
 

علم ائمه b میراث نبوت است
j گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر محرمی، به مناسبت میالد جواداالئمه

 معارف  پس از شــهادت امــام رضا)ع( در 
ســال 203 هجری قمری، فرزند ایشان امام 
محمدتقی)ع( در حالی که هشت سال بیشتر 
نداشت، به امامت رسید. علی بن موسی الرضا)ع( 

به مناســبت های مختلف و حتی پیش از به 
دنیا آمدن جواداالئمه)ع( از امامت ایشــان به 
 شیعیان اطالع داده بودند؛ اما با این همه تأکید، 
کم ســن و ســالی حضرت ســبب شــد تا 

برخی شــک بــه دل راه دهنــد و در امامت 
محمدبن علــی)ع( تردیــد کنند. پرســش و 
پاســخ های علمی امام جواد)ع( که در امتداد 
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 جمعی از جوانان در نامه ای به رهبری درباره بیانیه گام دوم اعالم آمادگی کردند 

جوان گرایی و مردمی سازی، راه مقابله با دشمن

قائم مقام تولیت آستان قدس از 
رونمایی سامانه شفافیت رضوی 

در چند روز آینده خبر داد

مردم باید در 
جریان همه 
فعالیت های 

اقتصادی 
آستان باشند

 اخبــار  جمعی از جوانــان در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقــالب تأکید کردند: برای 
تحقق همه توصیه ها و تکالیف راهبردی در بیانیه گام دوم انقالب با یکدیگر پیمان برادری 
و جوانمردی بسته ایم. محورهای اصلی نامه جمعی از جوانان خطاب به رهبر معظم انقالب 
پیرامون بیانیه گام دوم به این شرح است:  بسیار خرسند و مفتخریم که برخالف عملکرد و نگاه 
جاری جریانات کشور، شما همچون گذشته باز هم چشِم امید به »جوانان« دارید. می دانیم که 
این بیانیه، بالنده و حرکت آفرین نخواهد شد، مگر آنکه با نگاه اندیشه ورزانه و راهبرداندیشانه و 

در محیط های آزاداندیش، در میان نخبگان نسل ما، به صورت مداوم...

annotation@qudsonline.ir

گزارش  روز

اینکه کشته شــدگان یک حادثه تروریستی، قربانی حمله تروریستی محسوب 
شــوند یا قربانی یک حمله مســلحانه معمولی، فقط بستگی به رنگ مو و رنگ 
چشم های ضارب دارد! اگر یک به ظاهر مسلماِن چشم و ابرو مشکی تحت تأثیر 

ایدئولوژی گروه های افراطی مثل داعش که از سوی...

رسانه های غربی از کنارخبرفاجعه تروریستی نیوزیلند سوت زنان گذشتند

سکوت گرگ ها

 ............ صفحه 9

 ............ صفحه 2

قدس تحرکات بازار خودرو 
درآخرین روزهای سال را 

بررسی می کند 

افزایش 
به خروار 

کاهش به دینار

آیت اهلل علم الهدی همزمان 
با آغاز ساخت مسجد 

صاحب الزمانf عنوان کرد 

ساخت مرکزی 
برای مساجد 

ا ستان های خراسان
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2 قدس خراسان

آغاز سناریوی 
از پیش شکست خورده

دوگانه کاذب 
سلیمانی- ظریف 
آخرین تیر ترکش 
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آ﹎︡︖︑ ﹪︡ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︡ ︋︀ آز﹝ ︩︀﹉ د︨️ ︎︣ه ﹨︀ی ﹝︐︣ک 
و ︔︀︋️ رد︿ ﹨︀ی ١ ا﹜﹩ ۴ ︑﹢ر︋﹫﹟ ﹎︀زی آ﹡︧︀﹜︡و (V٩۴٫٢) ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د از 

︨︀ز﹡︡﹎︀ن دا︠﹙﹩ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٧٢٠٠/٠٩     (﹡﹢︋️ اول)
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و از ﹏ا︨ــ︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ︣ ︣ق ︤د در ﹡︷︣ دارد ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق را︋  ︫ــ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی︋ 

.︡︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ︨︐︀د ٢٠٩٧٠٠۴٢١١٠٠٠٠٢٨ ︋︣﹎︤ار︑
١-﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:﹝︡ود دو ﹝︣﹙﹥ ای

١٣٩٨/٠١/٠۵ ️︀︽﹛ ١٣٩٧/١٢/٢٧ ا︨﹠︀د:از ︑︀ر ️﹁︀٢-ز﹝︀ن در
٣-﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥:وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س﹝  ︫︀  ︋﹤﹡︀﹞︀ ︣ای ︔︊️ ﹡︀م در︨   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀از ا︨﹠︀د را در ﹤︧﹡ ﹉ ﹩﹊﹫﹡رت ا﹜﹊︐︣و﹢  ︮﹤ ﹡﹞﹢ده و︋ 
۴-آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀:︨︀︻️ ١٣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/١٩

۵-︑︧ــ﹙﹫﹛ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.

۶-﹡︪ــ︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د، ︋﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر (﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی 
︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵

 ﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀د﹠︪﹫︎ ︡وش و﹞ ،﹜︊﹞ ،︀دات ﹝︪︣وط﹠︪﹫︎ ﹤︋ ﹟﹝︲ درج ︫︡ه ا︨ــ️.در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︭︀ت در ا︨﹠︀د︪﹞ ︣︀︀ت:︨ــ﹫︲﹢︑-٧
︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

معاونت مالى و پشتيبانى

وزارت نیرو
شركت تولید
 نیروی برق يزد

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣  ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

︴﹢ط ︗﹞︹ آوری  ــ︣﹁ ︣﹞︀ن – ا︡اث ﹝︤ن ١٠٠٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ و ا︗︣ای︠  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح آ︋︨︣ــ︀﹡﹪︫  ︡﹝︀ت︎  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٧٠٠١۴۴۶٠٠٠١١٩ را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩   ︫﹤ و ا﹡︐﹆︀ل آب ﹨︀︀ی ﹇﹙﹠︡رآ︋︀د) ︋ 
 ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ دو﹜️︋ 
ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و﹐زم 
 ️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︦ از  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٧/١٢/٢٣ ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣︋
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٠۵
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٢٠

ــ︡ف ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ : ﹟﹀﹚︑

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 
د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

۹۷
۱۸
۷۶
۴

﹡﹢︋️ دوم

میالد با سعادت  امام محمدتقی علیه السالم را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

نمیگنجد ردیا ردقفس

 ............ صفحه 2
پیکر ۱۱۵ شهید تازه تفحص شده از راه دریایی اروند وارد خاک ایران شد

رپوازاست  موج کار  زانکه
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

رئيس قوه قضائيه حمله تروريستى نيوزيلند را محكوم كرد  اخبار: حجت االسالم والمسلمين رئيسى در پيامى، حادثه تروريستى در شهر كرايست چرچ نيوزيلند و شهادت جمع كثيرى از نمازگزاران را 
محكوم كرد و تسليت گفت. وى گفت: واقعيت تلخ نهفته در متن و حواشى اين جنايت وحشيانه يادآور اهميت و فوريت همكارى و تعامل همه جانبه بين المللى در مقابله با معضل تروريسم و مبارزه با نفرت  پراكنى 

نسبت به اديان و اقوام و همچنين پايان دادن به اسالم  هراسى مخربى است كه متأسفانه هر روز در بسيارى از رسانه هاى غربى و از زبان برخى دولتمردان آن ها شنيده و ديده مى شود.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 سياست/ مسعود بصيرى  مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درباره سه ايراد شوراى نگهبان به 
اليحه بودجه سال 98 تصميم گيرى كرد اما شايد 
كمتر كسى باور مى كرد كه مجمع تشخيص 
ديروز به نفع بانك ها رأى داده و به آن ها اجازه 
دريافت آنچه سود مركب خوانده مى شود را 
بدهد، اما مجمع معتقد است اين كار بانك ها 
را متضرر كرده و بانك ها نيز نظام اقتصادى 
جداى از كشــور نيستند و ضرر آن ها بايد از 

جايى جبران شود.
ســود مركب يا همــان ربح 
مركب عبارت اســت از آنكه 
پس از پايان مــدت «قرارداد 
اوليــه»، بانك باقيمانده اصل 
تســهيالت، باقيمانده ســود 
باقيمانده جرايم  و  تسهيالت 
متعلقــه را جمــع زده و يك 
همان  به  جديد  تســهيالت 
مبلغ به مشترى پرداخت كرده 
اســت. به اين معنى كه اگر 
شخص حقيقى يا حقوقى به 
بانك بدهكار بود، بانك يك بار 
ديگر وام جديدى به وى بدهد 
و همه بدهى قبلى را تســويه 
كرده و از مبلغ جديد ســود الزم را از طريق 

تسهيالت دريافت كند.
نمايندگان مجلس چندى پيش با پيشنهاد 
محمدحسين حسين زاده بحرينى اين گونه 
قراردادها را كه به سود مركب شهرت يافته 
ملغى كرده و خواهان عدم دريافت ســود از 
طريق پرداخت تسهيالت جديد براى تسويه 

بدهى قبلى شده بودند.

 بانك ها نبايد سود روى سود بگيرند
حسين زاده بحرينى در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا به نظر شما بانك ها بايد به جاى استفاده 
از روش سود مركب، بدهى مشتريان خود را 
با استفاده از روش سود ساده محاسبه كنند، 
افزود: بله، اين الزام قانونى بانك هاست و بانك 
مركزى هم مدعى است كه در بخشنامه هاى 
خود، به بانك ها دستور داده است كه از روش 

سود مركب اســتفاده نكنند، در عين حال، 
رئيس كل پيشــين بانك مركزى در جلسه 
كميسيون اقتصادى مجلس به صراحت اظهار 
داشت كه ممكن اســت برخى از بانك ها از 

روش ربح مركب استفاده كرده باشند.
عضو شوراى فقهى بانك مركزى، ادامه داد: 
جالب اين است كه وقتى پيشنهاد حذف ربح 
مركب از محاسبات بانك ها را براى نخستين 
بار در جلسه مديران محترم بانك ها با رئيس 
محترم مجلس مطرح كــردم، همه مديران 
بانك ها از اين پيشــنهاد استقبال كردند و 
هيچ يك از آن ها منكر استفاده از روش ربح 
مركب در بانك هاى كشور نشد. محمدرضا 
پورابراهيمى هم در گفت و گو با قدس گفت: 
ســود مركب درواقع همان سود روى سود 
است و بسيارى از متدينان هم با آن مخالف 
هســتند؛ بنابراين مجلس پيشنهاد داد اين 
موضوع انجام نشود و به جاى آن، بانك ضمن 
حذف جريمه ديركرد، از تسهيالت جديد در 
قالب سود معمولى يا همان سود ساده با وام 
گيرندگان و بخصوص توليدكنندگان برخورد 
كند. وى افزود: كميسيون اقتصادى هم با اين 
پيشنهاد موافق بود و ما فكر مى كنيم با مصوبه 
مجلس، عمليات شبهه ناك در نظام بانكى 
نخواهد بود و توليدكنندگان مى توانند ارتباط 

بهترى با بانك ها داشته باشند.
جهانبخــش محبى نيا هم با انتقاد از مصوبه 
روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام 
گفت: من تعجب مى كنم كه مجمع و شوراى 

نگهبان اين مصوبه مجلس را رد كرده اند، در 
حالى كه به نظر ما دريافت ســود مركب از 
نظر شرعى و قانونى و اقتصادى خالف است و 
نبايد انجام شود. نايب رئيس كميسيون برنامه 
و بودجه مجلس در گفت و گو با قدس افزود: 
اگر اين دوستان شــوراى نگهبان و مجمع 
تشخيص ايراد كارشناسى دارند بايد درباره آن 
صحبت مى كردند وگرنه شوراى نگهبان بايد 
ببيند يك مصوبه در مجلس با قانون اساسى 
و شرع مغايرت نداشته باشد كه به نظر ما اين 

مصوبه مغايرتى با آن ها نداشت. 
نماينده مردم مياندوآب و شــاهين دژ ادامه 
داد: اگر مى خواهند بانك ها متضرر نشوند و 
آن ها را بنا به مصلحت ســرپانگه دارند، اين 
يك بحثى است اما در اين حوزه هم بايد كار 
كارشناسى انجام شــود تا مشكالت مصوبه 
حل شود، نه اينكه به يكباره كالً سود مركب 
در بانك ها مجاز شــود. وى در پاسخ به اين 
پرسش كه اگر اين سود برقرار نشود، تفاوتى 
بين كسى كه به موقع اقساط خود را پرداخت 
كرده و كسى كه به نظام بانكى بدهكار است 
نخواهد بود، گفت: ببينيد ما هم قبول داريم 
كه ممكن است اشــكال كارشناسى وجود 
داشته باشــد، اما در اصل ربوى بودن سود 

مركب كه ترديد نداريم.
اما مخالفان ايــن مصوبه مجلس مى گويند 
اين كار به سود بانك ها نيست و عمالً آن ها 
را متضرر خواهد كرد؛ چرا كه كســانى كه 
بدهكار هستند بر اســاس اين مصوبه صبر 

مى كنند تا تســهيالت جديد دريافت كرده 
و بدهى قبل خود را بدون پرداخت ســود و 
جريمه تسويه كنند و اين كار بشدت بانك ها 
را متضــرر خواهد كــرد. اما مصوبه مجلس 
مى گويد: تمامى بانك ها و مؤسسات مالى و 
اعتبارى دولتى و خصوصى مكلفند براساس 
قراردادهاى منعقده از تاريخ يكم ارديبهشت 
سال 94 تمامى تسهيالت پرداختى موضوع 
حكم فوق را درصورت پرداخت اصل و سود، 
جريمه ها و وجه التــزام تأخير تأديه دين را 
بخشــوده و ســود به صورت ساده محاسبه 
مى شود و اين دقيقاً همان مسئله اى است كه 
بانك ها با آن مخالفند و مى گويند نمى شود 
كسى با پول ما بدهى خودش را تسويه كند 
و متعهــد به ضرر و زيان بانك و ســودها و 

جريمه هاى پرداخت نشده نباشد.

 بدهكاران افراد خاص هستند و 
بدهى ها را پس نمى دهند

دادســتان ديوان محاسبات در اين خصوص 
گفته اســت: براساس اين اصالحيه مجلس، 
تمامى كســانى كه تا پايان شهريور امسال 
تسهيالت خود را تســويه نكرده اند و مبلغ 
قرارداد آن ها كمتر از 40 ميليارد ريال است، 
ديگر نيازى به تســويه ندارند و قرارداد اوليه 
آن ها نيز با نرخ ســاده محاســبه مى شود و 
نه مركب. شــجاعى افزود:  امــا نكته قابل 
اهميت اينجاســت كه ضرر بانك ها در اين 
بخشودگى ها قرار اســت از پرداخت نكردن 
ماليات براى آن ها تأمين شــود. شــجاعى 
افــزود: در مدت پنج ســال بانك ها موظف 
مى شــوند صورت هاى مالى درج شده را به 
عنوان هزينه هاى مالياتى ارائه دهند و ديگر 

به سازمان مالياتى پاسخگو نباشند.
وى گفــت: در يك جمله مى توان گفت اين 
كار در هر دو صورتش برداشت از بيت المال 
اســت به نفع افرادى كه به هر دليلى حاضر 
به پرداخت بدهى و جريمه تسهيالتى خود 
نيستند. شــجاعى گفت:  همه مى دانند كه 
بدهكاران بانكى افراد خاصى هستند و با اراده 

خاصى بدهى هاى خود را بازنمى گردانند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره سه ايراد شوراى نگهبان به اليحه بودجه سال 98 تصميم گيرى كرد

ابقاى سود مركب؛ به نفع بانك ها براى مقابله با بدهكاران خاص

 اناهللا وانااليه راجعون آجرك اهللا يا بقيـه اهللا(عج) حمله ددمنشانه، وحشيانه و 
نژادپرستانه به برادران مسلمانمان در نيوزيلند را محكوم مى كنيم. منتظريم ببينيم 

مدعيان حقوق بشر! (غرب) چه برخوردى مى كنند! 09370008044 
 آخرين قسمت از سريال گرگ و ميش را هم ديديم در اين سريال تنها چيزى 
كه  پر بار و پرمغز بود اون خورشت قرمه سبزى و آلوخورشت با مرغش و كشمش 
پلواش بود. از مســئوالن رســانه ملى اين انتظار مى رود بر روى فيلمنامه هاى 
ســريال ها دقت و امعان نظر بيشترى داشته و براى وقت ملت ارزش قائل شوند. 

09110006339
 روزنامه محترم قدس! در قبض برق اسفندماه اين عبارت چاپ شده «هنگام 
عظيمت به سفر تمامى نكات ايمنى را رعايت و به توصيه هاى پليس ايمنى توجه 
نماييم» لطفاً با چاپ عين عبارت يك تذكرى به اين شــركت عريض و طويل و 
صد البته بيسواد بدهيد، تا بيش از اين بيسوادى را در كشور باب نكند، بخصوص 
در اين زمانه كه با فشار يك دكمه مى شود به مهم ترين اطالعات دست يافت چه 
رسد به لغت عزيمت كه هر كودك نيز مى داند عزيمت از سفر و اعزام مياد و با 

عظمت تناسبى ندارد جل الخالق والسالم.09150001735 
 آقــاى وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى، لطفاً بفرماييد كه مســتمرى بگيران 
تأمين اجتماعى، جزو زنده ها هستند يـا مرده ها؟ شما كه هر چه اعالم مى كنيد 
براى بازنشســتگان كشورى يا لشــكرى هســت؟ ما را هم به حساب بياوريد 

لطفاً.09370008044 
 خدا هدايت كند اين عده غافل را كه براى رسيدن به سراب غرب به فرهنگ، 
مردم  و كشورشان بى احترامى مى كنند و تن به هر ذلتى مى دهند تا دشمنان اين 
مرز و بوم خوششان بيايد و اين ها (عده اى سينماگر) مى خواهند گذشته مان را كه 

با خون و شهادت عزت يافته به لجن بكشند. 09150001382 
 شنيديم در قديم براى مقابله با آفت ملخ از سارها با اقداماتى مخصوص استفاده 

مى شده با علم امروز سم پاشى آخرين مرحله است.09150009278 
 بــراى افزايش حقــوق كارمندان، دولــت و مجلس بارها جلســاتى برگزار 
نمودنــد، اما بــراى افزايش حقوق طبقه ضعيف بخصــوص كارگران چه كارى 

كردند؟09150007109 
 ما كارگران براى تعيين حقوق سال جديد چرا بايد تا روز آخر سال چشم انتظار 
افزايش حقوق سال جديد باشيم كه سرش هميشه دعواست، اما براى دولتى ها 
اين برخورد ها نيست و حاضريم قسم بخوريم كه آخر با 20 درصد افزايش ما را 
ســاكت مى كنند. براستى با اين گرانى اگر قرار 20 درصد است، بهتر كه نباشد. 

 09150004572
 به نظر اين حقير گران شدن دالر و يورو نبايد تأثيرآنچنانى در قيمت مسكن و 
ساختمان داشته باشد؛ چون همه مصالح اصلى آن مانند: آجر، شن، گچ، سيمان، 
آهن وغيره در داخل كشور عزيزمان وجود داشته و هست و حداكثرحدوداً 10 تا 
20 درصد در قيمت اضافه شود در صورتى كه حدود 200 درصد است، طورى كه 

غيرموثق شنيده ام تورم مسكن شده است. 09150004760 

نامه 47 سناتور جمهوريخواه 
يادتان رفت؟!

استعفا و قهر ظريف هم نتوانست سبب شود تا 
محمــود واعظى از اظهار نظر و دخالت در حوزه 

سياست خارجى و ديپلماسى دست بردارد.
وى روز گذشته در مصاحبه با روزنامه سازندگى، 
ارگان مطبوعاتى حزب كارگزاران، در پاسخ به اين 
پرسش كه آيا دولت پيش بينى مى كرد كه آمريكا 
ممكن اســت به هر دليلى از برجام خارج شود، 
مى گويد: در همه تصميمات به نوعى احتماالتى 
وجود دارد، اما روى چيزى كه اين همه كار شده 
بود، كنگره هاى بزرگى برگزار شــده بود، حتى 
در آنجا احزابى ريشــه دار حاكم بودند و هيچ گاه 
نشنيديم كه هنگام مذاكره دولت اوباما با دولت 
ايــران، جمهوريخواهان عليه برجــام به ميدان 
بيايند؛ ما با چنين رويدادى مواجه نشــديم. بر 
اين اســاس پيش بينى اين رفتار آقاى ترامپ را 

نداشتيم.
اين ادعاى رئيــس دفتر رئيس جمهور نه فقط 
در تناقض با اظهارات و ســخنان تيم مذاكرات 
هســته اى و حتى شــخص رئيس دولت است 
كه همــواره در زمان مذاكرات و امضاى برجام و 
پس از آن تأكيد و تكرار كرده اند پيش بينى همه 
شــرايط و وضعيت هاى محتمل را در مورد اين 
توافق داشته و براى آن آماده بوده و هستند كه با 
شواهد و اسناد و حتى منطق هم سازگار نيست.

شكى نيســت كه دولت روحانى و تيم مسئول 
مذاكرات پس از انتقال پرونده مذاكرات از شوراى 
عالى امنيت ملى به وزارت خارجه و مأموريت ويژه 
به شــخص ظريف بسيار براى رسيدن به توافق 
هسته اى و امضاى برجام هيجان زده بود و عجله 
داشت، اما كسى نمى تواند مدعى شود كه دولت 
و وزارت خارجه پيش بينى خروج آمريكا از برجام 

را نمى كرد.
يا حافظه آقاى واعظى ضعيف اســت و به خاطر 
نمى آورند، يا ايشــان حافظه تاريخــى مردم را 
دست كم گرفته اند و يا به اظهارات و مصاحبه هاى 
پرشمار ديپلمات هاى مسئول مذاكره كه اتفاقاً در 
همين هفته  ها و روزهاى اخير بارها از پيش بينى 
و تدبير در برابر خروج آمريكا سخن گفته اند توجه 

نكرده اند.
ايشــان مدعى شــده اند كه در طول مذاكرات 
هيچ گاه نشنيدند كه جمهوريخواهان عليه برجام 
به ميدان بيايند! بايد از ايشان پرسيد كه از نامه 
سرگشاده 47 سناتور  جمهوريخواه آمريكايى به 
دولت روحانــى پس از آنكه با دولت اوباما توافق 
كردند براى جلوگيرى از رد برجام در كنگره آن 
را در قالــب فرمان اجرايى رئيس جمهور آمريكا 

اجرايى كنند، خبر ندارند؟ 
در آن نامه ســناتورهاى جمهوريخواه به دولت 
روحانــى هشــدار دادند كــه هرگونــه توافق 
هسته اى ميان آمريكا و ايران تنها تا پايان دوره 
رياست جمهورى باراك اوباما دوام خواهد داشت.

يك جمله در اين نامه كه توســط ســه سناتور 
برجسته و مشهور جمهوريخواه يعنى تد كروز، 
تام كاتن و ماركو روبيو تنظيم شــده بود، اتفاقاً 
بسيار مشهور شد. جمله اى با يك پيش بينى كه 
محقق هم شد. سناتورهاى آمريكايى در آن نامه 
دولت روحانى را نا آشنا با سيستم قانونى آمريكا 
توصيف كرده و نوشــتند: رئيس جمهور بعدى 
آمريكا براحتــى مى تواند با حركت يك قلم اين 
توافق(برجام) را به طور كلى لغو كند و كنگره نيز 
مى تواند مفاد اين توافق را در زمان دلخواه تغيير 
دهد. البته در همان زمان محمد جواد ظريف در 
اظهار نظرى عجيب در نوع خود نامه 47 سناتور 
آمريكايى را بدون ارزش حقوقى دانست و آن را 
يك ترفند تبليغاتى خواند و اظهار داشــت: نامه 
سناتورهاى مزبور نشان مى دهد كه آن ها نه تنها 
با مقررات حقوق بين الملل بيگانه اند، بلكه به طور 
كامل با ريزه كارى هاى قانون اساسى خود در مورد 
اختيارات رئيس جمهور آمريكا در اجراى سياست 

خارجى نيز آشنا نيستند.
هجدهم ارديبهشــت ماه امســال اما ترامپ با 
چرخش يك قلم بر روى فرمان خروج از برجام 
نشان داد نه فقط سناتورهاى آمريكايى با قوانين 
و ريزه كارى هاى نظام حقوقى كشــور خود آشنا 
هستند كه پيش بينى شان هم درست بوده است.
23 ارديبهشت  امسال نگارنده در ستون يادداشت 
روزنامه قدس با عنوان« ديديد ترامپ با چرخش 
يك قلم از برجام خارج شــد» اين پرسش را از 
وزير امــور خارجه مطرح كرد كه چگونه چنين 
تحليل عجيبى داشته اســت. در همانجا اشاره 
شــد كه حتى دولت اوباما هم چنين برداشــت 
ساده انگارانه اى از برجام نداشت تا آنجا كه جان 
كرى چند روز بعد در جلســه اســتماع كميته 
روابط خارجى ســنا درباره دليل عدم ارســال 
برجام به كنگره براى تصويب گفت: «ما از ابتدا 
به صراحت بيان كرده ايم كــه در مورد برنامه اى 
كه به لحاظ حقوقى براى آمريكا الزام آور باشــد، 
مذاكره نمى كنيم. مــا در مورد برنامه اى مذاكره 
مى كنيم كه قابليت اجرايى شدن (توسط ايران) 
را داشته باشد». از سوى ديگر معلوم نيست اگر 
دولت پيش بينى نمى كرده كه آمريكا از اين توافق 
خارج شود چرا از همان آغاز مدعى بود براى تمام 
شرايط محتمل سناريو و آمادگى دارد. شايد هم 
دولــت روحانى بر اين باور بــوده برجام آن قدر 
جذابيت و منفعت بــراى آمريكا دارد كه قاعدتاً 
نبايد از آن خارج شــود. در سخنان ديپلمات ها 
حداقل چنين جمله اى را سراغ نداريم، پس ظاهراً 
آقاى واعظى خواسته اند سرپايى توجيهى كرده 

باشند، اما عذر بدتر از گناه آورده اند.
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 آرش خليل خانه

صداى مردم   

خبــــــر

بيانيه متهم زن جنجالى پرونده پتروشيمى از كانادا
اتهام اخالل در نظام اقتصادى را 

با حتم و يقين رد مى كنم
اخبار: متهم جنجالى رديف ششــم پرونده شركت بازرگانى پتروشيمى كه در 
خارج كشور و كانادا اقامت دارد، در واكنش به برگزارى دادگاه و افشاى اتهاماتش 
بيانيه اى صادر كرد، در بيانيه مرجان شيخ االسالمى كه در خبرگزارى اصالح طلب 
ايسنا منتشر شده اســت، آمده: «من حدود هشت سال است به طور قانونى به 
كانادا مهاجرت كرده ام و تاكنون هيچ پرونده اى در ايران نداشته ام كه تحت تعقيب 
باشم؛ چنان كه چندين بار پس از مهاجرت به ايران سفر كرده ام. پيش از مهاجرت 
در حــوزه فرهنگ و هنر، يك خبرگزارى مســتقل را در ايران راه اندازى كرده ام 
كه در كار خود كمابيش موفق بوده اســت و خبرنگاران بســيارى در آن تربيت 
شــدند و از همان زمان فعاليت هاى تجارى عمدتاً در حــوزه صادرات و واردات 
داشته ام. از زمانى كه در خارج كشور با خانواده ام مستقر هستم، هرگز نه فعاليت 
سياسى داشته ام، نه يك خط يادداشت نوشته ام و نه مصاحبه اى كرده ام؛ بنابراين 
به رسانه هاى محترمى كه بر اساس مرام و جريان سياسى خود سعى بر اين دارند 
كه مرا به گروه و جناحى وابسته بدانند اعالم مى كنم به هيچ دسته و گروهى اعم 

از اپوزيسيون، اصولگرا، اصالح طلب، سلطنت طلب، برانداز يا غيره تعلق ندارم».
در بخشــى از اين بيانيه آمده است: «اتهام اخالل در نظام اقتصادى را با حتم و 
يقيــن رد مى كنم و در مورد حدود 7 ميليون يورو يا 31 ميليارد تومان موضوع 
اتهام منفعت از محل تفاوت نرخ ارز نيز (كه برخى اين رقم را با معادل دالرى آن 
جمع زده اند) از طريق انتشار در رسانه ها از آن مطلع شده ام و با توجه به مستندات 
موجود از اين شــركت ها در بانك مركزى، چنين اتهامى را نمى پذيرم و مؤكداً 
درخواست كارشناسى تخصصى اسناد مالى را دارم؛ درعين حال تأكيد مى كنم 
هيچ گونه طلب يا بدهى مــورد ادعاى مراجع قضايى وجود ندارد و با طرف هاى 
قرارداد تسويه حساب كامل صورت گرفته است. به عالوه، هيچ منفعتى در اين بين 

از اختالف نرخ ارز يا تأخير در پرداخت وجود نداشته است».

هشدار دادستان تهران:
قيمت مرغ 11 هزار و 500 تومان  است

اخبار: جعفرى دولت آبادى، دادستان تهران در خصوص تصميمات گرفته شده در 
جلسه ديروز كميته مبارزه با گران فروشى بيان كرد: ديروز آخرين جلسه كميته 
مقابله با گران فروشــى و ويژه بررسى قيمت مرغ بود و همان طور كه تأكيد شد 
در مسائل اقالم اساسى چهار حلقه تأمين كاال، نظارت، قيمت گذارى و توزيع رصد 
مى شود كه ما بيشتر در بخش توزيع و نظارت فعاليت داريم. امروز نظرات خيلى 
متفاوتى در رابطه با مرغ ارائه شــد و آخرين قيمتى كه توسط دوستان صمت و 

سازمان حمايت اعالم شد 11 هزار و 501 تومان است.

