
 

برای روزه داری واقعی باید مراقبه کنیم
 معارف   ما به میهمانی آمده ایم؛ چند روزی است که حجت االسالم دعایی در گفت وگو با قدس به بیان ظرفیت های معنوی ماه رمضان می پردازد

ماه رمضان از راه رسیده و خداوند، عالمیان را به ضیافت 
نور و عشق بازی با معبود دعوت کرده است. تمام عالم 
رنگ و بوی خدا گرفته؛ سفره ای به وسعت بخشندگی 

او پهن شده و همه از خرد و کالن، پیر و جوان و زن 
و مرد بر سر سفره لطف و کرم او نشسته ایم. در حال و 
هوای این میهمانی با حجت االسالم سیدمحمدمحسن 

 ............ صفحه 7دعایی، مدیر مؤسسه مطالعات...

نه فردوسی نژادپرست است 
و نه هیچ ایرانی دیگر

قدس خراسان/بافت قدیم را می توان 
با شرایط فعلی همراه ساخت

مردم از سرمایه گذاری 
در بازار خودرو بپرهیزند
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جنگ نمی شود، مذاکره با آمریکا سم است

 ............ صفحه 4

 رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام تأکید کردند 

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران
کارشناسان اقتصادی 

در گفت وگو با قدس: نام 
ارز بگیرانی را که کاال وارد 

نکردند افشا کنید 

بانک مرکزی 
و راز 

رانت ارزی

 اخبار  حضرت آیت اهلل خامنه ای، رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در دیدار مسئوالن 
و کارگزاران نظام با تأکید بر ضرورت تقوای مسئوالن، بویژه در »رسیدگی به امور مردم، رعایت 
بیت المال و اجتناب از اشرافیت« به بیان وظایف اساسی مسئوالن سه قوه برای حل مشکالت 
اقتصادی و رونق تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه آمریکا برای »تغییر محاسبات و 

تسلیم شدن مسئوالن« و نیز »فاصله گرفتن مردم از نظام« افزودند: ...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی

 فطرت و طبیعت بشــر همواره در برابر هم صف آرایی می کنند، فطرت به  ســوی 
آســمان و ملکوت می کشاند، طبیعت انس با ملک و زمین  دارد. »هدی« ریشه در 
فطرت انســان دارد و »هوی« ریشــه در طبیعت او. از این رو تقابل هدی و هوی 
پدیده ای مستمر و جدی در زندگی  انسانی به شمار می رود.  اسالم برای حاکمیت 

خط نور و هدایت در زندگی انسان و نیز محکومیت...

رمضان؛ نبرد فطرت و طبیعت

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  می گویند ارز دولتِی دریافتی بســتنی 
میهن، سه برابر کل صادرات بستنی کشور است. 
شاید بتوان ده ها شرکت و نام حقیقی و حقوقی 
دیگر را هم در بین ارزگیرندگان دولتی پیدا کرد. 
با این حال بد نیست بدانید بانک مرکزی در دوره 
یکساله، بیش از 28 میلیارد دالر ارز 4200 تومانی 
به واردات اختصاص داد تا قیمت اقالم اساســی 
کنترل شــود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه 
سفره های مردم با ارز بازار آزاد فاکتور شد. در این 
میان سرنوشت 18 میلیارد یورو از این مبلغ که به 
کشور بازنگشته در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

اختصاص 28 میلیارد دالر ارز دولتی در شــرایط 
محدودیت ارزی، برای واردات ...

گسترده ترین حمله پهپادی 
علیه زیرساخت های نفتی 

عربستان

ابابیل های یمنی  
روی  سرآل سعود

ارج نهادن به زنان خانه دار در 
سیاست گذاری ها راه مقابله با 

پدیده کاهش جمعیت است

غفلت »خانه ملت« 
از »خانه داری«

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 8

»شورای فرهنگی انگلیس« 
در ایران چه می کند؟ 

ماجرای یک 
نفوذ کاماًل 

خیرخواهانه !
 ............ صفحه 9

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︻﹞﹙﹫︀ت ︋﹫﹠﹥ ︨︀زی ︑︀︨﹫︧︀ت ︋︣﹇﹩ ︨︀ز﹝︀ن 

︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨  ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۱
۹۶
۵

« آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن (﹝﹠︀﹇︭﹥ دو ﹝︣﹙﹥ ای) »
︀ ر︻︀️ ﹇︀﹡﹢ن  ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹋︀﹐ی ﹝﹠︡رج در ︗︡ول زــ︣ را︋  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

﹠︺︐﹩ و ا︗︣اــ﹩ ﹋︪ــ﹢ر و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩                                                     ︡ا﹋︓ــ︣ ا︨ــ︐﹀︀ده از ︑ــ﹢ان ﹁﹠ــ﹩ و ﹝﹠︨︡ــ﹩، ︑﹢﹜﹫ــ︡︮ 
﹥ ﹝﹠︷﹢ر   ︋٩٨/٠٣/٠١ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ،️﹫﹑ ︣﹁︀ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡︮  ︣︡اری ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︮  (دو ﹝︣﹙﹥ ای)︠ 
﹫︀︋︀ن  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د -ا︋︐︡ای︠   ︋-︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ــ︣﹋️︋  ﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨ــ︐︺﹑م ارز ️﹁︀در
︮︡ف    ︑﹙﹀﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ 
 ﹤ ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ اوراق، ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ٩٨/٠٣/١٨ ﹡︧ــ︊️︋  آدرس iets.mporg.ir  اوراق ﹝︢﹋ــ﹢ر را در︀﹁ــ️ ﹡﹞︀﹠︡ و︎ 

.︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا﹇︡ام﹢﹁ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹥ ﹨﹞︣اه ۵ د︨︐﹍︀ه ﹋﹠︐﹢ر︋  ︑﹢﹏ اوراق و ﹝︧︐﹠︡ات︋ 

مدت تحويل تعدادشرح كاالرديف
كاال

محل تامين اعتبار محل تحويل كاال

2
تامين 2500 دستگاه كنتور مولتى جت خشك سايز 1/2 با 

كالس كارى 160R مطابق با مشخصات فنى مندرج در اسناد 
مناقصه

60 روز2500
انبار شركت آب 

وفاضالب خراسان 
رضوى

منابع داخلى شركت 
(غير عمرانى)

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

ع ۹
۸۰
۱۹
۷۱

️ اول
︋﹢﹡

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (﹡﹢︋️ دوم)
اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دسـتى و گردشگرى خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا︡اث ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ﹝﹙﹩ 
﹎﹢﹨︨︣﹠﹌ ﹨︀ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫︣ا︳ و دارای ﹎﹢ا﹨﹩ 
︣﹎︤اری   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ . ︡︀﹝﹡  وا﹎︢ار ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︣ا ــ︣ح ا︨ــ﹠︀د و︫   ︫﹤ ︀  ر︑︊﹥ ﹉ در ر︫ــ︐﹥  ا︋﹠﹫﹥︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری︋   ︎️﹫﹑︮

﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .
١ - ︫ــ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝︪ــ︭︀ت ﹋︀ر : ا︗︣ای ا︋﹠﹫﹥ ︫ــ︀﹝﹏ ︑︣︉ و ︗﹞︹ آوری ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹝﹢︗﹢د، ا︗︣ای ︨ــ︀زه ﹡﹍︊︀ن و ﹎﹢د ︋︣داری ، و ا︗︣ای 

ا︨﹊﹙️ ︵︊﹅ ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ی ﹝︭﹢ب .
. (١٣٩٩/٠٩/١۵ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠٣/١۵) ﹩︧﹝︫ ﹏﹞︀﹋ ٢ - ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ١٨ ﹝︀ه

٣ - ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن : ١۵٨/۵١٧/٠١٩/۶٢١ ر︀ل .
۴ - ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ۴/۶٧٠/٣۴٠/٣٩٢ ر︀ل .

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٩:٠٠ ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠٢/٢٨ ️︻︀︨ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ - ۵
﹙﹢ار   ︋، ︪︡﹞ : ا﹐ت﹢︨ ﹤  ︋﹩﹢﹍︨︀  ︎﹏﹞ و  www.setadiran.ir ﹩﹡︀ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪ــ ﹞ - ۶﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د :︨ 

︫﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ ، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١
٧ - ﹝﹙️ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د﹨︀ : ︑︀ ︨︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠٨ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د .

︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏  ️ و︎  ︣︡﹞ ﹤︺︨﹢︑ ️ ︣ ﹝︺︀و﹡ ﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠٩ در ﹝﹏ د﹁︐ ︊ روز︎   ︮٠٩:٠٠ ️ ︻︀  ︨: ︀ ﹫︪﹠︀د﹨  ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋٨ - ︑︀ر
 ﹤ ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊️ ﹡︀م و ﹋︡ ر﹨﹍﹫︣ی را︋  ــ︑  htt:iets.mporg.ir️︀️ ︻﹠﹢ان︎  ︀︧ــ️ در︨  ︫ــ︣﹋︐︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩︋ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر ﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹢﹞ا
۴۶٣١۶٢ ﹩﹎︀ت در ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .                                                                                                                               ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︲﹢︑ ︣︀︨

/ع
۹۸
۰۱
۸۲
۳

︑︖︡︡ آ﹎﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ (﹡﹢︋️ دوم )
آ﹎﹩ ︑︃﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ (﹡﹢︋️ دوم )

︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝ــ﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊ــ︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ 
 ︡︣ ︣وژه︠  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋  ︤ا﹡﹥ )︋  (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ، ا︨ــ﹠︀د︠ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️                                   ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای در︨ 

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋ 
مبلغ تضمين شركت در مقدار يا تعدادنام و مشخصات  كاالرديف

مناقصه  ( ريال )

140132/000/000 دستگاهتجديد آگهى: خريد مانشن فايبرگالس در سايزهاى 300 تا 900 ميليمتر1

30195/000/000 دستگاهتهيه و تأمين كنتور الكترومغناطيسى فلنجى2

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان  ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا︻﹑م︫  ︣ح ﹋︀ر در︨  ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
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شركت مجتمع گاز پارس جنوبى پااليشگاه نهم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل  از طريق مناقصه عمومى تامين نمايد :                                                           

R9/001/98    مناقصه شماره   EM-9610166    تقاضاى شماره شماره تقاضا و مناقصه

  BLOCK VALVE FVP-2-160 ،111 شرح اقالم درخواستى

مبلغ تضمين شركت در مناقصه (166،800،000 ) ريال  مى باشد.كه مى بايست با نام فرايند ارجاع كار باشد. مبلغ تضمين شركت درمناقصه 

ضمانت نامه بانكى ( فرايند ارجاع كار) يا واريز وجه نقد به حساب شركت مجتمع گاز پارس جنوبى پااليشگاه 
نهم (0111112626009بانك ملى شعبه مركزى كنگان )

نوع تضمين شركت 
درمناقصه

1398/5/9 تاريخ گشايش پاكت هاى فنى  تاريخ تحويل اسناد به  1398/4/16
واجدين شرايط

1398/6/11 تاريخ گشايش پاكات مالى 1398/5/5
آخرين مهلت ارائه 

پيشنهادها

استان بوشهر، شهرستان كنگان، منطقه ويژه اقتصادى انرژى پارس سايت 2، شركت مجتمع گاز پارس 
جنوبى، فاز12-پااليشگاه نهم -اداره تداركات و امور كاال-واحد خريد- تلفن:07731463782-

07731463784

آدرس و تلفن                  
مناقصه گزار 

مناقصه گران مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت WWW.SPGC.IR مراجعه ويا با شماره تلفن  07731463784-

07731463782 تماس حاصل فرمايند  .
روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

با توجه به مصوبه هيئت محترم وزيران مبنى بر ممنوعيت خريد كاالهاى خارجى مشابه داخلى ،درصورت ارايه پيشنهاد ساخت داخل به ساير 

پيشنهادات خارجى ترتيب اثر داد نخواهد شد.

تولیت آستان قدس رضوی: درماه مبارک رمضان بیش از 
یک میلیون و500 هزار نفر مهمان افطار امام رضا  هستند

روزهای شلوغ 
مهمانسرای رضوی
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

ادعای رویترز درباره ماندن ایران در برجام با فروش نفت صحت ندارد  اخبار: موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی در خصوص ادعای رویترز مبنی بر گره زدن ماندن در برجام 
از سوی ایران با فروش 1/5میلیون بشکه نفت در روز، ضمن رد این خبرسازی گفت: پرداختن به این گونه خبرسازی ها و گمانه زنی های ناقص و غیردقیق در فضای رسانه ای و عمومی نه تنها سازنده نیست، بلکه 

می تواند به تخریب فضای مورد نیاز برای یک دیپلماسی جدی در شرایط کنونی منجر شود.

