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تقدیر آیت ا ...جنتی از صداوسیما
به دلیل مشارکت در حماسه انتخابات

خاتمی :رئیس مجلس خبرگان
از جنس آیت ا ...یزدی خواهد بود

نگاه سوم

همدرجریاناصالحطلبوهمدرجریاناصولگراانسانهایصالحوارزشیهستند
عضو منتخب مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت
تهران به بیان دیدگاه ها و تحلیل خود نسبت به جریان
ه��ای اص�لاح طلبی و اص��ول گرایی و ترکیب مجلس
خبرگان و گمانه زن��ی ها درب��اره ریاست ای��ن مجلس
پرداخت.
به گ��زارش وب سایت شبکه العالم ،حجت االس�لام
والمسلمین سید احمد خاتمی که با با برنامه «من
طهران» این شبکه گفت و گو می کرد ،در پاسخ به سوالی
درباره اصالح طلبانی که به مجلس راه یافته اند ،گفت:
اگر بخواهیم به افراد نگاه کنیم ،نمیشود یک قضاوت
کلی کرد ،درهر دو جریان انسان های صالح و ارزشی
هستند و این واقعیت است اما دراین انتخابات با توجه به
چیزی که خودم لمس کردم ،جریان اصالحات امتحان
بدی داد و اخالقی عمل نکرد.
در کرمان جریان اصالحات ،دروغی نبود که علیه این
طلبه ناچیز در فضای مجازی نگفته باشند؛ بنابراین
درای��ن مقطع ولو جریان اصالحات کسانی را آورده
باشند ،بنده نمره قابل قبولی به آن ها نخواهم داد.

ماجرای غم انگیز یک غایب
کنکور ارشد
خبرآنالین 4 -روز قبل آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه
پیام نور در سراسر کشور برگزار شد .در این آزمون داوطلب
شماره ۱۱۸۳۷۳در حوز ه«نیشابور» در آزمون حاضر نشد.
«احمدرضاییاوندری»دربهار ۱۳۶۵شمسی،درروستای
«اوندر» (از توابع «کاشمر») متولد شد.او درسال 1394
شمسی به جمع کادر «تیپ زرهی ۲۱امام رضا(صلوات ا...
علیه)»ملحقشد«.احمد»درهمینایام،داوطلبانهبهصفوف
مدافعان حرم بانوی مقاومت ،حضرت زینب کبری(سالم
ا ...علیها) پیوست و پس از یک ماه نبرد علیه تروریست
ه��ای تکفیری در  ۱۴بهمن ب��ال در ب��ال مالئک گشود.

▪ ▪مجلس خبرگان در چارچوب اصالح طلبی و
اصولگرایی نمی گنجد

آیت ا ...خاتمی درباره شرایط بعد از انتخابات و این که
جریان اصولگرا بسیاری از کرسی های خود از جمله
کرسی اف��رادی چون آیت ا ...مصباح ی��زدی ،آیت ا...
محمد یزدی و دیگر شخصیت های اصولگرا را به نفع
نفرات مستقل ،اصالح طلب و اعتدال گرا از دست داده
است ،گفت :مجلس خبرگان رهبری در ایران وضعیتی
خاص دارد و در چارچوب های موجود چون اصالح
طلبی و اصولگرایی نمی گنجد ،این مجلس رسالت خود
را تقویت رهبری می داند ،اما درعین حال تقویت رهبری
در این نیست که مجلس خبرگان همواره تعریف و تمجید
کند .وی درباره شرایط حاکم برانتخابات خبرگان دراین
دوره بیان کرد :واقعیت وضعیت موجود این است که
از  83کاندیدای جامعه مدرسین ،که من عضوی از آن
هستم 64 ،کاندیدا یعنی  80درصد کاندیداهای جامعه
مدرسین که جریان آنها جریان والیی و ارزشی است ،رای
آورده اند که این به معنی تشکیل مجلس والیی است.