توجيهى براى محكوميت يك نماينده
محكوميت براى تجاوز نبوده
 ارتباط نامشروع بوده است!

اخبار: ســخنگوى هيئت نظارت بر رفتار 
نمايندگان گفته اســت كه «قاضى اشاره 
كردند كه علت حكم تجاوز نبوده اســت و 
مصاحبه قاضى مبتنى بر ارتباط بوده است 
نه تجاوز». محمد جواد جمالى نوبندگانى به 
دو خبرگزارى فارس و تسنيم گفته است: 
«هنوز ايــن حكم قطعى نيســت و آقاى 
خدادادى مى تواند اعتراض كند». نوبندگانى به فارس گفته است «با توجه به اينكه 
مجلس در اين چند روز تعطيل بود، احتماالً امروز يا فردا ما بايد از اين حكم مطلع 
شده و به دستمان برسد». وى همچنين درپاسخ به پرسشى درباره اينكه در صورت 
تأييد نهايى حكم، روال قانونى آن به چه صورت خواهد بود، عنوان كرد:                                                                                                                                                    معموالً هيئت 
رئيسه حكم را ابالغ مى كند، اما ما فردا با هيئت رئيسه در اين خصوص رايزنى كرده 
و به اطالع خواهيم رساند. به گزارش خبرگزارى تسنيم، چندى پيش فايلى صوتى 
حاوى درگيرى لفظى خانمى به نام زهرا نويدپور با ســلمان خدادادى نماينده مردم 
ملكان در مجلس و رئيس كميسيون اجتماعى، در فضاى مجازى منتشر شد كه بر 
اثر جنجال هاى ايجاد شده، موجب شد تا هيئت نظارت بر رفتار نمايندگان به موضوع 
ورود كند، پس از گذشت ماه  ها از اين ماجرا، دستگاه قضايى نيز به موضوع ورود كرد 
كه در روزهاى گذشته حكم غيرقطعى دادستانى تهران براى نماينده ملكان در مجلس 

از سوى اسماعيلى دادستان تهران اعالم شده است.

از راه دريايى اروند
پيكر 115 شهيد تازه تفحص شده وارد خاك ايران شد

اخبار: روز گذشته پيكر 115 شهيد تازه تفحص شده از داخل خاك عراق از طريق 
راه دريايى اروند وارد خاك ايران شــد. اين شهدا از منطقه عملياتى كربالى 5، 
كربالى 8، عمليات رمضان، عمليات والفجر يك، عمليات محرم و تك دشمن در 
منطقه شلمچه و زبيدات كشف شدند. مسئوليت تشريفات و انتقال پيكر شهدا 
به عهده «عشاير لر» لرستان بود و پس از مراسم استقبال، پيكر اين شهدا به معراج 
شهداى اهواز انتقال يافت و تا پايان تعطيالت ميزبان كاروان هاى راهيان نور در 

معراج شهداى اهواز هستند.

خدادادى مى تواند اعتراض كند». نوبندگانى به فارس گفته است «با توجه به اينكه 
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جمعى از جوانان در نامه اى به رهبرى درباره  بيانيه گام دوم  اعالم آمادگى كردند

جوان گرايى و مردمى سازى، راه مقابله با دشمن

خبر

 اخبار  جمعى از جوانان در نامه اى خطاب به رهبر معظم انقالب 
تأكيد كردند: براى تحقق همه توصيه ها و تكاليف راهبردى در بيانيه 
گام دوم انقالب با يكديگر پيمان برادرى و جوانمردى بســته ايم. 
محورهــاى اصلى نامه جمعى از جوانــان خطاب به رهبر معظم 
انقالب پيرامون بيانيه گام دوم به اين شــرح است:  بسيارخرسند 
و مفتخريم كه برخالف عملكرد و نگاه جارى جريانات كشور، شما 
همچون گذشــته باز هم چشِم اميد به «جوانان» داريد. مى دانيم 
كه اين بيانيه، بالنده و حركت آفرين نخواهد شد، مگر آنكه با نگاه 
انديشه ورزانه و راهبردانديشانه و در محيط هاى آزادانديش، در ميان 
نخبگان نسل ما، به صورت مداوم محل گفت وگو و ُمداقه و تدبير 
قرار گيرد. اكنون ما جوانان بيش از پيش نگران تطاول نظام ديوان 
ســاالرى موجود و طوالنى شدن تحقق مرحله «دولت اسالمى» 
هســتيم.  ما نيز هماننِد شما، نياز به «تحّول» و «تغييِر» مبتنى 
بر مدار و منطِق انقالبى را احساس مى كنيم و باور داريم «تحول 
نسلى»، «تحول گفتمانى» و «تحول ساختارى» الزمه تحقق «نظام 

انقالبى» مد نظر حضرتعالى مى باشد.
مى دانيم كه تحول نســلى به تنهايى كفايت نمى كند. ما نيازمند 
تحول در ســاختارهاى مصلوب كنونى و تحول در انديشــه هاى 
حكمرانى (گفتمان ها، نظامــات، برنامه هاى كالن، رويه ها و …) 
هستيم. تجربيات موفق و بومى انقالب اسالمى در كارآمدى عملى 
مديريــت دفاع مقدس و حركت هاى جهــادى گوناگون از قبيل 
فعاليت هاى گسترده خدمت رسانى، فرهنگى، دفاعى، علمى و… 
نشان مى دهد كه تنها راه گذر از بن بست نمايى دشمنان در برخى 
از حوزه هاى حكمرانى و خنثى كردن تالش شــبانه روزى آن ها 
براى ناكارآمد جلوه دادن نظام اسالمى، بازگشت به همان تجارب 
انقالب و در رأس آن «جوان سازى» و «مردمى سازى» حكمرانى 

در كشور است.
 از نظِر ما، در برابر «مســائل» نظام جمهورى اسالمى هيچ گونه 
بن بســت و انســدادى وجود ندارد و هيچ چالشى در برابِر انقالب 
و نظاِم جمهورى اســالمى نيســت، مگر اينكه حلّ شدنى است و 
مى تــوان راه حل ها را از دل ظرفيت هاى درونى اســتخراج كرد و 

به كار بست. مى دانيم كه انديشه «پيشرفت» و مبارزه با الگوهاى 
وارداتى ناكارآمد به نام توسعه، «جهاد كبير» روزگار ماست. از اين 
روى تالش ها و تبليغ و انديشه ورزى خويش را بايد معطوف به آن 

سازيم و لحظه اى از آن غافل نشويم.
«معنويت، عقالنيت و عدالت» اگر توأمان فراهم نيايند، نسل ما نيز 

گرفتار انحراف و عدم توفيق خواهد شد.
در نخســتين گام «گفت وگوى ملى جوانان» حول بيانيه گام 
دوم انقالب را در دســتور كار قرار داده ايم كه ان شاء اهللا نتايج 
ملمــوس و عينى آن در آينده نزديــك در عرصه هاى مختلف 
نمايان خواهد شــد. در بخشــى از اين نامه آمده است: «اّوالً، 
بسيار خرســند و مفتخريم كه برخالف عملكرد و نگاه جارى 
جريانات كشــور شما همچون گذشــته باز هم چشِم اميد به 
«جوانان» داريــد و عمده ترين و مهم ترين دغدغه هاى خود را 
با آن ها در ميان مى گذاريد و از آن ها، توقِع برداشتِن گام هاى 
بلند و تاريخى داريد. خوشــحاليم كه شــما نسل جوان امروز 
را واجد خصوصيات و «َو زاَدُه بَْســَطًة فِى الِْعلِْم َو الِْجْســِم» و 
«إِنِّى َحِفيٌظ َعلِيٌم» تشخيص داده ايد و نگاهِ شما به نسِل جواِن 
انقالبى، سرشار از «اميد» و «باور» و «اعتماد» به آن ها بوده و 
هســت. اين حقيقت، ما را مطمئن و مصّمم ساخته تا براساِس 
خودآگاهِى اسالمى و انقالبِى خويش، در خِط مقّدِم ميداِن نبرد 
و مقاومت باقى بمانيم و بانشــاط و سرزندگى و اقتداِر مؤمنانه، 
از آرمان هاى اصيِل انقالب و امام خمينى (رحمه اهللا عليه) دفاع 
كنيم. آرى، ما كه نه توفيِق حضوِر در نهضت و انقالِب اسالمى 
را يافتيم و نه از فضِل مجاهدت در دفاِع مقدس برخورداربوديم؛ 
اما مبارزه در ميدان فتنه ها، تهاجم فرهنگى، اقتصاد مقاومتى، 
مجاهدت علمــى، عدالت خواهى، بصيرت بخشــى، خدمات 
اجتماعى و … از همان روزهاى نخست نوجوانى و جوانى، ما را 
آبديده نزاع تمدنى انقالب اسالمى كرده است. هر چند جوانيم 
اما به بركت رهبرى شما و پايدارى امت، تجربه اى سترگ را به 
دوش مى كشيم. ثانياً، براستى بايد شاكر و خاضِع درگاهِ الهى 
باشــيم كه نعمِت حضوِر امام و رهبــرِى اينچنين «حكيم» و 

«بصير» و «انديشــه ورز» را به ما ارزانى داشته است. به دور از 
هرگونه مصلحت انديشى و مبالغه بايد بگوييم كه آنچه در بيانيه 
گاِم دّوِم انقالب نگاشــتيد، ازهرجهت، درخور و سزاوار است و 
نشان از «جامع نگرى»، «بلندنظرى»، «خوش فكرى»، «انصاف» 
و «عاقبت انديشــِى» شما دارد. اين متِن فاخر و عالمانه، همان 
نسخه و نقشه راهى بود كه ما براى «همگرايى» و «هم افزايِى» 
هرچه بيشــتر در انتخاِب اولويّت ها و مســيرها، به آن نيازمند 
بوديم و بدوِن مساعدت و راهنمايِى شما، به «اتّفاق» و «اتّحاِد» 
در نظر و عمل دســت نمى يافتيم. قدردان شما هستيم كه اين 
چراِغ پُرفروغ و راهگشــا را روشــن كرديد و به اين واسطه، به 
بســيارى از مناقشات و مباحثاِت تمام نشدنى و بى فايده، پايان 
داديد.» در بخش ديگرى آمده است: «اعتقاد داريم كه بايد در 
راســتاى تحقّقِ حداكثرىِ مضامين و درون مايه هاى بيانيه  گاِم 
دّوِم انقالب، «خّالقانه» و «نوآورانه» بينديشيم و «ابتكاِر عمل» 

را در دست بگيريم و «راه هاى مبدعانه و متفاوت» بيابيم.»
 در پايان آمده اســت ما نسِل جواِن انقالبى با فرارسيدِن دهة 
پنجِم حياِت انقالب، با شــما «عهِد ايمانى» مى بنديم كه به 
كورى چشــِم دشــمناِن كينه توز و خبيث، بخصوص شيطاِن 
بــزرگ آمريكا، ايــراِن اســالمى را به قلّه هاى «پيشــرفت» 
و «اعتال» خواهيم رســاند ان شــاءاهللا وآن را به خاستگاه و 
گرانيگاِه تمّدِن اســالمى تبديل خواهيم كرد و انگيخته هاى 
خــود را با انگيزه هاى مدنظر بيانيــه گام دوم تنظيم نموده و 
براى تحقق آن، تمهيدات عملى بيانديشيم. در اولين گام آن 
«گفت وگــوى ملى جوانان» حول بيانيه گام دوم انقالب را در 
دســتور كار قرار داده ايم كه ان شاءاهللا نتايج ملموس و عينى 
آن در آينده نزديك در عرصه هاى مختلف نمايان خواهد شد. 
ما فرزندان جوان شــما براى عدالت گسترى و مبارزه قاطعانه 
با فساد و نيز تحقق همه توصيه ها و تكاليف راهبردى مندرج 
در بيانيه، «پيمان برادرى و جوانمردى» بســتيم تا ان شاءاهللا 
همچون رزمندگان دفاع مقدس و مدافعان جوان حريم حرم 

آل اهللا در برابر خدا و تاريخ سربلند باشيم.

دادستان ديوان 
محاسبات: 
همه مى دانند 
كه بدهكاران 
بانكى افراد 
خاصى هستند 
و با اراده خاصى 
بدهى هاى خود را 
بازنمى گردانند

بــــــــرش

هر
: م

س 
عك

« ﹁︣ا︠﹢ان ︑︖︡︡ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای   ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡︡︖︑ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٧٠٠١۴۴۶٠٠٠١١٨  را از ﹤ ︣ ︨ــ﹑﹝﹩) ︋  ــ︊﹊﹥ ︑﹢ز︹ آب︫  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︵︣ح ا︮﹑ح و︑﹢︨ــ︺﹥︫  ︠︡﹝︀ت︎ 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
︡ و﹐زم  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا﹠︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و  ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎  ــ︀﹝︀﹡﹥ ١٣٩٧/١٢/٢٣ ﹝﹩︋  ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٠۵
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/٢٠

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی- ﹝︪︡- ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د –ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨
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  یکشنبه 26 اسفند 1397  10 رجب 1440 17 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8929 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

اهدای 1600 سبد غذایی بین محرومان استان فارس در آستانه سال جدید   آستان نیوز: جابر مهدیار، مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی استان فارس ضمن اعالم این خبر گفت: ارزش 
هر سبد غذایی باالی 180 هزار تومان است. این بسته حمایتی توسط خادمیاران رضوی بین خانواده های محرومی که از قبل شناسایی شده اند، توزیع می شود. وی اظهار کرد: همچنین خادمیاران رضوی در ایام نوروز 

98 از بیماران بستری در بیمارستان ها و مراکز نگهداری معلوالن ذهنی و حرکتی عیادت می کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  تکمیل »پروژه شجره« توسط آستان قدس رضوی 
تا اوایل سال 1398

قدس/حسین کاشانی: عملیــات 
اجرایی پروژه شــجره، تا اوایل سال 
آینده به اتمام می  رســد و این پروژه 

آماده بهره برداری می  شود.
مدیرعامل سازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضرت رضا)ع( با اعالم 
این مطلب گفــت: عملیات اجرایی 
ساختمان شجره در ابتدای خیابان 

طبرسی مشــهد در اواسط دهه 60 و در هفت طبقه آغاز شد و پس از ساخت و 
تکمیل طبقات زیرزمین و همکف و با توجه به انجام طرح های توسعه اطراف حرم 

مطهر امام رضا)ع(، آستان قدس رضوی این ساختمان را خریداری کرد.
مهندس محمد کاظم مالزم الحسینی افزود: در آن سال ها و پس از توقف عملیات 
اجرایی، بهره  برداری از بخش تجاری این ساختمان آغاز شد و اسکلت آن نیز نیمه 
تمام باقی ماند. وی ادامه داد: در ابتدای سال جاری و با هدف بهره  برداری بهینه از 
این ساختمان، بررسی فنی امکان تکمیل این ساختمان در سازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضرت رضا)ع( انجام شد و پس از تأیید معاونت فنی و عمران موقوفات 
آستان قدس رضوی، ادامه اقدامات اجرایی برای سه طبقه در این ساختمان آغاز 
گردید. این مقام مســئول اظهار داشت: با توجه به اختالف در مبانی محاسبات 
سازه ای این بنا در آن دوره با حال حاضر و فرسودگی های رخ داده در اسکلت فلزی 
بنا، با به کارگیری مصالح ســبک و فناوری های نوین، سه طبقه جدید با کاربری 

اقامتی و با زیربنای تقریبی 1800 مترمربع و رعایت ضوابط مربوط ساخته شد.
مدیرعامل این سازمان تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه هم اکنون از پیشرفت 
حدود 95 درصدی برخوردار بوده و پیش  بینی می  شــود تا اوایل سال 1398 این 

عملیات تکمیل و به پایان برسد.
وی یادآور شــد: این ساختمان مجهز به دسترسی های مستقل برای طبقات، دو 
دستگاه آسانسور 13 نفره، یک دستگاه آسانسور 11 نفره، پلکان، 208 تخت در دو 

طبقه و چهار سوئیت در باالترین طبقه می باشد.

بهنشربابهارکتاببهاستقبالزائرانمشهدالرضا)ع(میرود
افتتاح شعبه نوروزی در ایستگاه راه آهن مشهد

»کتاب خوب، بهترین ســوغات زیارت امام رضا)ع(«، این شعار سرآغازی است در 
اجرای طرح بهارانه کتاب »به  نشــر«. به گزارش روابط عمومی به  نشــر، حسین 
سعیدی، مدیرعامل به نشر در همین زمینه اظهار کرد: به  نشر به عنوان یک برند 
خدمات  رسان در روزهای پیش روی سال جدید با اولویت بندی اقدامات و با اتکا به 
توان و ظرفیتی که در این حوزه وجود دارد نسبت به ارتقای سرانه مطالعه در کشور 
گام بر می دارد. مدیرعامل به  نشــر با اشاره به اجرای این طرح دو مرحله ای اظهار 
کرد: در مرحله نخست، طراحی ستادی و عملیاتی در بازه زمانی 20 بهمن ماه تا 
20 اسفند ماه انجام شد و در بازه زمانی 20 اسفند ماه 97 تا پایان 20 فروردین ماه 
98 مرحله دوم این طرح در حوزه نظارت، کنترل، پشتیبانی و دریافت نتایج اجرا 
خواهد شد. وی با اشاره به مهم ترین فعالیت ها و اقدامات این طرح خاطرنشان کرد: 
فعالیت شبانه روزی فروشگاه های کتاب و محصوالت فرهنگی به  نشر در تمامی 
شعبه های اطراف حرم مطهر رضوی، تجهیز شعب فروشگاهی، جابه جایی کتب، 

تخفیفات نوروزی کتاب و... در دستور کار قرار دارد.
سعیدی با اشاره به اینکه حجم قابل توجهی از سفرهای نوروزی به مشهد مقدس 
از طریق خطوط ریلی صورت می گیرد، به افتتاح شعبه جدید کتاب و محصوالت 
فرهنگی به  نشر در ایستگاه راه آهن مشهد اشاره و بیان کرد: ساخت فروشگاه در 
راه آهن جزئی از ضروریات می باشد تا زائران و مسافران نوروزی در ساعات حضور 

در این مکان اوقات خود را با کتاب سپری کنند. 
مدیرعامل به  نشر همچنین از شبانه روزی شدن فعالیت تمامی فروشگاه های کتاب 
و محصوالت فرهنگی به  نشر در ایام نوروز در اطراف حرم مطهر امام علی بن موسی 
الرضا)ع( خبر داد و بیان کرد: با توجه به تجربیات گذشته و ضرورت خدمت رسانی 

24 ساعته به زائران، پیش بینی و نحوه اقدام صحیح آن صورت گرفته است.

خـــبر

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  قائم مقام 
تولیت آستان قدس رضوی از برنامه های این نهاد 
برای تسهیل تردد و حمل و نقل زائران و مجاوران به 
سوی حرم مطهر امام رضا)ع( در نوروز 98 خبر داد.

سیدرضا فاطمی امین در نشست خبری در ارتباط 
با برنامه های نوروز 98 در حرم مطهر رضوی اظهار 
داشت: یکی از مهم ترین و با شکوه  ترین برنامه های 
بارگاه مطهر امام رضا)ع( مراســم تحویل سال نو و 
سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول فروردین ماه 
است و سخنان معظم له به طور مستقیم به زبان های 
خارجی برای زائران غیرایرانی به زبان های انگلیسی، 

عربی، اردو، آذری و... ترجمه خواهد شد.

 دستگاه های مرتبط شهری پای کار آمده اند
فاطمی امین با اشاره به اینکه در نوروز سال گذشته 
حدود 8 میلیون و 800 هزار نفر براساس اعالم آمار 
رسمی از سوی دستگاه های ذی ربط به مشهد سفر 
کرده اند، اظهار داشــت: یکی از مهم ترین مســائل 
مربــوط به حضور زائران در این ایام، مســئله تردد 
و حمل و نقل زائران برای رســیدن به حرم مطهر 
رضوی اســت و بدین منظور از مهرماه سال جاری 
یک پروژه مطالعاتی با روش مهندســی ارزش برای 
تردد زائران در ســطح شهر مشهد برای رسیدن به 
حرم مطهر رضوی با بازه زمانی ســه ساله )تا سال 
1400( و بــا افق نگاه به ســال 1410 با توجه به 
نیازهای حمل و نقلی زائران و مجاوران با همکاری 
همه دستگاه ها مرتبط از جمله آستان قدس رضوی، 
استانداری، شــهرداری، پلیس راهور، اداره کل راه و 
شهرسازی اســتان و... و با تمرکز بر محدوده حرم 

مطهر رضوی انجام شــده اســت. قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی گفت: مطابق آمار اعالم شده، 
حدود 84 درصد از زائران با وســیله نقلیه شخصی 
در ایام نوروز وارد مشــهد می  شــوند و این آستان 
ملکوتی نیز در راستای همکاری با نهادهای مربوط 
از جمله شهرداری مشهد، در جهت کمک به تأمین 
پارکینگ ها و توقفگاه های نوروزی، هفت قطعه زمین 
را در ایام نوروز به این موضوع اختصاص داده اســت 
که حدود 9000 ظرفیت جای پارک خودرو از این 
طریق ایجاد می  شــود و در ایــن زمینه می  توان به 
اختصاص قطعه زمینی در میدان فردوسی مشهد با 
ظرفیت پارک 2800 دستگاه خودرو اشاره کرد. در 
صورت نیاز این میزان تا حدود 15 هزار جای پارک 
خودرو قابل افزایش است. وی افزود: در نوروز امسال 
و با مصوبه شورای اسالمی شهر مشهد اتوبوس ها و 
خطوط ویژه ای به صورت رایگان از برخی میادین و 
مناطق شهری )میدان فردوسی، منطقه مصلی و...( 
جهت رفت و برگشــت زائران به حرم مطهر رضوی 
پیش  بینی شده اســت و آستان قدس رضوی هم 
تعداد 100 دســتگاه خودرو مینــی  بوس از محل 
میدان شهدا و مبادی دیگر به صورت رایگان جهت 
کمک به ناوگان حمل و نقل عمومی مشهد به این 
امر اختصاص داده اســت. فاطمی امین در زمینه 
بازگشایی دوربرگردان های حرم مطهر در ایام نوروز 
98 هم گفت: دوربرگردان های خیابان های شیرازی، 
طبرسی، نواب صفوی هم بازگشایی می شود تا محل 
مناسب برای استقرار تاکسی ها و خطوط اتوبوسرانی 
جهت خدمات رسانی به حمل و نقل عمومی زائران 
و مجاوران ایجاد شود. وی افزود: مرکز اطالع  رسانی 

138 هم اطالعات مناسب برای پارکینگ های خالی 
و تعداد جای پارک موجود و نشــانی پارکینگ ها 
را در ایــن ایام بــه زائران و مجــاوران حرم مطهر 
رضوی اطالع  رســانی خواهد کرد. قائم مقام تولیت 
آستان قدس رضوی اظهار داشت: در نوروز 98 در 
حدود 2800 نقطه در 19 اســتان کشور خدمات 
فرهنگی و موارد مربوط به اطالع  رســانی به زائران 
در ایستگاه های قطار، مبادی ورودی و خروجی و... 
به زائران ارائه خواهد شد، همچنین حدود 30 هزار 
بسته ارزاق عمومی با کمک نیکوکاران و خیران در 
31 اســتان نیز در این مدت توزیع می  گردد. وی 
با بیان توســعه اماکن متبرکه زیارتی و عبادی در 
حرم مطهر امام رضا)ع( اشاره کرد: در سال جدید، 

عملیات اجرایی ســاخت صحن رضوان به عنوان 
بزرگ ترین صحــن بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( 
در بخش توسعه ســطحی اماکن متبرکه رضوی 
آغاز می  شود. این مقام مسئول همچنین اضافه کرد: 
در ایــام نوروز 98 حدود 10 هزار نفر در زائرشــهر 
رضوی اسکان می  یابند و از خدمات پیش  بینی شده 

بهره  مند می  گردند.

 افتتاح سامانه جامع شفافیت رضوی
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی همچنین از 
رونمایی سامانه جامع شفافیت رضوی در چند روز 
آینده خبر داد و گفت: در اصل این مردم هســتند 
که سهامدار واقعی در این آستان مبارک بوده و باید 

در جریان همه فعالیت های اقتصادی آستان قدس 
رضــوی قرار گیرند؛ بنابراین تمامی موارد مرتبط با 
اطالعات شرکت های اقتصادی آستان قدس رضوی، 
ســود و زیان، درآمدها و هزینه هــا و فعالیت این 
شرکت ها به طور شفاف و جهت اطالع عموم مردم 

در این سامانه قرار گرفته است.

 تهاتر 900 میلیارد تومانی 
برای تسویه بدهی های دولت

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در بیان میزان 
بدهی دولت به این آستان ملکوتی اظهار داشت: به 
خاطر در اختیار قرار دادن امالک و اراضی از ســوی 
آستان قدس رضوی به سازمان ها و نهادهای دولتی، 

دولت به آستان قدس رضوی بدهکار است.
وی ادامه داد: البتــه رقم قطعی و نهایی این بدهی 
در حال بررســی از سوی سازمان حسابرسی کشور 
بوده و تاکنون حدود 3100 میلیارد تومان اعالم شده 
که 900 میلیارد تومان آن تهاتر شده است هر چند 
که ما معتقدیم رقم نهایی خیلی بیشتر از این میزان 
است. قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در بخشی 
دیگر از ســخنانش گفت: در حال حاضر هیچ گونه 
استخدامی به علت وجود نیروی انسانی کافی دراین 
نهاد مقدس نداریم،ضمنــاً قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان هم دراین نهاد مذهبی درحال اجراست.  
فاطمی امین همچنین در زمینه ایجاد اشتغال جدید 
گفت: با افتتاح یک کارخانه تولیدی جدید و همچنین 
در حوزه دام، ایجاد سردخانه، فناوری های حوزه نفتی 
و... در ســال 1398 حدود 400 تا 500 شغل جدید 

در منطقه ویژه اقتصادی سرخس ایجاد می  شود.

قائم مقام تولیت آستان قدس از رونمایی سامانه شفافیت رضوی در چند روز آینده خبر داد

مردم بایددر جریان همه فعالیت های اقتصادی آستان باشند

رئیس ســازمان فرهنگی آســتان قدس رضوی در نشست 
خبری نوروزی گفت: در حوزه فرهنگ، حدود یک میلیون 
مترمربع به زیرســاخت های فرهنگی در سه سال گذشته 
افزوده شده است. حجت االسالم والمسلمین حجت گنابادی 
 نژاد افزود: ســاخت زائرشهر و زائرســرای رضوی، افزایش 
تعداد مجموعه های مهدالرضا)ع( در 31 استان کشور، ایجاد 
بسترمناسب برای خدمت خواهران در حرم مطهر رضوی و 
موارد مربوط به بانوان زائر، افزایش تعداد خادمیاران رضوی 

به بیــش از 200 هزار نفر و... همگــی نمونه هایی از توجه 
آستان قدس رضوی در مباحث فرهنگی و به موضوع فناوری 
جریان خدمت در کنار نیازها و دغدغه های مردم در سه سال 

گذشته بوده است.
وی همچنین از انتشار مشروح سخنان نوروزی رهبر معظم 
انقالب به همراه دیگر اتفاقات نوروزی آستان قدس رضوی 
در شــماره ویژه نوروزی روزنامه قدس خبر داد که روز دوم 

فروردین در مبادی حرم مطهر توزیع می  شود.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی در 
نشست خبری نوروزی گفت: تمامی اقدامات و پیش  بینی های 
الزم برای مفروش کردن صحن ها، رواق ها، دوربرگردان ها و... 
به میزان حدود 300 هزار مترمربع جهت بهره  مندی زائران 
و مجاوران از مراســم سخنرانی رهبرمعظم انقالب اسالمی 

انجام شده است.
مهندس ســید خلیل منبتی ادامه داد: با توجه به احتمال 
سردی هوا و بارش باران در فروردین ماه، فضاهای ذخیره در 

پارکینگ های زیرسطحی شماره 1 و 3 مجموعه حرم مطهر 
رضوی برای استقرار زائران و مجاوران پیش  بینی شده است.

معــاون اماکن متبرکه و امور زائرین آســتان قدس رضوی 
خاطرنشــان کــرد: از زائران ومجاوران گرامی درخواســت 
می  شــود تا حد امکان جهت تردد به حرم مطهر رضوی از 
ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند و از همراه داشتن 
اشــیا و لوازم ممنوعه جداً خودداری نمایند تا مانعی برای 

تشرف آسان آن ها به حرم مطهر رضوی ایجاد نشود.

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آستان قدس رضوی اعالم کرد  رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی خبر داد
پیشبینیفضایذخیرهبرایاستقرارزائرانافزایشیکمیلیونمترمربعبهحوزهزیرساختیفرهنگی
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آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه های عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الكترونیكی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و سایر مراحل مرتبط با آن ، تنها از طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت و تحویل اسناد از سایر محل ها امكان پذیر نخواهد بود.