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

ای،  آیت اهلل خامنه  حضرت    leader.ir 
رهبر معظم انقالب اسالمی عصر دیروز در 
دیدار مسئوالن و کارگزاران نظام با تأکید بر 
ضرورت تقوای مسئوالن، بویژه در »رسیدگی 
به امور مردم، رعایت بیت المال و اجتناب از 
اشرافیت« به بیان وظایف اساسی مسئوالن 
سه قوه برای حل مشکالت اقتصادی و رونق 
تولید پرداختند و با اشاره به اقدامات خبیثانه 
آمریکا برای »تغییر محاسبات و تسلیم شدن 
مسئوالن« و نیز »فاصله گرفتن مردم از نظام« 
افزودند: گزینه قطعی ملت ایران در مواجهه 
با دشمن، مقاومت در همه زمینه هاست؛چرا 
که مذاکره با دولت کنونی آمریکا سّم مضاعف 
است، البته جنگی نخواهد شد بلکه برخورد، 
اراده  این زمینه،  اراده هاست و در  برخورد 
ملت ایران و نظام اسالمی قوی تر از دشمن 
است و به فضل الهی این بار هم پیروز خواهیم 
شد. رهبر انقالب اسالمی در 
سخنانشان  از  دیگری  بخش 
به موضوع تالش ها و اقدامات 
ضد ایرانی آمریکا پرداختند و 
خاطرنشان کردند: در مواجهه 
با دشمن دو راه بیشتر وجود 
و  ما  عقب نشینی  یا  ندارد 
یا  و  آن ها  متقابل  پیشروی 
که  ایستادگی  و  مقاومت 
تجربه ما در جمهوری اسالمی 
نشان می دهد هر جا در مقابل 

دشمن مقاومت کردیم، جواب گرفتیم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در ادامه سخنان 
خود، در تبیین طراحی آمریکایی ها در شرایط 
فعلی گفتند: آن ها تمام تالش خود را به کار 
گرفته اند تا با فشارهای شدید اقتصادی، اوالً 
نظام محاسباتی مسئوالن را به گونه ای تغییر 
دهند تا آنان مجبور به تســلیم شوند و ثانیاً 

مردم را در مقابل نظام قرار دهند.

 آمریکایی ها این بار نیز
 قطعًا شکست خواهند خورد

ایشان با تأکید بر اینکه طراحی و محاسبه 
آمریکا همانند محاسبات 40 سال گذشته 
غلط است و به نتیجه هم نخواهند رسید، 
افزودنــد: آمریکایی ها این بــار نیز قطعاً 
شکســت خواهند خورد و در این موضوع 
تردیدی نیست. سردمداران آمریکا به دلیل 
بغض و کینه ای که به جمهوری اســالمی 
ایران دارند، کور شده اند و نمی توانند درست 

محاسبه کنند.
حضــرت آیــت اهلل خامنه ای با اشــاره به 
مخالفت بسیاری از صاحبنظران در آمریکا 
با شیوه برخورد با ایران و گروه های مقاومت 
گفتند: مســئوالن کنونی آمریکا واقعاً درک 

درستی نسبت به مسائل گوناگون و همچنین 
جمهوری اسالمی ندارند.

 هیچ کس نباید از هیبت ظاهری، 
تشرها و هیاهوهای آمریکا بترسد

ایشــان با تأکید بر اینکه هیچ کس نباید از 
هیبت ظاهری، تشــرها و هیاهوهای آمریکا 
بترسد، افزودند: ابرقدرت ها معموالً کار خود 
را با تشــر و هیاهو پیش می برند و هرگونه 
جا زدن در مقابل این تهدیدها خطاســت. 
عالوه بر آمریکا، از ثروت قارون    های منطقه 
خلیج فــارس نیز نباید ترســید؛ زیرا هیچ 
غلطــی نمی توانند بکنند. آمریکا در ســال 
۱۳۵۷ و پیش از پیروزی انقالب اســالمی 
بسیار قدرتمندتر از شرایط فعلی بود و کارتر 
رئیس جمهور آن زمان، هم عقل و هم قدرت 
بیشــتری از رئیس جمهــور کنونی آمریکا 
داشت و محمدرضا پهلوی نیز به عنوان مأمور 
آن ها بر همه امور مســلط و کامالً تابع بود، 
اما ملت ایران توانست با دست خالی همان 
آمریکا را شکست دهد، ضمن آنکه جوان های 
انقالبی امروز کمتر از سال ۵۷ نیستند و عمق 

اندیشه انقالبی آن ها نیز بیشتر است.
ایشــان با تأکید بر اینکه دشمنی آمریکا با 
جمهوری اسالمی بیشتر نشده، بلکه نسبت 
به 40 ســال گذشته، آشــکارتر و صریح تر 
شده است، افزودند: باید بدانیم، کسی که با 
صدای بلند تهدید می کند، قدرت و توانایی 
او به اندازه آن صدای بلند نیست. دولت فعلی 
آمریکا عالوه بر دشــمنی صریح تر با نظام 
اســالمی بیش از هر دولت دیگر این کشور، 
در خدمت مصالح رژیم صهیونیستی است و 
به عبارتی بسیاری از سیاست های آمریکا در 

دست صهیونیست هاست.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به ادعا و 
جنجال مقامات فعلی آمریکا از جمله رئیس 
جمهور این کشور مبنی بر اینکه سیاست های 
ما موجب تغییر در ایران شده است، گفتند: 

بله، تغییر در ایران ایجاد شده، اما این تغییر 
به این صورت بوده اســت که نفرت مردم از 

آمریکا، ۱0 برابر شده است.
رهبر انقالب اســالمی ســخنان مقام های 
آمریکایی درباره ایران را نشان دهنده حماقت 
باالی آن ها دانستند و افزودند: رئیس جمهور 
آمریکا می گوید از وقتی که من آمده ام، هر 
جمعه در ایران راهپیمایی علیه نظام برگزار 
می شود، باید به این فرد گفت: اوالً روز جمعه 
نیست، بلکه شنبه است و ثانیاً تهران نیست 

بلکه پاریس است.
رهبر انقالب با اشــاره به مشــکالت درونی 
و بزرگ آمریــکا در زمینه های اجتماعی و 
اقتصادی افزودند: این نکته البته غالباً مورد 
توجه قــرار نمی گیرد، اما مشــکالت مهم 
اجتماعــی و تناقض و آشــفتگی در دولت 
آمریکا، واقعیتی است که وضع ضعیف دشمن 

را نشان می دهد.

 اذعان آمریکایی مبنی بر اینکه فشارها  
موجب جهش اقتصادی ایران است

حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به هشدار 
برخی صاحبنظران آمریکایی مبنی بر اینکه 
فشار بر جمهوری اسالمی به جهش اقتصادی 
ایران منجر خواهد شــد، گفتند: آمریکا در 
مواجهه با ملت ایران و اســتحکام روزافزون 

نظام اسالمی قطعاً شکست خواهد خورد.
ایشان با اشاره به برخی که می گویند مذاکره 
با آمریکا چه عیبی دارد، تأکید کردند: مذاکره 
بــا آمریکا تا وقتی به تعبیر حضرت امام)ره( 
آدم نشــده، سّم است ضمن اینکه مذاکره با 

دولت فعلی این کشور سّم مضاعف است.
رهبر انقالب در تبیین این واقعیت افزودند: 
معنای حقیقی مذاکره، معامله و بده بستان 
است و آن ها دقیقاً در این معامله، دنبال نقاط 

قوت ایران هستند.
ایشــان افزودند: می گویند بیاییــد درباره 
موشــک مذاکره کنیم، معنای حقیقی این 

حرف این اســت که شــما باید بُرد و دقت 
موشک هایتان را کم کنید تا اگر روزی شما 
را هدف قرار دادیم، نتوانید جواب بدهید. اما 
بدیهی است که کسی در ایران این حرف را 
نمی پذیرد؛ بنابراین همین سر و صداها ادامه 

خواهد یافت.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تأکید کردند: این 
مسئله بحث دین و انقالب نیست، بلکه هیچ 
ایرانی غیرتمند و با شعوری حاضر نیست با 
طرفی که می خواهد نقاط قوت کشور را از 

دست او درآورد، معامله کند.

 اصل مذاکره با آمریکا غلط است
ایشــان در مثال دیگــری در زمینه اهداف 
واقعی دشمن در بحث مذاکره افزودند: عمق 
راهبردی سیاسی و امنیتی برای هر کشوری 
مسئله ای حیاتی اســت، برای ما نیز عمق 
راهبردی در منطقه خیلی مهم است، آن ها از 
این مسئله ناراحتند و می خواهند بر سر عمق 
راهبردی بســیار خوب ایران با آن ها معامله 
کنیم؛ آیا کســی می پذیرد؟ براســاس این 
واقعیات اصل مذاکره با آمریکا حتی با کسی 
که آدم حسابی باشد، غلط است و مذاکره با 
این ها که به هیچ چیز از جمله اخالق و قانون 
و عرف بین المللی پایبند نیستند، مسخره 

است و مطلقاً معنا ندارد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: البته در 
عقالی ما کسی دنبال مذاکره نیست، مردم 
هم که دنبال مذاکره نیســتند، فقط برخی 

گوشه کنار حرفی می زنند.
رهبر انقالب با اشــاره بــه نامه های رئیس 
جمهور قبلی آمریکا به ایشان افزودند: اوباما 
که ظاهرش خیلی اتو کشیده تر از این ها بود 
یک نامه فدایت شــوم برای ما نوشت و بنده 
بعد از مدتی جوابی به او دادم، بالفاصله نامه 
دوم را نوشت، می خواستم جواب بدهم که 
فتنه ۸۸ پیش آمد و او با فراموش کردن همه 
آن حرف ها و ابراز ارادت ها، با خوشحالی به 

حمایت و دفاع از فتنه و فتنه گرها شتافت.
رهبر انقالب با اشاره به اینکه آمریکا مجبور 
به عقب نشــینی در مقابــل مقاومت ملت 
ایران خواهد شــد، افزودند: بحث مقاومت، 
بحث برخورد نظامی نیســت و اینکه برخی 
در روزنامه یا فضای مجازی مسئله جنگ را 
مطرح می کنند، حرف بی خود و غلطی است. 
بنا نیســت جنگی انجام بگیرد و انجام هم 
نخواهد گرفت؛ چرا که ما ابتدا به ساکن هیچ 
گاه دنبال جنگ نیستیم و آن ها هم می دانند 
که جنگ به صرفه شان نیســت. رویارویی 
کنونی، برخورد اراده هاست و چون ما اراده ای 
قوی تــر داریم و به خدا تــوکل می کنیم، 

ان شاءاهلل آینده خوبی در انتظار ملت است.

رهبر معظم انقالب در دیدار کارگزاران نظام تأکید کردند

مقاومت، گزینه قطعی ملت ایران

 فتنه ۹۸ پس از ده سال از فتنه ۸۸ درحال اجراست؛ رقاصی در مدارس و پیش 
از اون خوانندگی اشتباهی! زنان در افتتاحیه فیلم فجر! و پیشتر رقاصی اشتباهی! 
زنان جلوی وزیر. همگی شان نشان می دهد که دولت سند۲0۳0 و سایر معاهدات 
شبه فرهنگی و آموزشی را عملی کرده، ولی در ظاهر منکر می شود و هم اکنون 
تورم )عمدی( و دولتی کاالها و بســتن دهان منتقدان دولت در رسانه ها زمینه 
نافرمانی مدنی و القای ناتوانی )نظام( در حل مشکل تحریم و هدایت اجباری مردم 
به سمت انتخاب فهرست )غربگرا( در انتخابات مجلس آینده در حال اجراست، تا 
ازین فتنه جدید برای اجبار مجمع تشخیص مصلحت به تصویب لوایح شرم آور 
هم استفاده کنند، این درحالی است که اخبار انقالبگرایان هم ناامیدکننده است و 
بیشتر بدون لیدرند و در بازی دولت فریب خوردند و گاهی برای این دولت فریبکار 

دل هم می سوزاندند! 09360006158
ترامپ نوکر بی اختیار اسرائیل است. معلوم نیست در قبال خوش خدمتی های 
بی پایانش از جمله دادن بلندی های جوالن و طرح معامله قرن و خروج از برجام 

و تحریم های ناجوانمردانه، چند میلیارد دالر گیرش می آید. 09380001154
ما آمریکای بد عهد و اروپای نوکر اربابش نیستیم که از برجام بیرون بیاییم ما 
برای امضایمان و عهدمان ارزش قایلیم، ما صبوریم و توپ را در زمین آن ها نگه 
می داریم و در عین عزتمان گزک دست دشمنانمان نمی دهیم. 09350001564
مسئوالن خودروسازداخلی می گویند: ما برای جلوگیری ازداللی و کاهش قیمت 
خودرو پیش فروش می گذاریم. درحالی که خود خودروسازان بزرگ ترین دالل ها 
و سوء استفاده کنندگان ازسادگی خریداران عجول، عامل این بازارافسارگسیخته 

هستند . 09150008410
اگر دولت اسالمی باشد باید در ماه مبارک رمضان ساعت کار نانوایی ها را شب 
قرار دهند تا خمیرگیر با بهانه و شاطر از شدت حرارت تنور روزه شون رو نخورند، 
چه اشــکال دارد یک ماه نان افطار ســرد باشد، مگر روستایی چه کار می کند؟ 

09150001136
بهتر است ســردمداران آمریکا که تاریخچه کشورشان به انگشتان یک دست 
نمی رســد تاریخ ۲۵00 ساله ایران را نگاهی بیندازند وقدرت و پاک بازی وعشق 

مردمانش به میهنشان را ببینند. 09150001451

پشت پرده درخواست اروپا
آلمان، فرانســه و انگلیس آب نبات دیگری 
برای مانــدن در برجام بــه دولت روحانی 
توهین آمیز،  خروجــی  کردند.  پیشــنهاد 
بی ارزش و نمایشی نشســت اخیر وزیران 
خارجه ســه کشــور اروپایی عضو برجام با 
فدریــکا موگرینی در مورد هشــدار ایران، 
نشــان داد که این کشــورها نمی خواهند 
یا نمی توانند گام جدی در مســیر اجرای 
تعهدات خود برای حفظ این توافق بردارند، 
اما خطرناک تر آن اســت که طراحی آن ها 
زیرکانــه و موذیانه با هدف وقت کشــی و 
شکستن مهلت ایران، صورت گرفته است؛ 
موضوعی که به نظر می رســد وزارت امور 
خارجه و دولت روحانی باید نســبت به آن 
واکنش جدی نشــان دهند و فکری کنند، 