اخبار
شکایت فراکسیون زنان مجلس
از نادر قاضی پور
عضوفراکسیونزنانمجلسگفت:اعضایاینفراکسیون
نامهاعتراضیبهکمیسیوناصل 90مجلسوهیئترییسه
در مورد سخنان نادرقاضی پور نماینده ارومیه و اهانت
های وی تنظیم کرده اند که به زودی ارسال می شود.به
گزارش ایرنا حلیمه عالی افزود :این سخنان نه تنها توهین
به بانوان مجلس بلکه توهین به همه نمایندگان مجلس
ش��ورای اسالمی اس��ت .از نظر آق��ای قاضی پ��ور مجلس
شورای اسالمی چگونه جایی است که این گونه سخن می
گویند؟این نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه باید با این
گونه اقدامات برخورد جدی شود ،گفت :باید این برخورد
صورت بگیرد تا افرادی که می خواهند به نوعی مسئولین
و برگزیدگان مردم را زیر سوال ببرند ،متوجه باشند که
دیگر این کار را نکنند.عالی اضافه کرد :این نوع صحبت
های آقای قاضی پور در مورد مقام زن ،اصال صحیح نیست
و تمام نکاتش جای بحث دارد.چندی پیش فیلمی از نادر
قاضی پور نماینده ارومیه در فضای مجازی منتشر شد که
در اظهارات منتسب به وی در این فیلم گفته شده که وی به
بانوانمجلس وبرخیدیگرازنمایندگانتوهینکردهبود.

▪ ▪ اصالح طلبان بی دین نیستند

وی افزود :اما هرگز افراد منتسب به اصالح طلبی را به
بی دینی متهم نمیکنم ،حساب افراد از حساب جریان
جداست ،این را هم شما بدانید که نه اصالح طلبی نه
اصولگرایی حزب یا گروه نیست ،یک جریان تخمینی
است و نمیشود همه آدمهای منتسب به این دو جریان
را یک جور دانست ،من به اص�لاح طلبان متدین که
ارزش های دینی را حفظ میکنند احترام می گذارم،
ولی درمجموع که نگاه می کنم ،می بینم که دراین دوره
در کرمان که بنده بودم ،نمره بدی آوردند ولی دردیگر
استان ها نمی توانم قضاوت کنم چون اطالع ندارم.

دبیرستادانتخاباتکشور:مجلسدهم
ازهفتخرداد 95آغازبهکارمیکند

▪ ▪تعبیرمردم کوفه درباره تهرانیها تهمت است

سید احمد خاتمی خاطرنشان کرد :اینکه اشخاصی
از هر طرف بیایند ،تهران و استان ها را تفکیک و آن را
دو قطبی کنند ،غلط است ،یکی از اصالح طلبان گفته
است توسعه سیاسی تهران  100است ،مرکز استان
ها  50و شهرستان ها  30اس��ت ،من این تحلیل را
تفرقه آمیز و نادرست می دانم ،این به آن معنی است که
شهروند شماره یک تهرانی ها هستند ،شهروند شماره
دو مراکزاستان ها و شهروند شماره  3شهرستان ها
هستند ،این به معنی آپارتاید اس��ت ،یا اینکه کسی
بیاید مردم تهران را شبیه اهل کوفه بداند ،این مردم که
درراهپیمایی تهران می آیند ،این چه تهمت و سخنی
اس��ت .م��ردم تهران نیز شهروند این کشور هستند و
تعابیر این چنینی را قبول ندارم.

دبیر ستاد انتخابات کشور آغاز به کار منتخبان دهمین
دوره مجلس شورای اسالمی را از هفتم خردادماه سال
 95اعالم کرد و درب��اره پنجمین دوره مجلس خبرگان
نیز گفت :زمان آغاز به کار منتخبان پنجمین دوره مجلس
خبرگان رهبری در اختیار هیئت رئیسه این مجلس است.
علی پورعلی مطلق در گفت و گو با ایرنا افزود :تاریخ آغاز
به کار مجلس پنجم خبرگان رهبری اسفندماه بود که
مجلس فعلی آن را تمدید کرد و تعیین زمان اجالس بعدی
در اختیار این مجلس است .وی ادامه داد :با توجه به اینکه
مجلس خبرگان رهبری قانون گذار است و در خصوص
قانون انتخابات خود ،تصمیم گیری می کند؛ تعیین زمان
آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری بر عهده
این مجلس است.