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

شماره فراخوان سامانه ستادمبلغ برآوردموضوع مناقصهشماره مناقصه

8/370/395/8892097003374000131 ریالبهسازی و آسفالت راه روستایی بهارستان-خوش مردان شهرستان سبزوار97/41 نو بت دوم

5/010/928/1922097003374000132  ریالاحداث و آسفالت راه روستایی ینگ شهرستان خوشاب97/40 نوبت دوم

 آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت ریسندگی پشم تاب ایران )سهامی  خاص( 
به شماره ثبت 6184

 بدینوس��یله ازکلیه س��هامداران شرکت پش��م تاب ایران )سهامی  خاص( به ش��ماره ثبت 6184 دعوت             
م��ی گردد تا درجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه ک��ه در س��اعت10صبح 1398/01/12 درمحل قانونی 
ش��رکت تلفن 03535210963تش��كیل  می گردد حضوربه هم  رسانند. دستورجلسه :1- انتخاب هیئت 

مدیره  2-  انتخاب بازرسین  3- انتخاب روزنامه کثیراالنتشارچاپ آگهی های شرکت 
4- تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت های مالی 

5- هرگونه تصمیم دیگری که درصالحیت جلسه مجمع عمومی عادی باشد.
هیئت مدیره شرکت پشم تاب ایران- علیرضا قاآنی
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آگهی تغییرات شرکت درب و پنجره سازان نیشابور شرکت تعاونی به شماره ثبت 183 و شناسه ملی 10380032639
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,10 ونامه شماره20519مورخ97,11,30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی 
نیش��ابور تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -1صورتهای مالی 96به تصویب مجمع رسید -2 روزنامه قدس به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه خراسان 
رض��وی به عن��وان روزنامه علی البدل جه��ت درج آگهی های ش��رکت انتخاب گردید -3 عبدال��ه قدمیاری کد مل��ی 5749644596 -علی اصغر 
هوایی کد ملی 1060288850 - محمد ش��ادکانی کد ملی1063022843 - علی اکبر زرعی کد ملی 1062601130 - محمدحس��ین جعفری - کد ملی 
1063665140 بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند -3 محمد هوایی کد ملی 1062583647 بسمت بازرس اصلی 

و احمد سرایانی ایوری کد ملی 0901852491 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )415732(
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری لوان نور مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6566 و شناسه ملی 10380223832
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,02,25 ونامه شماره 27, پ , 97 مورخ 97,4,2 انجمن صنفی 
کارفرمایان ش��رکتهای مس��افربری مش��هد و حومه تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
� آق��ای مهدی رئوفی مقدم به ش��ماره مل��ی 0700406204 - خانم هانیه رئوفی مقدم به ش��ماره ملی 0074462131 � خانم انس��یه 
رئوفی مقدم به شماره ملی 0011496851 برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - آقای حسین خلیلی به شماره ملی 0702343765 
به عنوان بازرس اصلی ، آقای منصور کرامت به ش��ماره ملی 0702238309 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س��ال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )415761(
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آگهی فراخوان پیمانكاران-نوبت اول
ش��رکت فرودگاهه��ا و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهس��ازی س��اختمانها ،زیرس��اختهای 
تاسیس��ات برقی ، مكانیك��ی وعوامل پروازی و محوطه س��ازی فرودگاه بیرجند را بر اس��اس قانون برگزاری 
مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو  مرحله ای فش��رده چهار پاکتی به ش��رکتهای پیمانكار واجد ش��رایط 

واگذار نماید.
ش��رکتها باید به تنهایی دارای گواهینامه صالحیت )رتبه بندی( حداقل در پایه 4 ابنیه و 5 تاسیس��ات تجهیزات و از سازمان 

برنامه و بودجه کشور باشند.)مشارکت با شرکتهای دیگر ، قابل پذیرش نمی باشد.(
ش��رح مختصری از موضوع مناقصه: مرمت و بهس��ازی س��اختمانها ،زیرساختهای تاسیس��ات برقی ، مكانیكی وعوامل پروازی و 
محوطه سازی فرودگاه بیرجند )شامل عملیات تخریب- عملیات خاکی بادست وماشین- کارهای فوالدی با میلگرد- بتن درجا- 
بتن پیش ساخته- زیر اساس ،اساس و باالست- آسفالت – کارهای سنگی و کارهای تاسیسات برقی و مكانیكی شامل چراغهای 

فضای آزاد – کابل های فشار ضعیف – وسایل شبكه و ....( 
برآورد اولیه مجموعًا 69،915،615،797 )شصت و نه میلیارد و نهصد و پانزده میلیون و ششصد و پانزده هزار و هفتصد و نود 

و هفت(ریال بر اساس فهارس بهای پایه سال 97 میباشد .
ضمنا" پیش پرداخت تعلق نمی گیرد وشاخص تعدیل سه ماهه چهارم 97 )اسفند 97(  می باشد.

مدت اجرای پروژه 18 ماه و مدت دوره تضمین برابر یكسال می باشد.
می��زان س��پرده ش��رکت در مناقص��ه 2.900.000.000 )دو میلیارد و نهصد میلیون(ریال می باش��د) تا 50 میلی��ارد ریال 5% و 
مابقی 2% ( که به صورت واریز نقدی به ش��ماره حس��اب شبای تمرکز وجوه سپرده ش��رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 
870100004001068406371896IR یا ضمانتنامه معتبر بانكی در وجه ش��رکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران )ش��ماره ثبت 

84185 مورخ 70/2/29 تهران، شناسه ملی 10101287750، کد اقتصادی 411319637815( مورد پذیرش خواهد بود.
تس��ویه هزینه آگهی های فراخوان روزنامه به عهده مناقصه گذار می باش��د، ضمنًا جهت اطالعات بیش��تر به آدرس اینترنتی 

http://iets.mporg.ir مراجعه فرمایید.
از شرکتهای واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت کسب اطالعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه حداکثر تا پایان وقت اداری 
روز یكش��نبه مورخ 98/01/18 به آدرس فرودگاه بیرجند– اداره کل فرودگاههای اس��تان خراسان جنوبی– تلفن 32389254 
)056( تماس حاصل فرمایند . الزم به توضیح است که تنها پاکتهای )ج( شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی فنی بازرگانی )65 

امتیاز( را کسب نمایند گشوده خواهد شد. 
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شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی 
ایران معاونت عملیات فرودگاهی– مدیریت 

نگهداری ابنیه و سطوح  پروازی 
اداره کل فرودگاههای استان خراسان جنوبی

اصل س��ند ف��روش کارخان��ه ای وس��یله نقلیه پژو 
RD  مدل 1382 به ش��ماره موتور 22368206669 و 
شماره بدنه 0082106335 متعلق به دانشگاه پیام 
ن��ور مفق��ود و از این تاریخ از درجه اعتبار س��اقط 

می باش��د.
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پالک و کارت خودروی س��واری هاچ ب��ک ام . وی . ام  
تی��پ 110S م��دل 1396 رنگ قرمز متالیک  ش��ماره 
موت��ور MVm371FBHH009936 و ش��ماره شاس��ی 
NATEBAPM0111009292 ب��ه ش��ماره انتظامی 116 
ق 16  ایران 10 به مالكیت پروانه شوش��تری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبزموتورس��یكلت مدل 95 بشماره پالک 776 
ش��ماره   0124NCS030624 موت��ور  ش   57446،
شناس��ایی  NCS ***125 S 9549019 ب��ه مالكی��ت 
جواد نادری کد ملی 0859825043 س��اکن بشرویه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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آگهی مناقصه عمومی همراه با ارزیابی کیفی
اداره کل راه و  شهرس��ازی اس��تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق س��امانه تدارکات الكترونیكی 

دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الكترونیكی دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی راه جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند .

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری )حمل و نقل( 
الزامی است.

 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 97/12/23
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :              ساعت14/00                       مورخه   98/01/08
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                            ساعت14/00                       مورخه   98/01/26
زمان بازگشایی پاکت ها :                                                 ساعت 08/00                       مورخه  98/01/28

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف
 آدرس: ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و021-85193768

این آگهی همزمان در سایتiets.mporg.ir نیز درج گردیده است
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شماره فراخوان ستاد ایرانمبلغ ضمانت نامه)به ریال(مبلغ برآورد)به ریال(پروژهردیف

بهسازی و آسفالت راه فرعی خطیر کوه 1
سوادکوه

43,523,182,7972,177,000,0002097003377000454

ت اول
نوب



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 یکشنبه 26 اسفند 1397 10 رجب 1440 17 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8929 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

14میلیارد دالر ارز دولتی  برای تأمین کاالهای اساسی ؛ تنها ۳۰درصد  کاالها  به دست مردم رسید      ولی ملکی نماینده مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسالمی گفت : مبلغ 14 میلیارد 
دالر ارز دولتی با نرخ 42۰۰ تومان برای تأمین کاالهای اساسی در نظر گرفته شده که متأسفانه طبق گزارشات مرسوله توسط وزیر صمت تنها ۳۰ درصد از کاالهای مذکور به دست مردم رسیده که ضعف دستگاه های 

نظارتی در این خصوص اصالً قابل توجیه نیست.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
الگویی برای بومی سازی دیگر صنایع در کشور

مپنا و تجربه موفق صنعت نیروگاهی
مهدی افخمیـ  »انتقال فناوری« در ازای »بازار« همواره یکی از روش های مهم 
برای شکل گیری و رشد صنایع مختلف بوده است که الزم است مالحظات آن در 
انعقاد قرارداد با شرکت های خارجی مورد توجه قرار گیرد. یکی از نمونه های موفق 
در این زمینه نحوه شکل گیری و توسعه صنعت ساخت تجهیزات نیروگاهی است. 
با وجود آنکه کشور در سال های اخیر شتاب و رشد علمی بسیار خوبی داشته است، 
اما از نظر شاخص »آمادگی فناورانه« که شامل دسترسی به آخرین فناوری ها، 
جذب فناوری در سطح بنگاه، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و انتقال فناوری 

است، رتبه  116 در بین 148 کشور مورد مطالعه را دارد. 

  ضرورت استفاده از روش انتقال فناوری
اگر چه تحقیق و توسعه به عنوان روش بنیادین در کسب فناوری شناخته می شود، 
اما به علت صرف زمان و هزینه در این روش، الزم اســت از روش های دیگری نیز 
برای کسب فناوری استفاده نماییم. امروزه یکی از روش های رایج کسب فناوری 
در دنیا »انتقال فناوری« است. منطق اقتصادی این روش معموالً بر گزاره »بازار در 
ازای فناوری« استوار است. به این معنا که کشور پذیرنده فناوری در ازای واگذاری 
بازاری در زمینه خاص به کشور صاحب فناوری، شرط انتقال فناوری را در قرارداد 
قرار می دهد. بنابراین با قرار دادن شرط انتقال فناوری در قرارداد های کالن می توان 

موفقیت  های بزرگی در این زمینه کسب نمود.

  روند بومی سازی در صنعت نیروگاهی
یکی از نمونه های موفق در این عرصه فرایند شــکل گیری و توسعه شرکت مپنا 
اســت. شرکت مپنا در سال 72 تأسیس شــد. این شرکت در مرحله نخست، با 
توجه به تجربیات قبلی، مدیریت عملیات اجرایی ساخت نیروگاه و تأمین تجهیزات 

جانبی را که قبالً توسط خارجی  ها انجام می شد را بر عهده گرفت. 
پس از اینکه مپنا به رشد قابل توجهی به لحاظ فنی و تجربی رسید، قراردادهای 
انتقــال فناوری به تدریج بین مپنا و شــرکت های بــزرگ تأمین کننده در دنیا 
مانند آنسالدو و زیمنس منعقد گردید. شرکت مپنا توانست با اهرم بازار در ازای 
فناوری و با استفاده از دانش علمی و فنی و تجربیات به دست آمده، فناوری های 
پیشرفته ای مانند ساخت توربین، ژنراتور، سیستم های کنترل نیروگاهی و بویلر را 

در قراردادهایی از شرکت های مطرح دنیا به داخل کشور منتقل نماید.
تجربه صنعت نیروگاهی در ایران و گروه مپنا را می توان در چارچوب یک فرایند 

بلوغ فناوری نشان داد که شامل مراحل زیر می شود: 
 دوره اولیه که شامل ایجاد قابلیت مدیریت پروژه های EPC، مهندسی عمومی 

نیروگاه، بهره برداری و تعمیرات است. 
 دوره میانی که شــامل انتقال فناوری و ســاخت تحت لیسانس با استفاده از 
اهرم تجمیع خریدها است. در این دوره انعقاد قراردادهای بزرگ با بازیگران مهم 
بین المللی و با پشتیبانی حاکمیت موجب شکل گیری صنعت نیروگاهی در ایران 

شد. در این دوره تجربه و دانش فنی مپنا نیز افزایش یافت. 
 دوره نهایــی که در آن بلوغ یا اســتقالل فناوری با قابلیت طراحی و توســعه 
محصوالت اصلی شــکل گرفت. در این دوره بر پایه دانش فنی و تجربیات شکل 
گرفته در مرحله قبل منجر به اجرای پروژه های بلندپروازانه شد و منجر به ارتقای 

محصوالت تحت لیسانس و خلق محصوالت جدید با نشان تجاری مپنا شد. 
مپنا توانســت در مدت زمان کوتاه حدوداً 20 ساله عالوه بر صنعت نیروگاهی 
به صنایع دیگر مانند نفت و گاز و حمل و نقل ریلی نیز وارد شــده و عالوه بر 
بومی سازی محصوالت در صنایع فوق، خدماتی در تراز استاندارد های جهانی 
ارائه نماید. این الگو در بسیاری از شرکت های بزرگ دنیا نیز پیاده سازی شده 

است که به عنوان نمونه می توان به شرکت »هیوندای موتور« اشاره نمود.
با وجود آنکه در مهر ماه 95، نظامنامه پیوســت فناوری توســط معاون اول 
رئیس جمهور ابالغ شد و دستگاه های مربوط موظف شده اند که در قالب این 
پیوست شرط انتقال فناوری را در قرارداد های کالن اعمال کنند، اما با وجود 
بازار بزرگی که در ایران وجود دارد در قراردادهای کالن غالباً شــرط انتقال 

فناوری وجود ندارد و الزم است مورد توجه قرار گیرد.

گزارش پیشرفت

 اقتصاد/ فرزانه غالمی  سرانجام قیمت ها در بازار خودرو 
پس از ماه ها یکه تازی، نزولی شد؛ اتفاقی برخالف روند معمول 
این بازار در روزهای پایانی سال که در نتیجه افزایش تولید و 

عرضه خودرو به بازار را ناشی شده است. 
گزارش ها حاکی از آن است که از نیمه بهمن ماه به این سو، 
دو خودروساز بزرگ کشــور تیراژ را به باالی 2000 دستگاه 
افزایــش داده اند. بنا بر گزارش ایســنا و در پی افزایش تولید 
و عرضه خودرو به بازار »قیمت انواع ســمند، تنها در یک روز 
کاهشــی در حدود یک تا دو میلیون تومــان را تجربه کرده 
اســت. قیمت سمند EF دوگانه سوز از 84 میلیون تومان به 
82 میلیون تومان رســیده و سمند سورن توربو که پیش تر 
105 میلیــون تومان معامله می شــد، 10۳ میلیون خرید و 
فروش می شود. بی وای دی  S6 کاهش 10 میلیونی قیمت 
را تجربــه کرده و قیمــت آن از 250 میلیون تومان به 240 
میلیون تومان رســیده اســت. در عین حال قیمت انواع پژو 

کاهشی بین یک تا دو میلیون تومان را تجربه کرده است«.
کاهش نســبی قیمت ها در بازار خودرو البته در شرایطی رخ 
داده که ظرف ماه های گذشته، تیغ تند انتقادها بارها بر گلوی 
دولت و دو خودروســاز بزرگ کشور نشست. منتقدان حتی 
این دو را به مهندسی بازار عرضه و تقاضا، خط   دهی به بازار و 

سوءاستفاده از وضعیت ارزی کشور متهم کردند.

  ورود کمیسیون اصل 90 به بازار خودرو
در آخریــن اظهارنظرها علیه عملکرد خودروســازان، یکی از 
نمایندگان مجلس بر اساس اظهارات صریح مدیران یکی از دو 
خودروســاز بزرگ کشور، مبنی بر تحویل 60 درصد تولیدات 
بــه »عده ای خاص« این اقدام را مصــداق حمایت از دالل و 

سودجو در برابر منافع مردم دانسته است.
بــازار خودرو و نحوه عملکرد دولت و خودروســازان در قبال 
تعهــدات خود به مردم ظرف ماه های اخیــر به قدری انتقاد 
برانگیز بوده که کمیســیون اصل 90 به این مقوله ورود کرده 
اســت و بر اساس وعده رئیس این کمیســیون در آغاز سال 
جدید کمیتــه ای ویژه را برای بررســی دالیل گرانی خودرو 

تشکیل خواهد داد.

  ادله خودروسازان کافی نیست 
داوود محمــدی در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: این 
کمیته آمار تولیدات خودروســازان و میــزان ایفای تعهدات 
گذشــته آنان، میزان تحویل فوری، نحوه قراردادهای سابق و 

فعلی خودروســازان، چگونگی تأمین قطعه از تولیدکنندگان 
داخلی و خارجی و مواردی از این دســت را بررسی و گزارشی 

جامع از آن را احصا خواهد کرد.
وی ضمن عدم تأیید اظهارات نماینده همکار خود در مجلس 
مبنــی بر تحویل 60 درصدی تولیــدات به افراد خاص، اضافه 
می کند: در چندین جلسه ای که در کمیسیون و با حضور وزیر 
صمت و معاونانش، خودروسازان، نماینده سازمان بازرسی کل 
کشور، مرکز پژوهش های مجلس و نماینده کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس داشــتیم، بارها تأکید کردیم باالی 80 درصد 
تولیدات خودروسازان، باید بابت تعهدات قبلی، تحویل شود و 

میزان تحویل فوری ها کمتر از 20 درصد باشد.
رئیس کمیسیون اصل 90 همچنین ادله خودروسازان را برای 

گرانی خودرو ظرف ماه های اخیر، ناکافی می داند.

 دولت و خودروسازان؛ همسو با دالالن و رانت خواران
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و یک کارشناس 
خودرو هم آمار تحویل 60 درصدی تولیدات خودروســازان به 

افراد خاص را غیرقابل اتکا و نامعتبر توصیف و رد می کنند.
نادر قاضی پور به خبرنگار ما می گوید: 11 سال است که در 

کمیسیون صنایع هستم و تاکنون چنین آماری را نشنیده ام. 
به نظرم این عدد 100 درصد اشتباه و به دور از واقعیت است، 
اما تأکید دارم مردم و مصرف کنندگان واقعی که با کد ملی 
شخصی ثبت نام کرده اند باید در اولویت تحویل خودرو باشند 

و خدمات پس از فروش هم به صورت شفاف ارائه شود.
وی با بیان اینکه پول های ســرگردان، هر از چندی یک بازار 
را فلج می کنند، ادامه می دهد: وقتی اختالس های چند هزار 
میلیاردی در کشور کشف می شود یعنی ما کشور ثروتمندی 
هســتیم، اما این پول ها به جای اینکه فرصت خلق کنند به 
تهدید تبدیل می شوند حال آنکه اگر به درستی هدایت شوند 
و به بورس بروند، تولید کشــور بیشــترین منفعت را از آن 

خواهد دید.
قاضی پــور اضافه می کند: متأســفانه در نتیجــه کوتاهی 
دولت و مجلس و عدم نظارت درســت از سوی قوه قضائیه، 
خودروسازان به بهانه گرانی ارز و کمبود سرمایه در گردش، 
وام های 28 درصدی می گیرند و ســود این وام ها را از جیب 

مردم و از محل گران فروشی تأمین می کنند.
  فاصله قیمت بین کارخانه و بازار برداشته شود

حسن کریمی سنجری هم به خبرنگار ما می گوید: تحویل باالی 

50 درصد تولیدات به افراد خاص، قابل تأیید نیســت، اما قبول 
دارم که ثبت نام همیشه با مشکل مواجه است.

وی با اشــاره بــه فاصله قابل توجــه قیمت کارخانــه و بازار، 
خاطرنشان می سازد: تا زمانی که این فاصله وجود دارد، داللی 
هم هست و طبعاً الزمه ثبت نام آسان و بهره بردن از این فاصله 
قیمتی، داشــتن رانت و نفوذ در نمایندگی هــا و یا واحدهای 

فروش است. 
بــه گفته وی مصرف کننده واقعی در چنین شــرایطی امکان 
ثبت نام آسان در نیم ساعت را ندارد. این کارشناس خودرو ادامه 
می دهد: راه ریشــه کن کردن این فســاد، حذف فاصله قیمت 
کارخانه و بازار آزاد اســت. واقعیت این است که در چهار دهه 
گذشته بارها سرمایه های کشور را در قالب ارز دولتی با نرخ های 
مختلف به عده ای از خدا بی خبر داده اند و انتظار رفته تولیداتی 
با همین نرخ و با عزت و احترام به مردم تحویل شــود، اما زهی 

خیال باطل!
به باور این کارشــناس خودرو، مردم خود باید برای یارانه ارزی 
خود تصمیم بگیرند نه دالالن! کریمی سنجری ادامه می دهد: 
مدیریت عرضه در بازار خودروی کشور بشدت زیر سؤال است، 

بنابراین باید شرایط بازار تغییر کند.
وی می گوید: امروز ممنوعیت واردات از یک ســو و محدودیت 
تولیدکنندگان در شــرایط تحریم از دیگر سو مشکل ساز شده، 
بنابرایــن باید از خودروســاز حمایت کرد، اما نــه با پول و ارز 
دولتی؛ بلکه باید اجازه واردات داد تا فضا به سمت رقابتی شدن 

تغییر کند و اختالف قیمت هم حذف شود.
به گفته وی، خودروسازان در شرایط تحریم و غیرتحریم، رفتار 
مشــابه دارند که این ضعف دولت را می رســاند حال آنکه در 
شرایط تحریم باید تغییر رویه داد تا ساختار فسادزا اصالح شود.

  تقاضای کاذب بازار خودرو و فعالیت شدید دالالن
 این کارشناس خودرو از اینکه دولت نه پاسخگوی اشتباهات 
خود اســت و نه کوتاه می آید، انتقاد می کند و ادامه می دهد: 
امروز تقاضای کاذب بازار خودرو نشــان از فعالیت شــدید 
دالالن دارد و مردم هم چون نگران ارزش پول خود هستند 
به این خیل متقاضی وارد می شوند تا شاید با تبدیل ریال به 

کاالیی سرمایه ای مانند خودرو، کمتر ضرر کنند. 
این در حالی اســت که چنین تقاضای کاذبی، بیش از پیش 
منافع دالل را تأمین می کند.کریمی سنجری می گوید: ریشه 
مشکالت این است که دولت خود تولیدکننده و توزیع کننده 
ثروت اســت و به واسطه ها هم اعتماد دارد! وقتی 90 درصد 
این ثروت در دســت دولت است خیلی ها تالش می کنند در 
توزیع، نفوذ داشته باشند. واقعیت است که دولت نباید نگاهی 
را که به نفت دارد به خودروســازی داشته باشد. باید اجازه 
دهد مردم به این صنعت ورود کنند تا تولیدات رقابتی شود 
همان طور که در تمام دنیا این گونه است و تمام شرکت های 
خودروســاز به دنبال کاهش قیمت هســتند چرا که رقابت 

نزدیک و تنگاتنگ است.

قدس تحرکات بازار و قیمت خودرو در آخر سال را بررسی می کند 

افزایش به خروار، کاهش به دینار

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده وعمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت بازار دامداران 

مهر)سهامی خاص( به شماره ثبت5609 و شناسه 
ملی10380214430 )نوبت دوم(

ب��ا توج��ه به ع��دم حدنص��اب س��هامداران درجلس��ه 
مجام��ع عموم��ی ف��وق الع��اده و عموم��ی ع��ادی بطور  
فوق العاده ش��رکت بازار دام��داران مهر )نوبت اول( 
ق��دس  روزنام��ه  در  من��درج  مورخ��ه1397/12/25 
مورخه1397/12/15 بدینوس��یله از کلیه سهامداران 
ش��رکت دعوت ب��ه عمل می آی��د تا در جلس��ه مجامع 
عموم��ی فوق الع��اده وعمومی عادی بط��ور فوق العاده 
ک��ه ب��ه ترتی��ب در س��اعات 10و12 روز ش��نبه مورخه 
1398/01/13 در محل مش��هد- هدای��ت آباد معروف 
به بازه شیخ- انتهای محمدآباد حاشیه جاده صدمتری 
جنب ج��اده گاز بازار دامداران مه��ر برگزار می گردد 

حضور بهم رسانند.
الف:دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-نقل و انتقال سهام   2-تغییر آدرس شرکت
بط��ور                                 ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع  ب:دستورجلس��ه 

فوق العاده:1- انتخاب هیئت مدیره شرکت
2-انتخاب بازرسین شرکت

3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار شرکت
هیئت مدیره شرکت
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برگ س��بز موتور س��یکلت دینو تی��پ 125CC مدل 
 0125NBY715690 1395 رنگ آلبالویی شماره موتور
و ش��ماره شاس��ی NBY***125A9514718 به شماره 
انتظام��ی 54791  ای��ران 776 ب��ه مالکی��ت س��عید 
دس��ترس مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبزموتورس��یکلت م��دل 95 بش��ماره پ��اک 
775 ،85466 ش موتور0124NCS029977  ش��ماره 
شناس��ایی   NCS***125S9548011 به مالکیت سید 
محمد هاشمی کد ملی 0859849821 ساکن بشرویه 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز خودروی آر دی آی1600 مدل 1384 رنگ 
یش��می روغنی به ش��ماره انتظام��ی 389ج62 ایران 
12 ش��ماره موتور 11784041806 و ش��ماره شاس��ی 
13444569 ب��ه مالکی��ت مرتضی فیروزیان س��ررود 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز، س��ند کمپانی خ��ودروی پرای��د جی تی 
ایک��س آی م��دل 1386 رن��گ س��فید روغن��ی ب��ه 
ش��ماره انتظامی 355ق38 ایران 12 ش��ماره موتور 
1902282 و ش��ماره شاس��ی s1412286066188 ب��ه 
مالکیت غامحس��ین حاجاتی طرقی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.  /ع
97
18
80
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودرو وانت نیسان مدل 
1379 به ش��ماره انتظامی ایران  71- 525  ج 82  و 
   00C41683 شماره موتور  00140697 و شماره شاسی
متعلق  به آقای جهانبخش رحیمیان  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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دی
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ب��رگ سبزموتورس��یکلت م��دل 95 بش��ماره پ��اک                                                                                                                                       
776 ،57446 ش موت��ور 0125N2N445602 ش��ماره 
شناس��ایی N2N***125E9576933 ب��ه مالکی��ت مرتضی 
حرفت کارکد ملی  0924114495 ساکن بشرویه مفقود گردیده                                                                                                                                           

و از درجه اعتبار ساقط است.
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��ند، س��ند مالکی��ت و کارت وان��ت پی��کان 
تی��پ 1600 آی به رنگ س��فید ش��یری روغنی مدل 
ب��ه ش��ماره موت��ور118P0033201 وش��ماره   1392
پاک  ش��ماره  شاس��یNAAA36AAXDG932675به 
825ط34ایران54 به مالکیت مجید سباعی مفقود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ سبزموتورس��یکلت م��دل 95 بش��ماره پ��اک                                                                                                                               
776 ، 36724 ش موتور 0125N2D953738 ش��ماره 
شناسایی  N2D***125M9556153 به مالکیت مهدی قلیان 
اول کد ملی 0859033681 ساکن بشرویه مفقود گردیده                                                                                                                                           

و از درجه اعتبار ساقط است. 
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دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز خ��ودروی تیبا2 م��دل 1396 رن��گ نوک 
مدادی متالیک به شماره انتظامی 242ص33 ایران 
74 ش��ماره موتور M15/8384686 و ش��ماره شاسی 
NAS821100H1078195 ب��ه مالکی��ت ج��واد باقری 
ثابت خس��مخی مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
97
18
76
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بزموتور س��یکلت م��دل 95 بش��ماره پاک 
 0124NCS030777 م���وت��ور  ش   85474  ,  775
 NCS***125S9548629 ش��ماره شناس��ایی شاس��ی
مل��ی  ک��د  ف��رزاد  احم��د  مالکی��ت  ب��ه 
گردی��ده                                                                                                                                            مفق��ود  بش��رویه  س��اکن   0923448519

و از درجه اعتبار ساقط است . /ع
97
18
77
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و کارت خودروی پراید مدل 1385 رنگ 
قرمز به ش��ماره انتظامی 788ج96 ایران 42 شماره 
 s1412284718076 موتور 0336898 و شماره شاسی
ب��ه مالکیت فرش��ته اکب��رزاده جعفرآب��ادی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

خانم رقیه برسانی دارای شناسنامه شماره 
69524 صادره از مش��هد متولد 59/06/30 
فرزند نصرت ا...اظهار می دارد که دانشنامه 
پایان تحصیات مقطع کارشناسی  نوبت دوم 
ایش��ان مفقود گردیده اس��ت. لذا به موجب 
این آگهی دانشنامه مذکور ابطال می گردد. از 
یابنده تقاضا می شود مدرک فوق را از طریق 
پس��ت به نش��انی مش��هد، پردیس دانشگاه 
فردوس��ی، مدیری��ت آموزش��ی، ات��اق 202 
ارس��ال و یا در صورت امکان تحویل نمایند. 
مدیریت آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد. 

ش
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ی 
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آ

برگ سبزموتورس��یکلت مدل 95 بشماره پاک 775 ، 
85354 ش موتور 0124NCS030657 شماره شناسایی   
NCS***125S9549052 ب��ه مالکیت مهدی صارمی کد 
ملی 0859824144 س��اکن بش��رویه مفق��ود گردیده                                                                                                                                           

و از درجه اعتبار ساقط است.
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دی
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مف
ی 
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آگهي فراخوان مناقصه عمومی فشرده ) ارزیابی کیفی( یک مرحله ای
اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه های عمومی فشرده ذیل را از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت طبق شرایط ، مدارک و برنامه زمانی مندرج در سامانه مذکور برگزار نماید.