وگرنه در دام اروپایی ها خواهند افتاد. 
موگرینی پس از نشست چند ساعته وزیران 
خارجــه اروپایی حاضر نشــد زمان دقیق و 
قول قطعی برای انجام نخســتین تراکنش 

اینستکس ارائه دهد.
اما وقتی سخنان موگرینی را در کنار مصاحبه 
دیروز مشــاور او با شبکه سی بی سی آمریکا 
قرار دهیم، منظورش از چند هفته مشخص 
می شــود. »ناتالی توچی« گفــت: ما به ۱۲0 
روز زمان نیاز داریم. او سپس زیرکانه درباره 
احتمــال درگیری نظامی و باالگرفتن تنش 
میان ایران و آمریکا هشدار داده و تلویحاً به 
مقامات ایران توصیــه کرد با اروپا راه بیایند 
تا درگیر برخــورد نظامی احتمالی با آمریکا 
نشــوند، اما هدف از این کار چیست؟ برای 
اروپا چه فرقی دارد که نخســتین تراکنش 
اینستکس را اگر واقعاً قرار است انجام دهد، در 
مهلت 60 روزه انجام دهد یا ۱۲0 روز دیگر؟ 
اساســاً انجام یک مبادله مالی نیاز به ایجاد 
زیرســاخت فیزیکی جدید ندارد که زمانبر 
باشد. پس این وقت کشــی برای چیست؟ 
هدف فقط شکســتن مهلت و حرف ایران و 
کشــتن زمان است. در میان تجار و بازاریان 
مثلی هســت که می گویند: »سرم را بشکن 
اما نرخم را نه«! ایران مهلتی تعیین کرده که 
در پایان آن گام دوم خود را عملی کند. این 
گام عبور ایران از مرز غنی سازی۳/6۷ درصد 
و تکمیل رآکتور هسته ای آب سنگین اراک 
برپایه رویه پیشین است. کشورهای اروپایی 
اگر به این فرصت تن دهند، قافیه را باخته اند 
و اگــر دولت روحانی از آن کوتــاه بیاید، او 
قافیه را باخته و حرفش شکسته شده است. 
در آن صــورت در موضع انفعال قرار خواهد 
گرفت و در بازی اروپایی ها قرار می گیرد. پس 
هدف اروپا این اســت که ولو برای دو هفته 
هم که شــده، دولت روحانی از مهلت خود 
عقب نشــینی کند. آن وقت کار تمام است. 
اصلی ترین علت این رفتار به نوع اقدام دولت 
روحانی و گام نخست او باز می گردد. روحانی 
اعالم کرد در این مقطع ایران دیگر پایبندی 
به سقف ۳00 کیلو برای ذخیره اورانیوم غنی 

شده و ۱۳0 تن برای آب سنگین ندارد.
کارشناســان و اهل فن که برنامه هسته ای 
ایران و گزارش های آژانس را دنبال کرده اند، 
می دانند که بر اساس چهاردهمین و آخرین 
گزارش مدیرکل آژانس در چهارم اسفند ۹۷، 
ذخیره اورانیوم ایران افزون بر۲4۲/۳ کیلوگرم 
گاز UF6 بوده اســت. همچنین در آخرین 
گزارش آژانس حجم آب سنگین داخل ایران 
۱۲4 هزار و ۸00 کیلوگرم اعالم شده است.

در حال حاضر با تعداد ۵060 سانتریفیوژ فعال 
در نطنز براساس برجام ایران ماهانه توان تولید 
6 کیلوگرم گاز UF6 یا اورانیوم با غنای ۳/6۷ 
درصــد را دارد؛ بنابراین، بــرای آنکه ایران از 
سقف ۳00 کیلو عبور کند، حداقل 6 تا ۸ ماه 
زمان نیاز است. همچنین با توجه به ظرفیت 
تولید ساالنه ۲0 تن آب سنگین در تأسیسات 
خنداب اراک، حداقل چهــار تا پنج  ماه نیز 
برای عبور ایران از ســقف ۱۳0 تن زمان الزم 
است. اروپایی ها هم این را به خوبی می دانند؛ 
به همین دلیل حاال برای شکستن مهلت ایران 
صحبت از چهار ماه می کنند؛ چون می دانند 
در گــزارش فصلی بعدی مدیرکل آژانس نیز 
تخلفی یا عبور از ســقف های معین شده در 

برجام گزارش نخواهد شد.
اگر دولت روحانی در گام نخست اقدام های 
جدی تر و مؤثری همچون آنچه را برای گام 
دوم مطرح کرده اســت، انجام می داد شاید 
امروز با دودوزه بازی و وقت    کشی اروپایی ها 
روبه رو نمی شــد، اما حاال به نظر می رســد 
مهم ترین و حیاتی ترین اقدام این اســت که 
دســت کم بر روی مهلــت 60 روزه خود با 
جدیت بایستد و در صورت وقت کشی اروپا 
گام دوم را با ســرعت اجرا کند. نکته دوم و 
مهم دیگر اینکه انجام یک یا دو تراکنش در 
چارچوب اینستکس ارزش و رتبه آن را ندارد 
کــه ایران را از تصمیم خــود منصرف کند. 
پیشــنهاد و وعده موگرینی حتی نزدیک به 
کف مطالبات ایران هم نیست و دولت نباید 
آن را بپذیرد. متأســفانه وقتی مقامی چون 
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی 
می گوید اروپا برای نشان دادن توان خود در 
اجرای اینستکس می تواند از ارسال کاالهای 
اساســی و دارو شــروع کند، سخن گفتن 
شورای روابط خارجی اروپا و مقامات اروپایی 
از ارسال اقالم انسان دوستانه و طرح تلویحی 

نفت در برابر غذا قابل تقبیح نیست!
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  آرش خلیل خانه

صدای مردم   

خبــــــر

روایت یک نماینده از جلسه غیرعلنی مجلس 
حوادث اخیر در امارات شیطنت اسرائیلی ها بوده است

اخبار: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی با اشاره به جلسه غیر علنی 
صبح دیروز مجلس گفت که به نظر می رســد حوادث اخیر در امارات شیطنت 
اسرائیلی ها بوده اســت. به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی در حاشیه جلسه علنی 
صبح دیروز مجلس با اشــاره به برگزاری جلسه غیر علنی گفت: یکی از مباحث 
طرح شــده در این جلســه اتفاقاتی بود که در امارات رخ داد و به نظر می رسد 
شــیطنت اسرائیلی هاست. نظر نظام هم همان نظری است که وزارت خارجه به 
عنوان دستگاه رسمی کشور اعالم کرده است. در این جلسه موضوعات هسته ای 
و برجام نیز مطرح و عنوان شــد که اروپایی ها باید در فاصله  60 روز اقداماتی را 
انجام دهند. همچنان که تیم وزارت خارجه و دستگاه دیپلماسی نیز پیگیری هایی 

در این زمینه دارند.

وزیر ارشاد : 
 کاغذهای موجود در گمرکات 

تا ۲ هفته دیگر ترخیص می  شود
اخبار: وزیر فرهنگ و ارشــاد اســالمی 
با بیان اینکه در ســال جاری باید مبلغ 
۸0 میلیــون دالر برای تهیه ۸0 هزار تُن 
کاغذ تخصیص پیدا کند، خاطرنشان کرد: 
بخشــی از محموله کاغذ در گمرکات به 
دلیل تعلیق موجود میان ارز نیمایی و ارز 
4۲00 تومانی در یک ماه اخیر ترخیص 
نشــد و در جلسات برگزار شده، این موضوع نیز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر 
شد حداکثر تا دو هفته آینده تمام کاغذهای موجود در گمرکات ترخیص شود. 
سید عباس صالحی افزود: کمیته ای مرکب از مجموعه نهادهای مربوط، سازمان 
تعزیرات و قوه قضائیه به طور جدی تری با افرادی که ارز دولتی دریافت کردند اما 
کاغذ وارد نکردند، یا ارز دریافت کردند اما کاغذ وارداتی را با قیمت مناسب توزیع 
نکردنــد، برخورد خواهد کرد. با عنایت و کمکی که مقام معظم رهبری و دولت 
به این حوزه کردند، شرایط کاغذ بهتر می شود. از سوی دیگر تولید کاغذ داخلی 

نیز به طور جدی در جلسه دیروز کمیسیون فرهنگی مورد بررسی قرار گرفت.

موضع همتی درباره اینستکس!
اروپایی ها گزاره  های تکراری و نخ نماشده می گویند

اخبار: همتــی، رئیس کل بانک مرکزی 
در صفحه اینســتاگرام خود نوشــت: از 
حدود یک ســال پیــش اروپا دنبال یک 
سازوکار مالی برای انجام تجارت با ایران 
بود، تا اینکه سرانجام سه ماه پیش آن را 
معرفی کرد. نزدیک دو ماه است سازوکار 
متناظر با آن، تحت عنوان سازوکار تجارت 
و تأمین مالی »ساتما«، در تهران تأسیس ]شده است[ و مدیران آن به اروپایی ها 
معرفی شــده اند. تکرار مداوم جمالتی نظیر دنبال سازوکار مالی بودن از سوی 
مســئوالن اروپایی، گزاره ای تکراری و نخ نماشده خواهد بود. ساده ترین کار برای 
عملیاتی کردن فعالیت سازوکارهای »اینستکس« و »ساتما« برداشت نفت توسط 
شرکت ها و نهادهای اروپایی یا اعطای یک خط اعتباری به صادرکنندگان اروپایی 
برای شروع صادرات به ایران است. اگر نگران واکنش آمریکا در مورد نوع کاالهای 
صادراتی به ایران هستند، می توانند توانایی خود را با صدور کاالهای اساسی و دارو 

تست کنند. حال می توان گفت توپ در زمین اروپاست!

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 
به شورای امنیت برویم، ممکن است از برجام خارج شویم

اخبار: بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفت وگو با 
شــبکه پرس  تی وی گفت: اگر اتحادیه اروپا، موضوع هسته ای ایران را به شورای 
امنیت ببرد، در واقع این معاهده از بین خواهد رفت و فکر نمی کنم که دیگر این 
معاهــده پا برجا بماند. وی در خصوص اقدام اتحادیه اروپا مبنی بر رد مهلت 60 
روزه ایران عنوان کرد: ایران حداقل یک سال صبر کرد تا ببیند کشورهای اروپایی 
چه واکنشی را در قبال خروج آمریکا از برجام در دستور کار قرار می دهند. آن ها 
در این مدت، وعده های زیادی دادند، اما در عمل و در خصوص مواردی همچون 
سازوکار مالی SPV و یا اینستکس عزم جدی از طرف اروپایی ها مشاهده نشد. 
آنچه که ما به دنبال آن هســتیم، چیزی جز برداشــته شدن تحریم ها نیست و 

متأسفانه در این مدت، اقدامی جدی از سوی غربی ها صورت نپذیرفت.

 تجمع دانشجویان در محکومیت اهانت 
به ارزش های اسالمی در دانشگاه تهران

اخبار: جمعی از دانشــجویان دانشگاه عالمه طباطبایی، روزگذشته با برگزاری 
تجمعی در این دانشگاه خواستار مقابله با هنجارشکنان سازمان یافته شدند. این 
دانشــجویان همچنین حل مشکالت و دغدغه های حقیقی مردم مانند موضوع 
اقتصاد و معیشــت را از دولت مطالبه کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن 
پالکاردهایی از مسئوالن دانشگاه در محیطی اخالقی، آرام و علمی خواستار مقابله 
با هنجارشکنان سازمان یافته شدند. دانشجویان دست نوشته هایی را با خود همراه 
داشتند که روی آن شعارهایی همچون »حجاب اجباری! یا فریب افکارعمومی؟«، 
»اقتصاد مســئله امروز ماست«، »بیکاری، گرونی؛ دســتاورد روحانی« و... نوشته 
شده بود. یکی از دانشجویان هم با در دست داشتن پالکاردی که روی آن نوشته 
شــده بود: »جای لگد پران دانشگاه نیســت« اعتراض خود را به لگدپرانی فردی 
به ســمت یکی از دختران محجبه در تجمع روز دوشنبه دانشگاه تهران نشان 
داد. دانشــجویان همچنین با قرائت بیانیه ای اعتراض خود را به برگزاری تجمع 
غیرقانونی عده ای در دانشگاه تهران اعالم کرده و تأکید کردند حرکت این افراد 

علیه قوانین دانشگاه هم غیرقانونی و هم ضداسالمی است.