▪ ▪رئیس آینده مجلس خبرگان رهبری کیست؟

عضو مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به سوالی درباره
شروع رایزنی ها درب��اره ریاست آینده مجلس خبرگان
گفت :هنوز کاری در این زمینه صورت نگرفته است اما
رئیس مجلس خبرگان پنجم ،با توجه به این که برای
انتخابهیئترئیسه 4،بارانتخاباتوجودخواهدداشت،
دست کم در دو سال اول از جنس آیت ا ...مشکینی ،آیت
ا ...مهدویکنی،آیتا ...یزدی وامثالاینها خواهد بود.
▪ ▪ قول می دهم که سید احمد خاتمی کاندیدای
ریاست خبرگان نیست

سید احمد خاتمی درادامه درباره گمانه زنی ها درمورد
برخی افراد از جمله آقایان جنتی  ،شاهرودی ،روحانی،
رفسنجانی و امامی کاشانی ب��رای ریاست خبرگان،
گفت:دربارهاینشخصیتهامناظهارنظرنمیکنم،هر
شخصی هر چه می گوید گمانه زنی است .خاتمی درباره
نامزد شدن برای ریاست خبرگان گفت «بنده خودم را
در شان ریاست خبرگان نمی دانم ،حاال که گذشته می
گویم  ،مرحوم آیت ا ...خزعلی برای همین دوره اخیر
مرا خواست ،از من تقاضا کرد که برای ریاست خبرگان
کاندیدا شوم و من به ایشان گفتم با همه احترامی که برای
شما قائل هستم و شما را استاد خودم می دانم ،خودم را
در شان ریاست نمی دانم  ،پیرمردهای بزرگواری که در
خبرگان هستند ،مجلس خبرا ،مجلس خبرگان مجلس
چنینیاست،بنابراین،منهمینجابهشماقولمیدهم
کهسیداحمدخاتمیکاندیدایریاستخبرگاننیست».

تاجیک :اصولگرایان بگذارند
نتیجه انتخابات اذیت شان کند

تصمیمشورایهمکاریخلیجفارسدرتروریستیخواندن
حزبا...لبنان،موجبواکنشهمزمانوزیرخارجهورئیس
ستاد کل نیروهای مسلح شد .وزیر خارجه با محکوم کردن
و بیاعتبار خواندن بیانیه شورای همکاری خلیج فارس و
تروریست خواندن «حزبا »...در این بیانیه گفت :این اقدام
باعثمیشودنقشمخربترکسانیکهایناقداماترادنبال
میکنند در جامعه جهانی آشکارتر شود .به گزارش فارس
ظریف افزود :احساس میکنم برخی از کشورهای حوزه
ما با توجه به سیاستهای غلطی که دنبال کر دهاند به ویژه
دولت سعودی به دنبال ایجاد تنش و ناامنی در کل منطقه
هستند.ویادامهداد:حتیاینسیاستهارابهنیتاستفاده
از برخی عناوین که فقط برای رژیم صهیونیستی خوشایند
است و تمام آزادیخواهان جهان عرب را متنفر کرده انجام
میدهند.رئیسدستگاهدیپلماسیکشورباتاکیدبراینکه
تنها ح��زبا ...بود که از تمامیت ارضی لبنان دفاع کرد تا
بتواند اشغالگران را از خاک این کشور خارج کند ،تصریح
کرد:ایناقداممحکوموبیاعتباربودهوباعثمیشودنقش
مخربترکسانیکهایناقداماترادنبالمیکننددرجامعه
جهانیآشکارترشود .روزگذشتههمچنینرییسستادکل
نیروهای مسلح نیز تروریست خواندن حزب ا ...لبنان را
اشتباهراهبردیومغایربامصالحامتاسالمخواندوگفت:

حزب ا ...در این سالها آبروی اسالم و مایه عزت مسلمین
بوده است .به گ��زارش ایسنا س��ردار سرلشکر سیدحسن
فیروزآبادی ،رییس ستاد کل نیروهای مسلح در واکنش به
تروریستیخواندنحزبا...لبنانازسویشورایهمکاری
خلیج فارس و کشورهای عضو اتحادیه عرب شرکت کننده
در اجالس تونس اظهار کرد :حزب ا ...فرزند ملت لبنان
استوهدایایبسیاربزرگیبرایمردماینکشوربهارمغان
آوردهاست .ویافزود:اخراجصهیونیستهاازجنوبلبنان
و پاکسازی این منطقه از لوث وجود نحس صهیونیستها
و ایجاد سپر دفاعی نفوذ ناپذیر برابر رژیم صهیونیستی از
جملههدایاییاستکهباارادهحزبا...بهمردملبنانداده
شده است .فیروزآبادی تصمیمات اخیر بیعت کننده ها با
اسراییلدرشورایهمکاریخلیجفارسواجالستونسرا
بسیارشتابزده،نسنجیدهومغایربامصالحوخواستامت
اسالم تلقی و تاکید کرد :بیانیههای ریاض و تونس تالش
برایایجاداختالفوتفرقهدرامتاسالمیبودهوزشتیآن
به حدی است که حامیان آن را مورد انزوا و نفرت ملت های
مسلمان و بلکه آزادیخواهان و ظلم ستیزان عالم قرار داده
است .فیروزآبادیدرپایاناقداماخیرشورایهمکاریخلیج
فارس و اتحادیه عرب را تالش نیابتی آل سعود برای هموار
سازیاهدافشوممنطقهایآمریکاوصهیونیستهادانست.

آگهی مناقصه

بانک ملی ایران در نظر دارد نسبت به ساخت تابلوهای سردرب (کامپوزیت) تعداد  18شعبه
این بانک با برآورد هزینه  2.000.000.000ریال از طریق مناقصه اقدام نماید.
متقاضیان می توانند جهت شرکت در مناقصه و اخذ مدارک مورد نیاز تا پایان وقت اداری پنج
شنبه  94.12.20به نشانی :مشهد -بلوار سجاد -بین چهارراه بزرگمهر و چهارراه بهار -بانک ملی-
اداره امور شعب -طبقه سوم -کارپردازی مراجعه نمایند.
ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه  100.000.000ریال می باشد.
الزم به ذکر است مهلت ارسال پاکتهای پیشنهادی پایان ساعت اداری روز دوشنبه مورخ 94.12.24
بوده و بازگشایی پاکتها در تاریخ  94.12.25ساعت  13.30با حضور شرکتکنندگان (در صورت
تمایل) در محل فوق انجام خواهد شد.

بانک ملی ایران
اداره امور شعب استان خراسان رضوی
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انتخابات