الزم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و سایر مراحل مرتبط با آن ، تنها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و دریافت 

و تحویل اسناد از سایر محل ها امکان پذیر نخواهد بود.
اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی

شماره 
مناقصه

شماره فراخوان سامانه مبلغ برآوردموضوع مناقصه
ستاد

بهسازی و آسفالت راه روستایی محور شامکان-یحیی آباد 97/50
و شهر سوخته-سنجرد- بخش ششمتد شهرستان سبزوار

 34/983/775/231
ریال

2097003374000133

بهسازی و آسفالت راه روستایی باغ خیرات به باد آشیان-97/51
شهرستان سبزوار

 3/417/082/313
ریال

2097003374000134

5/070/292/537  احداث و آسفالت محور بزنگان-آبدراز-شهرستان سرخس97/52
ریال

2097003374000135

آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه گناباد 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 1027 و شناسه ملی 10380329021

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,11,13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضای هیئت مدیره 
به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - ش��رکت صنایع ش��یر ایران)سهامی خاص( به ش��ماره ثبت 38074 و شناسه ملی 10100834933 
- ش��رکت ش��یر پاستوریزه پگاه گلستان )سهامی عام(به شماره ثبت 4258 و شناسه ملی 10700129398 - شرکت بازرگانی صنایع 

شیر ایران)سهامی خاص( به شماره ثبت 224418 و شناسه ملی 10102656324 برای مدت دوسال انتخاب گردیدند.  
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گناباد )415740(
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آگهی تغییرات شرکت درب و پنجره سازان نیشابور شرکت تعاونی به شماره ثبت 183 و شناسه ملی 10380032639 
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,11,24 ونامه ش��ماره20520مورخ97,11,30 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی نیشابور تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : 1- آقای عبداله قدمیاری5749644596 ب��ه عنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آق��ای علی اصغر هوایی1060288850 
به س��مت نائب رئیس و آقای محمد ش��ادکانی1063022843 بس��مت منش��ی هیئت مدیره و آقایان علی اکبر زرعی1062601130 و محمدحس��ین 
جعفری1063665140 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال تعیین شدند - کلیه قراردادها، اسناد رسمی و تعهدآور بانکی 
از قبیل چک، سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای عبداله قدمیاری مدیرعامل شرکت به همراه امضای آقای علی اصغر هوایی نائب رئیس 

و در غیاب ایشان با امضای آقای محمد شادکانی منشی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )415746(
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آگهی تغییرات شرکت بازرگانی پدیده پارسیان توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19760 و شناسه ملی 10380352812
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1397,12,11 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا بر تفویض اختیار حاصل��ه از مجمع عمومی                  
فوق العاده مورخ 1397,8,20 و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و س��ند حس��ابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات 
مذکور به حس��اب سرمایه ش��رکت هیئت مدیره شرکت،افزایش س��رمایه راعملی دانس��ته ،در نتیجه مبلغ 310000000000ریال از 
حس��اب بدهی شرکت کسر و به حساب س��رمایه منظور گردیده است و ماده 5 اساسنامه به شرح زیراصاح گردید ماده 5: سرمایه 

شرکت مبلغ331700000000 ریال منقسم به 33170000 سهم 10000ریالی با نام می باشد که تمامًا پرداخت گردیده است. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )415747(
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آگهی تغییرات شرکت همای توسعه دانش و صنعت ایلیا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 57107 و شناسه ملی 14005571860

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397,05,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای سید مصطفی شاه حسینی به 
شماره ملی 0946832544 و خانم سلیمه حصاری به شماره ملی0945932065 و آقای محمد حصاری به شماره ملی 5749663663 
به س��مت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند. خانم فرنوش ایزدی زاده درجزی به ش��ماره ملی0770137687 
به عنوان بازرس اصلی و خانم زهرا ناصری به ش��ماره ملی0943169003 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )415766(
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آگهی تغییرات شرکت مسافربری لوان نور مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6566 و شناسه ملی 10380223832
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,26 ونامه شماره 28, پ , 97 مورخ 97,4,2 انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای 
مس��افربری مش��هد و حومه تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : � آقای مهدی رئوفی مقدم به ش��ماره ملی 0700406204 به س��مت رئیس                  
هیئت مدیره - خانم انسیه رئوفی مقدم به شماره ملی 0011496851 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - خانم هانیه رئوفی مقدم 
به ش��ماره ملی 0074462131 به س��مت مدیر عامل شرکت به مدت 2سال انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
ش��رکت از قبیل چک ،س��فته، برات قراردادها و عقود اس��امی با امضاء مدیرعامل و در صورت عدم حضور مدیر عامل ، با امضای 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )415769(
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آگهی تغییرات شرکت چاپ زرفام خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 9916 و شناسه ملی 10380256482
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,10,28 و نامه شماره 3,16,2,17850-97 مورخ 1397,11,29 
اداره فرهنگ و ارش��اد اس��امی خراس��ان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
آقای مجید آش��یانی به ش��ماره ملی 1061496333 -آقای امیر رمضانیان نامقی به شماره ملی 0322136768 -خانم زهرا عرفه به 
شماره ملی 0941818241 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیراالنتشار قدس 
جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. --آقای محمد رضایی به شماره ملی 0703543628 به سمت بازرس اصلی و آقای جعفر 

شیبانی به شماره ملی 0938503367 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )415779(
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 یکشنبه 26 اسفند 1397 10 رجب 1440 17 مارس 2019  سال سی و دوم  شماره 8929 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

  وزیر بهداشت: نگرانی تأمین دارو نداریم     فارس: وزیر بهداشت با اشاره به اینکه ارز مورد نیاز برای تأمین دارو در نظر گرفته شده و نگرانی در این زمینه نداریم، گفت: افزایش قیمت دارو به غیر 
از افزایش سنواتی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد نخواهیم داشت که البته با حمایت بیمه ای فشاری بر دوش مردم نخواهیم داشت. سعید نمکی افزود: برای سال آینده همچنین برای داروی بیماران خاص و صعب العالج 

مشکلی نداریم و در مورد قیمت دارو، ارز دارویی بر مبنای ۴۲۰۰ تومان باید محاسبه شود.

معاون پژوهشی ستاد ازدواج دانشجویی اعالم کرد
افزایش ۲۰ درصدی ازدواج دانشجویی

مهر: معاون پژوهشی ســتاد ازدواج 
دانشــجویی از افزایش ۲۰ درصدی 
ازدواج دانشجویی در سال جاری خبر 
داد و گفت: آمار ازدواج دانشجویی در 
مقطع کارشناسی ارشد نسبت به سال 

گذشته افزایش داشته است.
حجت االســالم مهدی غالمی مقدم 
افزود: امســال نسبت به سال گذشته 

ثبت نام زوج های دانشجو 5۰۰۰ نفر بیشتر از سال گذشته بود، یعنی حدود ۲۰ درصد 
نسبت به سال گذشته تعداد زوج های دانشجو اضافه شده است.

غالمی مقدم افزود: بیشترین فراوانی ازدواج بین دانشجویان کارشناسی است ولی تعداد 
زوج های دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد نسبت به سال گذشته با افزایش خوبی 

مواجه بوده و در مقطع دکتری هم نسبت به سال گذشته وضعیت بهتر بود.

سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت:
بیوتروریسم مصرف گوشت یخی شایعه است

فارس: سرپرست روابط عمومی و مرکز 
اطالع  رسانی وزارت بهداشت با تکذیب 
بیوتروریسم مصرف گوشت های یخی، 
گفت: همه آزمایش هــای الزم برای 
بررســی این موضوع به صورت کامل 

انجام شده است.
کیانوش جهانپور در حاشیه نشست 
نوروزی وزیر بهداشــت در خصوص 

اپیدمی اسهال و استفراغ در بخش هایی از استان کردستان از جمله قروه و سریش آباد 
اظهار داشت: نوروویروس، عامل این بیماری مسری گوارشی است که ساالنه حداقل 

۶۸5 میلیون نفر را در سراسر دنیا آلوده می کند.
وی افزود: به دنبال بروز این اپیدمی، شایعاتی مبنی بر ارتباط موضوع به بیوتروریسم، 
گوشت های یخ  زده و یا آلودگی منابع آب منتشر شده که این موضوع بی  پایه بوده و 
مشخصاً آلودگی آب و آلودگی گوشت، منتفی شده و در آزمایش های صورت گرفته 

مشخص شده بیماری ویروسی »نورواک« است.
سرپرســت روابط عمومی و مرکز اطالع  رسانی وزارت بهداشت با اشاره به تمهیدات 
چهارشنبه آخر سال گفت: کمپین سالمت نوروزی در نظر گرفته شده و باید توجه 

داشت پیشگیری اصل مهمی است که باید بیش از پیش به آن توجه شود.

اطالعیه سازمان وظیفه عمومی ناجا
دهه هشتادی ها به سربازی فرا خوانده شدند

تسنیم: ســازمان وظیفــه عمومی 
ناجا، تمام مشموالن متولد سال های 
۱۳55 تا ۱۳۸۰ را برای تعیین تکلیف 

وضعیت خدمتی فرا خواند.
در ایــن اطالعیه آمده اســت: تمام 
مشــموالن غایب و غیرغایب متولد 
ســال های ۱۳55 تــا ۱۳۸۰ با توجه 
به قانون خدمت وظیفه  عمومی، باید 

برای تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی 
)پلیس+۱۰( اقدام کنند. افرادی که پیش از ســن مشمولیت ترک تحصیل کرده یا 
دانش آموخته شده اند، با ورود به سن مشمولیت )۱۸ سال تمام(، ۶ ماه مهلت دارند تا 

وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند.
طبق ماده 5۸ قانون خدمت وظیفه عمومی، مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان تا 
سه ماه باشد، سه ماه اضافه خدمت و چنانچه مدت غیبت اولیه آنان بیشتر از سه ماه 
باشد تا ۶ ماه اضافه خدمت خواهند داشت. مشموالنی که مدت غیبت اولیه آنان بیش 
از یک سال است، عالوه بر ۶ ماه اضافه خدمت، مشمول فراری نیز محسوب شده و به 

مراجع صالح قضایی معرفی می  شوند.

معاون وزارت آموزش و پرورش اعالم کرد
۵۰۰ هزار تومان افزایش حقوق برای معلمان طرح تمام وقت

تسنیم: معــاون توسعه مدیریت و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش 
با اشــاره به ثبت  نام 9۰۰۰ نفر در 
طرح معلم تمام وقت گفت: به طور 
میانگین 5۰۰ هزار تومان به حقوق 
این دسته از معلمان اضافه می  شود.

علی اهلل یار ترکمن در پاسخ به این 
پرسش که حداقل و حداکثر افزایش 

حقــوق برای معلمان حاضر در طرح معلم تمام وقت چقدر اســت، گفت: برای 
افرادی که عضو این طرح هستند به  صورت متوسط یا به اصطالح خرج در رفته 
حدود 47۰ تا 5۰۰ هزار تومان به حقوق آن ها اضافه شــده اســت که این صرفاً 
ساعات حق التدریس آن هاست. به عنوان مثال یک معلم در طول هفته ۲4 ساعت 
به صورت موظف کار می کند و در کنار آن ۱۲ ساعت نیز حق التدریس دارد که ۶ 
ساعت حق التدریس بر روی حقوق ثابت اضافه می  شود؛ بنابراین موضوع ارتباطی 

به افزایش حقوق ندارد و فقط دریافتی ها هدفمند تر و شفاف تر می  شود.

رئیس کمیته آموزش عالی و علوم پزشکی کمیسیون آموزش مجلس:
دولت عزم مقابله با سرقت علمی را ندارد

رئیس کمیته آموزش  خانه ملت: 
عالی و علوم پزشــکی کمیســیون 
آمــوزش مجلس گفت: بر اســاس 
قانــون، دولت مکلف اســت که با 
سارقان علمی مقابله و برخورد کند.

حبیب الــه دهمرده تصریــح کرد: 
الیحه ای که دولت به عنوان مقابله 
با سرقت علمی به مجلس ارائه کرد 

و مجلس پس از انجام کار کارشناسی شده و بررسی های فراوان، آن را به تصویب 
رساند، چنین انتظار می رفت که دیگر شاهد این قبیل اقدامات در کشور نباشیم، 
اما به نظر می رســد که عزمی در دولت برای مقابله با کسانی که ضربه به علم را 

هدف گرفته اند، وجود ندارد.
وی یادآور شــد: مجلس باید از بازوی نظارتی خود در راســتای حمایت از علم 
اســتفاده کرده و دولت وظیفه دارد که بــا این وضعیت مقابله کند و اگر وزارت 
علوم به عنوان متولی آموزش عالی در کشور از انجام مسئولیت خود در راستای 
مقابله با سرقت علمی ســرباز زد، وزیر علوم باید پاسخگوی انفعال خود در این 

خصوص باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش:
شرمنده معلمان هستیم
ایسنا: نوید ادهم، دبیر کل شورای 
آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه 
آموزش و پرورش مشکل دارد و سند 
تحول یک نسخه درمان است، گفت: 
ولی حــل آن الزاماتی نیاز دارد که 
عنصر اصلی آن معلم ماست که باید 
توانمند باشد ولی با مشکل معیشتی 
روبه رواســت و ما شرمنده معلم ها 

هستیم. دبیرکل شــورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به برنامه ویژه مدرسه 
)طرح بوم( گفت: اگر این برنامه بخواهد اجرا شود باید صحنه مدرسه خلوت شود. 
وزیرهم بشدت مخالف بود که استان بخواهد فشار مدرسه ای و بخشنامه ای بیاورد. 

این فشارها ممنوع شده تا مدیر بتواند به برنامه بوم بپردازد.
وی گفت: معتقدم آموزش و پرورش امروز ســندی پیــش رو دارد که از منظر 

کارشناسان سند مادر برای تحول آفرینی است.

خـــبر

خبر

 جامعه/ اعظم طیرانی  رهنمودهای رهبر 
معظم انقالب و ترسیم مسیر پیش  ِروی ملت 
بزرگ ایــران در »گام دوم انقالب« با هدف 
پیشــبرد اهداف عالی انقالب اسالمی بیش 
از هر موضوع دیگری بر »جوانان« و »جایگاه 

علم و دانش« تأکید دارد.
یکی از نکات اساسی در بیانیه ایشان تأکید 
بر جایگاه علمی کشــور و ضرورت دستیابی 
به قلّه هــای دانش جهانی اســت، چنانکه 
می فرمایند: »باید از مرزهای کنونی دانش در 
مهم ترین رشته ها عبور کنیم. ما از این مرحله 
هنوز بسیار عقبیم؛ ما از صفر شروع کرده ایم«.

بــی تردید نقش آموزش  و پــرورش در گام 
دوم انقالب و چرخش هایی که الزم اســت 
نهاد تعلیم و تربیت برای دستیابی به قله های 
دانش انجام دهد از ضروری ترین نکاتی است 

که باید بدان اهتمام داشت.

عدالتآموزشیرانادیدهگرفتهایم
مهدی بهلولی، کارشناس آموزش و پرورش 
در همیــن خصوص می  گوید: متأســفانه از 
پایان جنگ بــه بعد رویکردهــای خاصی 
نســبت به آموزش و پرورش اتخاذ شده که 
در همه دولت ها جدا از اینکه اصالح طلب یا 
اصولگرا بوده اند ادامه پیدا کرده و اکنون پس 
از گذشت چهار دهه از عمر انقالب اسالمی 
الزم است در مورد آن ها تجدید نظر شود که 
از جمله این موارد عدالت آموزشی است که 
تاکنون هیچ دولتی در این مورد دیدگاه قابل 

دفاعی نداشته است. 
وی ادامه می  دهد: متأســفانه ما در کشــور 
دانش آموزانــی داریم که با وجود پشــت 
سرگذاشتن مقطع ششم ابتدایی هنوز پشت 
میز و نیمکت ننشسته اند و از امکانات اولیه 
کالس درس محروم هستند و این نابرابری 
آموزشی موجب شده برخی از دانش آموزان 
کشــور محیط مدرســه را به مفهوم واقعی 
تجربه نکرده باشــند. حــال آنکه در برخی 
کالنشــهر ها مدارســی ساخته شــده که 

مدرن  ترین تجهیزات آموزشی را دارند. 

هزینههاییکهسرمایهگذاریاست
بهلولی می  افزاید: دولت موظف است عدالت 

آموزشی را در همه نقاط کشور رعایت کند 
چرا که ســهم دانش آموزی که در پایتخت 
درس می خواند با ســهم دانش آموزی که در 
روستاهای مرزی کشــور تحصیل می کند 
از فروش نفــت برابر اســت و باید امکانات 
آموزشی یکسانی داشته باشند نه اینکه یک 
دانش آموز به دلیل اینکه در روستا متولد شده 
از حداقل امکانات آموزشــی محروم بماند و 
یک دانش آموز در بهترین شــرایط آموزشی 

تحصیل کند. 
وی اضافه می کند: دولت در زمینه آموزش، 
خدمات بهداشتی و درمانی و همچنین امنیت 
هرچه هزینه کند زیان نکرده چرا که به نوعی 
ســرمایه  گذاری اســت. همه این موارد جزو 
وظایف دولت اســت و هیچ یک را نمی  توان 
به خود افــراد واگذار کرد. متأســفانه ما در 
کالنشهرها از جمله تهران در برابر کالس های 
۱5 نفره، کالس هــای درس 45 نفره داریم 
 و یــا در منطقــه ۱۲ تهران مدرســه ای با 
۲۰۰ دانش آمــوز در فضایــی ۲۰۰ متری 
تحصیل می کننــد که در حیاط مدرســه 
دانش آموزان فقــط می  توانند کنار یکدیگر 
بایســتند و این در حالی است که متأسفانه 
طی سال های اخیر، هر سال سهم آموزش و 
پرورش از تولید ناخالص داخلی رو به کاهش 
بوده به طوری که طی دهه ۸۰ سهم آموزش 
و پرورش از بودجه عمومی دولت ۱5 درصد 

بوده و اکنون به 9/۳ رسیده است. 
به گفته وی از ســوی دیگر شایســته است 
آمــوزش و پرورش مطالب مرتبط با آموزش 

شــهروندی، مهارت هــای زندگــی، حقوق 
شهروندی و حقوق بشر را جایگزین مطالب 
فعلی کتاب های درســی کند تا کتاب ها با 
آموزه های زندگی نوین آمیختگی بیشتری 

پیدا کنند. 

نگاهبهآمــوزشنبایدفانتزیو
تبلیغاتیباشد

علی پورســلیمان، کارشناس تربیتی نیز در 
این خصوص می  گوید: طی چهار دهه پس از 
پیروزی انقالب اسالمی هیچ گاه دغدغه های 
خانــواده بزرگ آموزش و پــرورش در افکار 
عمومــی مطرح نبوده، ضمــن آنکه اولویت 
تصمیم سازان و برنامه ریزان کشور هم نبوده 
و حتــی در ۶ برنامه توســعه نیز به موضوع 
آمــوزش و پرورش به صورت جامع پرداخته 
نشده است.  به اعتقاد وی در قانون مدیریت 
خدمات کشوری که ۱۰ سال از ابالغ و اجرای 
آن می گذرد، آموزش و پرورش هنوز به عنوان 
یک نهاد خدماتــی و تصدی گری تعریف و 
تبیین شده و بسیاری از مفاد این قانون هنوز 
برای معلمان اجرایی نشده است؛ بنابراین اگر 
به دنبال توسعه پایدار هستیم و قصد مدیریت 
صحیح و منطقــی بحران هــا را داریم باید 
نخستین چرخش در گام دوم انقالب تغییر 

این پارادایم ها باشد.    
پور ســلیمان ادامه می  دهد: نگاه به آموزش 
و فرایندهــای آن نبایــد فانتزی و تبلیغاتی 
باشــد، بلکه آموزش مادام العمــر در رأس 
برنامه ریزی ها و ســرمایه گذاری ها قرار گیرد 

که البته این موارد نیازمند برنامه و تیم کاری 
توانمند اســت و در این زمینه پرونده اغلب 
وزرای آموزش و پرورش طی این چهار دهه 
قابل دفاع نیست چرا که این وزرا نه براساس 
تخصص و کارآمدی بلکه براساس دیدگاه های 
سیاسی انتخاب شده و نتوانسته اند حمایت 
معلمان و افکار عمومی را کســب کنند، از 
این رو شــکاف اداره و مدرسه کماکان روند 

صعودی داشته است. 

رفعبحراناعتماد
وی می  افزاید: بــرای رفع بحران اعتماد که 
البته بخش بزرگی از آن برخاسته از جامعه 
کالن اســت باید تدبیری اندیشیده شود، 
چرا که بدون ســرمایه اجتماعی نمی  توان 
کار مفیدی انجام داد و معیار گزینش برای 

معلمان باید متحول شود، 
همچنین ســاز و کار معلم 
حرفه ای توسط کارشناسان 
و بــه دور از حاشــیه های 
سیاسی و امنیتی طراحی و 
اجرا شود تا فرایند آموزش 
مردمی و مشــارکت واقعی 
شــود، چــرا که ســرمایه 
انسانی در آموزش و پرورش 
تولید می شود و این مهم با 
هم افزایی، تفکر و ســالیق 
خواهد  میســر  مختلــف 

شــد.  وی همچنین می گوید: مشــارکت 
معلمان باید از طریق سازمان نظام معلمی 
به رسمیت شناخته شود و این تشکیالت 
عهده دار صدور مجوز برای تدریس معلمان، 
به روزآوری آن ها و اســتمرار آنان باشــد 
که البتــه این موارد نیازمنــد اتاق فکری 
هوشمند است تا معلمان دلسوز، متخصص 
و شایســته ای که اکنون در حاشــیه قرار 
دارنــد، در مدیریت های میانی و کالن قرار 
گیرنــد. وی تصریح می کنــد: در گام دوم 
انقالب الزم است نهادهای موازی در بحث 
آموزش به حداقل برسد و یک دستگاه واحد 
با مسئولیت های مشخص عهده دار فرایند 
آموزش کشور باشد تا شاهد جزیره ای بودن 

آموزش در سطح کشور نباشیم. 

کارشناسان از بایسته های نظام تعلیم و تربیت در گام دوم انقالب می گویند

ضرورتتغییرمسیرآموزشوپرورشبهسویعدالتآموزشی

طی چهار دهه 
نخست انقالب 

هیچ دولتی کارنامه 
قابل دفاعی در 

زمینه عدالت 
آموزشی نداشته 

است

بــــــرش

 متهمان پرونده موسوم به »تعاونی اعتباری اعتماد ایرانیان« محاکمه شدند

خط قرمز: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات 
متهمان پرونده موســوم به »تعاونی اعتباری 
اعتماد ایرانیان« در دادگاه ویژه رســیدگی به 
اتهامات اخاللگران در نظام اقتصادی کشور به 

ریاست قاضی منصوری در مشهد برگزار شد.

کیفرخواستاخاللنظاماقتصادی
در ابتدای جلســه نماینده دادســتان با قرائت 
کیفرخواست هفت نفر از متهمان، اتهام آن ها 
را مشــارکت در اخالل عمده و کالن در نظام 

اقتصادی کشور اعالم کرد.
وی با بیان اینکه اقدامات متهمان عالوه بر ایجاد 
بی نظمی های عمومی موجب حیف و میل اموال 
مردم شده اســت، گفت: مدیران این مجموعه 
برخــالف مقررات موجود تخلفــات عدیده ای 
 مرتکب شــده و با وجــود اخطار های متعدد 
هیچ گونه اقدام مثبتی در راستای اصالح روند 
و توقف فعالیت های غیرمجاز معمول نداشته اند.

نماینده دادستان ادامه داد: افتتاح شعب متعدد 
در سراسر کشــور بدون دریافت مجوز از بانک 
مرکزی، افتتاح مؤسســه جدید با عنوان »مهر 
اقتصاد« در بازار مرکزی کیش، اعطای تسهیالت 
بدون رعایــت قوانین و مقررات حاکم از جمله 
قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای 
پول و اعتبار موضوع نرخ سود تسهیالت و نیز 
رعایت نکــردن مقررات بانک مرکزی، از جمله 
تخلفــات صورت گرفته از نظــر بانک مرکزی 

توسط متهمان است.
پس از قرائت کیفرخواســت توســط نماینده 
دادســتان، رئیس دادگاه از دادســتان عمومی 
و انقالب مرکز خراســان رضوی خواست تا به 

عنوان مدعی العموم اظهارات خود را بیان کند.

دادستانمشهد:حقشاکیانراخواهیم
گرفت

 غالمعلــی صادقــی هــم گفــت: بــه عنوان 
مدعی العموم تمام تــالش خود را برای احقاق 
حقوق تمامی سهامداران این تعاونی اعتبار در 
سراسر کشــور و اجرای قانون به انجام خواهیم 

رساند.
وی افــزود: با وجود تمامــی تالش های صورت 
گرفتــه توســط نهاد های قانونی بــرای حل و 

کاهــش مشــکالت، متهمان پرونــده نه تنها 
همکاری نداشتند بلکه متأسفانه به طرق مختلف 

کارشکنی کردند.
دادستان مرکز اســتان تصریح کرد: متأسفانه 
متهمان از اعتماد مردم به تبلیغات رسانه ای برای 

انجام تخلفات سوء استفاده کرده اند.
در ادامه نمایندگان شکات در صحن علنی جلسه 
دادگاه عنوان کرد: به دلیل رفتار های خالف قانون 
متهمان، زندگی بسیاری از سپرده گذاران ازهم 
پاشیده و برخی به دلیل ایجاد فشار های روحی و 

مالی زیاد، جانشان را هم از دست داده اند.
نماینــده شــکات ضمن تشــکر از رئیس کل 
دادگســتری خراسان رضوی و دادستان مشهد 
به دلیــل پیگیری های مؤثر برای احقاق حقوق 
سهامداران گفت: از دادگاه محترم می خواهم که 

قانون را با سرعت و دقت در مورد متهمان اعمال 
کنند. وکیل مدافع شکات ادامه داد: اقدامات و 
اظهارات متهمان موجب سوء استفاده رسانه های 
بیگانه و بروز مشــکالت متعدد شد و از طریق 
مراجع صالح قانونی به دنبال احقاق حقوق تمامی 

شکات حقیقی و حقوقی هستیم.

پروندهایباهزارانشاکی
قاضی منصوری با اشاره به اظهارات نمایندگان 
شــکات و نماینــده وکالی شــکات گفت: با 
توجه به تحقیقات گســترده انجام شده و مفاد 
کیفرخواست صادره توسط دادسرای عمومی و 
انقالب مشهد، به مردم بزرگوار اطمینان خاطر 
می  دهیم که طبق قانون بــه تمامی تخلفات 
صورت پذیرفته توسط متهمان با دقت رسیدگی 

خواهیم کرد.
وی ادامه داد: این تعاونی اعتباری، دارای هزاران 
شاکی، چندین جلد پرونده و میزان قابل توجهی 
ضرر انباشت شده است که حکایت از گستردگی 

تخلفات صورت پذیرفته توسط متهمان دارد.
در ادامه جلســه نمایندگان بانــک قوامین و 
نماینده حقوقی بانک مرکزی نیز به ارائه شکایت 

خود پرداختند. 
گفتنی است قاضی منصوری ضمن اعالم ختم 
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان 
پرونده موسوم به اعتماد ایرانیان، ادامه رسیدگی 

را به صبح روز بعد )یکشنبه( موکول کرد.

صدور کیفرخواست اخالل در نظام اقتصادی برای ۷ نفر

خط قرمز

ثبت نخستین حادثه تلخ چهارشنبه آخر سال در مشهد

انفجار مواد محترقه جان یک نفر را گرفت
عقیل رحمانی: یک واحد مســکونی در خیابان کالهدوز مشهد 
منفجر و در پی آن یک جوان حدود ۲7 ساله پنج روز مانده به پایان 

سال جان خودش را از دست داد.

چهارشنبهسورییاچهارشنبهسوزی
ترقه بازی و مخلوط کردن چند ماده و ساخت ترقه های دست ساز 
برای شنیدن صدای مهیب تر در چهارشنبه آخر سال، همه ساله و 

در روزهای پایانی سال حاشیه های تلخی در پی داشته است.
بارها در این زمینه دستگاه قضایی، انتظامی، رسانه ها و... هشدارهایی 
را منتشر کرده و از خانواده ها درخواست کرده اند تا در این شب های 
پایانی سال با نظارت بیشتر روی رفتار فرزندان و جگر گوشه هایشان 
از حوادث تلخ احتمالی جلوگیری کنند.هرچند تالش مداوم این 
دستگاه ها سبب کاهش قابل توجه آمار حوادث ناشی از استفاده از 
ترقه های غیر مجاز شده است؛ اما هنوز هم با نزدیک شدن به شب 
و روز پایانی ســال از گوشه و کنار شهر خبرهای ناگواری به گوش 
می رسد که در پی آن یا خانواده ای سیاه پوش و یا تا آخر عمر این 

روزها را به خاطر نقص عضو فرزندشان فراموش نخواهند کرد.

نخستینفوتیمشهددرروزهایپایانیسال
در کنار این تفاســیر جمعه شب گذشته و هنوز پنج روز مانده به 
چهارشنبه آخر سال خبر انفجار در یک واحد مسکونی در مشهد 
رسانه ای شد و همزمان با مخابره این خبر اعالم شد بر اثر این اتفاق 
یک شــهروند جان خود را از دست داد و به نوعی نخستین حادثه 

تلخ روزهای پایانی سال در مشهد رقم خورد.
مهدی رضایی، معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد در تشریح 

این خبر به قدس گفت: در ساعات پایانی جمعه شب گذشته خبر 
انفجار در یک واحد مسکونی در بلوار کالهدوز به آتش نشانی اعالم و 

در ادامه به سرعت تیم های عملیاتی به محل اعزام شدند.
همزمان با حضور آتش نشانان در محل ابتدا عملیات ایمن سازی 

کانون انفجار که طبقه دوم بود، آغاز شد.
معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد ادامه داد: در ادامه و پس 
از ورود تیم های عملیاتی به داخل واحد مسکونی مشخص شد که 
به واسطه شدت انفجار ایجاد شده یک جوان حدود ۲7 ساله در دم 
جان باخته است. همچنین شدت انفجار در محل به حدی بود که به 

شیشه ها، دیوارها و... منزل مسکونی آسیب وارد شده بود.