شماره پیامک: 30004567

 در عقالی ما کسی 
دنبال مذاکره 
نیست، مردم هم 
که دنبال مذاکره 
نیستند، فقط 
برخی گوشه کنار 
حرفی می زنند

بــــــــرش

کواکبیان خطاب به روحانی:
پذیرفتنی نیست بگویید اختیاری ندارم

اخبار: مصطفــی کواکبیــان در نطق میان 
دســتور خود در نشست علنی مجلس خطاب 
به رئیس جمهور گفت: امروز از شما پذیرفتنی 
نیست که بگویید چندان اختیاری ندارم، به هر 
حال شما به عنوان رئیس شورای امنیت ملی و 
ریاست ده ها شورای جورواجور دارای اختیارات 
گســترده ای هســتید و اگر هم در مواردی بر 
اســاس قانون اساسی باید مسائل به تصویب و 
نظر مقام معظم رهبری برســد، در عمل و در 
طول این چند ســال مشخص شده است که 
ایشــان با توجه به نظر مشورتی کارشناسان و 
متخصصان تصمیم می گیرند و جای هیچ گونه 
تعلل و درنگی برای تحقق وعده هایتان وجود 
ندارد، بخصوص که برخالف نظر ما مجلسیان 

شــما شــورای اقتصادی ســران قوا را هم در 
اختیار دارید. آری بنــده برخالف نظر عده ای 
که شــما را به کناره گیری دعوت می کنند، از 
شما می خواهم محکم بایستید و به وظایف و 
اختیارات خود با جدیت و هماهنگی کابینه و 
تیم اقتصادی دولت و با اولویت رســیدگی به 

وضعیت معیشتی مردم عمل کنید.

خبر

ظریف با اشاره به خرابکاری های مشکوک:
برخی به دنبال ایجاد تنش در منطقه هستند

اخبــار: وزیر امــور خارجه ایــران پس از 
دیدار و گفت وگو با وزیر خارجه هند گفت: 
همان طور که ما در این روزها برای شرکای 
نزدیکمان از جمله روسیه مواضع جمهوری 
اســالمی را تبیین کردیم، اینجا )دهلی نو( 
هــم تبیین شــد. محمد جــواد ظریف بر 
اهمیت اجرای برجام توســط همه  طرف ها 
و همچنیــن اهمیت اینکه ایــران از منافع 
برجام بهره مند شــده و بایــد اقدامات الزم 
صورت بگیرد، تأکید کرد. همین طور درباره 
مسائل منطقه نیز با وزیر خارجه هند بحث 
و گفت وگو کردیم. درباره خطراتی که افراد 
تندرو در داخل حکومت آمریکا و همین طور 
افرادی در منطقه تالش دارند آن را تحمیل 

کنند و در این زمینه نگرانی هایی وجود دارد 
که با اقدامات و خرابکاری های مشکوکی که 
در منطقه ما در حال اتفاق افتادن است ــ 
البته ما قباًل هم پیش بینی کرده بودیم که 
این گونه اقدامــات را صورت خواهند داد ــ 
برای اینکه به تنش دامن بزنند نیز بحث و 

تبادل نظر شد.

خبر

نخستین جلسه محاکمه تهیه کننده شهرزاد و 30 متهم بانک سرمایه برگزار شد

اتهامات داماد »بزرگ آقا«

گزارش خبری

 اخبار  نخستین جلسه محاکمه هادی رضوی و ۳0 متهم دیگر 
بانک سرمایه به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه 
ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار شد. نکته با اهمیت در 
برگزاری این دادگاه حضور هادی رضوی یکی از تهیه کنندگان 
سریال خانگی شهرزاد و داماد شریعتمداری وزیر کار دولت به عنوان 
متهم است، سریالی که شخصیت های اصلی فیلم همچون بزرگ آقا 

و دامادش روابط اقتصادی همراه با رانت و البی داشتند.
حضور پررنگ داماد ها این روزها در دادگاه های فسادهای اقتصادی 
مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است، پیش از این  علی اشرف 
ریاحی ، داماد محمدرضا نعمت زاده، وزیر پیشین صنعت و مشاور 
فعلی وزیر نفت که از متهمان اصلی پرونده فســاد پتروشیمی به 
شمار می رود، مورد توجه رسانه ها قرار گرفت. به گزارش سایت فردا 
وی همکار اصلی مرجان شیخ االسالم و محسن احمدیان است که 
در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه، نقش منحصر به فردی در 

سوءاستفاده از پول های پتروشیمی داشتند.
در این شــرایط روز گذشته هادی رضوی پای میز محاکمه آمد و 
در ابتدا به موضوع نســبت خویشاوندی خود با وزیر کار اشاره کرد 
و گفت: در ظاهر خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی، 
داماد شــریعتمداری، وزیر کار )دولت روحانی( است، ولی من که 
داماد نتانیاهو نیستم؛ می گویند داماد شریعتمداری هستم که این 
ظلم اســت؛ من از دادگاه می خواهم فــارغ از داماد فالنی پرونده 

من بررسی شود.پیشــتر قهرمانی، نماینده دادســتان در قرائت 
کیفرخواست با بیان اینکه »بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک 
خصوصــی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیــت خود را آغاز کرد. 
صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته گران دو سرمایه دار عمده 
این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارت های جبران ناپذیری را 
به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده اند و در برخی موارد مدیرانی 
از ســوی دو گروه مزبور انتخاب شــدند و توسط بانک مرکزی رد 
صالحیت شده اند که سبب ارائه تسهیالت به افراد خاص گردیده 
است«، گفته بود: متهم محمدهادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه 
به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱0۷ میلیارد 
تومان را در ســال ۹۱ تا ۹4 از شــبکه بانکی خارج و صرف عیش 

و نوش، سفر های خارجی، خودرو های لوکس و ملک کرده است. 
ســید محمد هادی رضوی متهم به مشــارکت در اخالل عمده 
در نظام اقتصادی کشور از شــیوه تحصیل مال از راه نامشروع به 
مبلغ ۱0۷ میلیارد و ۵00 میلیون تومان است و با قرار وثیقه آزاد 
اســت و اتهامات دیگری دارد که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد 
شــد.نماینده دادســتان که موارد اتهامی و جزئیات آن را تشریح 
می کرد، در بخشی از دادگاه خطاب به رضوی گفت: قد و اندازه شما 
در حد وام ازدواج بوده است. نماینده دادستان همچنین تصریح کرد: 
شــگرد رضوی این است که فکر می کند او را آدم مهمی می دانند، 
در حالی که ما شما را آدم مهمی نمی دانیم و تنها شما را به عنوان 

یک مفســد اقتصادی می شناسیم. هادی رضوی در این دادگاه در 
خصوص سرمایه گذاری در سریال خانگی شهرزاد مدعی شد: ۷ تا ۸ 
میلیارد تومان هزینه شهرزاد شد که پولش را هم امامی هنوز به من 
نداده و جالب است در آگاهی به من می گفتند بنویس که از امامی 
طلب نداری. ۵0 درصد فصل یک شهرزاد متعلق به من بود و وقتی 
داشتند ۵0 درصد شهرزاد دو را به مبلغ ۱۵ میلیارد به بانک سرمایه 
می فروختنــد من به آقای خانی گفتم که این ۵0 درصد برای من 

است و کنسلش کردند.
دادگاه بانک سرمایه یکی از دادگاه هایی است که چهره های جنجالی 
همچون حسین هدایتی، معروف به عابربانک فوتبال را هم به خود 
دیده است. حسین هدایتی که از دریافت کنندگان تسهیالت کالن 
از بانک ســرمایه است، ۲۵ تیر ســال ۹۷ بازداشت شد. نخستین 
جلسه رســیدگی به اتهامات هدایتی و ۱0 متهم دیگر به اخالل 
در نظام اقتصادی کشــور، ۸ اسفند ۹۷ در شعبه سوم دادگاه ویژه 
اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد و روز گذشته 

این قاضی اعالم کرد که حکم هدایتی بزودی اعالم خواهد شد.
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   چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398 9 رمضان 1440 15 می 2019   سال سی و دوم   شماره 8966 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  کنفرانس »مراقبت های پرستاری در بیماری های نارسایی قلب« برگزار می شود   آستان نیوز: این کنفرانس ادواری 25 اردیبهشت برگزار می شود و در آن به روزترین مباحث توسط استادان برای 
پرستاران به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد. گفتنی است شرکت پرستاران، پزشکان متخصص و فوق تخصص در رشته های مختلف قلب و عروق در کنفرانس های ادواری تازه های مراقبت های پزشکی بیمارستان 

رضوی بالمانع بوده و عالقه  مندان می توانند به سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی مشهد به آدرس ircme.ir مراجعه و نسبت به ثبت نام در هر دوره اقدام کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی: درماه مبارک رمضان بیش از یک میلیون و 

500 هزار نفر مهمان افطار امام رضا  هستند
روزهای شلوغ مهمانسرای رضوی

آستان : در روزهای ماه مبارک رمضان، دو مهمانسرای امام رضا )ع( از روزهای 
معمولی سال شلوغ ترند. به گزارش صفحه اطالع رسانی تولیت آستان قدس در 
شــبکه های اجتماعی در ایام ماه مبارک رمضان هرشــب بیش از دو هزار زائر و 
مجاور از طریق سامانه »رضوان« مهمان ضیافت افطار در دو مهمانسرا حرم مطهر 
رضوی هستند و همچون گذشته بیش از یک میلیون و 500 هزار بسته افطاری 

در بین صفوف نماز حرم مطهر توزیع می شود.

معاون فرهنگی و دانشجویی این دانشگاه خبر داد
 برگزاری نخستین انتخابات شورای صنفی 
دانشجویان دانشگاه علوم اسالمی رضوی

قدس/ محمدحســین مروج کاشانی: معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه 
علوم اســالمی رضوی از برگزاری نخستین انتخابات شورای صنفی دانشجویان 
این دانشگاه خبر داد. حجت االسالم والمسلمین دکتر محمد سلطانیه به خبرنگار 
قدس گفت: هدف از برگزاری این انتخابات، پیگیری حقوق دانشــجویان توسط 

خود دانشجویان در دانشگاه است.
وی ادامه داد: مطابق آیین نامه وزارت علوم، با برگزاری انتخابات شــورای صنفی 
در دانشگاه و انتخاب افراد منتخب، مباحثی مانند: تغذیه، امور خوابگاه ها، خدمات 
دانشــجویی، تربیت بدنی و برخی از خدمات آموزشی توسط این شورا پیگیری 
می شود.حجت االسالم والمسلمین سلطانیه افزود: در این انتخابات که در محل 
دانشگاه علوم اسالمی رضوی و با شرکت400 نفر از جمع 2200 نفری دانشجویان 
این دانشــگاه برگزار شد، از بین 20 دانشجوی نامزد این انتخابات، هفت نفر به 
عنوان اعضای منتخب دانشــجویان در شورای صنفی انتخاب شدند. وی یادآور 
شد: مطابق آیین نامه، زمان فعالیت این شورا از مهرماه سال 1398 و به مدت یک 
سال خواهد بود و این شورا نقش بازوی کمکی برای معاونت فرهنگی و دانشجویی 
دانشگاه را  دارد . همچنین بر حسب آیین نامه وزارت علوم ، انتخابات جدید این 

شورا در اردیبهشت ماه سال آینده انجام خواهد شد.

به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی
ثبت نام سومین دوره اعتکاف »راه وصل« آغاز شد

آستان نیوز: ثبت نام ســومین دوره اعتــکاف »راه وصل« ویژه پسران و دختران 
مشهدی به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی آغاز شد. امسال برای سومین 
سال پیاپی آیین اعتکاف » راه وصل« ویژه دختران و پسران در حرم مطهر رضوی 
برگزار می شود.دختران و پسران پایه هشتم، نهم، دهم و یازدهم می توانند تا پایان 
 http://form.javanan.org/etekaf98 روز 27 اردیبهشت با مراجعه به سامانه

در این اعتکاف ثبت نام کنند.
آیین اعتکاف » راه وصل«همانند سال گذشته در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان 
9 تا 11 خردادماه در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار می شود.با توجه به 
پیش بینی تعداد زیاد متقاضیان، انتخاب افراد بر اساس قرعه کشی انجام شده و اسامی 
پذیرفته شدگان 30 اردیبهشت ساعت 19 بر روی همین سایت اعالم خواهد شد.

خـــبر

 آســتان نیوز خدمت به مردم در زیر پرچم 
امام هشــتم)ع( روزی شیرینی است که در دل 
پیر و جوان این مرز و بوم نهفته است. بسیاری 
از ارادتمندان این امام همام به  واسطه تشکیل 
کانون های مختلف خادمیاری رضوی در گوشه 
و کنار کشــور به این آرزو رسیده اند و در رشته 
تخصصی خود در شهر و دیارشان به این آستان 
مقدس خدمت می کنند. هنرمندان و شــاعران 
ایران اســالمی نیز با عضویــت در کانون های 
خادمیــاری هنــری و همچنیــن کانون های 
خادمیاری شعر و ادب به جمع این خادمیاران 

رضوی پیوسته اند. 
قاســم شــاهد، رئیس اداره برنامه های هنری 
مؤسســه آفرینش هــای هنری آســتان قدس 
رضوی در گفت وگو با آســتان نیوز گوشه ای از 

تالش این گروه را تشریح کرده است. 

   تاریخچه شکل گیری کانون ها
وی دربــاره تاریخچه شــکل گیری کانون های 
خادمیــاری شــعر و ادب و همچنیــن هنری 
در مراکز اســتان ها می گوید: از ابتدای ســال 
1397 در راســتای توســعه مفهــوم خدمت، 
خادم و مخدوم، استفاده از ظرفیت های هنری 

هنرمندان و شاعران داوطلب خدمت در آستان 
قــدس رضوی و حــرم مطهر آغاز شــد و در 
حــال حاضر 31 کانون خادمیــاری هنری زیر 
نظر این مؤسســه در استان های مختلف کشور 
برنامه های هنری  اداره  فعالیت می کنند.رئیس 
مؤسســه آفرینش های هنــری ادامه می دهد: 
این کانون های خادمیاری با رویکرد شناســایی 
شــاعران و هنرمنــدان متعهــد و ارادتمند به 
ســاحت نورانی حضرات معصومیــن)ع( بویژه 
آســتان ملکوتی حضرت رضا)ع( برای خدمت 
در مناطق محروم اســتان ها و همچنین توسعه 
و ترویج سیره و معارف رضوی بتدریج در کشور 
افتتاح شــدند. کانون های خادمیــاری هنری 
رضوی در رشــته های گوناگــون هنری مانند 
تذهیب، خوشنویسی، گرافیک، رسانه، نقاشی، 

سرود و... شکل گرفته است. 

