راس ساعت 15 می باشد.
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    تمـدیـد

محمد مسیبی سرپرست سازمان مدیریت  پسماند شهرداری کرج

ش�ركت برق منطقه ای فارس ) به عنوان دس�تگاه مناقصه گزار ( در نظر دارد مناقصه " احداث فونداس�یون قطعه 1 )تلسکوپی( خط انتقال چهارمداره 
230/66 کیلوولت ملک مکان- نیروگاه فارس به پس�ت س�فیر " به ش�ماره " 2099001046000064 " را از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به 
پیمان�کاری ک�ه دارای گواهی صاحیت پیمانکاری)حداقل رتبه 5 در رش�ته نیرو( و گواهی صاحیت ایمنی باش�د واگذار نمای�د. کلیه مراحل فرایند 
 www.setadiran.irمناقصه از دریافت اس�ناد مناقصه، ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و گشایش پاکتها از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس
انجام خواهد شد. لذا مناقصه گران صاحیت دار در زمینه موضوع مناقصه می توانند جهت اخذ اسناد به ترتیب اطاعات زمانی ذکر شده در ذیل به 
سامانه ستاد مراجعه و اسناد مربوطه را دریافت و پس از تکمیل، همراه با اسناد و مدارك خواسته شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری 
نمایند. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه، مراحل ثبت نام در سامانه و دریافت گواهی امضا الکترونیکی جهت شرکت 
درمناقصه را محقق س�ازند. به مدارك واصله خارج از س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت و همچنین مدارك فاقد امضا، مشروط و مخدوش، ترتیب اثر 

داده نخواهد شد.
1-تاریخ اولین انتشار اسناد در سامانه : از ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 99/10/30

2-آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه : تا ساعت 14 روز  یکشنبه مورخ 99/11/5
3-آخرین مهلت  بارگذاری اسناد در سامانه: تا ساعت 14روز  دوشنبه مورخ 99/11/20
4- آخرین مهلت تحویل اصل پاکات پیشنهاد: ساعت 14روز سه شنبه مورخ 99/11/21

5- تاریخ بازدید مسیر: ساعت 10روز سه شنبه مورخ 99/11/14
6-نوع کمیت و کیفیت خدمات مورد نظر:وفق اسناد مناقصه خواهد بود

7- نحوه برگزاری مناقصه:عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی مناقصه گران)فشرده(
8- مدت انجام کار: 6 ماه هجری شمسی

9- مبلغ برآورد: 58.375.255.239ریال
10- ن�وع و مبل�غ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار: به صورت یك یا ترکیبی از تضامین بندهای ال�ف، ب، پ، ج، چ، ح ماده 4 آئین نامه تضمین 
معامات دولتی به شماره123402/ت50659ه� مورخ94/9/22 مصوب هیئت وزیران به مبلغ دو میلیارد و نهصد و هجده میلیون و هفتصد وشصت و 
سه هزار )2.918.763.000(ریال می باشد. به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چك شخصی و نظایر 

آن، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پیشنهادها: پیشنهادها باید از هرحیث برای مدت 90 روز بعد از تاریخ تعیین شده برای تسلیم پیشنهادها معتبر باشند و این مدت برای 

90 روز دیگر قابل تمدید می باشد.
12- نش�انی این ش�رکت جهت ارسال پاکت"الف": ش�یراز –خیابان زند – نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس- دبیرخانه مرکزی )تذکر 

مهم، ارسال یك نسخه از اصل پاکت  "الف" به صورت الك و مهر شده الزامی است(
13- محل برگزاری مناقصه: شیراز، خیابان زند، نبش خیابان فلسطین، شرکت برق منطقه ای فارس، امور تدارکات و قراردادها

14- ن�ام و نش�انی مش�اور: ش�رکت موننکو ایران- به نش�انی: ته�ران- خیابان ولیعص�ر- باالتر از می�دان ونک- خیاب�ان عطار- پاک 12- کد پس�تی : 
1994643315

15- سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. ضمنًا چنانچه در مورد مفهوم قسمتی از اسناد مناقصه ابهام یا سئوالی وجود داشته 
باشد می توانند با شماره فکس 32359047- 071 دبیرخانه مرکزی شرکت برق منطقه ای فارس )امور تدارکات و قراردادها( مکاتبه نمایند.
16- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

اطاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : تلفن مرکز راهبری و پشتیبانی سامانه41934-021 و تلفن دفتر ثبت نام  88969737 
و 85193768-021 می باشد.                                                                                                                                                                           شناسه آگهی 1079001

"آگهی تجدید مناقصه عمومی - یک مرحله ای "
شماره مرجع:99-86
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مناقصه گذار: شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه سبزوار
موض��وع مناقص��ه: مرم��ت دور آن��والر پلی��ت و ری��م مخ��ازن انب��ار نفت                      