احمدی نژاد بعد از انتخابات شبیه تابلوی مونالیزا است

محمدرضا تاجیک ،رییس مرکز پژوهشهای استراتژیک
ریاستجمهوری در دولت اصالحات و از تئوریسینهای
این جریان در گفت و گویی مشروح به بیان ریشه ها و علل
اجتماعی و سیاسی انتخابات هفتم اسفند پرداخت و از
آن به عنوان یک جنبش جدید اجتماعی نام برد و گفت:
«هفتم اسفند  ٩٤یک رخداد است که دفعتا ،ناگهانی
و در بیموقعیتی حادث شده است ».وی افزود :دوست
دارم که نشان دهم که در هفتم اسفند یک نوع هوشیاری
و نوعی فاصله گرفتن از کنشهای پوپولیستی نهفته
است .در فضایی که بسیاری از صداها مردم را به این ندا
فرامیخوانند که نرو ،رای نده ،بگذر و مشارکت نکن اما
آن ها میدانستند که چگونه باید از این گذر عبور کنند».
تاجیک که با روزنامه اعتماد مصاحبه می کرد ،با بیان
این که «اگر بخواهم کمی اغراقآمیز صحبت کنم باید
بگویم سهم اصولگرایان در پ��ی��روزی اصال حطلبان
بیش از اصالحطلبان بود» درب��اره چرایی این موضوع
اظهارکرد«:به این خاطر که نتوانستند اجماعی را که
اصالحطلبان در بدنه خود پیرامون لیست ایجاد کردند
در بدنه خود ایجاد کنند.
سال ها کوشیدند نوعی شیخوخیت را در میان خود جا
بیندازنداماانتخاباتاخیرنشاندادکهفصلشیخوخیت
در جناح راست به پایان رسیده است .این امکان دیگر
برا یشان وج��ود نداشت که به م��ردم و خصوصا نسل
جوانشان بگویند که به کلیت لیست رای دهند اما این
در فضای اصالحطلبی اتفاق افتاد.
از سوی دیگر اصولگرایان با مهرههایی که نباید ،بازی
میکردند ،بازی کردند .به قول موالنا پیش چشمشان
شیشه کبود بود و جامعه را کبود میدیدند .چشمانشان
به خانه خیال و عدم بود .وی ادامه داد :این انتخابات
نشان داد که در پس حرکت سیاسی اصولگرایان بحرانی
بر پا است .به تعبیر «لکان» شرایط فقدان بر پاست .خأل
استراتژی و قوه عاقله وجود دارد .به نظر من آنها در حال
حاضر در شرایط فقدان تصمیم و تدبیر هستند .شرایطی
که تصمیمات و تدبیرها برا یشان مسیر را قفل کرده
است .ویهمچنینافزود:منبهدوستاناصولگراتوصیه
میکنم در این شرایط روحی و روانی که در آن قرار دارند
از تحلیل بپرهیزند.
گاهیتوسلبهبرخینظریههابهصورتمعیوبانسانها
را از واقعیت دور میکند .این واقعه آنقدر عیان و آشکار و
نزدیک است که باید آن را دید .لزوما نباید آن را تحلیل
کردبلکههمهبایدتالشکنیمتاآنراببینیم.اصولگرایان
مدام در لفافههای تبلیغی نباید این انتخابات را ببرند که
بتوانند آرامش بگیرند .اصولگرایان االن نباید به دنبال
آرامش باشند ،بگذارند این حادثه اذیتشان کند .این
اذیت شدن زیبا است و میتواند آنها را به حرکت در آورد.
میتواند آنها را از اشتباه در آورد و میفهمند که کجا
اشتباه کرد هاند.
این واکنشی که اصولگرایان نشان میدهند کامال در
جهت توجیه است .وی در عین حال تصریح کرد :من
از کسانی هستم که معتقدم جامعه ،نظام و کشور به
یک جریان اصولگرا با قوه عاقله نیاز دارد .کسانی که
بتوانند گروههای خاص اجتماعی باگرایشهای خاص
را پیرامون خودشان ساماندهی کنند .آنها میتوانند
جزو مقوم این نظام باشند و در شکوفایی نظام بسیار موثر
باشند .به شرط اینکه تالش کنند از درون دگردیسی
ایجاد کنند.
وی افزود :پرسش من از کسانی که میگفتند اصالحات
مرده این است که اگر مرده یک جریان سیاسی و فکری
میتواند اینگونه شما را کنج رینگ قرار دهد ،چه واژه و
صفتیبرایخودتانانتخابمیکنید؟منتعجبمیکنم

کهچرااینهوشمندیرادرجناحرقیبنمیبینمکهکاری
نکرد که فرصت دست اصالحطلبان بدهد .االن خوب
است ما هم بگوییم اصولگرایی مرد و تمام شد؟ تاجیک
درباره تاثیر نتیجه انتخابات برای دولت یازدهم گفت:
برای روحانی بیتردید طبیعتا شرایط مطلوبی ایجاد شد.
مجلسهمراهتروهمگونتررابرایدولترقمزدکهخیلی
از موانعی که در فضای فعلی بر سر راه او و دولتش قرار
میگرفت مرتفع خواهد شد .حتما آقای روحانی از این
فضا راضی است و گمان میکند که در این شرایط فضای
بهتری برای تدبیر امور دارد .هر چه هست روحانی از نتایج
انتخابات خشنود است .وی در پاسخ به این پرسش که «آیا
محمود احمدینژاد هم خوشحال است؟» اظهارکرد:
تصویری که از او االن دارم تصویر تابلوی مونالیزا است.
یعنی هم خندان و هم گریان.وی در عین حال تاکید
کرد :بازگشت اصولگرایی به احمدینژاد تقریبا منتفی
است و پوپولیسم احمدی نژاد دیگر جواب نمیدهد.