  تخصص، پیش شرط عضویت در 
کانون های خادمیاری

قاســم شاهد با اشاره به اینکه تعداد خادمیاران 
هنــری رضوی در پایان ســال 1397 به 622 
نفر رســید، می افزاید: عالقه منــدان عضویت 
در ایــن کانون ها عالوه بر داشــتن تخصص در 

یکی از رشــته های هنری، بایــد آمادگی ارائه 
تخصــص خود را در رشــته هنری مــورد نیاز 
آستان قدس رضوی در استان مربوط و مناطق 
محروم کشور داشته باشــند.او در ادامه درباره 
وظایف خادمیــاران هنری رضــوی می گوید: 
این خادمیاران برگزاری جلســات و کارگاه های 
آموزشــی و تخصصی هنری را بر عهده دارند. 

همچنین آنان وظیفه تولید آثار هنری و آموزش 
آن به دوستداران رشــته های هنری مبتنی بر 
سیاســت ها و راهبردهــای محتوایی و اجرایی 
آستان قدس رضوی و مسائل مورد نیاز منطقه 
و مخاطبان را انجام می دهند. این فعالیت ها در 
قالب برگزاری جلســات آموزشی و هم اندیشی 
در ســتاد کانون تخصصی هنر رضوی صورت 

می گیرد.رئیس اداره برنامه های هنری مؤسسه 
آفرینش هــای هنری تصریح می کند: دو کانون   
هنری اســتان تهران و خوزســتان، فعال ترین 
کانون های خادمیاری هنری رضوی کشــور در 

سال گذشته هستند .

  کانون های موفق سال گذشته
بنا بر این گزارش کانون خادمیاری هنری استان 
تهران، بیشــترین جذب خادمیــاران هنری را 
داشته و برنامه های متنوعی شامل اجرای سرود 
انقالبی در برخی از نقاط و مساجد تهران، برپایی 
نمایشــگاه عکــس »زیارت« در دهــه کرامت و 
نشست تخصصی خوشنویسی »احادیث رضوی« 

در دهه آخر صفر و... را انجام داده است. 
همچنین در این گزارش آمده اســت که کانون 
خادمیاری هنری خوزســتان هم اقداماتی مانند 
پیگیری و اکران ویژه 800 نفره فیلم سینمایی 
مسیر باران، برگزاری جشنواره »امتداد«، برگزاری 
جشــنواره طراحی پوستر »مدار چهل هجده« با 
مضامین چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، برپایی 
ایستگاه و غرفه 100 متری نقاشی و طراحی ویژه 
کودکان در مســیر راهپیمایی ســالروز پیروزی 

انقالب اسالمی را انجام داده است.

در گفت وگو با رئیس اداره برنامه های هنری مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی مطرح شد

خوزستان و تهران موفق ترین کانون های خادمیاری هنری

آستان: سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوی گفت: براي نخســتین بار این مرکز در 
بیست و هفتمین نمایشــگاه بین المللي قرآن کریم 
در تهران و چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و 
عترت مشهد حضور پیدا کرده است.غرفه مرکز امور 
بانوان و خانواده آستان قدس رضوي در سالن مولوی 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن و عترت مشهد 
به مساحت 60 مترمربع و در تهران در بخش عترت 
ستون 71 واقع شده است.فاطمه دژبرد هدف از حضور 
مرکز امور بانوان و خانواده آســتان قدس رضوي در 
نمایشگاه هاي قرآن ماه مبارک رمضان را تبیین نقش 

محوری بانوان در انس اعضای خانواده با قرآن و کالم 
وحي عنوان کرد و افزود: به همین منظور این مرکز 
در این دو نمایشگاه آموزش های کوتاهی را به مادران 
تعلیم می دهد تا در قالب بازی و سرگرمی، کودکان و 

نوجوانان خود را با قرآن مأنوس کنند.

  آموزش بازي هاي خالقانه قرآني به مادران
سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس 
رضوی با بیان اینکــه پنج بازی خالقانه قرآنی که 
کودکان و نوجوانان می توانند با کمک والدین آن ها 
را تجربه کنند، توســط کارشناسان این مجموعه 

طراحی شــده و به مادران آموزش داده مي شــود، 
عنوان کــرد: بازی های طراحی شــده با محتوای 
قصه ســازی و ارائه مبتکرانه مفاهیم و قرائت قرآن 
و به صورت مفهومی اســت و اجرای آن توســط 
مادر در خانواده اســت.دژبرد در ادامه عنوان کرد: 
در مدت حضور مرکز امور بانوان و خانواده آســتان 
قــدس رضوي در نمایشــگاه هاي قرآنی، طرح های 
مرکز به عموم مخاطبان اطالع رساني و محصوالت 
مرتبــط با حوزه خانواده از جملــه نرم افزار مادرانه، 
فلش کارت های نقش زن در اقتصاد خانواده و سبک 

زندگی رضوی به بازدید کنندگان اهدا مي شود.

حضور مرکز امور بانوان و خانواده در نمایشگاه هاي بین المللی قرآن تهران و مشهد
برای نخستین بار صورت گرفته است
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

احتمال جمع آوری برخی شعب بانک ها  ایبنا: وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی بانک ها در نقاطی که چندان توجیه اقتصادی نداشته شعبه احداث کرده اند، گفت: با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از 
خدمات بانکی، شاید بخشی از شعب جمع آوری شود. فرهاد دژپسند در حاشیه نشست کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه بانک هایی در برخی نقاط که توجیه اقتصادی ندارد شعبه احداث 

کرده اند، افزود: این موضوع سبب می شود هزینه بانک ها افزایش یابد، بنابراین با توجه به الکترونیکی شدن بخش زیادی از خدمات بانکی شاید نیاز باشد که بخشی از شعب جمع آوری شود. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rگرانی ها منشأ خارجی ندارد
مینا افــرازه: عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس گفــت: گرانی و 
احتکار کاالهای اساســی از ســوء مدیریت 
مدیــران و رفتارهای برخی از آنان ناشــی 
می شود. گرچه مســئوالن نیازهای بازار را 
بخوبــی می دانند اما اقدامی از ســوی آنان 
صورت نمی گیرد و نظارت آن گونه که باید 
باشد، نیست. سید ناصر موسوی الرگانی در گفت و گو با خبرنگار »قدس آنالین« با انتقاد 
از عملکرد دستگاه های مربوط درخصوص گرانی و کمبود کاالهای اساسی همچون شکر 
و غالت در بازار، اظهارداشت: تعدادی از نمایندگان مجلس بیش از دو ماه است از رئیس 
مجلس درخواســت کرده اند جلسه غیرعلنی برای بررسی معیشت مردم و مشکالت 
اقتصادی برگزار شــود، اما متأسفانه هنوز این جلسه برگزار نشده است. وی ادامه داد: 
گرانی ها منشأ خارجی ندارد و عده ای برای سود و منفعت خودشان موضوعاتی مانند 
تأثیــر تحریم ها را مطرح می کنند و به افزایــش گرانی ها و کمبود مواد غذایی دامن 
می زنند. گرانی و احتکار کاالهای اساسی از سوء مدیریت مدیران و رفتارهایی که برخی 
از آنان دارند، ناشــی می شود. برخی مسئوالن، عامدانه سعی در ایجاد نارضایتی میان 

مردم و التهاب در بازار و افزایش قیمت ها دارند.

 برخی کاالها در گمرک انبار شده است
وی ضمن گالیه از کمبود شکر در بازار در روزهای اخیر، تصریح کرد: رئیس غله کشور 
و معاونت بازرگانی در وزارت جهاد کشــاورزی از یک ســو مدعی است که انبارها پر از 
شکر است، اما این درحالی است که در برخی شهرها مانند اصفهان شاهدیم حواله هایی 
را که برای شــکر صادر شده، باطل می کنند و حتی چند روزی شکر در بازار اصفهان 
موجود نبوده است. وی گفت: برخی از کاالها منشأ خارجی ندارد و وارداتی نیست که 
بگوییم دلیل گرانی آن تأثیر ارز است. متأسفانه محصول رطب و خرمایی که در داخل 
کشور وجود دارد، برای تولید هر دانه آن حدود ۴۰۰ تومان هزینه می شود. معموالً این 
موادغذایی جزو محصوالتی بوده که در ایام ماه رمضان از افزایش قیمت آن جلوگیری   
و بازار کنترل می شد، اما به نظر می رسد امسال دولت جدیت و اهتمامی برای مبازره با 
گرانی و مدیریت بازار ندارد.وی اظهار داشت: همچنین برخی کاالها در گمرکات کشور 
انبار شده و برای صاحب آن کاال خسارت دیرکرد محاسبه می شود، باید ورود آن ها به 

بازار آزاد شود تا نیاز مردم تأمین و قیمت ها کاهش یابد.

مردم از سرمایه گذاری در بازار خودرو بپرهیزند
انجمن  رئیــس  غالمی:  فرزانه 
صنایع همگن قطعه ســازی گفت: 
مــردم از ورود بــه بــازار خــودرو به قصد 
سرمایه گذاری بپرهیزند، چرا که این بازار بین 
2۰ تــا 3۰ درصد حبــاب دارد و اگر تالش 
دولت بــرای افزایش تولید به ثمر برســد، 
متضرر خواهند شد. محمدرضا نجفی منش 
در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی قدس آنالین ضمن تأکید بر اینکه بورس و حوزه تولید 
خودرو منافع ملی را تأمین و ارزش سرمایه مردم را هم به نحو مطلوب حفظ خواهد کرد، 
ادامه داد: واقعیت این است که در یک سال گذشته آن ها که به قصد سوداگری، خودرو 
پیش خرید کردند بین 2۰ تا 17۰ میلیون تومان در هر خودرو ســود بردند. متأسفانه 
کسی که دالل است، منافع شخصی را بر منافع ملی ترجیح می دهد، اما چون قیمت ها 
در بازار خودرو بشدت حبابی است، توصیه می کنیم فقط مصرف کننده واقعی به آن ورود 
کند. وی ادامه داد: قیمت  گذاری خودرو، اشتباه تاریخی دولت بود و وجود تفاوت فاحش 
بین نرخ کارخانه و بازار، حاشیه سودهای گزافی برای سوداگران فراهم آورده است. به 
گفته وی، به دلیل دخالت دولت در قیمت گذاری و پایین نگه داشتن قیمت کارخانه در 
سال گذشته، خودروسازان هم 2۰ هزار میلیارد تومان زیان دیده اند، بنابراین اگر دولت 
از مداخله در قیمت  گذاری کنار بکشد، قطعاً سوداگری کاهش خواهد یافت و مردم هم 
 بــه صــورت ناخــودآگاه بــا دشــمنان اقتصــاد ایــران، همــگام نخواهند شــد.

چهره

 اقتصاد/ زهرا طوســی  می گوینــد ارز دولتِی 
دریافتی بســتنی میهن، ســه برابــر کل صادرات 
بســتنی کشور است. شاید بتوان ده ها شرکت و نام 
حقیقی و حقوقی دیگر را هم در بین ارزگیرندگان 
دولتی پیدا کرد. با این حال بد نیست بدانید بانک 
مرکزی در دوره یکســاله، بیش از 28 میلیارد دالر 
ارز ۴2۰۰ تومانی به واردات اختصاص داد تا قیمت 
اقالم اساسی کنترل شود، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، 
بلکه سفره های مردم با ارز بازار آزاد فاکتور شد. در 
این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو از این مبلغ که 
به کشور بازنگشته در هاله ای از ابهام باقی مانده است.

اختصــاص 28 میلیارد دالر ارز دولتی در شــرایط 
محدودیت ارزی، برای واردات در حالی انجام شــد 
که برای نمونه در یک ســال اخیــر قیمت برخی 
اقالم اساســی وارداتی شامل گوشت گوسفند 135 
درصد، گوشت گوساله 12۴ درصد، روغن مایع ۴5 

درصد و برنج 53 درصد افزایش یافت، 
چرا کــه به گفتــه پورابراهیمی، 
رئیس کمیســیون اقتصــادی از 
حدود 1۰۰ هــزار میلیارد تومان 
مابه التفاوت کاال های اساسی، تنها 
حدود 2۰ تا 3۰ درصد به دســت 
مردم رسید. به عبارتی، 7۰ تا 8۰ 
درصد طعــم دالر جهانگیری را 
رانت خواران چشیدند و در مقابل 
ســفره های مردم با همان قیمت 
ارز بازار آزاد تأمین شــد. حاال نیز 
هیچ کس حاضر نیست رانت ایجاد 
شده را گردن بگیرد و پاسخگوی 

پرسش ها باشد.