منطقه سبزوار
ش��ركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��بزوار در نظر دارد كلیه 
مراحل مناقصه پیمان فوق االشاره را ازطریق سامانه تداركات الكترونیكی 

دولت )ستاد( به آدرس ذیل به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید.   
http://setadiran.ir :آدرس

الزم به ذكر اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، بایس��تی 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذكور و نیز گواهی امضاء الكترونیكی را جهت 

شركت در مناقصه معمول نمایند. 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

 41934- 021   دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768
ش��ركت های ذیصالح كه تمایل ب��ه همكاری دارند می توانند جهت كس��ب 
اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونیكی 
دولت )ستاد( مراجعه نمایند . شایان یادآوری است با عنایت به اینكه از 
روش فش��رده در برگزاری مناقصه فوق االشاره استفاده می گردد، مطابق 
جدول زمانبندی پیوست بدوًا ارزیابی كیفی مناقصه گران انجام و متعاقبًا 
پاكات قیمت شركت هائی كه حائز امتیاز الزم گردند در موعد مقرر مفتوح 
خواهد گردید و پاكات س��ایر ش��ركت ها ناگشوده مس��ترد می گردد. ضمنًا 
مناقصه گران می توانند تا قبل از بازگش��ائی پاكات یك نوبت پاكات قیمت 
خود را مسترد نموده و پاكات حاوی نرخ اصالح شده خود را ارائه نمایند.
ضمن��ا آگهی و  برنامه زمانبندی مناقصه در پایگاه های اینترنتی ذیل نیز 

درج خواهد گردید.
WWW.IETS.MPORG.IR

1-موض��وع مناقصه:مرم��ت دورآن��والر پلی��ت و ری��م مخازن انب��ار نفت                
منطقه سبزوار

2-ب��رآورد  مناقص��ه:5/142/805/409 )پنج میلی��ارد و یكصد و چهل و                 

دو میلیون و هشتصد و پنج هزار و چهار صد و نه ( ریال
3-مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار:257/140/270 ) دویست و 

پنجاه و هفت میلیون و یكصد و چهل هزار و دویست و هفتاد (
4-ن��وع تضمین:كلیه تضامین مندرج در آیی��ن نامه تضمین در معامالت 
دولت��ی جه��ت ش��ركت در فرآیند ارجاع كار. ضمنًا ش��ماره حس��اب بانكی 

مناقصه گزار جهت  واریز وجه نقد به شرح ذیل می باشد:
حساب شماره 92000707/46 به شماره شناسه 42100000040 نزد بانك ملت

5-تاریخ انتشار آگهی در سامانه تداركات الكترونیك دولت:
1399/10/29 ساعت 14

6-مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تداركات الكترونیك دولت:
1399/10/30  از ساعت 8 صبح الی 1399/11/8 ساعت  16

7-مهل��ت بارگ��ذاری اس��ناد توس��ط مناقصه گران در س��امانه ت��داركات 
الكترونیك دولت ش��امل اس��ناد ارزیاب��ی كیفی، پاكت ال��ف )تضمین( و            
پاكت ج )نرخ پیشنهادی و آنالیز نرخ پیشنهادی(:1399/11/30 ساعت 14

8-تاریخ جلسه توضیح اسناد )جلسه توجیهی(:1399/11/14 ساعت 12:30 
در محل سالن كنفرانس منطقه

9-تاریخ  بازگشائی پاكات ارزیابی كیفی:1399/12/02 ساعت 12:30
10-تاریخ و محل بازگشائی پاكات الف و ج:1399/12/09 ساعت 12:30

سبزوار ، بلوار دكتر علی شریعتی ، شركت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه سبزوار، كمیسیون مناقصات

11-ش��رایط متقاضیان:مطابق مفاد راهنمای مناقصه گران جهت شركت در  
مناقصه كه ب��ه انضمام فرم های ارزیابی كیف��ی در پایگاه های اینترنتی 

مندرج در آگهی بارگذاری می گردد.
اول  نوب��ت  ق��دس(:1399/10/25  )روزنام��ه  آگه��ی  چ��اپ  12-تاری��خ 

1399/10/29 نوبت دوم
رمضانعلی قارزی رئیس روابط عمومی منطقه سبزوار 

آگهی مناقصه ) عمومی – یك مرحله ای( نوبت دوم
  كد فراخوان : 2099092339000005 

 سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( شماره مجوز 6037, 1399    

استقبال آمریکای التین از »عمویم سلیمانی«استقبال آمریکای التین از »عمویم سلیمانی«


	1 m new
	2 new
	3
	4 new
	5 new
	6
	7 new new
	8 new new