آیت ا ...یزدی :خدا را شکر مسئولیت
از دوش من برداشته شده است
همزمانبادامنزدنبهبرخیشایعاتدربارهاحتمالانصراف
آیت ا ...سید هاشم بطحائی از مجلس خبرگان رهبری به
منظور راه یافتن آیت ا ...یزدی در دوره جدید این مجلس،
دفتر آیت ا ...یزدی ،این شایعات را «بازی رسانه ای» برخی
جریانهایخاصدانستواعالمکرد«:آیتا...یزدیتاکید
کردند بنده به رای مردم احترام می گذارم و اگر کسی هم
تحتهرعنوانیازجملهخیرخواهیدنبالاینمسئلهباشد،
بنده نمی پذیرم ».همزمان آیت ا ...بطحائی ،نیز گفتوگو با
ایسناشایعاتمطرحشدهدربارهکنارهگیریاشازپنجمین
دوره مجلس خبرگان رهبری را تکذیب و اظهار کرد« :این
شایعهها کار دشمن ملت ایران است که میخواهند وحدت
و یکپارچگی که در  22بهمن و  7اسفند چشم دشمن را
خیره کرد کمرنگ کنند ».بطحائی اف��زود :مگر من خائن
به رای مردم هستم که رای مردم را از دست بدهم؟ من اگر
میخواستمانصرافبدهماصالشرکتنمیکردم.بهگزارش
نسیم همزمان با این شایعات رئیس دفتر جامعه مدرسین
حوزهعلمیهقم،انتشاربرخیاخباردرزمینه انصراف برخی
از نمایندگان منتخب مجلس خبرگان رهبری به منظور راه
یافتن آیت ا ...یزدی به این مجلس را «صرفا بازی رسانهای
و جریان سازی برخی جریانهای خاص سیاسی» دانست.
به گزارش نسیم بر اساس اطالعیه این دفتر «آیت ا ...یزدی
تاکید کردند بنده به رای مردم احترام می گذارم و اگر کسی
هم تحت هر عنوانی از جمله خیرخواهی دنبال این مسئله
باشد،بندهنمیپذیرم.آیتا...یزدیهمچنینتاکیدکردند
قبولاینمسئولیتدرمجلسخبرگانبراساستکلیفیبوده
کهبردوشمنگذاشتهشده،حالکهاینمسئولیتازدوش
منبرداشتهشده،خداراشاکرم».

وزارت کشور
سخنگوی وزارت کشور مطرح کرد

▪ ▪اصالح طلبان چه باید بکنند؟

وی درب��اره وظیفه اصالح طلبان در شرایط جدید نیز
گفت :یک رسالت بزرگ بر دوش کسانی گذاشته شده که
در یک شرایط خاص تاریخی بیآنکه در تحلیل و تخمین
خودشان هم باشد وارد مجلس شدند.
وظیفه پیروزان در انتخابات ،درک موقعیت خودشان
است که در چه شرایطی وارد مجلس شدند .تالش کنند
شخصیتیوتشخصیفراسویلیستنشاندهند .ما١٤
ماه بعد دو انتخابات داریم .یعنی همین حاال در آستانه
انتخابات هستیم.
ایندوستانمیتوانندباکارآمدی،انسجام،نظمواصول،
شادابی و طراوت و خالقیتشان دو انتخابات پیش رو را
هموار یا ناهموار کنند.تازه وقت بیداری است .تازه وقت
کاراست.همهاصالحطلبانبایددستبهدستهمدهیم
وپشتدوستانیبایستیمکهواردمجلسشدهاند.معتقدم
که اکثریت هیئت رئیسه باید از اصالحطلبان باشد و این
دغدغه مردمی است که رای دادهان��د و میخواهند اثر
رایشان را به عینه ببینند.

 ۲۷فروردین یا  ۱۰اردیبهشت ،۹۵
زمان پیشنهادی برگزاری مرحله
دوم انتخابات مجلس

سخنگوی وزارت کشور گفت ۲۷ :ف��روردی��ن و ۱۰
اردیبهشت ۲ ،تاریخی اس��ت که وزارت کشور برای
برگزاری مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس
ش���ورای اس�لام��ی ب��ه ش���ورای نگهبان پیشنهاد ک��رده
است.به گزارش فارس ،حسینعلی امیری درباره زمان
برگزاری مرحله دوم دهمین دوره انتخابات مجلس
گفت :انتخابات مرحله دوم در  21استان و برای تصاحب
 69کرسی باقیمانده مجلس ش��ورای اسالمی برگزار
میشود و  138نامزد هم به رقابت م�یپ��ردازن��د.وی
همچنین درب��اره تعرفههای اخ��ذ رای در مرحله دوم
انتخابات گفت :ب��رای مرحله دوم انتخابات مجلس
تعرفه جدید چاپ میشود و تعرفههای مرحله اول به
هیچ عنوان ب��رای مرحله دوم قابل استفاده نیست.