 نام ارز بگیرانی را که کاال 
وارد نکردند، افشا کنید 

در این میان سرنوشت 18 میلیارد یورو ارز دولتی که 
قرار بود با آن کاالهای اساســی مردم به کشور وارد 
شود هنوز مشخص نیست. بیش از 18 میلیارد یورو 
از 25 میلیارد یورو ارز دولتی پرداخت شده، به واردات 
منجر نشده و در عمل فرار سرمایه های ملی صورت 
گرفته است. بانک مرکزی باید عالوه بر اینکه فهرست 
دریافت کنندگان ارز را منتشــر کند، نام افرادی را از 

این فهرست که کاال وارد نکرده اند هم منتشر کند.  
آنچه افکار عمومی مطالبه می کند شفافیت اطالعاتی 
است که نشان دهد ارز دولتی توسط چه کسانی و به 
چه مقدار دریافت و به چه صورت هزینه شده است؟ 
در صورتی که واردات کاال انجام شــده، آیا این کاال 
توزیع شــده یا به انحای مختلف، دوباره صادر شده 
اســت و در صورتی که وارداتــی صورت نگرفته، آیا 
عامالن آن مورد پرسش  قرار می گیرند و در صورت 
تخلف با آن ها برخورد می شود یا خیر؟ در نهایت هم 
باید پرسید سازوکار نظارتی در این خصوص چگونه 
عمل می کند و چه کســی مسئولیت پاسخ به این 

پرسش ها را بر عهده می گیرد. 

 ابهام های موجود در فهرست بانک مرکزی
در فهرســت بانک مرکزی، نام گیرنده ارز و مقدار 
ارز دریافتی منتشــر شده، ولی مشخص نیست که 
ارز دریافتی صرف واردات چه نوع 
کاالهایی شــده است؛ همچنین 
مشخص نیست چه مقدار کاال با 
این ارز وارد کشور شده است و چه 
مقدار نیز به کشور برنگشته است، 
تا مشخص شود تمام یا قسمتی 
از این ارز به خرید کاال اختصاص 
یافته یا در جــای دیگری هزینه 

شده است. 
همان طــور که به خاطــر دارید 
با انتشــار نخســتین فهرســت 
دریافت کنندگان ارز در تابســتان 
۹7، مشخص شد ارز دولتی برای 
واردات موارد غیرضروری و دارای 
مشــابه داخلی صرف شده است. 
حال این پرســش مطرح می شود 
که بانک مرکزی با حذف موارد ذکر شده در فهرست 

جدید از چه کسانی حمایت می کند؟

 ارز بگیران پاسخگوی عملکردشان باشند
شاید بنا به گفته حسین صمصامی، اقتصاددان آن ها 
کــه ارز دولتی را در بازار آزاد می فروشــند، خیلی 
گردن کلفت هســتند و روی رسانه ها کار می کنند، 
آن قدر که حتی رســانه ها به جای نظارت بر فرایند 

تخصیص ارز دولتی و پیگیری 
توزیع کاالهایــی که قرار بود با 
این ارز وارد شود، تنها به انتقاد از 
ارز ۴2۰۰ تومانی اکتفا می کنند. 
صمصامی، وزیر سابق اقتصاد در گفت و گو با خبرنگار 
ما می گویــد: هیچ کس نمی گوید آن گردن کلفتی 
که ارز را گرفته باید پاســخگوی رفتارش باشد که 
به جای واردات و توزیع اقالم اساسی، ارز را در بازار 
آزاد فروخته یا اصالً وارداتــی انجام نداده، اما همه 
تمرکز خود را به انتقاد از ارز ۴2۰۰ تومانی گذاشته 
اند که قرار است نیازهای مردم را با قیمت مناسب در 

اختیارشان قرار دهد. 

 به جای انتقاد از ارز دولتی، نظارت کنید
وی می افزاید: چطور می شود صادرکننده ها میلیاردها 
دالر ارزشان را وارد نکنند و کسی فریاد نمی زند، مگر 
ما در این کشــور قوه قضائیه و سازمان های نظارتی 
نداریم، چرا هیچ کس یقــه این افراد را نمی گیرد؟ 
فهرست این افراد نزد بانک مرکزی است و همه چیز 
برای آن ها روشن است، ولی همه دنبال این هستند 

که ارز ۴2۰۰ تومانی را محکوم کنند. 
وی می افزاید: اکنون ما در شرایط جنگ اقتصادی 
قرار داریم و نمی توانیم همه چیز را به بازار بسپاریم. 
نظارت ها باید تشدید شود، در حالی که مردم طی 
یک سال چند بار تورم سنگینی را تجربه کردند آیا 
بایــد باز هم با حذف ارز دولتی، بار بی تدبیری ها به 
دوش مردم بیفتد و کاالهای مورد نیازشان را گران 
تهیه کنند؟ اگر این ارز حذف شــود آیا دولت قادر 
خواهد بود اقتصاد را با نرخ آزاد کنترل کند، آن هم 
در شــرایطی که به صورت صحیح و علمی فرایند 
تعییــن  نرخ ارز نداریم؟ ارز دولتی باید برای تأمین 
نیازهای مردم وجود داشته باشد، اما به گونه ای که 
نظارت دولت در سرتاسر این فرایند از تخصیص ارز تا 
توزیع آن فعال باشد تا به مصرف کننده نهایی برسد.

 تصمیم گیران و مجریان مجازات شوند
کارشناس  جعفری نژاد،  محمد 
اقتصادی نیــز در  گفت وگو با 
خبرنگار ما می گوید: این خانه 
از پای بســت ویران است، زیرا 

کســانی که این تصمیم را گرفتــه و این قاعده را 
بناگذاشــتند، از خود بانک مرکزی گرفته تا وزارت 
اقتصاد می دانســتند که این سیاســت  منجر به 
رانت می شود؛ این خیلی خوشبینانه است که فکر 
کنیم این افراد نمی دانستند که بدترین نوع توزیع 
منابع را انجام می دهند که موجب می شــود ارزها 
هیچ وقت برنگردند. وی با بیان اینکه دو گروه شامل 
تصمیم گیران و مجریان باید در این زمینه محاکمه 
شوند، می افزاید: شروع این کار باید از سیاست گذاران 
باشــد که این تصمیم را گرفتند، رئیس کل بانک 
مرکزی و معــاون اول رئیس جمهور که خودش را 
هد اقتصاد مقاومتی می داند، ریاست برنامه و بودجه 
و همین طــور مراتب پایین تر و مدیران میانی باید 
پاسخگو باشد، سپس افرادی که این ارز را دریافت 
کرده ولی آن را به چرخه اقتصاد بازنگرداندند، باید به 

جرم خیانت در امانت مجازات شوند.

 6 میلیارد یورو به 25 شرکت، 3 میلیارد به 
2 خانواده

خوب است بدانید که براساس گزارشی که بانک 

مرکزی منتشر کرده است، در یک سال گذشته 
1۰ هزار شخصیت حقیقی و حقوقی در مجموع 
25 میلیارد یورو ارز دولتی دریافت کرده اند که 
از این مقدار، بیش از 6.8 میلیارد یورو در اختیار 
25 شرکت شامل چند شرکت واردات نهاده های 
دامی، صنایع غذایی و خودروســازی قرارگرفته 

است. 
در بین شرکت های دریافت کننده ارز، 3 میلیارد 
یورو به شــرکت های دو خانواده مشــهور تعلق 
گرفته است. همچنین فهرست اشخاص حقیقی 
دریافت کننــده ارز نیمایــی نشــان می دهد در 
یک ســال اخیر 7۹8 نفر بیش از 232 میلیون 
یــورو ارز نیمایی دریافت کرده انــد؛ افرادی که 
مدیر یا عضو هیئت مدیره شــرکت هایی هستند 
که به عنوان شــخصیت حقوقی نیز در فهرست 
دریافت کننــدگان ارز قراردارنــد. بــا اینکه نام 
افرادی از این فهرســت کــه کاال وارد نکرده اند 
نزد بانک مرکزی است، رئیس کل بانک مرکزی 
هنوز هم قصد ندارد در اینستاگرامش خبری از 

افشای لیست رانت خواران منتشر کند.

کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با قدس: نام ارز بگیرانی را که کاال وارد نکردند افشا کنید 

بانک مرکزی و راز رانت ارزی

ارز دولتِی دریافتی میهن، ۳ برابر کل صادرات بستنی کشور است!
نود اقتصادی: شرکت صنایع غذایي لبني و بستني میهن در یک سال گذشته بیش از ۴25 
میلیون دالر ارز ۴2۰۰ تومانی دریافت کرده اســت. قابل ذکر است، در حالی شرکت میهن 
۴25 میلیون دالر ارز دولتی دریافت کرده که کل صادرات بســتنی و شربت تولیدکنندگان 
ایرانی در سال ۹7 حدود 138 میلیون دالر )سه برابر کمتر از ارز دریافتی میهن( بوده است. 
پرسش این است که در شرایط محدودیت ارزی آیا میهن همه این ارز دولتی را نیاز داشته 
یا از رانت آن استفاده کرده است؟ توجه داشته باشیم ۴25 میلیون دالر با نرخ امروز رقمی 

معادل 6۴۰۰ میلیارد تومان است.
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در فهرست بانک 
مرکزی مشخص 
نیست که ارز دریافتی 
صرف واردات چه نوع 
کاالهایی شده است؛ 
همچنین مشخص 
نیست چه مقدار کاال 
با این ارز وارد کشور 
شده است و چه 
مقدار نیز به کشور 
برنگشته است

بــــــــرش

شماره مزايده: 139804306092000030 تاريخ ثبت: 1398/02/16
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده اجرايى 139704006092003590 كالسه 9705398
ــنامه: 147، شماره/شناسه ملى: 5749931668، متولد:  ــماعيل، شماره شناس خانم مريم زردادى، نام پدر: اس
ــكه عليه آقاى حسن زردادى، نام پدر: عبداله، شماره شناسنامه:  1364/06/30 جهت وصول تعداد 30 عدد س
223، شماره/ شناسه ملى: 1064192513، متولد: 1364/11/01 به استناد سند ازدواج 790- 1383/10/20 
ــهد مبادرت به صدور اجرائيه نموده و بستانكار به موجب نامه شماره 33298-  ــهر مش دفترخانه ازدواج 18 ش
ــى 36- 293 ل 67 را در قبال 30  ــماره انتظام ــده خودرو به ش ــت و مزاي ــت بازداش 1397/08/23 درخواس
ــوارى پژو پارس  ــتگاه اتومبيل س ــه 9705398 يك دس ــوده و به موجب پرونده اجرائى كالس ــكه نم عدد س
ــت كه توسط كارشناس  ــن زردادى بازداش ــماره انتظامى 36- 293 ل 67 متعلق به آقاى حس مدل 1386 بش
ــترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 9705398- 1397/10/25 با اين  رسمى دادگس

مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

ــماره انتظامى 36- 293 ل 67 نوع وسيله نقليه: سوارى پژو پارس رنگ: نقره اى مدل 1386 شماره شاسى:  ش
50308793 شماره موتور 12486020515

كارشناسى و ارزيابى:
ــپر جلو خوردگى دارد و  ــت سالمت موتور و گيربكس بعمل نيامد س ــوئيچ تس ــترس نبودن س به دليل در دس
ــكن راست و چپ شكسته است، درب موتور خوردگى دارد، گلگير جلو و درب جلو و عقب و گلگير عقب  مه ش
سمت راست خوردگى و خط و خش دارد، سپر عقب نياز به رنگ آميزى دارد، سينى باالى سپر و درب صندوق 
ــمت چپ خوردگى دارد، درب جلو و عقب چپ خط و خش دارد،  عقب خوردگى دارد، گلگير عقب و جلو س
ــتعمل و حدود 70 درصد  ــتيك هاى جلو و عقب از نوع كويرتاير مس بيمه نامه اى از خودرو ارائه نگرديد، الس

تودوزى دارد، راديو و پخش دارد و كفپوش دارد، جلو داشبورد سالم مى باشد.
ــناس رسمى بوارده 44794- 1397/10/29 به مبلغ 225/000/000 ريال ارزيابى شده،  كه طبق نظريه كارش
ــدانگ خودرو از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1398/05/08 در محل پاركينگ مهدى  مزايده كل شش
به آدرس مشهد جاده شانديز از مبلغ 225/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته 
ــت و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد  ــد و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده اس خواهد ش
ــمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و  ــد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس ش

مكان مقرر برگزار خواهد شد. آ- 9801898 م.الف 1055
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139804306092000018  تاريخ ثبت: 1398/02/10
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9603814
ــمى مشهد خانم  ــناد رس ــعبه دوم اداره اجراى اس ــه 9603814 مطروحه در ش بموجب پرونده اجرايى كالس
ــماره  ــماره ملى: 0933044593 ش ــاءاله تاريخ تولد: 1343/03/10 ش ــوند نام پدر: ماش مرضيه پازكى شاهس
شناسنامه: 67984 عليه آقاى رضا پورمختارى نام پدر: حجى اسماعيل تاريخ تولد: 1339/11/02 شماره ملى: 
0939464829 شماره شناسنامه: 1167، به استناد سند ازدواج شماره 1603 تاريخ 1361/05/10 دفترخانه 
ــهر مشهد استان خراسان رضوى شهرستان مشهد مبادرت به صدور اجرائيه نموده و پرونده به  ازدواج 103 ش
كالسه 9603814 در اداره اجراى شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد تشكيل كه پس از ابالغ اجرائيه 
ــت بستانكار طى وارده 19110- 1396/09/18 ششدانگ اعيان پالك ثبتى  در تاريخ 1393/2/13 به درخواس
34015 فرعى از 232 اصلى بخش نه مشهد) پالك ثبتى سى و چهار هزار و پانزده فرعى از دويست و سى و 