پاینارنجکدستیدرمیاناست
مهدی رضایی اشــاره ای هم به دلیل این حادثه تلخ کرد و در این 
زمینه گفت: آنچه در بررسی های اولیه و با توجه به مستندات موجود 
مشخص شد، انفجار مواد محترقه و نوعی ترقه دست ساز معروف 
به نارنجک دست ساز علت وقوع این اتفاق بود که با توجه به شدت 
این انفجار، اعالم نظر دقیق و قطعی نیازمند بررسی بیشتری است.

سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بیان کرد
آخرین وضعیت همسان  سازی 

حقوق بازنشستگان 

ایسنا: سرپرست ســازمان تأمیــن اجتماعی 
با اشــاره به بار مالی ۱۲ هزار میلیارد تومانی 
همسان ســازی حقوق بازنشستگان در سال 
اول گفت: طبق قانون برنامه ششــم توسعه 
دولت مکلف است همســان سازی را اجرا 
کند براین اســاس در حــال مذاکره برای 

تأمین منابع مالی هستیم.
محمدحسن زدا گفت: با کمیته مشترکی که 
بین نمایندگان بازنشستگان و تأمین اجتماعی 
تشکیل دادیم سناریوهای مختلفی را بررسی 
کردیــم و در نهایت به یک یا دو ســناریو که 

قابلیت  اجرایی باالتری دارد رسیدیم.
وی درباره ســناریوهای همســان سازی حقوق 
بازنشســتگان گفت: همسان ســازی با یک نرخ 
برای همه، همسان سازی با دو نرخ برای حداقلی 
بگیران و ســایر ســطوح، همسان سازی حقوق 
بازنشستگان با  شاغالن ازجمله این سناریوها بود. 
ولی در نهایت آنچه مورد قبول کانون بازنشستگان 

و سازمان بود یک سناریوی ترکیبی است.
زدا با اشــاره به اینکه این طرح تهیه شده و برای 
ســال اول ۱۲ هزار میلیارد تومان بار مالی دارد 
گفــت: در حال ارائه این طرح هســتیم و طبق 
قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف است آن 
را اجرایی کند. در حال مذاکره برای تأمین منابع 
مالی هستیم. به لحاظ امکانات سخت افزاری و 
نرم افزاری مشــکلی نداریم و اگر تأمین منابع 
صورت بگیــرد ظــرف دو روز آن را عملیاتی 
می کنیم. وی در پاسخ به اینکه آیا دولت قرار 
است از محل بدهی اش به تأمین اجتماعی این 
مبلغ را بپردازد و بخشی از آن را تسویه کند؟ 
گفت: خیر، ما می خواهیم که دولت کمک کند. 
همین طور که برای همســان سازی حقوق 
بازنشستگان کشــوری و لشکری کمک کرد، 
به تأمین اجتماعی هم کمــک و منابع خود 
را تزریــق کنند و اجازه دهند ما منابع خود را 
صرف گسترش و بهبود کیفیت خدمات کنیم.

معاون آموزش و پرورش عنوان کرد
گالیه از تنوع و طبقاتی کردن 

مدارس

ایســنا: رضوان حکیم زاده، معــاون آموزش 
ابتدایــی وزارت آموزش و پرورش گفت: برخی 
سیاست  گذاری های خالف سند تحول چون 
تنوع و طبقاتی کردن مدارس می  تواند عدالت 
را در فراهم کردن فرصت های خوب یاد گرفتن 

برای همه به طور یکسان فراهم نکند.
رضوان حکیم زاده گفت: تعلیم و تربیت فقط بر 
عهده وزارت آموزش و پرورش نیســت. همین 
االن تحت الشــعاع قرار گرفتن تربیت از سوی 
رســانه ملی با تبلیغات بی  رویه مؤسسات که 
حتی پیش دبستانی ها را هدف قرار داده است 
را شــاهدیم. وی با تأکید بر اینکه بدون شک 
نه حرکت شــتاب زده می  تواند کمک کند نه 
حرکت های پوپولیســتی، گفت: همین حذف 
آزمون ها که چند میلیون مشــتری داشت آیا 
کار کمی بود؟ این حرکت شروع شده است و 
می  توانیم به سمتی برویم و کم کم به دوره های 

دیگر تسری دهیم.

سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان 
بهزیستی تشریح کرد

جزئیات ثبت تخلفات 
مهدهای کودک

ایسنا: سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان 
بهزیستی آخرین جزئیات ثبت تخلفات مهدهای 

کودک تا ابتدای اسفند ماه را تشریح کرد.
منتظر شــبر با بیــان اینکه از ابتدای ســال 
تا ابتدای اســفند ماه، 95 مورد شــکایت در 
خصوص مهدهای کودک در بهزیستی ثبت 
شده است، گفت: بیشترین شکایت ها در استان 
تهران، شــکایت والدین از شــهریه مهدهای 

کودک بوده است.
وی با بیان اینکه در ســایر استان ها بیشترین 
شــکایت از مهدهای کودک در خصوص تنوع 
محتوای آموزشی و هزینه های تحمیل شده از 
سوی مهدها به خانواده بوده است، اظهارکرد: 
خانواده ها عمدتاً خواستار اجرا نشدن محتوای 

آموزشی اجباری در مهدها بوده اند.
به گفته شبر، پرداخت هزینه های فوق برنامه 
اجباری نیست و مهدهای کودک موظف هستند 
طبق بخشنامه ای که سازمان بهزیستی به آن ها 
داده اســت، در ســاعات برگزاری کالس های 
فــوق برنامه، کالس هایی بــرای کودکانی که 
نمی  خواهند در این کالس ها شرکت کنند، در 

نظر بگیرند.
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روزنامـه صبـح ایـران

بلیت قطار گران نمی شود    مشهد- قدس: مدیرعامل راه آهن جمهوری اسالمی ایران از تغییر نکردن قیمت بلیت نسبت به سال گذشته خبر داد.سعید رسولی با بیان اینکه محور خراسان اصلی ترین محور 
حمل ونقل ریلی کشور است، بیان کرد: حدود ۵۰ درصد از مسافرت های نوروزی به مقصد مشهد مقدس صورت می گیرد. وی مهم ترین ویژگی  بارز خدمات امسال راه آهن را شامل افزایش ۱۵ درصدی صندلی 

در شبکه ناوگان ریلی عنوان کرد.

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

مجاز   شفیعی  هادی  کرمان/   
استان کرمان در منطقه خشک و نیمه خشک 
کنار  در  مسئله  این  و  گرفته  قرار  کشور 
خشکسالی های اخیر، موجب نگرانی مردم 
دیار کریمان شده بود و در واقع طبیعت روی 
استان کشور  پهناورترین  از  را  خوش خود 

دریغ کرده بود.
اما امسال شاهد افزایش نزوالت آسمانی در 
این استان بودیم و این مسئله سبب شادمانی 
تمامی مردم این منطقه شــده است چراکه 
مشکل کم آبی و خشکســالی در سال های 
اخیر در جنوب این اســتان به یک معضل 
تبدیل  شده و مسلماً برای مهار این تنش آبی 

به منابع مالی قابل  توجهی نیاز است.

 حاشیه نشینی آب
خشکسالی در اســتان کرمان سبب پدیده 
نوظهوری به نام حاشیه نشــینی آب  شــده 
بود که این مورد در شهرســتان های جنوبی 
اســتان کرمان به دلیل خشکســالی های 
چندین ســاله و بهره برداری بیش  از حد از 
سفره های آب زیرزمینی پدیده آمده و مردم 
روســتاهای بدون آب به سمت روستاهای 
پرآب مهاجرت کردند. فرماندار رودبار جنوب 
از مســئله حاشیه نشینی آب 
این شهرستان  در روستاهای 
پرده برداشــت و گفت: مردم 
روستاهای فاقد آب، به سمت 
روســتاهای پر آب مهاجرت 
می کنند و این اتفاق زمینه ساز 
ایجاد آســیب های اجتماعی 
اســت.  ابوذر عطاپــور افزود: 
بــا توجه بــه کمبــود آب و 
خشکســالی های اخیر، زنگ 
در  حاشیه نشــینی  خطــر 
روستاهای دارای آب در جنوب 
کرمان به صدا درآمده و مسلماً این پدیده نادر، 

تبعات زیادی به همراه خواهد داشت.
وی به مشکالت کشــاورزان جنوب کرمان 
اشــاره و تصریح کرد: کمر کشاورزان جنوب 
کرمــان زیر بــار افت قیمــت محصوالت 
کشاورزی شکسته شده و باید از کشاورزان 

این منطقه حمایت شود. عطا پور بابیان اینکه 
کشــاورزی در جنوب کرمان باید به سمت 
صنعتی شدن تغییر نگرش دهد، گفت: رودبار 
جنوب بیشترین مشکل آب کشاورزی را در 
این مناطق دارد چراکه آبی برای کشاورزی 
نیســت؛ بنابراین رویکرد صنعتی شدن باید 

جایگزین بخش کشاورزی شود.
وی همچنین به مشکل آب آشامیدنی پنج 
شهرستان جنوبی کرمان اشاره و تصریح کرد: 
با توجه به اینکه جیرفت و عنبرآباد از ذخیره 
سد جیرفت برای بحران خشکسالی استفاده 
می کنند، تدابیر الزم برای تأمین آب پنج گنج 

جنوبی کرمان باید برنامه ریزی شود.
رئیس شــورای تأمین شهرســتان رودبار 
جنوب، طرح انتقــال آب از دریای عمان را 
به عنــوان یک  راه حل بــرای برطرف کردن 
مشکل آب پنج شهرســتان جنوبی استان 
کرمان برشمرد و گفت: امیدواریم با توجه به 
 حاد بودن مشــکل آب در این منطقه شاهد 

عملیاتی شدن این طرح باشیم.

 بهبود بارندگی
رئیس مرکز پیش بینی اداره هواشناسی 
اســتان کرمان نیز گفت: در تمام استان 
بارش ها به صورت نرمال و کمتر از نرمال 
در دو ماه اســفند و فروردین پیش بینی 
 شده، ولی نســبت به سال آبی گذشته 

شرایط طبیعتاً بهتر است.

حمیده حبیبی افزود: با بارش های ســال 
جــاری، در شــمال اســتان 21 میلیون 
از رواناب هــا به ســفره های  مترمکعــب 
زیرزمینی برگشــته اســت و طبــق آمار 
ارائه  شــده از طریق بولتن ماهانه ســایت 
هواشناســی، 23 شهر اســتان کرمان، در 
بازه زمانی اول مهر امسال )شروع سال آبی 
جدید( تا اول اســفندماه از نزوالت خوبی 

بهره  مند بوده اند.

 کمبود آب های زیرزمینی
مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان 
نیز گفت: باوجود اینکه بارش های امســال 
مطلوب بوده، هنوز 700 میلیون مترمکعب 

آب های زیرزمینی دچار کمبود هستند. 
مهدی رجبی زاده با بیان اینکه امســال از 
محل صندوق توسعه ملی اعتبار 25 میلیارد 
تومان به این کار تعلق  گرفته است، افزود: 
بندهای آبخیزداری پروژه هایی هستند که 
در مســیر رودخانه، دشت و مکان هایی از 
این  دست ســاخته می شوند تا سرعت آب 
را کم کنند و درنتیجه هنگامی  که سرعت 
حرکت آب کم شد، آب بهتر به سفره های 

آب زیرزمینی نفوذ می کند. 
وی ادامــه داد: در ســال جــاری از محل 
صندوق توســعه ملی 27 حوزه آبخیز در 
14 شهرســتان برای عملیات های مختلف 
آبخیزداری تعریف و اجرا شــده که عمده 

این فعالیت ها از مهرماه امسال شروع شده 
و تــا پایان دی ماه تمام  شــده اند و حاصل 
این عملکرد ها ســاخت 512 سازه در 14 
شهرســتان بوده که خشکه چین، گابیون، 
بندهای سنگی، مالتی و خاکی نمونه هایی 

از این طرح ها هستند. 
رجبی زاده بیان کرد: دستاورد این فعالیت ها 
مدیریــت 21 میلیون مترمکعــب رواناب 
بوده که با کمک این سازه ها سرعت حجم 
بارشــی کم، رســوب آب گرفته و آب وارد 

سفره های زیرزمینی شده است.
رجبــی زاده ادامه داد: در واقــع با انجام 
 300 حــدود  آبخیزداری،  فعالیت هــای 
هزار مترمکعب رســوب رواناب ها کنترل 
 21 از  مترمکعــب  میلیــون   6 و  شــد 
میلیون مترمکعب رواناب ها به سفره های 

زیرزمینی نفوذ پیدا کرد. 

 کنترل سیالب 
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری 
جنوب کرمان گفــت: در بارندگی روزهای 
اخیر در شهرستان های جنوبی 750 سازه 
از پروژه هــای آبخیــزداری و آبخوان داری 
آبگیری شــد که نقش بزرگــی در کنترل 
ســیالب، تغذیه سفره های زیرزمینی و نیز 

کنترل رسوب داشته است. 
محمدحســن کردســتانی افزود: با توجه 
به بررســی های صــورت گرفتــه در پی 
بارندگی های 22 و 23 بهمن ماه امســال، 
135 میلیون مترمکعب کنترل ســیالب، 
حدود 18 میلیــون مترمکعب میزان نفوذ 
آب به ســفره های زیرزمینی و حدود چهار 
میلیون مترمکعب کنترل رسوب انجام شده 
و خوب است بدانیم پروژه های آبخیزداری 
و آبخــوان داری فواید بســیاری دارند که 
در نهایت موجب کاهش آثار خشکســالی 

می شوند.
وی اظهار داشــت: برای رونق کشــاورزی 
و ذخیــره آب از محل اعتبــارات صندوق 
توسعه ملی و به دستور مقام معظم رهبری، 
اعتباری افزون بــر 7000 میلیارد ریال به 

این پروژه ها اختصاص  یافته است.

به دلیل نزول رحمت الهی 

امید به زندگی در روستاهای کرمان جوانه زد 

ایجاد نمایشگاه دائمی سنگ کشور در قم
قم-فارس: رئیس خانه معدن اســتان قم 
گفت: این اســتان در شاهراه ارتباطی کشور 
قرار دارد و به دنبال ایجاد نمایشــگاه دائمی 

سنگ کشور در قم هستیم. 
صابر عمو رســولی اظهار کرد: این اســتان 
باوجود مساحت کوچک، ذخایر معدنی قابل 
 توجهی دارد، به عنوان مثال معدن منگنز قم 
در خاورمیانه بی نظیر است، این استان از ذخایر آهن و طال در معادن خود نیز برخوردار 
اســت. وی ادامه داد: به مسئله اکتشاف معدن در کشور بی توجهی شده است، انتظار 
داریم که وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به این مسئله توجه کند تا شاهد وضعیت 

اکتشافات بیشتری در بخش معدن باشیم.
رئیــس خانه معدن اســتان قم افزود: بایــد پهنه های معدنی آزاد شــوند و راه برای 
سرمایه گذاران در این بخش کوتاه شود، به دلیل اینکه اکتشاف معادن جدیدی نداریم، 

در زمینه استخراج معادن نیز دچار رکود شدیم.
عمو رســولی با اشاره به مشکالت معدن داران استان قم اظهار کرد: مستهلک شدن 

ماشین آالت ازجمله مشکالت این معدن داران است.
وی استان قم را ازجمله قطب های سنگ های ساختمانی دانست و خاطرنشان کرد: این 
استان در شاهراه ارتباطی کشور قرار دارد و به دنبال ایجاد نمایشگاه دائمی سنگ کشور 

در قم هستیم که نیازمند اهتمام مدیران ملی و استانی است.

گوجه فرنگی کاران هرمزگان پشت چراغ قرمز صادرات
بندرعباس- قدس:  جمعی  از گوجه فرنگی 
کاران هرمزگانی با حضور در مقابل استانداری 
هرمزگان خواســتار تجدیدنظــر دولت در 
خصوص صادرات ایــن محصول به خارج از 

کشور شدند. 
گوجه فرنگی کاران هرمزگان صبح روز شنبه با 
حضور در مقابل استانداری هرمزگان خواستار 
تصمیم دولت در خصوص تجدیدنظر در تصمیم ممنوعیت صادرات این محصول به 
خارج از کشور شدند. نماینده کشاورزان معترض در این رابطه گفت: کارخانه داران رب 
گوجه فرنگی و گلخانه داران این محصول با البی گری خود مانع از صادرات محصولمان 
به خارج از کشــور شده اند. رضا اخالصی با بیان اینکه کارخانه داران رب گوجه فرنگی 
و گلخانــه داران این محصول، گوجه فرنگی را با قیمت مفت از کشــاورزان هرمزگانی 
می خرند، تصریح کرد: در استان های بوشهر و کرمان صادرات محصول گوجه فرنگی باز و 

مشکلی وجود ندارد، اما تا نوبت به هرمزگان رسید، صادرات ممنوع شد.
نماینده کشــاورزان معترض با اشاره به اینکه در زمان برداشت محصول گوجه فرنگی 
در استان بوشهر هم دولت تصمیم به ممنوعیت صادرات داشت، اما حمایت مسئوالن 
استانی مانع از این کار شد، اظهار کرد: مسئوالن استان هرمزگان صدای ما را نمی شنوند 

و هرچه تالش و رایزنی کردیم تنها به جمله »پیگیری می کنیم« بسنده می کنند.
اخالصی با بیــان اینکه تنها به گلخانه داران مجوز صادرات محصول می دهند، عنوان 
کرد: 20 هزار گوجه فرنگی کار هرمزگانی نیز با این اقدام دولت در حال ضرر هستند 
به گونه ای که محصول گوجه فرنگی که پای کشــاورزان 2200 تومان هزینه در بردارد 
به قیمت 1400 تومان از آن ها خریداری می شــود، امــا در بازار بین 3000 تا 4000 
تومان فروخته می شود. وی با اشاره به اینکه برخی دالالن گوجه فرنگی را از کشاورزان 
هرمزگانی خریداری و به اسم محصول گلخانه ای صادرات می کنند، اضافه کرد: برخی از 
کشاورزان با توجه به پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی با استفاده از بذر صادراتی با طرف 
عراقی برای تهیه محصول مورد نیاز اقدام کرده، اما اکنون نمی توانند این محصولی که 

بازار داخلی ندارد را صادر کنند.
اخالصــی در پایان بابیان اینکه تنها به امید اندک توجهی از ســوی مســئوالن 
اســتان، در مقابل اســتانداری هرمزگان حاضر شــدیم، اظهار کرد: در روزهای 
گذشــته با حضور وزیر کشور در استان هرمزگان خواستار صحبت پنج دقیقه ای 
 با وی شــدیم که متأســفانه مسئوالن اســتان مانع از تحقق این دیدار شدند تا 

وزیر کشور پای صحبت کشاورزان بنشیند.

۹۰۰۰ خادم افتخاری 
در جمکران آماده خدمت رسانی

قم- ایسنا: مســئول مرکز خادمان افتخاری 
مسجد مقدس جمکران گفت: 4125 نفر خادم 
در بخش آقایــان و 3000 خــادم بانو در حال 
فعالیت هستند که تعداد 1935 نفر خادمیار در 

ایام ویژه و خاص به این تعداد اضافه می شود. 
سید حسین موسوی رابطی عنوان کرد: به دلیل 
تقارن ایام نوروز با ایام میالد ائمه)ع( در ماه رجب 
و همچنیــن نزدیک بودن ماه مبارک شــعبان 
و میالد صاحب الزمان)عج(، زائران و مشــتاقان 
مســجد جمکران نسبت به ســال های گذشته 
افزایش بیشــتری خواهند داشت، بنابراین این 
امر، مستلزم خدمات رسانی بیشتر و به کارگیری 

نیروی خادمان بیشتری است.
وی بابیان اینکه ضروری است تا تمام واحدهای 
مســجد مقدس جمکران از بیشــترین نیروی 
خادمان خود برای خدمات رســانی مطلوب به 
زائران اســتفاده کنند، گفــت: هم اکنون تعداد 
3000 خانم به عنوان خادمین افتخاری مسجد 
جمکران مشغول خدمت رسانی به زائران هستند، 
همچنین تعداد 800 خانم به عنوان خادمیار به 
خادمان افتخاری خانم، در مسجد جمکران بویژه 
در ایام خاص همچون نوروز و میالد ائمه)ع( که 
مســجد جمکران میزبان تعداد زیادی از زائران 

است، خدمت رسانی می کنند.
مسئول مرکز خادمان افتخاری مسجد مقدس 
جمکران بیان کرد: به  طور کلی، تعداد 4125 نفر 
به عنوان خادم در بخش آقایان فعالیت می کنند 
که تعداد 1135 نفر خادمیار در ایام ویژه و خاص 
به این تعداد افزوده  شده و در خدمات رسانی به 

زائران کمک می کنند.
موســوی رابطی اظهار کرد: امسال، پس از ایام 
تعطیالت نوروز، دهه مهدویت آغاز خواهد شد و 
این مطلب به این معناست که تمامی بخش های 
مسجد جمکران در نخســتین ماه سال 98، از 
بیشترین نیرو و ظرفیت خود باید استفاده کند، تا 

مطلوب ترین خدمات به زائران ارائه شود.

در بارندگی 
روزهای اخیر در 
شهرستان های 
جنوبی 75۰ سازه 
از پروژه های 
آبخیزداری و 
آبخوان داری 
آب گیری شد

بــــــــرش

میهن

خبر

خبر

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009507 -1397/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــدانگ  ــنامه 0720425085 صادره از تربت جام در شش ــماره شناس ــاى ابراهيم قادرى جهان آبادى فرزند امير بش آق
يكباب منزل به مساحت 161,35 متر مربع پالك 173 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد 
ــهم االرثى سالم خرم نيا) و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــمتى از مالكيت نورمحمد بيچاره (س خريدارى از محل قس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9718008
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/26

مهدى حسين زاده
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009472 -1397/11/28 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــنامه 200 صادره از تايباد در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت  ــماره شناس آقاى حامد رمضانى فرزند محمدعلى بش
ــمتى  ــتان تايباد خريدارى از محل قس ــهد شهرس 27,25 متر مربع پالك 234 فرعى از 251 اصلى واقع بخش 14 مش
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو  ــت و قس از مالكيت فيض محمد محمدپرس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9718011
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/26

مهدى حسين زاده
كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009483 -1397/11/29 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره شناسنامه 1 صادره از تايباد در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 130  ــين بش آقاى مهدى گنابادى فرزند حس
متر مربع پالك 3428 فرعى از 251 اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل تمامت مالكيت 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــاعى متقاضى و قس مش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــيد ، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9718012
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/26

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306015009549 -1397/12/07 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى رضا بابركت به شناسنامه شماره 152 كد ملى 0749892218 صادره فرزند حسن در ششدانگ يكباب دامدارى 
به مساحت 1208 متر مربع پالك شماره 77 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از 
محل قسمتى از مالكيت على اصغر بابركت و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9718013
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/12/11 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/12/26

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره    139760322002003588 مورخ 97/10/29 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض 
ــدانگ عرصه يكباب  ــنامه  23100 صادره از زابل در شش ــماره شناس متقاضى آقاى مهدى بزازيان فرزند غالمرضا بش
منزل  به مساحت 204/40 متر مربع پالك 223 فرعى از 1- اصلى  واقع در بخش دو سيستان خريدارى عرصه طبق 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــند قطعى 38093 مورخ 1396/12/07 دفترخانه 35 زابل محرز گرديده اس س

ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  ــار  آگهى مى ش دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند . بديهى اس

خواهد شد .آ-9717999    م الف: 1875
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/12/26
مهدى پهلوانروى- رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره    139760322002003605 مورخ 97/10/30 هيئت اول موض ــر راى ش براب
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض 
ــعود بزازيان فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه  184 صادره از زابل در ششدانگ عرصه يكباب منزل   متقاضى آقاى مس
به مساحت 200 متر مربع پالك 223 فرعى از 1- اصلى  واقع در بخش دو سيستان خريدارى عرصه طبق سند قطعى 
ــالع عموم مراتب در دو نوبت  ــت. لذا به منظور اط ــورخ 1396/12/07 دفترخانه 35 زابل محرز گرديده اس 38092 م
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــار  آگهى مى ش به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند . بديهى اس

شد.9718004 م الف: 1874
تاريخ انتشار نوبت اول:شنبه 1397/12/11

تاريخ انتشار نوبت دوم:يكشنبه 1397/12/26
مهدى پهلوانروى- رئيس ثبت اسناد امالك زابل

اداره كل ثبت اسناد و امالك سيستان و بلوچستان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زابل

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره   139760322002003788 مورخ 1397/11/18   هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك زابل تصرفات مالكانه بال معارض 
ــنامه 4750 صادره از زابل در ششدانگ يكباب منزل به  ــماره شناس ــت  فرزند ناصر بش متقاضى خانم مه لقاء شاهدوس
ــتان  خريدارى از مالك رسمى  ــمتى ازپالك 510 - اصلى  واقع در بخش يك سيس ــاحت  249/26متر مربع  قس مس
ــت ذيل ثبت 228 صفحه 118 دفتر 2 محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــين شاهدوس آقاى حس
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند  ــار  آگهى مى ش دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه هاى كثيراالنتش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد ، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند . بديهى اس

خواهد شد .9718007           م الف: 1871
تاريخ انتشار نوبت اول: 1397/12/11
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1397/12/26

مهدى پهلوانروى- رئيس ثبت اسناد امالك زابل

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى 
و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 

هيئت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى تشكيلى 
طبق قانون مذكور را براساس گزارش كارشناسان و به استناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 

ــه 1397114430001001263 خانم فاطمه  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139760330001019676 مرب 1ـ رأى ش
ــمتى از پالك شماره  ــبت به قس ــاحت 160 متر مربع نس ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س طالبى فرزند عباس در شش
ــمى به شماره 31072 مورخ 97/7/29 دفتر  ــند رس 10530 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

خانه 112 قم داراى مالكيت مى باشد.(م الف 5570)
ــه 1397114430001000980 آقاى على  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001019610 مرب 2ـ رأى ش
ــدانگ 125/22 متر مربع  ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت شش ــه دانگ مشاع از شش ــن در س خانچرلى فرزند حس
نسبت به قسمتى از پالك شماره 11003 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت مشاعى 
ــورخ 93/3/24 دفترخانه 12 قم داراى مالكيت  ــند قطعى 148834 م ــادره در دفتر 297 صفحه 208 به موجب س ص

مى باشد. (م الف 5571)
3ـ رأى شماره 139760330001020155 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001000981 خانم اكرم شازده 
ــاحت ششدانگ 125/22 متر مربع  ــاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمس ــه دانگ مش احمدى فرزند مرادعلى در س
نسبت به قسمتى از پالك شماره 11003 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت مشاعى 
ــورخ 93/3/24 دفترخانه 12 قم داراى مالكيت  ــند قطعى 148834 م ــادره در دفتر 297 صفحه 208 به موجب س ص

مى باشد. (م الف 5572)
ــه 1397114430001000921 آقاى محمود  ــوط به پرونده كالس ــماره 139760330001018343 مرب 4ـ رأى ش
حاصليان قمى فرزند مرادحاصل در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 86/53 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك 
شماره 11574 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند رسمى به شماره 21382 مورخ 35/5/12 

دفتر خانه 16 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5573)
ــماره 139760330001018342 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001000922 محمدحاصليان  5- رأى ش
قمى فرزند مسيب در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 78/8 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره 11574 
اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند رسمى به شماره 26113 مورخ 89/5/6 دفتر خانه 29 قم 

داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5574)
ــه 1396114430001000492 آقاى سيدعلى  ــماره 139660330001014585 مربوط به پرونده كالس 6- رأى ش
ــاحت ششدانگ 131 متر  ــاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمس ــيدبابا در سه دانگ مش ــى كارى فرزند س ميرداداش
ــمتى از پالك شماره 3967/43 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه  ــبت به قس مربع نس

ــين فاطمى قمى صادره در دفتر 108 صفحه 1 خريدارى  ــطه از تقى فاطمى قمى احدى از وراث حس عادى مع الواس
كرده است. (م الف 5635)

ــه 1396114430001000493 خانم رقيه قلى  ــماره 139660330001014587 مربوط به پرونده كالس 7- رأى ش
ــاختمان بمساحت ششدانگ 131 متر مربع  ــاع از ششدانگ يك باب س ــه دانگ مش زاده آغوزى فرزند جعفرقلى در س
نسبت به قسمتى از پالك شماره 3967/43 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى 
ــين فاطمى قمى صادره در دفتر 108 صفحه 1 خريدارى كرده  ــطه از تقى فاطمى قمى احدى از وراث حس مع الواس

است. (م الف 5644)
ــه 1396114430001000474 آقاى رضا نيكو  ــماره 139760330001011943 مربوط به پرونده كالس 8- رأى ش
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 150 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره  ــم در شش صحبت قمى فرزند قاس
ــطه از محمودآقا محمدبيگى صادره در دفتر 33  10435 اصلى واقع در بخش يك ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس

صفحه 224 خريدارى كرده است. (م الف 5636)
ــه 1397114430001001031 آقاى محمود  ــوط به پرونده كالس ــماره 139760330001019372 مرب 9- رأى ش
ــاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 319/03 متر مربع  ــه اى فرزند غالمرضا در سه دانگ مش شيش
ــمى به شماره 23940 مورخ  ــماره 10626 اصلى واقع در بخش يك ثبت قم سند رس ــمتى از پالك ش ــبت به قس نس