آگهی فروش امالك به صورت مزایده

واکنش
واکنش ظریف و فیروزآبادی به مصوبه شورای همکاری خلیج فارس علیه حزب ا ...لبنان

ایسنا -آیتا ...جنتی رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی در نامهای به محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما  ،همکاری نیروهای
صدیق و متعهد به آرمانهای انقالب اسالمی را در برگزاری انتخاباتی پر شور و در خور شان نظام اسالمی ستوده و از رسانه ملی برای مشارکت
در این حماسه بزرگ مردمی قدردانی کرد.

برگزاری هفتادمین مزایده كتبی سراسری امالك و مستغالت سازمان اموال و امالك ستاد با شرایط و تسهیالت جدید به شرح
جداول ذیل اعالم می گردد .لذا متقاضیان خرید امالك می توانند از روز چهار شنبه مورخ  94/12/12تا پایان روز دوشنبه مورخ
 94/12/24همه روزه بجز ایام تعطیل از ساعت  8الی  17و روز سه شنبه مورخ  94/12/25از ساعت  8الی  10:30صبح (صرف ًا در
محل بازگشایی پاكت ها به شرح توضیحات ذیل) جهت اطالع از شرایط و دریافت اوراق شركت در مزایده به آدرس ذیل مراجعه نمایند.
همچنین به آگاهی می رساند اطالعات مربوط به مزایده در وب سایت به نشانی  www.saa-s.ir :قابل رؤیت میباشد.
دفتر فروش اوراق شركت در مزایده  :مشهد – خیابان كوهسنگی – كوهسنگی ( 7محتشمی) نبش محتشمی  17پالك  2تلفن
 051 -38461457نمابر 051 –38461450
مالحظات:
 – 1اخذ درخواست های پیشنهادی به همراه فرم شركت در مزایده و اصل یك فقره چك تضمینی در وجه متقاضی به میزان  %5قیمت
پایه ملك از روزهای چهارشنبه الی دوشنبه مورخه های  94/12/19تا  94/12/24و در ساعت تعیین شده صورت می پذیرد؛
شایان ذكر است اخذ درخواست های پیشنهادی در روز سه شنبه مورخ  94/12/25از ساعت  8الی  11صرف ًا در محل بازگشایی
پاكت ها صورت می پذیرد.
 -2نحوه دریافت ثمن معامله و شرایط (بدون كارمزد) جهت تنظیم مبایعه نامه به شرح جدول ذیل می باشد.
سازمان اموال و امالك ستاد
شرایط
پرداخت(گروه)
الف
ب
ج
د

نقدی زمان تحویل حصه غیرنقدی (باقیمانده در تخفیف
حصه
نقدی
اقساط )...
(پیش پرداخت) ملك
%12
%45در اقساط  15ماهه
%10
%45
%14
 %50دراقساط  21ماهه
%10
%40
%16
 %60در اقساط  27ماهه
%10
%30
%17
 %70در اقساط  30ماهه
%10
%20

ردیف
روزنامه

آدرس

پرونده
فروش

نوع ملك

1

طرقبه – بلوار امام رضا  – 17نبش کوچه
مهتاب

1944

زمین

2

مشهد -شهرک نوفل لوشاتو -خیابان
 2/1پالک _28طبقه همکف

2031

ساختمان

1886

زمین

1885

زمین

3
4
5
6
7

تایباد – ابتدای ورودی شهر – پشت پمپ
بنزین – قطعه 4191
تایباد – ابتدای ورودی شهر – جنب پمپ
بنزین – قطعه 4166
درگز – خیابان طالقانی – نرسیده به
مسجد قریشی -قطعه 1019
درگز – خیابان طالقانی – کوچه شادیانلو
– قطعه 936
مشهد -انتهای بلوار طبرسی – جاده
برزش آباد – اراضی قلعه نو