دو اصلى بخش نه مشهد) بازداشت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى:
ــتان امام رضا(ع)- جنب ساختمان آفتاب بازديد و موارد  ــيده به ميدان بيمارس از محل وقوع ملك واقع در نرس

بشرح ذيل قابل اعالم مى باشد:
ــته مساحت آن در حدود 16  ــت از يكباب مغازه تجارى دائم كه در محل فوق قرار داش ملك موصوف عبارتس
ــقف حدود 4 متر بوده كه داخل آن نيم طبقه اى به مساحت حدود  ــيه 3 متر و ارتفاع س مترمربع با طول حاش
ــل كوبى و امتيازات آب و  ــنگ و ديوارهاى پان ــوپرماكت بوده با كف س ــع قرار دارد. مغازه مذكور س 9 مترمرب
ــر مديون پرونده در مغازه حاضر  ــتقل كه در مالكيت و تصرف مديون بوده و در يوم بازديد پس برق و گاز مس

و مشغول كسب بود.
على ايحال تماميت عرصه و اعيان مغازه مذكور به همراه متعلقات و كليه حقوق تجارى آن و انشعابات منصوبه 
ــخصات و ابعاد مغازه و نيز با توجه به وضعيت عرفى معامالت تجارى در يوم  با توجه به موقعيت مكانى و مش
ــبى محل و با در نظر گرفتن عوامل مؤثر در ارزيابى به ميزان  ــى خصوصاً منطقه مذكور و رونق كس كارشناس

6/800/000/000 ريال معادل ششصد و هشتاد ميليون تومان برآورد و پيشنهاد مى گردد.
ــهد بدين شرح مى باشد:  ــناد و امالك ناحيه يك مش ــئول بايگانى اداره ثبت اس حدود اجمالى آن برابرنامه مس
ــكونى غربى همين طبقه شرقاً ديوار اشتراكى با واحد تجارى  ــماالً در دو قسمت ديوار اشتراكى با واحد مس ش

شماره پنج جنوباً درب و دهنه مغازه به ميدان غرباً ديوار اشتراكى با واحد مسكونى همين طبقه.
ــتانكار و هزينه ها مقدار  ــه مأمور اجرا بر مبناى مطالبات بس با توجه به قطعيت ارزيابى و با توجه به صورتجلس
ــهم) از پالك ثبتى  ــهم مشاع از 600 س ــصد سهم ششدانگ (178 س ــهم از شش ــت س يكصد و هفتاد و هش
ــغ 80/693/331 ريال حق مزايده و  ــد. ضمناً مبل ــال 2/017/333/274 ريال مزايده خواهد ش ــور در قب مذك
ــد كه طبق تبصره ما ده 21 آيين نامه اجرا به عهده برنده مزايده  ــر مى باش مبلغ 100/866/664 ريال نيمعش
ــنبه  ــاعت 9 الى 12 ظهر در روز سه ش ــد و مزايده به مقدار فوق از مبلغ 2/017/333/274 ريال از س مى باش
مورخه 1398/4/11 در محل شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شروع و به باالترين مقدار كه خريدار 
ــد. ضمناً پرداخت بدهى هاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا  ــد فروخته خواهد ش ــته باش داش
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها  ــتراك و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش حق اش
ــده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد. همچنين  ــده يا نش معلوم ش
ــده برگزار مى گردد. مزايده  ــاعت تعيين ش ــمى در س در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
ــهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار  ــمى مش ــناد رس در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس

مى گردد. آ- 9801899 م.الف 1056
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

شماره مزايده: 139804306092000003   تاريخ ثبت: 1398/01/22
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9501186
ــهد خانم مليحه دولتى فرزند على  ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9501186 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــتناد سند ازدواج شماره 16503- 1381/12/20 تنظيمى دفتر ازدواج 72 مشهد  ك.م 0938197703 به اس
جهت وصول مهريه خود به تعداد 330 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى اجرائيه اى به كالسه فوق الذكر عليه: 

ــه مورخ 95/4/19،  ــد ك.م 0944627900 صادر كه پس از ابالغ اجرايي ــى چراغى فرزند محم ــاى مصطف آق
ــهم عرصه و اعيان پالك ثبتى  ــتانكار مالكيت مديون در دو سهم مشاع از 5 س ــت وكيل بس ــب درخواس حس
ــت گرديد و بموجب استعالم  ــهد مجد 27 پ 12 بازداش ــهد واقع در مش 7781 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش
ــماره دفتر الكترونيكى  ــال 96 با ش ــريال الف س ــماره چاپى 070260 س ــند مالكيت آن به ش جريان ثبتى س
ــماره 43598-  ــناس طى وارده ش ــت و طبق گزارش كارش ــيده اس 139720306003015419 به ثبت رس

97/10/22 مشخصات ملك به شرح ذيل اعالم گرديده است:
ــط وكيل؛ مالك با تجميع پالك فوق به مساحت عرصه  ــده توس ــخصات ملك: با توجه به كپى هاى ارائه ش مش
ــاحت حدود 56 مترمربع موقوفه اداره  117/70 مترمربع و پالك 7669 فرعى از 5 اصلى كه عرصه آن به مس
ــاحت كل عرصه 173 مترمربع و  ــكونى پنج طبقه به مس ــد اقدام به احداث يك باب منزل مس اوقاف مى باش
ــت نماى ساختمان  ــهد حدود 652 مترمربع نموده اس ــهردارى منطقه يك مش اعيان طبق گواهى صادره از ش
ــنگ مى باشد ساختمان شامل استخر سونا و جكوزى نيمه تمام در زيرزمين؛ پاركينگ و انبارى در همكف؛  س
ــه اتاق خواب حمام و سرويس بهداشتى در طبقات اول و دوم و يك سوئيت  ــپزخانه اپن؛ هال و پذيرايى س آش
ــت ساختمان داراى امتيازات شامل آب و برق و گاز و تلفن است با عنايت به شكل  ــوم اس و تراس در طبقه س
هندسى وضعيت زمين و مساحت عرصه و اعيان موقعيت منطقه اى سال ساخت امكانات و ساير عوامل مؤثر در 
ارزيابى و همچنين با توجه به نامه اداره ثبت پالك ثبتى 7781 فرعى از 5 اصلى به مساحت 117/7 مترمربع 
ــاحت كل با در نظر گرفتن سهم اعيان مربوطه كه داراى  ــت و ارزش ملك بازداشت شده به نسبت مس بازداش
ــبت به پالك 7669 از 5 اصلى هفت ميليارد و ششصد ميليون ريال  ــت و حدود اربعه آن نس پايان كار كلى اس
ــهم 2/4 دانگ مديون از پالك ثبتى شماره 7781  ــه ارزش س برآورد مى گردد همچنين با توجه به صورتجلس
ــال) برآورد و ارزيابى گرديد حدود  ــه ميليارد و چهل ميليون ري ــى از 5 اصلى 3/040/000/000 ريال (س فرع
ــانتيمتر به شماره 7669 فرعى  ــت به طول 8/60 هشت متر و شصت س ــماالً خط فرضى اس اجمالى ملك؛ ش
شرقاً ديوار به ديوار بطول 11/80 يازده متر و هشتاد سانتيمتر به شماره 4497 فرعى جنوباً ديواريست بطول 
ــترك بطول 14/80 چهارده متر و  ــانتيمتر به شماره 4540 فرعى غرباً ديوار مش ــت متر و چهل س 8/40 هش
ــتاد سانتيمتر به شماره 7782 فرعى و بموجب گزارش مأمور اجرا وارده بشماره 43935- 1397/10/22  هش
ــنبه مورخه  ــد. با توجه به قطعيت ارزيابى در روز دوش ــث تصرفات در تصرف ثالث (خانم نورى) مى باش از حي
ــد و از مبلغ 3/040/000/000 ريال شروع و به  ــه مزايده ميباش ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس 98/3/13 س
ــته باشد فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 152/000/000 ريال نيم عشر دولتى  باالترين قيمت كه خريدار داش
ــال حق مزايده كه طبق ماده 121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهيهاى مربوطه فوق و  ــغ 121/600/000 ري و مبل
همچنين بدهيهاى آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى 
و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى 
قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تطعيل رسمى در 
ساعت و محل تعيين شده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره ثبت اسناد 
و امالك اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم مهريه اجراى ثبت برگزار ميگردد. ضمناً حسب اعالم دفتر 
بازداشتى به شماره وارده 32317- 97/8/19 پالك مذكور داراى يك فقره بازداشتى از شعبه 12 اجراى احكام 

حقوقى طى نامه شماره 9610117791200393- 96/5/7 مى باشد. آ- 9801900م.الف 1057
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092004545/1   شماره بايگانى پرونده: 9707382
شماره ابالغيه: 139805106092002473      تاريخ صدور: 1398/02/22

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9707382
ــوارى به شماره انتظامى 683 ص 26 ايران 12 متعلق به آقاى حسين  ــيله اعالم مى گردد خودروى س بدينوس
ابراهيمى در قبال طلب خانم بى بى صديقه حسنيان بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب 
بشما اخطار مى شود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر 

داده نمى شود. در ضمن اين آگهى يك نوبت منتشر گرديده است. آ- 9801901 م.الف 1058
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006093000876/1   شماره بايگانى پرونده: 9706292
شماره ابالغيه: 139805106093000179      تاريخ صدور: 1398/01/25

آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9706292
بدينوسيله به

* منصور طلوع استادگواهى نام پدر: كاظم شماره ملى: 0940488906 شماره شناسنامه: 491
ــه ملى:  ــعادتيان شناس ــا مديرعاملى فريد س ــه ش ث: 340 ب ــرق ب ــان ش ــركت نيس ــالغ مى گردد آقاى ش اب
ــتناد سند تعهدى شماره سند: 12521، تاريخ سند: 1393/10/18 اجرائيه اى تحت  103800053774 به اس
كالسه 9706292 به مبلغ: موضوع تعهد: 2/000/000/000 ريال، شرح: به استناد 12521 مورخ 93/10/18 
ــت و چون برابر گزارش مأمور پست مشهد، آدرس  ــما صادر نموده اس ــهد عليه ش تنظيمى دفترخانه 303 مش
ــايى واقع نگرديده است، لذا بدينوسيله به شما ابالغ مى گردد طبق ماده 18 آئين نامه اجراى  ــما مورد شناس ش
ــما منتشر و از زمان انتشار در روزنامه، اجرائيه ابالغ  ــناد رسمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش مفاد اس
شده محسوب، ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى 

ديگرى عمليات اجرايى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9801902 م.الف 1059
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000462/1    شماره بايگانى پرونده: 9800660
شماره ابالغيه: 139805106092002477      تاريخ صدور: 1397/02/22

دفترخانه ازدواج 3 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9800660

ــماره ملى: 0934443661 شماره  ــتى دار نام پدر: جواد تاريخ تولد: 1343/01/02 ش ــيله به على كش بدينوس
ــنامه: 4232 بدهكار پرونده كالسه 9800660 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن سند شناخته  شناس
ــما و خانم مژده ثقفى  ــماره 4153- 1373/12/11 بين ش ــند ازدواج ش نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر س
ــتانكار درخواست صدور  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باش تعداد 500 س
ــد لذا طبق  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس اجرائيه نموده پس از تش
ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ 
ــت فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت  ــوب اس اجرائيه محس

به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين. آ- 9801903 م.الف 1060

آگهى فقدان سند مالكيت
ــورخ 1398/2/15دفتر 152 كرج از  ــماره 235620 م ــدى برابر وكالت ش ــين عابدى ولى كن ــاى امير حس آق
ــليم دو برگ استشهاديه تصديق شده اعالم نموده است كه سند  طرف آقاى امير پيرمردوند چگينى ضمن تس

مالكيت ششدانگ يك دستگاه آپارتمان مسكونى واقع درطبقه دوم سمت شمالى بمساحت 111/50 متر مربع 
ــماره پالك 17370 فرعى از 151 اصلى مفروز ازپالك 7422 فرعى از اصلى مذكور واقع در اراضى حوزه  بش
ــند بشماره چاپى  ــتان كرج  مورد ثبت 950467صفحه 203 دفتر 3153 بنام متقاضى ثبت و س ثبتى شهرس
355768 صادر و تسليم گرديد سپس برابر سند رهنى 48804 مورخ 1385/12/16 در رهن بانك مسكن قرار 
گرفته است كه به علت سهل انگارى مفقود گرديده است لذا تقاضاى صدور سند مالكيت المثنى نموده است. 
ــود تا  ــتناد تبصره يك اصالحى به ماده 120 آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت آگهى مى ش لذا مراتب به اس
چنانچه كسى مدعى وجود سند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله نسبت به ملك مذكور باشد از تاريخ انتشار 
اين آگهى به مدت ده روز اعتراض خودرا ضمن ارائه اصل سند مالكيت به اين اداره تسليم تا وفق مقررات عمل 
گردد بديهى است چنانچه ظرف مدت مقرراعتراضى واصل نشود و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد 

سند مالكيت المثنى طبق مقررات به متقاضى تسليم خواهد شد.  شماره پرونده: 98/1/776  9801930
شوش پاشا – رئيس ناحيه 1    

شماره پرونده: 139804006092000450/1         شماره بايگانى پرونده: 9800644
شماره ابالغيه: 139805106092002482           تاريخ صدور: 1398/02/22