76/3/4 دفتر خانه 21 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5637)
ــه 1397114430001001032 خانم فرشته  ــماره 139760330001019798 مربوط به پرونده كالس 10- رأى ش
ــحاقى فرزند سيدحسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 319/03 متر مربع  اس
ــمى به شماره 23940 مورخ  ــماره 10626 اصلى واقع در بخش يك ثبت قم سند رس ــمتى از پالك ش ــبت به قس نس

76/3/4 دفتر خانه 21 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5638)
11- رأى شماره 139760330001020149 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001189 آقاى سيداحمد 
ــاختمان بمساحت 150 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره 1  ــدانگ يك باب س منتظرى نيا فرزند رضا در شش
ــماره 68572 مورخ 89/4/13 و 82663 مورخ  ــمى به ش ــند رس فرعى از 11152 اصلى واقع در بخش يك ثبت قم س

95/2/19 دفتر خانه 21 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5639)
ــماره 139760330001003929 مربوط به پرونده كالسه 1396114430001000090 آقاى ابوالفضل  12- رأى ش
ــاحت 103/34 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك  ــدانگ يك باب ساختمان بمس ــينى نژاد فرزند غضنفر در شش حس
ــند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 66 صفحه 518 به  ــماره 5 فرعى از 10330 اصلى واقع در بخش يك ثبت قم س ش

موجب سند قطعى 17962 مورخ 53/12/29 دفتر خانه 14 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5640)
ــه 1393114430001001174 خانم فاطمه  ــماره 139760330001019323 مربوط به پرونده كالس 13- رأى ش
ــاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ششدانگ 134/71 متر مربع  ــه دانگ مش غفارى ايرانى فرزند على در س
نسبت به قسمتى از پالك شماره  1 فرعى از 10295 اصلى واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه 
ــن- ام البنين-اعظم- طاهره- فاطمه- اشرف- عذرا همگى صدرآبادى فرزندان  ــطه از محمد-محمدحس عادى مع الواس

زهرا سليمانى منفرد احدى از وراث اصغر سليمانى منفرد خريدارى كرده است. (م الف 5641)
ــماره 139760330001019788 مربوط به پرونده كالسه 1393114430001001410 آقاى باقر صدر  14- رأى ش
آبادى يزدى فرزند حسين در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان به مساحت ششدانگ 134/71 متر مربع 
نسبت به قسمتى از پالك شماره  1 فرعى از 10295 اصلى واقع در بخش 1 حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه 
ــن- ام البنين-اعظم- طاهره- فاطمه- اشرف- عذرا همگى صدرآبادى فرزندان  ــطه از محمد-محمدحس عادى مع الواس

زهرا سليمانى منفرد احدى از وراث اصغر سليمانى منفرد خريدارى كرده است.(م الف 5642)
ــماره 139760330001019025 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001287 خانم منصوره  15- رأى ش
ــاحت 48/90 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س پاك دامن فرزند خداوردى در شش
شماره 10340 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از على اكبر قرائى 

از سند قطعى 7527 دفتر 20 قم خريدارى كرده است. (م الف 5643)
ــه 1397114430001000619 آقاى يحى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139760330001019671 مرب 16- رأى ش
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 122/20 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره  ــاپورى فرزند محمد در شش ش
ــطه از  ــك اداره يك قم مبايعه نامه عادى مع الواس ــش يك حوزه ثبت مل ــع در بخ ــى واق ــى از 11135 اصل 220 فرع

محمدجواد قريشى صادره در دفتر 225 صفحه 53 خريدارى كرده است. (م الف 5694)
17- رأى شماره 139760330001020285 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001173 آقاى محمدرضا 
ذاكريان بيدگلى فرزند جواد در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 156 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره 
ــماره 128259 مورخ  ــند قطعى به ش ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ــى از 11518 اصل 1 فرع

95/12/22 دفتر خانه 9 قم داراى مالكيت مى باشد.(م الف 5695)
ــه 1397114430001001120 آقاى هادى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139760330001020261 مرب 18- رأى ش
باقرى نصرآبادى فرزند عباس در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 151/34 متر مربع 
ــماره 11191 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى  ــمتى از پالك ش ــبت به قس نس
مع الواسطه از مهدى ونائى و محسن يزدان پناه  به موجب سند رسمى به شماره 47434 مورخ 96/12/13 دفترخانه 

29 قم خريدارى كرده است. (م الف 5779)
ــه 1397114430001001118 آقاى مهدى  ــماره 139760330001020200 مربوط به پرونده كالس 19- رأى ش
ونائى فرزند على اصغر در دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت ششدانگ 151/34 متر مربع نسبت 
ــمى به شماره  ــند رس ــماره 11191 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ــمتى از پالك ش به قس

47434 مورخ 96/12/13 دفترخانه 29 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5780)
ــه 1397114430001001119 آقاى محسن  ــماره 139760330001020259 مربوط به پرونده كالس 20- رأى ش
ــاحت ششدانگ 151/34 متر مربع  ــاع از ششدانگ يك باب ساختمان بمس ــين در دو دانگ مش يزدان پناه فرزند حس
نسبت به قسمتى از پالك شماره 11191 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند رسمى به شماره 

47434 مورخ 96/12/13 دفترخانه 29 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5781)
21- رأى شماره 139760330001020180 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001125 خانم ايمان قائم 
مقامى نجفى فرزند سيد مهدى در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 92/22 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك 
ــند رسمى به شماره 24354 مورخ 97/6/4  ــماره 10303 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ش

دفترخانه 40 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5782)
ــه 1397114430001001215 سيدمحسن  ــماره 139760330001018901 مربوط به پرونده كالس 22- رأى ش
حسينى فرزند سيد محمود در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 100 متر مربع نسبت به قسمتى از پالك شماره 
ــمى به شماره 171285  ــند رس ــماره 3 فرعى از 10473 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س ش

مورخ 91/4/17 دفترخانه 3 قم داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5783)
ــند مالكيت رسمى  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص 
ــار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتش ــته باش ذينفع اعتراضى داش
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و  ــليم و رس منطقه يك قم تس
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند 

بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس) آ-9718065
تاريخ انتشارنوبت اول: 1397/12/11

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1397/12/26
محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى
 و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيئت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــه 1393114430002000111 مهدى اكبرى  ــماره 139760330002032599 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــده بمساحت 117/18 متر مربع پالك  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند محمد در قس
ــند رسمى/ سند مالكيت مشاعى برابر  ــماره 5 فرعى از 1876 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

سند 2030708-97/10/25 داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5779)
2- رأى شماره 139760330002034159 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002000030 على رضا اردكانى 
فرزند محمدرضا در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 139/15 متر مربع پالك 
ــمى/ سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره 152 فرعى از 2607 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س ش

داراى مالكيت مى باشد. (م الف 5784)
ــه 1397114430002001023 احد رستموند  ــماره 139760330002034025 مربوط به پرونده كالس 3- رأى ش
آالنق فرزند ابوالفضل در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 114 متر مربع پالك 
ــيد مرتضى ساجدى  ــطه از س ــماره 74 فرعى از 1942 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس ش

فوجه و ذكريا اقدسى فوجره خريدارى كرده است. (م الف 5785)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)آ-9718063
تاريخ انتشارنوبت اول:  1397/12/11     تاريخ انتشارنوبت دوم:  1397/12/26

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول 
به موجب دادنامه 9709975170100816 صادره از شعبه دوم حقوقى تايباد محكوم عليه عبداله قاسمى محكوم است 
به پرداخت مبلغ 1/421/600/000 بابت اصل خواسته در حق رحمت عليمرادى و مبلغ 71/080/000 ريال بابت نيم 
ــماره 970503 كه بابت بدهى اموزشگاه تعليم رانندگى پايه سوم شهرستان  ــر در حق دولت در پرونده اجرايى ش عش
ــى 2/843/200/000 ريال برآورد گرديده است بدينوسيله جهت فروش شروع مزايده  ــر كه با نظر كارشناس تايبادياس
ــاعت 10 الى 11 روز شنبه 1398/1/17 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از  س
قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد. الزم به ذكر است اوال ٪10 
ــد در  ــپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان س
صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد .ثانيا 
با توجه به اينكه تاييد نهايى احراز شرايط خريدار با راهور استان و كميسيون خدمات ترافيك مى باشد تأييد مزايده و 

خريد منتهى به آن صرفا با تاييد آن راهور خواهد بود. تاريخ انتشار : 97/12/26  آ-9718754
امين اله همه چيز فهم رودى

مدير اجراى مدنى تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى مجتبى شيخى داراى شناسنامه شماره 0748526749 به شرح دادخواست به كالسه 970420 از 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حسن شيخى كاريزى به شناسنامه  ــورا درخواس اين ش
ــه و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــگاه دائمى خود بدرود زندگى گفت ــخ 1397/11/01 در اقامت 0731526821 در تاري

منحصر است به : 
1- خيرى طغانى به شماره ملى 0749427167 فرزند مختار مادر متوفى 

2- صفيه كاظمى فرد به شماره ملى 0749519142 فرزند غالم حسين همسر متوفى 
3- مريم عباسى مشهدريزه ئى به شماره ملى 0748526560 فرزند قدير همسر متوفى 

4- مجتبى شيخى به شماره ملى 0748526749 فرزند حسن فرزند متوفى 
5- نصرت شيخى كاريزى به شماره ملى 0749572310 فرزند حسن فرزند متوفى

6- مصطفى شيخى كاريزى به شماره ملى 0740197177 فرزند حسن فرزند متوفى
7- على شيخى كاريزى به شماره ملى 0740654721 فرزند حسن فرزند متوفى

8- فاطمه شيخى كاريزى به شماره ملى 0740795856 فرزند حسن فرزند متوفى
9- اميرمحمد شيخى كاريزى به شماره ملى 0741067943 فرزند حسن فرزند متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش هر كس

اال گواهى صادر خواهد شد. آ-9718755
تاريخ انتشار : 1397/12/26 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه 2 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى محمد پيك فلك داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به كالسه 4/970240ح از اين شورا 
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان شيرعلى پيك فلك به شناسنامه 262 در تاريخ 

1394/08/21 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- زهرا محبوبى بهلولى فرزند شيراحمد به ش ش 268 متولد 1345/8/1 همسر متوفى 

2- محمد پيك فلك فرزند نظر محمدم به ش ش 4 متولد 1324/7/9 برادر متوفى 
3- ظريف پيك فلك فرزند نظر محمد به ش ش 15 متولد 1329/5/9 برادر متوفى 

4- صاحبجان پيك فلك فرزند نظر محمد ب ش ش 3 متولد 1327/1/1 خواهر متوفى 
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال 

گواهى صادر خواهد شد.    تاريخ انتشار : 1397/12/26  آ-9718756
حسن رضائى منفرد  / قاضى شورا شعبه 4 شوراى حل اختالف شهرستان تايباد
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

مصباحی مقدم: نباید افکار عمومی را بازیچه سیاست بازان قرار داد   فارس: مصباحی مقدم با تأکید بر اینکه نباید افکار عمومی را بازیچه سیاستبازان قرار داد و در مخالفت یا موافقت نسبت به این 
دو کنوانسیون در افکار عمومی موج ایجاد کرد،  گفت: تحت فشار قرار دادن اعضای مجمع برای مخالفت یا موافقت صحیح نیست و مراد من از مصاحبه اخیرم این بود، ولی برخی برداشت نادرستی از آن ارائه دادند. 

عقیده من آن نیست که مردم حق اظهارنظر درباره مسائل کشور را نداشته باشند، من به پیچیدگی های تحلیل این دو کنوانسیون اشاره کردم.

چرااجرایخواستههایFATFروشهایدورزدنتحریمراکورمیکند؟
اعتراف آمریکایی ها به استفاده ابزاری 

از قوانین پولشویی و مبارزه مالی با تروریسم
سیاست: مارشال بیلینگزلی، دستیار وزیر خزانه داری آمریکا که از تیرماه سال 97 
تا تیرماه سال بعد، ریاست FATF را بر عهده دارد، در اظهارنظرهای متعددی در دو 
سال اخیر، از ظرفیت های گروه ویژه اقدام مالی برای اعمال مؤثر تحریم های بانکی 
آمریکا نام برده است. از آنجا که قرار است در نخستین جلسه در سال 98، الیحه 
الحاق به کنوانســیون »مقابله با جرایم سازمان یافته در سطح فراملی« موسوم به 
پالرمو، در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گیرد، جا دارد تا اعضای 
مجمع با مالحظه موارد فوق، درباره این الیحه تصمیم گیری کنند. بیلینگزلی در 
جلســه کنگره آمریکا در تاریخ ۳۰ نوامبر ۲۰۱7 )9 آذر ۱۳9۶( پیش از شــروع 
پرسش و پاسخ، در بخش هایی از بیانیه خود گفته بود: »دالیل متعددی وجود دارد 
که منجر شده است تحریم های آمریکا علیه ایران به طور مؤثر اعمال شود و دارای 
آثار ماندگار باشد. ما ابزارهای متعددی را علیه شبکه زیرزمینی نظام مالی بین المللی 

که بستر مناسبی برای فعالیت های مالی غیرمشروع است، به کار گرفته ایم.
 ابزارهای ما قادر است که فعالیت های غیرمشروع را شناسایی کرده و با آن ها مقابله 
کند. در طول سالیان گذشــته، ما به طرز خستگی ناپذیری کار کرده ایم تا همه 
کشورها، الزامات شفافیت مالی را تقویت و اجرا کنند. ما به وسیله رژیم های مبارزه 
با پولشویی و تأمین مالی تروریسم )AML.CFT( و استانداردهای FATF، در 
سراســر جهان و کار کردن با دیگر کشورها، برای اطمینان از اینکه این الزامات به 
طرز محکم و یکپارچه اجرا می شود، محیطی فراهم کرده ایم که تحریم های سازمان 
ملل بر افراد و نهادهای هدف، تأثیر واقعی می گذارد. در این راستا، مؤسسات مالی 
در سراسر جهان به طور ارادی، مشتریان و تراکنش های خود را مطابق با فهرست 

تحریمی آمریکا پایش می کنند«.
وی سپس در بخش پرسش و پاسخ درباره اینکه »ایران به تالش خود برای دور زدن 
تحریم هــای آمریکا ادامه می دهد، چه راهکاری دارید« گفته بود: »در زمینه حفظ 
فشارها بر حکومت ایران، یکی از کارهایی که آن ها )ایرانی ها( باید انجام دهند این 
است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم 
پاسخگو باشند. آن ها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین 
را اگر داشــتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آن ها این چارچوب قانونی را ندارند و ما 
آن قدر اصرار می کنیم تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه 
بخش مالی آن ها اقدامات مقابله ای انجام دهیم«. وی همچنین در تاریخ ۲۱ آگوست 
۲۰۱8 )۳۰ مرداد ۱۳97( درباره اینکه چه کنیم تا تحریم های آمریکا علیه کشور 
روســیه دارای تأثیر حداکثری باشد، گفته بود: »برای مقابله با رفتارهای غیرقابل 
تحمل روســیه در قبال منافع ملی ما، از ابزارهای متعددی استفاده کرده ایم.... در 
برابر رفتارهای مالی غیرمشروع روسیه، که شامل نادیده گرفتن تحریم های جهانی 
علیه دو کشــور ایران و کره شمالی می شود، ما تقویت رژیم های AML.CFT را 
در سراسر جهان دنبال می کنیم. آمریکا به طرز فعاالنه، یکی از اولویت های امسال 
FATF را مقابلــه با تأمین مالی اشــاعه ای قرار داد تا فضای مالی جهانی را علیه 
تأمین و تجهیز لوازم تسلیحات هسته ای و ابزارهای تحویل آن ها یعنی موشک های 
نظامی سخت تر کند. این امر منجر می شــود که فعالیت بازیگران روسی در این 

زمینه محدودتر شود«. 
 وی ســپس در جلســه دیگری در تاریخ ۱۳ ســپتامبر ۲۰۱8 )۲۲ شهریور 
۱۳97( در جلسه اســتماع کنگره به منظور توضیح اقدامات تحریمی آمریکا 
علیه ایران از زمان خروج این کشــور از برجام، می گوید: »ما عالوه بر اقدامات 
تحریمی خود که منجر به خروج صدها شــرکت خارجی از ایران شده است، 
به صورت دوجانبه و چندجانبه، در حال تقویت رژیم های مبارزه با پولشــویی 
و تأمین مالی تروریسم )بخوانید اســتانداردهای FATF( در جاهایی که در 
معــرض جریانات مالی ایران قرار دارد، هســتیم. این امر منجر می شــود تا 
روش های دور زدن تحریم توســط ایران محدود شود«.همگی این موارد نشان 
می دهــد که FATF ابزار قدرتمندی برای کشــور آمریکا در اعمال تحریم و 

منزوی نمودن اهداف تحریمی آمریکاست.
 در واقع آمریکایی ها با اســتفاده از اجرای استانداردهای FATF درصدد این 
هســتند تا مســیرهای دور زدن تحریم ها )امری که از نگاه آن ها فعالیت های 

غیرمشروع تلقی می شود( کور شود.

 سیاست/ بهنام منصورزاده  با گذشت سه روز از پایان 
سفر رئیس جمهور ایران به کشور عراق، اظهار نظرهای مقامات 
آمریکایی در مورد این سفر همچنان ادامه دارد. »برایان هوک« 
نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور ایران روز گذشته 
در گفت وگو با شبکه الحره عراق، بار دیگر ایران را به »بی ثبات 
کردن« منطقه متهم کرد و سفر اخیر رؤسای جمهور ایران و 

آمریکا به عراق را »مقایسه ای نادرست« دانست.
هــوک در ادامه با طرح این ادعا که ایران به دنبال بی ثباتی در 
منطقه است و قصد حمایت از مردم عراق را ندارد، مدعی شد 
که فکر نمی کند رئیس جمهور ایران در سفر اخیر به عراق در 

دور زدن تحریم ها موفقیتی بدست آورده باشد!
دســتیار ویژه ترامپ در امور ایران که کشورش زمانی عراق 
را تحت اشــغال خود داشت، مدعی شــد، آمریکا خواستار 
عراقی آزاد و مســتقل اســت، اما ایران چنین هدفی ندارد! 
هوک همچنین شبکه بانکی ایران را »سیاه« نامید و مدعی 
شد که ایران بودجه دفاعی و بودجه سپاه را کم کرده و این 

نتیجه تحریم های آمریکاست.

 مقایسه دو سفر
دکتر حســن روحانی ۲۲ اسفند ماه از سفر سه 
روزه خود به کشــور عراق بازگشــت و این سفر 
برخالف بسیاری از سفرهای اروپایی وی، منافع 
گســترده اقتصادی و سیاســی برای جمهوری 

اسالمی ایران به همراه داشت.
در پایان این سفر سه روزه بیانیه مشترکی از سوی 
مسئوالن بلندپایه هر دو کشور صادر شد که نشان 
دهنده عزم جدی آن ها بر ضرورت تعمیق روابط 
متقابل است. این سفر از همان ابتدا تحت پوشش 
گسترده رســانه های عراقی و جهانی قرار گرفت 
و مخابره اخبار توافق های پیاپی هر دو کشــور، 
خشم مقامات کاخ سفید و اپوزیسیون را با خود 
به همراه داشت. اما دلیل اصلی این خشم فزاینده 
را می توان در مقایســه سفرهای جداگانه رئیس 

جمهور ایران و ایاالت متحده به کشورعراق که توسط بسیاری 
از رسانه ها صورت گرفته بود، دانست.

استقبال گســترده مقامات سیاسی و مذهبی عراق از روحانی 
در حالی صورت گرفت که حــدود دو ماه پیش یعنی در دی 
ماه ســال جاری، نخســت وزیر و دیگر مقامات ارشد عراق به 
درخواســت »دونالد ترامپ« برای دیدار با وی در استان االنبار، 
پاسخ منفی دادند و سفر مخفیانه و سرزده رئیس جمهور آمریکا 
به این استان را نقض حاکمیت عراق دانستند. این جواب منفی، 
رئیــس جمهور ایاالت متحده را بســیار عصبانی کرد؛ وی در 

واکنش به این اتفاق گفته بــود: »با وجود هزینه 7 تریلیون 
دالری آمریکا در منطقه، او باز هم مجبور اســت مخفیانه به 

منطقه سفر کند!«

 شکست سیاست های کاخ سفید در عراق
دوگانه فرصت و تهدید یکی از دوگانه های مورد تأکید رهبری 
در دیدار اخیر ایشــان با اعضای مجلــس خبرگان رهبری در 
مواجهه با چالش های پیش روی کشــور بــود. رهبری در این 
دیدار به این مسئله اشــاره کردند که به هر تهدید می توان از 

دریچه یک فرصت نگاه کرد. 
با توجــه به این نکتــه، در حال حاضر با اینکــه ایران تحت 
تحریم های ظالمانه اقتصادی ایاالت متحده و متحدان عربی و 
اروپایی آن قرار دارد، فرصتی هم برای شکســت هیمنه ایاالت 
متحده پیدا کرده اســت، بنابراین اظهارنظرهــای فرافکنانه، 
عجوالنه و خشمگینانه مقامات کاخ سفید پس از یارگیری های 
راهبــردی ایران در منطقه را می تــوان نمونه هایی از پذیرش 
شکست سیاست های تحریمی ایاالت متحده علیه جمهوری 

اسالمی دانست.
نماینــده ویژه دونالد ترامپ در امور ایــران که پیش از این در 
جریان سفر روحانی به عراق در اظهار نظری 
غیرمنطقی ادعــا کرده بود ایران قصد دارد 
عــراق را به یکی از اســتان های خود بدل 
کند! روز گذشته مجدد خشم خود از نفوذ 
منطقه ای ایران را بروز داده و مدعی شــده 
است: »سیاست ایران به حاکمیت و استقالل 
کشورهای دیگر احترام نمی گذارد. ایران از 
سال ۱979 به دنبال نابود کردن کشورها و 
جایگزینی هویت ملی با هویتی دینی است. 
ایران برای بی ثباتی در خاورمیانه و کاشت 

بذر خشونت و خونریزی تالش می کند«.
هوک در ادامه با تأکید بر اینکه توافقنامه های 
تجاری صورت گرفته تأثیر مثبتی برای ایران 
نخواهد داشــت، گفت: »ما انتظار داریم که 
عراق به تحریم های ایاالت متحده علیه ایران متعهد باشد و این 
به نفعشــان است. ما به وسیله محروم کردن ایران از درآمدش 
که آن را برای بی ثباتی منطقه و حمایت از سپاه و نیروی قدس 
استفاده می کند، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته ایم. جدای از 
توافق هایی که امضا شد، ایران تالش می کند بر عراق سلطه پیدا 
کند. ایران تالش می کند عــراق را گذرگاه خود در خاورمیانه 
قرار بدهد. آمریکا می خواهد که عراق، قوی و دارای حاکمیت و 

آزادی بدون دخالت ]دیگران[ باشد«.
وزیر خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه »فاکس نیوز« درباره 

سفر اخیر رئیس جمهور ایران به بغداد ادعا کرد که ایران درصدد 
»کنترل کردن عراق« است. 

خبرنگار فاکس نیوز در خالل گفت وگوی خود خطاب به پمپئو 
عنوان کــرد: »ایران و عراق در حال انجــام دیدارها به منظور 
پیش بردن روابطشــان هســتند. عراق در حال نادیده گرفتن 
تحریم ها )آمریکا علیه ایران( اســت و آیت اهلل العظمی )سید 
علی( سیستانی با رئیس جمهور ایران دیدار کرد. به نظر می رسد 
که ما )در عراق( از منظر قدرت نرم و قدرت دیپلماتیک، داریم 

شکست سختی می خوریم«.
 وزیــر خارجه آمریکا در واکنش بــه اظهار نظر مجری گفت: 
»من )اوضاع( را این طور نمی بینم. آمریکا حامی قدرتمند عراق 
بوده اســت. ما هنوز داریم برای شکست داعش در کشورشان 
همکاری می کنیم. من همین چند روز پیش با نخســت وزیر 
)عراق( صحبت کردم. من فکر می کنم که ما داریم پیشــرفت 
می کنیم و یک عراق مستقل ایجاد می کنیم، اما هیچ تردیدی 
وجود ندارد که ایران به کنترل کردن این کشور چشم دوخته 
و من فکر نمی کنم که این موضوع برای مردم عراق خوب باشد 
و می دانم که این موضوع برای ایاالت متحده آمریکا هم خوب 

نیست و ما به مبارزه در آنجا ادامه خواهیم داد«.
 اما تأکید مقامات آمریکایــی به ضرورت حضور نیروهای این 
کشور در عراق، در حالی است که پیش از این، گروه های مختلف 
عراق به سیاست استعماری آمریکا اعتراض کرده اند؛ روز گذشته 
همچنین ســخنگوی وزارت دفاع عراق با بیان اینکه به آمریکا 
اجازه نمی دهیم در خاک ما علیه همسایگانمان اقدام کند، به 
ضرورت افزایش همکاری های عراق با ایران در آینده تأکید کرد 
و گفت: »به هیچ کشوری اجازه نمی دهیم در خاک این کشور، 

علیه کشورهای همسایه مان اقدام کند«.

 ساخت دوگانه کاذب سلیمانی – ظریف، آخرین تیر 
ترکش نظام سلطه

پس از ســفر بشــار اســد به ایران و همچنین سفر روحانی 
به عــراق، مقامات آمریکایی با کمک رســانه هایی از جمله 
بی بی ســی فارسی، در پی ساخت یک دوگانه کاذب در بدنه 
نظام جمهوری اسالمی هستند؛ دوگانه ای که بنا بر ادعای این 
افراد، در اداره سیاســت های منطقه ای ایران دارای اختالفات 

وسیع هستند!
بی بی سی فارسی اخیراً با ساخت مستندی با عنوان »فرمانده 
ســایه؛ مغز متفکر نظامی ایران« ضمن اســتناد به ادعاهای 
واهی و بدون سند یکی از فرماندهان نیروهای آمریکایی در 
عراق، سعی دارد قاسم ســلیمانی را مسئول اصلی سیاست 

خارجه ایران در امور منطقه ای معرفی کند.
برایان هوک، مسئول گروه اقدام علیه ایران در وزارت خارجه 
آمریکا هم روز گذشــته در نشستی که »شورای دموکراسی« 
در ساختمان کنگره برگزار کرده بود، با اشاره به اعطای نشان 
ذوالفقار به سردار سلیمانی، گفت: »از نظر من آقای سلیمانی 

وزیرخارجه ایران است نه جواد ظریف!«
در یک نگاه کلی، تغییر سیاست خارجه ایاالت متحده علیه 
کشــورمان از سیاست تحریمی به ســمت جنگ رسانه ای و 
روانی را می توان شکست سیاست فشار حداکثری اقتصادی 
دانســت که البته در این میان از نقش کلیدی رسانه هایی از 
جمله بخش فارسی بی بی سی به عنوان ابزار سیاست خارجه 

انگلیس در پیاده سازی این سیاست نمی توان چشم پوشید.