پرداخت

كاربری
ملك
خارج از
محدوده 1814.20
شهری
عرصه

مسکونی 166.06
تاسیسات
شهری
فضای
سبز

تبصره  :1درخصوص امالك و اراضی كه در زمان تنظیم مبایعه نامه آماده تحویل می باشند و یا امالك و
اراضی كه مسئولیت رفع تصرف و اعمال ید مالكانه و تحویل ملك به عهده خریدار است ،هنگام تنظیم مبایعه
نامه مبلغ  %10زمان تحویل ملك به حصه نقدی (پیش پرداخت)اضافه خواهد شد.
تبصره  :2پرداخت تتمه ثمن معامله(حصه غیرنقدی) به صورت نقد از تاریخ تنظیم مبایعه نامه  ،حداكثر ظرف
مدت  3ماه (سررسیداولین قسط) موجب برخورداری از تخفیف پرداخت نقدی به شرح جدول فوق میگردد.
 -3ر عایت مفاد فرم شركت در مزایده الزامی می باشد.
 -4پیشنهاد های فاقد سپرده  ،مخدوش  ،مبهم و مشروط از درجه اعتبار ساقط می باشد.
 -5شایان ذكر است كلیه امالك عرضه شده به استثنای مواردی كه سهم عرضه شده در ستون مالحظات قید
گردیده شش دانگ می باشد(متراژ مندرج در ستون عرصه و اعیان  ،مساحت كل شش دانگ است)
 -6بازگشایی پاكت های ارائه شده در روز سه شنبه مورخ  94/12/25رأس ساعت  11در دفتر فروش و به
طور همزمان در سراسر كشور انجام خواهد شد.
 -7كلیه امالك عرضه شده با وضعیت موجود به فروش می رسند و بازدید از ملك مورد درخواست الزامی است.
 -8شایان ذكر است مهلت تهیه اوراق شركت در مزایده صرف ًا تا ساعت  10:30صبح روز دوشنبه مورخ
 94/12/24در محل های تعیین شده می باشد.
 -9ودیعه شركت در مزایده نفرات چهارم و بعد از آن در اولین روز اداری پس از اعالم نتایج (چهار شنبه مورخ
 )94/12/26در محل های تعیین شده با در دست داشتن اصل رسید و به شخص متقاضی مسترد خواهد شد.
مهلتشرکتدرمزایده از روزچهارشنبهمورخ94.12.12تا ساعت11روزسهشنبهمورخ94.12.25میباشد.

اعیان

مبلغ پایه مزایده(ریال)

0

15.500.000.000

150.01

4.500.000.000
2.450.000.000

611.43

0

382.60

0

1841

زمین

مسکونی

436.70

0

1938

زمین

مسکونی

225.22

0

230.000.000

1970

زمین

کشاورزی

250

0

70.000.000

1.540.000.000
600.000.000

شرایط
مبلغ %5ودیعه(ریال)
واگذاری

توضیحات
مشتمل بر دو قطعه ششدانگی و مقدار  547.46مترمربع یکی از
قطعات در طرح تعریض خیابان واقع شده و هرگونه توافق با شهرداری
و جهاد کشاورزی جهت اخذ کاربری و  ...بعهده خریدار می باشد.
ملک مذکور دارای سند تفکیکی مجزی عرصه
و اعیان بصورت ششدانگی(عرصه موقوفه آستانقدس رضوی)
بوده و صحن حیاط فی مابین طبقه همکف و فوقانی مشترک
میباشد(جهت بازدید ملک با دفتر فروش هماهنگ فرمایید).

775.000.000

د

225.000.000

د

122.500.000

د

رفع تصرف و اعمال ید مالکانه بعهده خریدار می باشد.

ج

رفع تصرف و اعمال ید مالکانه بعهده خریدار می باشد.

30.000.000

ج

اعیانی تخریب شده و فاقد اعیانی است.

11.500.000

ج

اعیانی تخریب شده و فاقد اعیانی است.

3.500.000

الف

سند ششدانگ  ،تفکیکی و تک برگ  -هرگونه توافق با ادارات
دولتی جهت اخذ مجوزات الزم بعهده خریدار می باشد.

77.000.000

 /94501865آ

CMYK