آمریکایی  های خشمگین و ناامید از سفر تاریخی روحانی به عراق، سناریویی شکست خورده را شروع کردند

دوگانه کاذب سلیمانی – ظریف، آخرین تیر ترکش آمریکا 

در یک نگاه کلی، 
تغییر سیاست 

خارجه ایاالت متحده 
علیه کشورمان از 

سیاست تحریمی به 
سمت جنگ رسانه ای 

و روانی را می توان 
شکست سیاست 

فشار حداکثری 
اقتصادی دانست

بــــــــرش

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r

بازتاب

 «آگهى فقدان سند مالكيت»
ــند مالكيت  ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س ــتناد 2 برگ فرم استش ــطى باس نظر به اينكه خانم صديقه اوس
ــند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب آپارتمان  ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــد به علت  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــماره پالك 36734 فرعى از 6671 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش به ش
ــدانگ مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد شش ــهل انگارى مفقود گرديده اس س
ــت.  ــماره چاپى 504242 الف 94 صادر گرديده اس ــند به ش امالك الكترونيك 139720306003014865 ثبت و س

دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9718719 م.الف 934
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139404006092002675/1     شماره بايگانى پرونده: 9405055
شماره ابالغيه: 139705106093005472      تاريخ صدور: 1397/12/22

آگهى ابالغ ماده 169 كالسه 9405055
بدينوسيله به خانم ها و آقايان    - محمد شريف جواهرى- دينا شريف جواهرى- شهريار شريف جواهرى- آرش شريف 
ــريف جواهرى- على محمد شريف جواهرى- شروين شريف جواهرى- فلورا  ــريف جواهرى- هدى ش جواهرى- آالله ش

مستوفى- لطيفه فرض اللهى زنجانى ابالغ مى گردد:
ــيدگى به موضوع پرونده اجرايى كالسه 9405055 له: شهردارى مشهد عليه: شما بعنوان ورثه مرحوم  در خصوص رس
ــريف جواهرى با توجه به مشروحه بستانكار وارده به شماره 19762- 95/11/11 در خصوص بازداشت اموال  فرامرز ش
ورثه مرحوم فرامرز شريف جواهرى، نظريه رياست اجرا به شرح بين الهاللين به شما ابالغ مى گردد (با عنايت به مفاد 
ــريف جواهرى صادر  ــهردارى ها عليه ورثه مرحوم فرامرز ش ــيون ماده 77 ش گزارش به نظر اينجانب نظر به رأى كميس
گرديده است. برابر ماده 60 آئين نامه اجرا در اجراى اسناد ذمه اى عليه ورثه معرفى بازداشت اموال ورثه با رعايت ماده 
ــت مگر اينكه وراث تركه را رد كرده باشند. در اينصورت بازداشت اموال ورثه بالمانع  ــبى جايز اس 226 قانون امور حس
ــت در صورتى كه به نظريه  ــد. عليهذا در اجراى ماده 169 آئين نامه اجرا مراتب به طرفين ابالغ گردد.) الزم اس مى باش
مذكور اعتراض داريد، ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهى كتباً به شعبه سوم اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى 

كه خارج از موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9718720 م.الف 935
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139704306091000356       تاريخ ثبت: 1397/09/24
متن آگهى مزايده        آگهى مزايده اموال غيرمنقول

ــه هاى  ــهد اجرائيه اى تحت كالس ــى 9847 و 9848 و 9849 دفترخانه 210 مش ــناد رهن ــتناد اس ــك ملت به اس بان
ــغ 1/719/938/853 ريال (يك ميليارد و هفتصد و نوزده ميليون  ــال مبل 9603481 و 9603480 و 9603482 در قب
و نهصد و سى و هشت هزار و هشتصد و پنجاه و سه ريال) تا تاريخ صدور اجراييه عليه زهرا سليمانى شيخكانلو فرزند 
ــماره ملى 0872892379 و آقاى مجيد  ــنامه 35 صادره قوچان ش ــماره شناس فتح على تاريخ تولد 1350/09/08 ش
ــليمانى شيخكانلو  ــماره ملى 0922359407 و خداداد س ــهد ش نيازمند فرزند محمد متولد 1371/04/23 صادره مش
ــماره ملى 08716883075 صادر كه  ــنامه 3178 صادره قوچان ش ــماره شناس فرزند فتحعلى متولد 1349/06/03 ش
پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/09/25 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء 
ــزار و هفتصد و دوازده) فرعى از  ــدانگ پالك ثبتى 1712 (ه ــك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش ــاى بان و تقاض
576 (پانصد و هفتاد و شش) از 383 (سيصد و هشتاد و سه) فرعى از يك فرعى از 155 (يكصد و پنجاه و پنج) اصلى 
بخش 10 (ده) مشهد ملكى خانم زهرا سليمانى شيخكانلو به آدرس مشهد- خيام شمالى، شهرك پرديس، زمرد 11، 
ــال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و  ــه مبلغ 2/700/000/000 ريال (دو ميليارد و هفتصد ميليون ري ــالك 12، ب پ
ــد: آپارتمان مورد نظر در طبقه اول يك ساختمان 3 طبقه روى  ــخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباش مش
ــمال عرصه احداث گرديده  ــت ملك مذكور در جنوب معبر ده مترى قرار دارد و اعيان آن در ش پيلوت واقع گرديده اس
ــمال به معبر ده مترى و  ــت عرصه ملك به مساحت 160 مترمربع از ش ــده اس ــكونى در آن ايجاد ش و چهار واحد مس
ــاحت آپارتمان 118/35 مترمربع  ــد مس ــرق به معبر 4 مترى و از جنوب و غرب به امالك مجاور محدود مى باش از ش
ــقف و 7/07 مترمربع تراس رو باز دارد و حق استفاده از مشاعات و اشتراكات  ــت و 2/13 مترمربع داراى تراس مس اس
ــنگ و آجر سفال بوده و قدمت آن حدود  ــكلت فلزى و نماى س ــاختمان داراى اس (راهروها، حياط و پيلوت) را دارد. س
ــاختمان پروفيل فلزى و شيشه يك  ــد آپارتمان داراى دو اتاق خواب بوده و پنجره ها به كار رفته در س ــال مى باش ده س
ــراميك و پوشش كف اتاق خوابها  ــش ديوارها گچ و نقاشى، پوشش كف پذيرايى و آشپزخانه س ــند پوش جداره مى باش
ــند سيستم سرمايش كولر آبى و سيستم  ــپزخانه از نوع فلزى مى باش ــد كابينت هاى به كار رفته در آش كفپوش مى باش
ــعابات آب و برق و گاز ميباشد شايان ذكر است كه  ــاختمان فاقد آسانسور و داراى انش ــت س گرمايش بخارى گازى اس

در زمان بازديد مالك در آن مستقر بود.
نظريه ارزيابى:

ــدم بدهى به ادارات و  ــاير عوامل مؤثر و با فرض ع ــخصات ظاهرى و س ــت به موقعيت قرارگيرى قدمت و مش ــا عناي ب
ــت و هفتاد ميليون تومان)  ــدانگ آپارتمان فوق الذكر حدود مبلغ 2/700/000/000 ريال (دويس ارگان ها، ارزش شش

برآورد و پيشنهاد مى گردد.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

ــرقاً: به  ــماالً به طول هاى 0/75 و 2/51 و 0/20 و 3/94 به صورت قوس و 0/90 پنجره و ديوار به فضاى خيابان ش ش
طول 16/35 متر پنجره و ديوار به فضاى خيابان. جنوباً: به طولهاى 3/30 و 1/75 و 0/50 و 2/95 متر پنجره و ديوار و 
لبه تراس به تراس روباز. غرباً: به طولهاى 6/25 و 3/60 و 3/30 و 3/60 و 6/30 متر در پنج قسمت اول و پنجم ديوار 
ــاى پالك 575 فرعى دوم تا چهارم درب و ديوار به راه پله. حقوق ارتفاقى: رعايت قانون تملك آپارتمان الزامى  ــه فض ب

است با عدم ساخت و ساز بر روى تراس روباز.
ــنامه 35 و شماره ملى  ــماره شناس ــيخكانلو فرزند فتح على ش ــليمانى ش ــتعالم از دفتر امالك بنام زهرا س كه برابر اس
ــرى الف 16 سال 88 كه در صفحه 17 دفتر امالك  ــماره چاپى 844387 س 0872892379 صادره از قوچان ذيل ش

جلد 621 ذيل شماره 127746 ثبت گرديده است.
ــك با واقع تطبيق  ــد و حدود مل ــراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش ــوف برابر گزارش مأمور اج ــك موص مل
ــماره 139785606004013160 مورخ 1397/12/14 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى  ملك موصوف برابرنامه ش
ــدانگ به مبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ 2/700/000/000 ريال در روز سه شنبه  ــد. مزايده بصورت شش مى باش
1398/02/03 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك 
ملى مركزى كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل 
رسمى مصادف گردد جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و ساير هزينه هاى قانونى 

اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9718721 م.الف 936
مسئول شعبه اول اجراى ثبت اسناد و امالك مشهد

شماره مزايده: 139704306091000433  تاريخ ثبت: 1397/12/12
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
ــه 9607144 و  ــهد اجرائيه تحت كالس ــى 18563 و 18564 دفترخانه 356 مش ــناد رهن ــتناد اس ــك ملت به اس بان
ــه را عليه خانم پروين محمودى حايرى  ــغ 1/208/209/361 الزم اجرا تا زمان صدور اجرايي ــال مبل 9607145 در قب
فرزند رمضان تاريخ تولد 1341/03/10 شماره ملى 0942656725 و آقاى سيدرضا ثامنى پور فرزند سيدحسن تاريخ 
تولد 1334/02/15 شماره ملى 0938444956 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1397/04/30 و در پايان مهلت 
ــمى الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ  ــناد رس مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اس
ــده از 762 (هفتصد و شصت و دو) الى 765  ــى و چهار) فرعى مجزى ش پالك ثبتى 5434 (پنج هزار و چهارصد و س
(هفتصد و شصت و پنج) فرعى از 581 (پانصد و هشتاد و يك) فرعى از 189 (صد و هشتاد و نه) فرعى از 183 (صد و 
هشتاد و سه) اصلى بخش 10 (ده) مشهد ملكى آقاى سيدرضا ثامنى پور به آدرس مشهد- بلوار هفت تير، هفت تير 26، 
مجتمع مسكونى شهيد چمران يك، بلوك يك، طبقه دوم، پالك 3/2 به مبلغ 3/900/000/000 (سه ميليارد و نهصد 

ميليون) ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ــت واقع در طبقه دوم مجتمع مسكونى شهيد  ــكونى اس طبق بازديد به عمل آمده از محل، ملك مذكور آپارتمانى مس
ــده از شهردارى منطقه 9، زيربناى آن برابر 122 مميز 61 مترمربع، در طبقه  ــتعالم ارائه ش چمران كه مطابق كپى اس
ــه آپارتمان برابر 22/71  ــهم العرص ــاحت 4/5 مترمربع نيز در همكف دارد س ــى بوده و يك باب انبارى به مس دوم غرب
مترمربع و قدمت بنا حدود 27 سال مى باشد. ساختمان داراى اسكلت فلزى با سقف طاق ضربى و نماى ساختمان آجر 
ــانتى بوده و واحد مسكونى داراى سه خواب، هال و پذيرايى و آشپزخانه اپن با كابينت فلزى، كف موكت و  ــفال 5 س س
ديوارها نقاشى مى باشد. كف پيلوت موزاييك و ساختمان فاقد آسانسور و آپارتمان بازسازى نشده است. در روز بازديد 

بنا به اظهار مالك ملك در تصرف خودش بوده و موقعيت ملك با اسناد موجود مطابقت دارد.
ــده و با در نظر گرفتن كليه عوامل مؤثر از جمله قدمت ملك، قيمت  ــى ميدانى انجام ش نظريه ارزيابى: با توجه به بررس
ــا 3 ميليارد و 900 ميليون  ــگ عرصه و اعيان ملك مذكور برابر ب ــابه و موقعيت مكانى ملك، ارزش 6 دان ــالك مش ام

ريال برآورد و اعالم مى گردد.
حدود اجمالى شماالً: در هفت قسمت؛ اول الى سوم به طول هاى يك متر و هشتاد و پنج سانتى متر و سى و پنج صدم 
ــمت دوم غربى محسوب ميشود)  ــت به فضاى خيابان (قس ــتاد و پنج مترمربع پنجره و ديوارى اس متر و دو مميز هش
ــت به تراس  ــانتى متر و يك متر پنجره و درب و ديواريس ــم به طول هاى يك متر و چهار متر و چهل س چهارم الى شش
ــود) هفتم به طول يك و نيم متر ديواريست  ــرقى و قسمت ششم غربى محسوب مى ش ــمت چهارم ش اختصاصى (قس

به فضاى خيابان.
ــت قسمت؛ اول به طول 5 متر و 40 سانتى متر ديوارى است اشتراكى با واحد شرقى همين طبقه دوم و  ــرقاً: در هش ش
سوم به طول هاى 60 صدم متر و يك متر و بيست سانتى متر ديوارى است به داكت واحد شرقى همين طبقه (قسمت 
ــوب مى شود) چهارم به طول 80 صدم متر ديوارى است اشتراكى با واحد شرقى همين طبقه، پنجم  دوم جنوبى محس
ــانتى متر پنجره به داكت  ــانتى متر و هفتاد و پنج صدم متر و يك متر و 10 س الى هفتم به طول هاى يك متر و 10 س
ــمت هفتم شمالى محسوب مى شود) و هشتم به طول 7 متر و چهل سانتيمتر ديواريست  ــمت پنجم جنوبى و قس (قس
اشتراكى با واحد شرقى همين طبقه. جنوباً: در 5 قسمت اول الى سوم به طول هاى يك متر و 40 سانتيمتر و دو متر 
و سه و نيم متر درب و ديواريست به راه پله و راهرو اشتراكى (قسمت دوم شرقى محسوب مى شود) چهارم و پنجم به 
طول هاى دو متر و هفتاد سانتى متر و 4 متر و 40 سانتى متر پنجره به نورگير (قسمت چهارم غربى محسوب ميشود) 

غرباً به طول 12 متر و 20 سانتى متر ديوارى است اشتراكى با مجاور غربى همين طبقه.
ــيدرضا ثامنى پور فرزند سيدحسن شماره شناسنامه 170 و شماره ملى 0938444956 صادره  ــند قطعى بنام س كه س
ــماره 66900 ثبت گرديده است و سند مالكيت به  ــماره صفحه 194 دفتر امالك جلد 346 ذيل ش ــهد ذيل ش از مش
شماره سريال 569300، صادر و تسليم گرديده است. ملك موصوف برابر گزارش كارشناس دادگسترى در روز ارزيابى 
ــماره 13978560627200762-  ــع تطبيق ملك موصوف برابرنامه ش ــد و حدود ملك با واق ــرف مالك مى باش در تص
1397/12/16 دفتر امالك بازداشتى فاقد فقره بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزيابى شده 
در قبال مبلغ 3/900/000/000 ريال در روز چهارشنبه مورخه 1398/02/04 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه 
ــروع و به باالترين قيمت  ــهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش اول اجراى ثبت مش
ــه مزايده روز بعد در  ــمى مصادف گردد جلس ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس پيش
ــد و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده  ــاعت مقرر برگزار خواهد ش همان محل و در س

121 برنده مزايده مى باشد. آ- 9718722 م.الف 937
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139704006092003939/1      شماره بايگانى پرونده: 9706112
شماره ابالغيه: 139705106092016809        تاريخ صدور: 1397/12/19

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139704006092003939/1
ــماره 13467 فرعى از 235 اصلى بخش 9 مشهد 2- پالك ثبتى 4367  ــيله اعالم مى گردد 1- پالك ثبتى ش بدينوس
ــهد و 4- خودرو پژو 206  ــهد 3- پالك ثبتى 4366 فرعى از 235 اصلى بخش 9 مش فرعى از 235 اصلى بخش 9 مش
مدل 1389 به شماره انتظامى 22- 389 د 22 و 5- خودرو هيونداى توسان مدل 2015 به شماره انتظامى 99- 252 
ــما در قبال طلب خانم  ــميران) متعلق به ش ب 96 و 6- پالك ثبتى 8893 فرعى از 3467 اصلى بخش 11 تهران (ش
ــود ضمناً هرگونه نقل و  ــما اخطار ميش ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش فرزانه احرارى بازداش

انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9718723 م.الف 938
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139704306092000192        تاريخ ثبت: 1397/11/02
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9700965
ــعيد موسوى نام پدر: سيدعلى تاريخ تولد: 1342/1/1 به  ــه 9700965 خانم منصوره س به موجب پرونده اجرائى كالس
ش ملى: 0938604481 به استناد سند نكاحيه به شماره 5107 مورخ 1357/12/17 اجرائيه فوق الذكر جهت وصول 
ــيدمحمدعلى  ــيدجليل عندليبى تهرانى نام پدر: س مهريه خود به ميزان يك ميليون و پانصد هزار ريال عليه: آقاى س
ــماره شناسنامه: 1472 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه حسب  ــماره ملى: 0938442481 ش تاريخ تولد: 1333/11/1 ش
ــوارى جيلى ام گراند به شماره انتظامى 588  ــتانكار وارده به شماره 18764 – 1397/5/27 خودرو س ــت بس درخواس
ــت كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى  س 59- ايران 36 متعلق به مديون مذكور در قبال 400/000/000 بازداش

ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 26298 مورخ 1397/07/21 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

شماره انتظامى 588 س 59- ايران 36 نوع وسيله نقليه: سوارى سيستم: جيلى ام گراند رنگ: مشكى مدل 2013 دنده 
JL 4 G 18 C 8 ND 01059 شماره موتور L 6 T 7844 S 8 DN 004902 :دستى شماره شاسى

كارشناسى و ارزيابى:
ــوخت: بنزين وضعيت ظاهرى: از لحاظ وضع ظاهرى بدنه داراى سابقه تصادف  ــيلندر: 4 تعداد چرخ: 4 نوع س تعداد س
ــند. سپر جلو و عقب داراى  ــمت چپ خوردگى و داراى خط و خش مى باش ــمت چپ و گلگير عقب س بوده. دربهاى س

ــبورد و تودوزى فابريك و سالم. آينه ها سالم. درب عقب چپ  ــند. گلگير عقب راست تصادفى. داش خط و خش مى باش
ــتى. موتور در زمان بازديد  ــمت چپ. گيربكس از نوع دنده دس تصادفى. درب صندوق عقب داراى خوردگى كوچك س
ــد. قيمت پايه به شرط سالم بودن موتور و گيربكس و نداشتن منع قانونى از  ــن نشد. بيمه شخص ثالث رويت نش روش
ــماره گذارى و امكان تعويض پالك  ــوابق موجود در ش ــناد و مدارك اتومبيل با س لحاظ معامالت و همچنين تطبيق اس

440/000/000 ريال معادل چهل و چهار ميليون تومان تمام.
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد در پاركينگ  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز دوشنبه مورخه 1398/01/27  ــش 33- بزرگمهر 20 متوقف مى باش كوش
ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ كوشش 33- بزرگمهر 20 از  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس از س
مبلغ پايه 440/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقدا فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 
ــد و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا  ــر دولتى و مبلغ 26/400/000 ريال حق مزايده ميباش 22/000/000 ريال نيم عش
ــورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از  ــد. همچنين در ص ــاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش هزينه ه

تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ- 9718724 م.الف 939
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره پرونده: 139704006225000680/3         شماره بايگانى پرونده: 9709127
شماره ابالغيه: 139705106092016991            تاريخ صدور: 1397/12/22

آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 9709127
ــمانه دليرپور فرزند محمد امين  ــيله به آقاى مهرداد دليرپور فرزند محمد امين ك.م 0690226071 و خانم س بدينوس
ش ش 329 خانم سحر دليرپور فرزند محمد امين ك.م 0691415994 و آقاى قاسم دليرپور فرزند محمد امين ش ش 
49 و خانم معصومه دليرپور فرزند محمد امين ش ش 50 و ميالد دليرپور فرزند محمدامين ك.م 0690075707 ورثه 

مرحوم محمد امين دليرپور ابالغ مى گردد كه:
ــتمى بانضمام حقوق دولتى  ــما در قبال طلب خانم معصومه رس مبلغ 3/079/925/800 ريال ديه متعلق به مورث ش
بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل و انتقالى از طرف شما 

نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9718725 م.الف 940
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006091000251/1             شماره بايگانى پرونده: 9703435
شماره ابالغيه: 139705106091012891                 تاريخ صدور: 1397/12/19
ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9505595

بدينوسيله به شما محمدرضا مهرشاد نام پدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1339/03/20 شماره ملى: 0050896326 شماره 
ــايى آدرس شما و بنا به درخواست بستانكار ابالغ ميگردد كه ششدانگ پالك  ــنامه: 1006 با توجه به عدم شناس شناس
ــتاد) فرعى از چهار اصلى بخش نه مشهد به مبلغ 8/700/000/000 ريال (هشت  17780 (هفده هزار و هفتصد و هش
ميليارد و هفتصد ميليون ريال) ارزيابى گرديده است كه مورد وثيقه سند رهنى و شرطى: شماره سند: 33028، تاريخ 
سند: 1390/08/19 عليه شما ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت 
ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتشار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ سه ميليون ريال بابت هزينه 
ــاب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت  ــى به صورت على الحس كارشناس

هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9718726 م.الف 941
رئيس شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006091001167/1              شماره بايگانى پرونده: 9707713
شماره ابالغيه: 139705106091012314                 تاريخ صدور: 1397/12/04

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9707713
ــن خياطى اخلمد نام پدر: غالمعلى تاريخ تولد: 1342/03/01 شماره ملى: 5229430966  ــيله به آقاى محس بدينوس
ــنامه: 9 به عنوان متعهد (وام گيرنده و راهن)- سند رهنى و شرطى: شماره سند: 170780، تاريخ سند:  ــماره شناس ش
1391/12/10 ابالغ مى گردد كه بانك كشاورزى اجرائيه اى تحت كالسه 9707713 عليه شما صادر نمود و چون برابر 
گزارش مأمور پست مشهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما 
ــتصد و سى و هفت ميليون و نود و هشت  ــند مذكور به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 837/098/516 ريال (هش بابت س
هزار و پانصد و شانزده ريال) شامل: ((اصل طلب: 456/554/754 ريال و- سود: 294/194/785 ريال و خسارت تأخير 
ــبه خسارت: 1397/09/08 و – خسارت تأخير روزانه: 619/224 ريال،  تأديه: 86/348/977 ريال، تاريخ مبناى محاس
ــارت: 1397/09/08)) تا تاريخ تقاضا مى باشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا  ــبه خس تاريخ مبناى محاس
روز پرداخت نيز به آن اضافه مى گردد و طبق ماده 18- آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت 
اطالع شما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34- اصالحى 
قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت است 
ــاختمان با پالك ثبتى 1279 (هزار و دويست و هفتاد و نه) از 103 (يكصد و سه) فرعى از 248  ــدانگ يك س از: شش
ــد، طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رسيد و  ــت و چهل و هشت) اصلى بخش هفت چناران مى باش (دويس

بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتشر نخواهد شد. آ- 9718727 م.الف 942
عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092001985/1          شماره بايگانى پرونده: 9702863
شماره ابالغيه: 139705106092017033             تاريخ صدور: 1397/12/22

آگهى ابالغ ماده 101
بدينوسيله به ابوالفضل مغربى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1365/06/24 شماره ملى: 0946551987 شماره شناسنامه: 
ــورخ 97/12/14 مأمور اجرا تعداد  ــه م ــه فوق، برابر صورتجلس ــالغ مى گردد در خصوص پرونده اجرايى كالس 7895 اب
ــرح تصوير صورتجلسه پيوست  ــما به ش ــماره انتظامى 915 ب 25- 36 ا از اموال ش ــوارى بش ــتگاه خودروى س 1 دس
ــمى/ارزياب جمعاً به مبلغ 1/250/000/000 ريال ارزيابى گرديده، لذا چنانچه  ــت و طبق نظريه كارشناس رس بازداش
ــار اين اخطاريه به  ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ انتش به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً  ــتمزد كارش ضميمه فيش بانكى دس
ــد.  ــد ترتيب اثر داده نخواهد ش ــناس تجديدنظر باش ــتمزد كارش به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دس

آ- 9718691 م.الف 931
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به وكالت نامه  ــت 97/19178 مورخ 1397/12/13 خانم فاطمه معظمى بالواس نظر به اينكه برابر درخواس
ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان  ــتناد به دو برگ استش ــهد اس ــماره 15462 مورخ 1397/11/29 دفتر 333 مش ش
ــانديز به علت سهل انگارى مفقود شده است، با بررسى  ــدانگ پالك 441 فرعى از 167- اصلى بخش 10 طرقبه ش شش

ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 47 دفتر 309 بنام على اكبر معظمى ثبت و سند  ــد مالكيت شش دفتر امالك معلوم ش
ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد و مالك درخواست سند المثنى نوبت اول  ــماره سريال 336086 صادر و س به ش
را نموده و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آئين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ماه س
مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به 
پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت 

اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9718690 م.الف 930
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 139704022675000526/2         شماره بايگانى پرونده: 9705447
شماره ابالغيه: 139705106092017034            تاريخ صدور: 1397/12/22

آگهى  
بدينوسيله به خانم طاهره رخشانى فرزند احمدعلى به ش ملى 3673469800 در خصوص رسيدگى به اعتراض واصله 
ــماره 49213 مورخ 97/11/27 موضوع پرونده اجرايى كالسه 9705447، نظريه رئيس  به عمليات اجرايى وارده به ش
ــما ابالغ مى گردد. مقتضى است در صورتى كه به نظريه مذكور اعتراض داريد، ظرف  ــرح بين الهاللين به ش ثبت به ش
مدت 10 روز از تاريخ ابالغ كتباً به شعبه/اداره اجرا اعالم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد مقرر واصل گردد 
ــت جهت پاسخ استعالم از راهور، خودروى  ــده اس ــد. (با توجه به گزارش كه در آن عنوان ش ترتيب اثر داده نخواهد ش
ــتناد بند 5 ماده 61 آئين نامه  ــد و با توجه به نوع، مدل، مبلغ ارزيابى آن به اس ــتى تنها خودرو مديون ميباش بازداش

مستثناء تلقى ميشود، مراتب برابر ماده 169 آئين نامه پيگيرى شود.) آ- 9718717 م.الف 932
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092002494/1       شماره بايگانى پرونده: 9703623
شماره ابالغيه: 139705106092017030         تاريخ صدور: 1397/12/22

دفترخانه ازدواج 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9707913

بدين وسيله به- ورثه زوج- محمد  على پور نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1346/02/17 شماره ملى: 0452241121 شماره 
ــابورى نام پدر: فضل اله تاريخ تولد: 1329/08/01 شماره ملى: 1060221683  ــنامه: 1286- ليال ممهورى نيش شناس
شماره شناسنامه: 22447- حسن على پور نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1355/08/11 شماره ملى: 1060379732 شماره 
ــماره ملى: 2120613923  ــدر: مرادعلى تاريخ تولد: 1350/10/01 ش ــنامه: 39055- ام البنين مقنى زاده نام پ شناس
شماره شناسنامه: 259- حسين على پور نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1351/02/25 شماره ملى: 0054742889 شماره 
ــماره  ــماره ملى: 1062888642 ش ــن على پور نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1361/10/14 ش ــنامه: 1113- محس شناس
ــماره  ــماره ملى: 1062939697 ش ــام پدر: احمد تاريخ تولد: 1363/06/05 ش ــه على پور ن ــنامه: 2660- مهدي شناس
ــماره  ــماره ملى: 0450452166 ش ــدر: احمد تاريخ تولد: 1347/11/11 ش ــه على پور نام پ ــنامه: 1181- طيب شناس
شناسنامه: 4277 ابالغ مى شود كه خانم- ام البنين مقنى زاده نام پدر: مرادعلى تاريخ تولد: 1350/10/01 شماره ملى: 
ــيصد ميليون ريال) با محاسبه  ــنامه: 259 جهت وصول مبلغ 300/000/000 ريال (س ــماره شناس 2120613923 ش
ــند:  ــند: 13938، تاريخ س ــماره س ــند ازدواج: ش ــتناد مهريه مندرج در- س نرخ روز مبلغ 991/171/507 ريال به اس
ــهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر  ــهر مش 1389/11/19، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج 6 ش
ــده و طبق گزارش مورخ 97/5/24 مأمور پست  ــكيل ش ــه 9703623 در اين اداره تش نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــته، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــند حضور نداش ــرح متن س محل اقامت مورثين زوج به ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ــوب مى گردد، نس تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9718718 م.الف 933
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

ــكيل   ــوراى حل اختالف نخل تقى در وقت فوق العاده  به تصدى امضا كنندگان ذيل تش ــه ش بتاريخ 97/11/30 جلس
ــه 96/374 تحت نظر است شورا پس از بررسى  جميع اوراق و محتويات پرونده ختم رسيدگى  را  ــت پرونده كالس اس

اعالم و مبادرت به صدور راى  مى نمايد.
شماره دادنامه 97/12/22-97/929

راى شورا       
در خصوص دادخواست  خواهان اقاى ابراهيم قاسمى  به(وكالت اقاى مصطفى احمدى)به  طرفيت  خواندگان 1-عباس 
ــتصد و هشتاد و پنج  ــته 98/857/600ريال معادل نه ميليون و هش ــن محمدى پوروش   به خواس معينى 2-ريحانه زورمند3-محس
ــب محتويات پرونده خواهان و به موججب دادخواست تقديمى و اظهارات در  ــاب ،حس ــصت  تومان بابت  طلب حس هزاروهفتصدو ش
ــار صبح  ــد. همچنين خوانده عليرغم ابالغ در روزنامه كثيراالنتش ــيدگى 98857600ريال از خواندگان  طلبكار مى باش ــات رس جلس
ــت از ذمه خود از طلب  ــل و مدركى دال بر برائ ــه حضور پيدا نكرده و دلي ــماره 8561 در جلس ــنبه 97/9/12ش ــران مورخ يك ش اي
ــى  ــتندا به ماده 198 قانون ايين دادرس ــخيص داده لهذا مس ــورا دعوى خواهان را محرز و ثابت تش ــه ننموده اند. لذاش ــان ارائ خواه
ــه پرداخت مبلغ 98/857/600ريال بابت  ــى و انقالب مصوب 1379 در امور مدنى حكم برمحكوميت خواندگان ب ــاى عموم دادگاه ه
ــت صادر و   ــارات قانونى وارده در حق خواهان صادر وهزينه هاى تا خير تاديه از تاريخ تقديم دادخواس ــاب  به انضمام خس طلب حس
ــورا  ــت روز از تاريخ ابالغ قابل واخواهى در اين ش ــت و ظرف مدت بيس اعالم مى نمايد.راى صادره با توجه به ابالغ قانونى غيابى اس

مى باشد. تاريخ 97/12/26   آ-9718767
شعبه 2 حوزه قضايى عسلويه 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره 2862-91/09/21 بوكالت از آقاى  ــه ش ــتناد وكالتنام ــتمعلى به اس ــه اينكه آقاى هادى تقوى فرزند رس ــر ب نظ
ــى بردر  فرزند نيازعلى به شماره شناسنامه 646 به استناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به  ــينعلى تقدس حس
ــند مالكيت  ــند مالكيت المثنى نوبت دوم  به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اند كه س تقاضاى كتبى جهت دريافت س
ــيروان بخش 5 قوچان به آدرس خيابان زيباشهر 7 كه  ــه ش ــدانگ پالك 2338 فرعى 13 اصلى واقع در قطعه س شش
ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت  ــد به علت نامعلومى مفقود شده است با بررس ــان مى باش متعلق به ايش
ــليم گرديده است، دفتر امالك  ــماره چاپى 0925648 ذيل دفتر 124 صفحه 232 به نام نامبرده صادر و تس آن به ش
ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى  بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به اس
و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى 
باشد بايستى ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند  ــليم نماييد بديهى اس اين اداره تس
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. تاريخ  ــمى نسبت به صدور س ــند معامله رس مالكيت يا س

انتشار : 1397/12/23  9718757
صمد ابراهيم زاده رئيس ثبت اسناد امالك شيروان



 در اعتراض به تعویق جدایی لندن از بروکسل

راهپیمایی حامیان »برگزیت« آغاز شد

خبر

باشــگاه خبرنگاران: در اعتراض بــه تعویق جدایی 
انگلیس از اتحادیه اروپــا، حامیان »برگزیت« راهپیمایی 

۲۷۰ مایلی خود را آغاز کردند. 
بــه گزارش یورونیوز، »نایجل فاراژ« رهبر پیشــین حزب 
اســتقالل انگلیس که نقش به ســزایی در ترغیب افکار 
عمومی این کشــور در همه پرسی خروج از اروپا موسوم 
بــه »برگزیت« را برعهده داشــت، به جمــع معترضانی 
پیوســت که با برگزاری راهپیمایی ۲۷۰ مایلی نســبت 
 به آنچــه »خیانت« به همه پرســی »برگزیت« می دانند، 

اعتراض کردند.

 رهبر پیشین حزب استقالل انگلیس 
با کاله فرانسوی

رهبر پیشین حزب استقالل انگلیس در ساندرلند جایی 
که نخستین نتیجه همه پرسی برگزیت مبنی بر موافقت 
ســاکنان این منطقه با خروج لندن از اتحادیه اروپا اعالم 
شــد، در حالی که کاله فرانسوی بر ســر گذاشته بود و 
چتری به دســت داشت، تأکید کرد که برگزیت در حال 

انحراف از اهداف اصلی خود است.
»نایجــل فاراژ« در این خصوص گفــت: هفته های زیادی 
است که پارلمان بریتانیا تالش می کند که هر چه بیشتر 

به اهداف برگزیت خیانت کند و به نظر می رســد عمیقاً 
عالقه ای به خروج از اتحادیه اروپا ندارد. 

وی در ادامــه افزود: هر قدر پارلمــان از اهداف برگزیت 
فاصله بگیرد، ما تــالش می کنیم که با حرکتمان دوباره 

آن ها را به اهداف برگزیت نزدیک کنیم.
این راهپیمایی از دیروز و با حضور مخالفان به تعویق افتادن 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از شهری در شمال انگلیس 
 به مقصد لندن آغاز شــده است. منتقدان توافق تِرزا می

 نخســت وزیــر انگلیــس و پارلمــان ایــن کشــور در 
خصــوص تعویق ســه ماهه اجــرای برگزیت تــا پایان 

ماه ژوئن، نگران این هســتند که در ایــن فاصله زمانی 
 پایه هــای خــروج این کشــور از اتحادیه اروپــا لرزان و 

تخریب شود.
ایــن در حالی اســت که پارلمــان انگلیس پنجشــنبه 
گذشــته زمان خروج از اتحادیه اروپا را سه ماه به تعویق 
انداخــت. همزمان طــرح برگزاری مجدد همه پرســی 
برای خــروج لنــدن از اتحادیه اروپا بــا مخالفت قاطع 
نمایندگان روبه رو شــد. گفتنی است، پیشــتر قرار بود 
 فراینــد برگزیت تا ۱۳ روز دیگر، یعنــی ۲۹ ماه مارس 

اجرایی شود.

گزارش
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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نگرانی از افزایش حمالت تروریستی علیه مسلمانان

سایه سیاه تروریسم بومی برسر غرب
  جهان   روز گذشته برنتون ترنت، مرد ۲۸ ساله استرالیایی عامل 
اصلی حمله به دو مسجد در شهر کرایست چرچ برای نخستین بار 
به دادگاه برده و در حضور قاضی تفهیم اتهام شــد. در جریان این 
حمله که ظهر روز جمعه روی داد ۴۹ نمازگزار کشــته و ده ها نفر 

دیگر زخمی شدند. 
این دادگاه به دالیل امنیتی غیر علنی برگزار شد. قاتل با لباس 
زندان و دست بند در جایگاه متهم قرار گرفت و در جریان تفهیم 
اتهام کوتاه، دستش را به نشانه »قدرت سفید پوست ها« باال برد. 
حمله دقیقاً کمی پس از نماز ظهر جمعه آغاز شد و آن طور که 
مهاجم اظهار کرده دو ســالی به دنبال برنامه ریزی برای چنین 
حمله ای بوده اســت. به گزارش الجزیره عامل حمله کرایست 
چرچ، ۱۰ دقیقه پیش از حمله، به نخست وزیر نیوزیلند ایمیلی 
ارسال کرده و قصدش برای ارتکاب این جنایت را فاش کرده بود. 
همزمان رسانه های خبری از احتمال افزایش حمالت تروریستی 
در کشورهای غربی علیه مسلمانان خبر داده اند. روزنامه آلمانی 
فرانکفورترآلگماینه روز گذشته با توجه به حادثه تروریستی اخیر 
در نیوزیلند و رشد اسالم ستیزی در جهان نوشت: آنچه در شهر 
»کرایســت چرچ« در نیوزیلند اتفاق افتــاد، جرمی کوچک در 
کشوری دور دست نبود که هیچ ارتباطی هم با اروپایی ها نداشته 
باشــد. در تمامی جوامع غربی، اسالم ستیزی رو به گسترش 
اســت و این مســئله حتی در رویکرد سیاستمداران هم تأثیر 

داشته است. نمونه آن »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکاست 
که موضع گیری های وی گواهی در این زمینه اســت. مردم در 
کشوری مثل نیوزیلند در حالی که مشغول عبادت هستند، بر 

اساس اقدامی برنامه ریزی شده هدف قرار می گیرند.
در تحولی دیگر بی بی سی روز گذشته نوشت: ساعاتی پس از 
حمله تروریستی به دو مسجد در »نیوزیلند«، سه مرد با چکش و 
باتون مسلمانان را در مقابل مسجدی واقع در شرق لندن مورد 
ضرب وشتم قرار دادند و آن ها را تروریست خطاب کردند. آن ها 
پس از کتک زدن یکی از نمازگزاران، با ســوار شــدن و پریدن 
روی خودروشــان، از محل گریختند. فرد مســلمانی که مورد 
ضرب وشتم قرار گرفت ۲۷ ساله است و از ناحیه سر آسیب دیده 
اســت. تا کنون هیچ کدام از ضاربان دستگیر نشده اند. به گفته 
شاهدان عینی هر سه مهاجم سفیدپوست هستند. دویچه وله 
نیز در گزارشــی به رشد افراط گرایی و مهاجر ستیزی در میان 
نیروهای پلیس آلمان پرداخت و نوشت: تاکنون پنج مأمور پلیس 
در همین رابطه از خدمت معلق شده و هشت مأمور نیز به مراکز 
دیگر منتقل شده اند. با وجود هشدارها نسبت به رشد تروریسم 
بومی در غرب و ارتباط آن با گروه های نژاد پرست رئیس جمهور 
آمریکا دیروز با رد اظهارات درباره افزایش تهدید گروه های نژاد 
پرســت، گفت که هیچ بیانیه نژادپرستانه از سوی عامل حمله 

تروریستی نیوزیلند مشاهده نکرده است.

بدون تیتر

البناء: شــلیک دو راکت به ســمت تل آویو را 
نقشه طراحی شده نتانیاهو برای بهره برداری در 
مبارزات انتخاباتی دانست که ۳ میلیون دالر آب 

خورد اما با شکست مواجه شد.
بی بی سی: بنیاد قاچاق انســان در انگلیس از 
افزایش ۳۶ درصدی قاچاق انسان در سال ۲۰۱۸ 

نسبت به سال پیش در این کشورخبر داد.
روســیه الیوم: بوگدانف، معاون وزیر خارجه 
روســیه و فرستاده این کشــور به خاورمیانه و 
شــمال آفریقا که درحال حاضــر به خارطوم 
سفر کرده است، روز گذشته با رئیس جمهوری 

سودان دیدار کرد.
هاآرتص: بنی گاتس، رئیس پیشــین ستاد 
ارتش رژیــم صهیونیســتی و رقیب بنیامین 
نتانیاهو در انتخابات پیش رو هک گوشی همراه 
خود را یک رفتار »بچگانــه« و »غیراخالقی« از 

سوی نتانیاهو خواند.
هیل: ترامپ رئیس جمهور آمریکا، از یهودیان 
آمریکا دعوت کرد که از حزب دموکرات فاصله 
بگیرند و به حزب جمهوریخواه بپیوندند. او در 
یک پیام توییتری حزب دموکرات را به داشتن 

گرایش های ضداسرائیلی متهم کرد.
وال اســتریت ژورنال: »جب بــوش« برادر 
کوچک تر »جــورج بوش پســر« و نامزد ناکام 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا اعالم 
کرد که از نظر او، یک نامزد از حزب جمهوریخواه 
باید با »دونالد ترامپ« در انتخابات ســال آینده 

رقابت کند.
مختلفی  زمینه های  در  اختالفــات  الحیات: 
ازجمله برق و آوارگان ســوری در داخل کابینه 
لبنان بــه گونه ای افزایش یافتــه که می تواند 
به متالشــی شدن دولت این کشــور از داخل 

بینجامد.
العربی الجدید: اقلیم کردستان عراق نفت را به 
قیمت ناچیزی به رژیم صهیونیستی می فروشد. 
این منطقه خودگردان از ســال ۲۰۱۲ تاکنون 
نفت را بدون اجازه دولت فدرال به خارج از اقلیم 

صادر می کند.
دبکا فایل: آمریکا و قطر در زمینه توسعه پایگاه 
هوایی »العدیــد« که از آن به عنوان بزرگ ترین 
پایگاه هوایی آمریکا در منطقه یاد می شود، توافق 

کردند.

11/4012/13

 22/5723/31 4/154/48

17/4018/13

5/396/12

17/5818/31

 کابل دم به تله واشنگتن نمی دهد   
اختالف میان افغانستان و 

آمریکا بر سر مذاکره با طالبان
مهر: در حالی که آخریــن مذاکرات میان 
نمایندگان دولت ایــاالت متحده و طالبان 
در دوحه قطر چند روز پیش بدون پیشرفت 
خاصی پایان یافت، رسانه ها از بروز اختالف 
میان افغانســتان و آمریکا بر سر ادامه این 
گفت و گوها خبر می دهند. هیچ نماینده ای 
از دولت کابل در این مذاکرات حضور ندارد 
و همین مسئله نگرانی مقامات افغانستان در 
مورد توافق پنهانی میان آمریکا و طالبان را 
به دنبال داشته است. درپی اظهارات مقامات 
کابل و ابراز نگرانی در این مورد ترامپ و تیم 
امنیت ملی او با برگزاری نشستی یک ساعته 

محرمانه  در این مورد رایزنی کردند. 

روایت نصراهلل از نخستین دبیرکل حزب اهلل
سید عباس الگوی مقاومت بود

سید حسن نصراهلل، دبیرکل جنبش 
حــزب اهلل لبنــان در مصاحبه ای با 
»پویش روح األمین« که به بررســی 
زندگی شــهدای مقاومت اســالمی 
لبنان می پردازد، درباره شهید »سید 
عباس موســوی«، دبیرکل پیشین 
حزب اهلل گفت وگو کرده است. وبگاه 
اطالع رسانی مقاومت اسالمی لبنان، 

مشروح سخنان دبیر کل حزب اهلل لبنان را منتشر کرده که در زیر آمده است: 
»نخستین دیدار بنده و ســید عباس در نجف اشرف و اگر بخواهم احتیاط کنم 
باید بگویم ۱۶ یا ۱۷ دســامبر ۱۹۷۶ بود. من پیش از نجف اشرف، سید عباس 
را نمی شناختم. بنده حامل پیام هایی برای علمای بزرگ نجف اشرف بودم و این 
ســبب خیر شد و موجب شد با سید عباس دیدار کنم. یعنی پرسیدم چه کسی 
می تواند من را به این علما، که عبارت بودند از: امام شهید سید محمد باقر صدر، 
آیت اهلل شهید سید محمد باقر حکیم و آیت اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی 
برساند. در تمام نجف من هیچ کس را نمی شناختم فقط یک دوست داشتم و آن 
هم شیخ علی ُکریِّم)رحمه اهلل( بود. او با سید عباس صحبت کرد که یک جوان از 
لبنان آمده و نامش فالنی است و نامه هایی به همراه دارد. اول من خیال کردم سید 
عباس عراقی است و با او فصیح صحبت می کردم. سید عباس به من گفت: راحت 
باش، من اهل نبی شیث ]در لبنان[ هستم. گفت هر چه می خواهی بگو و خودت 

را برای فصیح صحبت کردن با من اذیت نکن«.
»از آن لحظه و ســپس لحظه ای که شهید سید محمدباقر صدر)رحمة اهلل علیه( 
سید عباس)رحمه اهلل( را مأمور پیگیری کارهای من کرد، این رابطه آغاز شد و تا 

لحظه  شهادت وی ادامه یافت«.

  جان من را بگیر و سید عباس را رها کن
یک تصویر در ذهن من وجود دارد که شــاید نخســتین بار اســت در رسانه ها 
می گویم. پس از کنفرانس دوم ]حزب اهلل[، رأی اکثریت این بود که شــهید سید 
عباس، دبیرکل باشــد. وی نمی پذیرفت و اصرار داشت این مسئولیت را بر عهده  
من بگذارد. من گفتم امکان ندارد وقتی شما هستید من این مسئولیت را بر عهده 
بگیرم. طبیعتاً منظورم این نبود که آرزو دارم زودتر شهید شوید تا... )خنده(. نه، 
آرزوی ما طول عمر او بود. دوستی من با سید عباس به گونه ای بود که )فقط از 
باب تشبیه( اگر آن روز ملک الموت نزد من می آمد و می گفت: فالنی، خدا دستور 
داده است امروز یا جان سید عباس را بگیرم و یا جان تو را و من تصمیم گرفته ام 
اول نظر تو را بپرسم، ببینم چه می گویی، اگر این اتفاق می افتاد من می گفتم جان 
من را بگیر و سید عباس را رها کن. این موضوع همچنان برقرار است. اگر اکنون 
هم همان فرض رخ بدهد و ملک الموت بیاید و بگوید: یک فرصت و اســتثنا رخ 
داده و ما می توانیم سید عباس را به دنیا برگردانیم، اما باید جان تو را بگیریم، من 

پاسخ خواهم داد: قطعاً جان مرا بگیر و بگذار سید عباس به دنیا برگردد«.
»گفتم ممکن نیست من این مسئولیت را بپذیرم. من مسئول تو شوم؟ تو استاد 
من هســتی و من را پرورش و تعلیم داده ای. بــه لحاظ عاطفی، روانی و تربیتی 
نمی توانم این موضوع را بپذیرم. انتخاب دبیرکل حزب اهلل ۱۰روز در حالت تعلیق 
بود؛ چون سید عباس قبول نمی کرد. در حالی که اکثر ما وی را می خواستیم، اما او 
می خواست من دبیرکل شوم. حتی اگر سید عباس ۱۰ روز که هیچ، ۱۰ سال هم 
ماجرا را به حالت تعلیق در می آورد، اصاًل امکان نداشت من چنین چیزی را قبول 
کنم. من به لحاظ روانی و عاطفی به هیچ وجه آمادگی نداشتم. اکنون صحبت از 
توان مدیریتی، تشــکیالتی، سیاسی و...  نیست. این ها بحث دیگری است. این ها 
آخرین چیزهاست. اما در درجه  اول به لحاظ عاطفی، روحی و روانی ممکن نبود 
من مسئول سید عباس باشم و به او امر و نهی کنم و جنبشی را که او راه انداخته 

بود مدیریت کنم. اصاًل امکان نداشت حتی یک لحظه این را تحمل کنم«.
»شــاهد آن جاست که سید عباس با فشارهای شــدیدی مواجه شد. شاید افراد 
کمی باشند که از این موضوع مطلع باشند. روز نخست گذشت، روز دوم گذشت 
و...  ما رفتیم بعلبک. سید عباس در خانه اش نشسته بود. نشست باید در بیروت 
برگزار می شــد، اما اکثر ســران به بعلبک رفتند و چهار روز ماندیم تا در نهایت 
توانستیم سید عباس را قانع کنیم این مسئولیت را بپذیرد. یک راه هم بیشتر برای 
قانع کردنش پیدا نکردیم. گفتیم استخاره می کنیم. همین که بپذیرد استخاره کند 
هم هزار زحمت داشت. می گفت وقتی من متحیر نیستم و همه چیز برایم روشن 
است، چرا باید استخاره کنم؟ این یک گواه و درس عبرت است که مناصب حتی 

یک لحظه برای سید عباس)رضوان اهلل علیه( اهمیتی نداشت. 

  شهید سید عباس یک الگو بود
»من فکر می کنم این شــخصیت یک الگوســت. از طرفی هر جریانی نیاز به 
یک اسوه دارد. این کافی نیست که پیامبران، امامان)علیهم السالم( و علمای 
تاریخی مان اسوه  ما باشند. مردم به یک اسوه  معاصر نیز نیاز دارند. یک اسوه  
معاصر که بشناســند و ببینندش. کسی که شرایط و اوضاع ما را درک کرده 
باشــد، با این حال چنین تفکر و رفتار و چنان معنویتی داشــته باشد. سید 

عباس چنین الگویی است«.
»او مدام در میادین و خطوط مقدم حضور داشت. در آن دوره این سخت گیری های 
امنیتی که اکنون وضع کرده اند هم نبود. چون پس از شــهادت سید عباس نوعی 
تجدید نظر در زمینه  این میزان ماجراجویی یا بی احتیاطی شدید کادرها و سرانمان، 
داخل مقاومت و حزب اهلل رخ داد. زیرا روشن شد که رژیم صهیونیستی حاضر است 
هر کسی را بکشد و از سید عباس آغاز کرده. شیوه  سید عباس مدیریت از پشت میز 
و داخل دفتر یا با تلفن و بی سیم نبود. خودش به مناطق و خطوط مقدم و پادگان ها 
می رفت و با بچه ها جلسه می گذاشت و به پادگان های آموزشی می رفت و با اهالی 
روستا در حسینیه و مسجد می نشست و حرف هایشان را می شنید و با ایشان بحث 
می کرد. تا پیش از شهادت وی، این روش همه  ما بود؛ روشی که الزم است ادامه اش 
بدهیم. حاال اگر شرایط بنده به عنوان دبیرکل فعلی به واسطه  تهدیدهای امنیتی 
شیوه  رفتاری و مدیریتی خاصی را به من تحمیل می کند، بقیه  حزب اهلل برعکس 
باید آن روشــی را که ســید عباس داشت ادامه دهند. یعنی روش حضور و ارتباط 

چهره به چهره و حضور میان مردم. این شاخصه  اصلی سید بود«.
»من اگر در نجف با سید عباس آشنا نشده بودم، نمی دانم کارم در نجف به کجا 
می کشــید. آن هم در آن سن ۱۵ یا ۱۶ سالگی. می دانید که در نجف رویکردها 
متناقض و متفاوت و... است. اهلل)سبحانه و تعالی( از فضل و نعمتش به من بخشید 
و این گونه تقدیر کرد که وقتی به نجف رســیدم، دستم را در دست سید عباس 
گذاشت. ســید عباس راهنمای من به این راهی است که از آن روز تا امروز طی 
کرده ام. او اســتاد بنده و گروهی از برادران و عده ای بسیار است. او ما را پروراند. 
یعنی چه؟ یعنی رابطه  طلبه ها و سید عباس، از جنس دیگری بود. این طور نبود که 
مثل یک استاد به کالس بیاید و درس بدهد و برود و بچه ها فهمیدند یا نفهمیدند 
برایش تفاوتی نکند. فقط برایش مهم باشد که درس را داده است یا مثاًل این گونه 
نبود که به جنبه  علمی شــان توجه کند، اما به جنبه های دیگر نه. ســید عباس 

این گونه نبود. سید با ما گروه طلبه هایش مثل فرزندانش رفتار می کرد. 
به مــا درس می داد. برایمان اســتاد می آورد. همه  مواد درســی را خودش 
نمی گفت. مطمئن می شــد که ما درس می خوانیم. به حرف ما گوش می داد. 
از ما امتحان می گرفت. روزهایی که امتحان می گرفت از او می ترسیدیم چون 
اگر عصبانی می شــد ما ناراحت می شــدیم. اما در عین حال به فکر زندگی، 
معیشت، وضعیت حجره مان و... بود. ما مجرد بودیم. گاهی شب ها به مدرسه 
می آمد و سرکشــی می کرد تا کسی مثاًل بدون شام نخوابیده باشد. یک پدر 
چگونــه با فرزندانش رفتار می کنــد؟ او نیز همان گونه با مــا رفتار می کرد. 
متکفل زندگی این گروه از طلبه ها شــده بود. بعدها می پرســید می خواهید 

ازدواج کنید یا نه... یعنی به فکر همه چیز ما بود«.
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عکس نوشت

آشوب در قلب فرانسه
معترضان جلیقه زرد فرانسوی هجدهمین شنبه اعتراضی خود را برگزار 
کردند. در تظاهرات دیروز صدها تن از معترضان در پاریس قلب فرانسه 
گردهم آمده و علیه سیاست های دولت ماکرون شعارهایی سر دادند. 
مأموران پلیس نیز از آب پرفشــار و گاز اشک آور برای متفرق کردن 
معترضان در شانزه لیزه استفاده کردند. رفتار پلیس نسبت به تظاهرات 
قبلی بسیار خصمانه تر گزارش شده است. در طول هفته های گذشته، 
پلیس فرانسه از هزاران گلوله  الستیکی علیه معترضان استفاده کرده 

است که به نقص عضو در افراد منتهی شده است. 

 سخنگوی نیروهای مسلح یمن:تداوم راهپیمایی در الجزایر دیوار رئیس جمهور مقابل نمایندگان
ترامپ رأی کنگره برای لغو 

وضعیت فوق العاده را وتو کرد
پلیس همصدا با مردم در 

تظاهرات علیه بوتفلیقه
توانایی شلیک همزمان ده ها 

موشک بالستیک را داریم
تسنیم: رئیس جمهــوری آمریکا، مصوبه 
سنای این کشور در مورد لغو وضع اضطرار 
ملی را وتو کرد. طرح لغو وضع اضطرار ملی 
با ۵۹ رأی موافق در برابر ۴۱ رأی مخالف در 
سنا به تصویب رسیده بود. مطابق با قوانین 
آمریکا، رئیس جمهوری این کشور می تواند 
با وتو، مانع تبدیل یک طرح به قانون شود؛ 
اما رأی دو سوم اعضای نمایندگان دو مجلس 
کافی اســت تا این وتو را باطل کند. ترامپ 
وضع اضطرار ملی را ماه گذشته برای تأمین 
هزینه ساخت دیوار در مرز با مکزیک وتو و 
پس از آن اعالم کــرد که مذاکرات دولت و 
کنگره آمریکا در این مورد به نتیجه نرسید. 

ایسنا: شــهرهای مختلف الجزایر بار دیگر 
صحنه تظاهرات گســترده علیه نظام این 
کشور بوده و تعدادی از نیروهای پلیس نیز 
همصدا با مردم شعارهایی را سر دادند. این 
نخستین بار از زمان آغاز اعتراضات است که 
پلیس الجزایر با مردم همصدا می شود. پلیس 
الجزایر ۷۵ معترض را بازداشت کرده است. 
در جریــان اعتراضات روز جمعه ۱۱ پلیس 
زخمی شده اند. تظاهرات کنندگان خواهان 
تغییر ریشه ای نظام الجزایر شدند. الجزایر از 
۲۲ فوریه شاهد تظاهرات گسترده علیه نظام 
بوتفلیقه است. مردم و مخالفان با تمدید دوره 

چهارم ریاست جمهوری وی مخالفند.

فارس: ســخنگوی نیروهای مســلح یمن 
تأکیــد کرد که این نیروها توانایی شــلیک 
ده ها موشک بالستیک در آِن واحد به سمت 
اهداف مورد نظر را دارند. »یحیی ســریع« با 
بیان اینکه نیروهای ما آمادگی الزم را برای 
مقابله با متجاوزان ســعودی دارند، گفت: از 
مأموریت خود در آزاد ســازی مناطق اشغال 
شده کوتاهی نخواهیم کرد؛ موقعیت نظامی ما 
در مقایسه با چهار سال قبل بهتر شده است. 
وی با بیان اینکه ائتالف سعودی تاکنون بیش 
از نیم میلیون موشک و خمپاره بر سر یمنی ها 
ریخته اســت، گفت: ۲۲ کشــور به صورت 

غیرمستقیم در تجاوز به یمن نقش دارند.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

آن ها ۴۹ نفر بودند، درســت مثل یــک خانواده بزرگ، 
شــامل چندین پدر و مادر، پدربــزرگ و مادر بزرگ به 
همراه تعدادی نوه دختر و پســر. اما آن ها امروز تنها نام 
قربانیان حمالت تروریستی روز جمعه نیوزیلند هستند.

 ماکاد ابراهیم
ماکاد ابراهیم کودک ۳ ساله، کوچک ترین قربانی حمله 
تروریســتی نیوزیلند اســت. خانواده ابراهیم می گویند 
کودک خردسالشــان در جریان حمله تروریســتی روز 
جمعه ترسیده و بی هدف فرار می کرده که هدف گلوله 

های تروریست استرالیایی قرار می گیرد. 
عبدی ابراهیم، برادر بزرگ ماکاد، او را کودکی شــاداب 
که همیشــه لبخند بر لب داشته توصیف می کند. عبدی 
می گوید در جریــان حمله تروریســتی جمعه چندین 
کودک  خردســال و نوجوان نیز در لیست قربانیان قرار 
دارند که رسانه ها و دولت استرالیا اطالعات دقیق آن ها 

را منتشر نکرده اند.

 خالد مصطفی
خانــواده خالد چند ماهی بیشــتر نبود که از ســوریه 
جنــگ زده به نیوزیلند مهاجرت کــرده بودند. خالد روز 
جمعه با دو پســرش حمزه و ضیاد در مسجد نور بود. او 
تالش کرد تا از فرزندانش در برابر تروریســت ها حفاظت 
کند. حاال فقط حمزه ۱۳ ســاله بــا وجود جراحاتی که 

دارد، زنده مانده است.

 نعیم رشید
نعیم پاکســتانی االصل بود. او تمام رشــادت خود را به 
خرج داد تا اســلحه تروریســت را از دستش بگیرد. ولی 
تروریســت نه به او رحم کرد و نه به پســر ۲۱ ساله اش 

طاها که همراه پدر در مسجد نور بود.

 فرهاج آشان
فرهاج یک مهاجر هندی بود و بتازگی مدرک کارشناسی 
ارشد خود را در رشته نرم افزار از دانشگاه اوکلند دریافت 
کرده بود. او روز جمعه به همراه همســر و دو فرزند سه 
ســاله و هفت ماهه خود برای اقامه نماز به مســجد نور 
رفته بود. اینشــا همســر فرهاج هنوز باور نکرده که نام 
پدر فرزندانش در میان کشــته شدگان حمله تروریستی 

روز جمعه است.

 عطا العیان
عطا متولد کویت بود و مهاجری موفق محسوب می شد. 
عضو تیم ملی فوتسال بود و از اعضای شناخته شده شهر 
کرایست چرچ بود. او مدیر و سهامدار شرکت اِل.َدبلیو.اِی 
بود. عطا بتازگی پدر شده بود اما اکنون نام او در فهرست 

کشته شدگان حمله روز جمعه جای گرفته است.

 حسین العمری
حســین در ســال ۱۹۹۷ به همراه خانواده اش از امارات 
به نیوزیلند مهاجرت کرد. او در صنعت توریسم مشغول 
به کار بود و عادت داشــت تا هــر جمعه برای اقامه نماز 
به مســجد نور برود. حســین جمعه آخرین نماز خود را 
خوانده و نخوانده به جمع کشته شــدگان تلخ ترین حمله 

تروریستی نیوزیلند پیوست.

 ُحسن آرا پروین
حســن آرا متولد بنگالدش بود. او به دوستانش گفته بود 
که تحت تأثیر تعریف و تمجیدهای رسانه های بنگالدش 
از نیوزیلند به این کشور مهاجرت کرده است. روزجمعه 

او در بخش زنانه مسجد نور مشغول خواندن نمازش بود 
که برخاســتن صدای تیراندازی در بخش مردانه موجب 
می شــود تا هراسان برای نجات همســرش وارد بخش 

مردانه شود و به ضرب گلوله کشته شود.

 امجد حمید
امجد متخصص قلب و بیماری های عروقی بود و ۲۳ سال 
پیش زمانی که ۳۴ ســال داشت از فلسطین به نیوزیلند 
آمده بود. او دو پســر ۲۰ و ۲۲ ساله به نام های حسام و 
محمد داشت. امجد از روز جمعه که به مسجد رفته هنوز 
به خانه بازنگشته و جست وجوهای پسرانش برای یافتن 

او بی نتیجه بوده است.

 حاجی داوود نبی
حاجی ۷۱ سال داشت و مهاجری افغانستانی بود. او مهندس بود 
و پدر چهار فرزند، نوه هم داشت. حاجی در شهر کرایست چرچ 
به مهربانی و عالقه به انجام امور خیریه شهره بود. او با خوشرویی 
همیشــگی در مســجد را به روی مهاجم می گشــاید تا جزو 
نخستین کشته شدگان حمله تروریستی مسجد نور باشد. افزون 
بر فهرست یادشده، تاکنون نام قربانیان دیگری از جمله اشرف 
علی، متولد جزایر فیجی، علی المدنی، متولد فلسطین، عبدالفاتح 
قاسم، فلسطینی االصل، محمد عمران خان، متولد هند، هارون 
محمود، پاکســتانی االصل، عثمان عدنان، متولد مصر، سعید 
جهان داد، متولد پاکستان، مجامل هوک، متولد بنگالدش، انسی 

کاری پاکوالم علی باوا، هندی االصل اعالم شده است.

 خانواده ای به بزرگی امت اسالم

آن ها 49 نفر بودند

گزارش
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