دفترخانه ازدواج شماره 99 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9800644

ــمتى نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1374/04/19 شماره ملى: 0923217789  ــين حش ــيله به حس بدينوس
ــند شناخته نگرديده ايد ابالغ  ــه 9800644 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به آدرس متن س بدهكار پرونده كالس
مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 7761- 1397/01/16 بين شما و خانم مژگان رضائى نام پر: على تاريخ 
ــماره ملى: 0018037429 تعداد 114 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه  تولد: 1374/03/16 ش
ــريفات قانونى اجرائيه صادر و  ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــتانكار درخواس بر اثر عدم پرداخت وجه بس
بكالسه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به شما ابالغ 
مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... 
درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار 

آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9801904 م.الف 1061
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

رونوشت آگهى حصر وارثت
ــه 981828 از اين شورا  ــرح دادخواست به كالس ــماره 328  به ش ــنامه ش خانم فاطمه نيرومند داراى شناس
ــنامه شماره   ــادروان جعفر بختيارى بشناس ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش درخواس
ــوث آن مرحوم  ــى گفته، ورثه حين الف ــود بدرود زندگ ــى خ ــگاه دائم ــخ 5/16 /1396اقامت 15618  در تاري

منحصراست به:
1- فاطمه نيرومند تاريخ تولد 1362 شماره شناسنامه 328  فرزند زهرا نسبت همسرمتوفى

2 – گل عنبر بختيارى تاريخ تولد 1330شماره شناسنامه 2090 فرزند شلما نسبت مادرمتوفى
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و  اينك با انجام تش
ــر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى  ــد از تاريخ نش ياوصيتنامه از متوفى نزد او باش

صادر خواهد شد. 9801931
رئيس شعبه شوراى حل اختالف هشتم شهرستان كرج

آگهى فقدان سند مالكيت پالك1179/1776 اصلى
ــماره 3538 مورخ 1398/02/22 منضم به دو برگ استشهاد  ــت وارده ش ــوهانى طى درخواس آقاى مهدى ش
ــدانگ يك باب خانه  ــت سند مالكيت شش ــيده مدعى هس ــماره 47 ايالم رس محلى كه به تاييد دفترخانه ش
پالك  1179/1776 اصلى  واقع در ايالم به علت انجام كارهاى بانكى مفقود شده است كه برابر پرونده ثبتى 
ــدانگ يك باب خانه 1179/1776 اصلى ذيل ثبت 61704 صفحه 93 دفتر جلد 353 بنام  ــند مالكيت شش س
ــليم گرديده  سپس مع الواسطه برابر سند انتقال قطعى شماره  115953  آقاى نعمت اله جوهرى صادر و تس
ــوهانى منتقل گرديد. لذا مراتب در اجراى تبصره ذيل  مورخ 1392/10/22 دفترخانه 27 ايالم  بنام مهدى ش
ــند مالكيت نزد وى بوده و يا مدعى انجام معامله مى  ــن نامه قانون ثبت  اعالم  تا هركس كه س ــاده120 آيي م
باشد ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اصل سند مالكيت و يا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و 
امالك شهرستان ايالم ارائه نمايد در غير اينصورت پس از انقضاى مهلت قانونى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى اقدام قانونى به عمل خواهد آمد. 9801954
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان ايالم – صفرى

رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم افراح فريادى فرزند على نظر داراى شناسنامه شماره  788 به شرح دادخواست به كالسه 111/98از اين 
شورا درخواست گواهى حصروراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على نظر فريادى فرزند فريادرس 
و ماهيچه خانم  به شناسنامه شماره 2 و كد ملى 4529917721در تاريخ  97/2/18 در اقامتگاه دائمى خود 

بدرود زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-افراح فريادى  فرزند على نظر و فوزيه به شماره شناسنامه 788 متولد 1389 فرزند متوفى

2-هدى فريادى  فرزند على نظر و فوزيه به شماره شناسنامه 5443 متولد 1366 فرزند متوفى
3-جواد فريادى  فرزند على نظر و فوزيه به شماره شناسنامه 741 متولد 1357 فرزند متوفى

4-فرحناز فريادى  فرزند على نظر و فوزيه به شماره شناسنامه 225 متولد 1350 فرزند متوفى
5-ناديه فريادى  فرزند على نظر و فوزيه به شماره شناسنامه 328 متولد 1360 فرزند متوفى

6-شهناز فريادى  فرزند على نظر و فوزيه به شماره شناسنامه 787 متولد 1364 فرزند متوفى
7-فوزيه الكن  فرزند هادى و كيفيه به شماره شناسنامه 30578 متولد 1321 فرزند متوفى

ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
و يا وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى باشد از تاريخ نشرنخستين آگهى ظرف يك ماه به اين شورا تقديم دارد و 

اال گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد.9801955
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــماره 218 به شرح دادخواست به كالسه  ــهدريزه ئى داراى شناسنامه ش ــم دهقان مش نظر به اينكه آقاى قاس
ــادروان ابراهيم  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 1/980053ح از اين ش
ــنامه 1643 در تاريخ 1397/12/18 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين  دهقان به شناس

الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فرشته عزيزاللهى مشهدريزه ئى شماره ملى 0731554086 متولد 1344/2/5 همسر متوفى 

2- قاسم دهقان مشهدريزه ئى شماره ملى 0749880864 متولد 1365/4/30 فرزند متوفى 

3- ناصر دهقان مشهدريزه ئى شماره ملى 0740038044 متولد 1368/10/1 فرزند متوفى
4- صديقه دهقان مشهدريزه ئى شماره ملى 0740217429 متولد 1372/10/22 فرزند متوفى 

ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  اينك با انجام تش
نمايد تا 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 : 1398/2/25   9801936
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــماره 139660306015003666 -1396/06/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 371 صادره از تايباد در ششدانگ  بالمعارض متقاضى آقاى برهان تيمورى فرزند غالمعلى بش
ــهد  ــالك 695 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مش ــاحت 244/50 متر مربع پ ــاب منزل به مس ــك ب ي
ــنى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــمتى از مالكيت غالم احمد حس ــتان تايباد خريدارى از محل قس شهرس
است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــبت به صدور س نس
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، 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. 9801929
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/25 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/09

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دوبرگ  ــنامه 45500 باس ــماره شناس ــوى عمادى فرزند عقيل به ش ــيد احمد موس نظربه اينكه آقاى س
ــند المثنى نوبت اول به اين اداره  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــهاديه گواهى امضاء ش استش
ــريال 700508  به ميزان ششدانك يك  ــناد مالكيت دفترچه اى به شماره س ــت اس مراجعه نموده ومدعى اس
قطعه دالستان به شماره پالك 2642 فرعى از 120  اصلى بخش سه زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباشد به 
علت بى احتياطى مفقود گرديده كه با بررسى دفترامالك مشخص گرديد كه سند مالكيت مزبورذيل دفتر 61 
ــند صادرگرديده ودفترامالك بيش ازاين حكايتى  ــماره ثبت 6719 بنام متقاضى ثبت وس صفحه 374 ذيل ش
ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به  ندارد. لذا به اس
ــد  ظرف مدت ده روز  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود س
ــند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين  ــت اصل س ــاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ازتاريخ انتش
اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه سند 
ــبت به صدورسند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند معامله رسمى نس مالكيت يا س

انتشار: 98/2/25     9801921
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

   آگهى فقدان سند مالكيت
ــعلى به شماره شناسنامه 113 باستناد دوبرگ استشهاديه گواهى  نظربه اينكه خانم فاطمه كمالى فرزند عباس
ــند المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى  ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س امضاء ش
است سند مالكيت تكبرگى به شماره سريال 002904 سرى د 91 به ميزان ششدانك يك باب منزل به شماره 
پالك 63 فرعى از 80 اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت نامعلوم مفقود گرديده كه با 
بررسى دفترامالك مشخص گرديد كه سند مالكيت مزبورذيل دفتر 77 صفحه 139 ذيل شماره ثبت 11351 
ــپس برابر نامه شماره 329/93 ن مورخ 1393/9/27 دادستان  ــند صادرگرديده است.س بنام متقاضى ثبت وس

عمومى وانقالب نيشابوردرقبال يك ميليارد 
ــتناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت  ــت گرديده و دفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به اس ريال بازداش
ــورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى  ــبت به ملك م مراتب يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نس
ــاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به  ــد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتش ــند مالكيت نزد خود ميباش وجود س
پيوست اصل سند مالكيت و يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدورسند  اعتراض درمهلت مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 98/2/25      9801922
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى تعيين مساحت و متراژ
برابر درخواست خانم مليحه ثلوى مالكه ششدانگ پالك 17 فرعى مجزى شده از 761 شهر(كه براى آن پالك 
جديد 2595 فرعى از 345- اصلى منظور گرديده)واقع در قطعه دو شهر درگز بخش 7 قوچان نماينده ونقشه 
ــه بردارى ملك فوق به محل  ــنبه 98/3/8 جهت عمليات نقش ــاعات ادارى مورخه:چهارش بردار اين اداره در س

عزيمت مى نمايند. مراتب جهت اطالع مجاورين آگهى ميگردد. تاريخ انتشار:98/2/25     9801924
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ استشهاد محلى كه به امضاء شهود و گواهى دفتر اسناد رسمى  ــاهوزهى  باس آقاى رحمت اله ش
شماره 80 زاهدان رسيده مدعى است كه سند مالكيت يك سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ باستثنا ثمنيه 
ــهر زاهدان  مورد ثبت 4782 صفحه 289 دفتر 24  ــتان ش اعيانى پالك 4295-  واقع در بخش يك بلوچس
ــباب كشى از بين رفته كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120  بعلت اس
آيين نامه ثبت در يك نوبت آگهى مى شود تا چنانچه كسى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود 
سند مالكيت مذكور نزد خود مى باشد از تاريخ نشر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل 
سند مالكيت يا سند معامله باين اداره اعالم و رسيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرسيدن 
واخواهى و يا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام 

خواهد شد .9801920   م الف:113   تاريخ انتشار:98/2/25
حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 



عقیل رحمانی: در ادامه رســیدگی به 
مدارک  انــواع  فروش  پرونده گســترده 
علمــی نامعتبــر کــه رد پــای برخی 
ســلبریتی ها هم در آن دیده می شود، دو 
روز پیش و با دســتور مقام قضایی یکی  
دیگر از شرکت هایی که از سازمان صمت 
مجوز فعالیت در زمینه فنی و مهندســی 
گرفتــه بود و به جــای فعالیت در حوزه 
مجاز اقدام به فروش انواع مدارک علمی 
جعلی می کرد، پلمــب و عامل این اقدام 

هم راهی زندان شد. 

 دستگیری شاگرد سلطاِن 
صدور مدارک جعلی

بــا ورود دســتگاه قضایی در مشــهد به 
ماجرای صــدور و فروش انــواع مدارک 
علمی جعلی داخلی و خارجی در ســال 
گذشــته بود که پرونده پیچیده ای روی 
میز قاضی امیرحسین جوانبخت، بازپرس 
شعبه 751 دادسرای ناحیه 7 مشهد قرار 

گرفت.
هرچــه تحقیقات قضایــی در این رابطه 
جلوتر می رفت ابعاد گســترده تری از این 
تخلف بزرگ  برداشته می شد که به طور 
مســتقیم نظام آموزشــی کشور را هدف 

سودجویی افرادی خاص کرده بود.
در حالی که با دستگیری چندین جاعل 
و عامل فروش مدارک جعلی در مشــهد، 
نوشــهر و اصفهان تا حدودی ناگفته های 
ماجرا نمایان شده و مشخص شد یکی از 
جاعالن نوشهری که با افراد شناخته شده 
و دارای نفوذ فراوانی ارتباط ویژه ای دارد، 
برای تعــداد زیــادی از بازیگران مطرح، 
برخی خواننــدگان و... هم مدرک جعلی 
در ســطح دکترا صادر کــرده و حتی با 
برخی از آن ها عکس یادگاری هم گرفته 

است!
از همیــن رو بود کــه اقدامــات مداوم 
دســتگاه قضایی نتیجه داد و ســرانجام 
امیررضا ثابت »ســلطان صــدور مدارک 
علمی جعلی« به همراه چند نفر دیگر در 
مشهد با عملیات دقیق سازمان اطالعات 

سپاه استان شناسایی و دستگیر شد. 
ایــن سلســله اقدامات همچنــان ادامه 

داشــت تا اینکه در بازجویی اعضای باند 
صدور و فــروش مــدارک علمی جعلی 
مشــخص شــد، فردی با هویت »الف.ع« 
با همراهی همســرش »م.الف« که ارتباط 
نزدیکی با ســلطان صدور مدارک علمی 
جعلی هــم دارد در پوشــش یک واحد 
فنی و مهندســی به نام مؤسسه توسعه 
مدیریت »ب. پ« مبادرت به فروش انواع 
مدارک جعلی داخلی و خارجی به صورت 

گسترده کرده است. 

 عناوین دروغین 
برای سرکیسه کردن مردم

از ســوی دیگــر اقدامات قضایی نشــان 
می داد که عامل این اقدام قرارداد فروش 

مــدرک هم بــا عناوین 
مختلفی شــامل دریافت 
افتخاری  مدرک دکترای 
حرفــه ای،  مدیریــت 
مدیریت عالی کســب و 
کار)DBAوMBA( و... 

تنظیم می کرد.
بــرای  حتــی  وی 
اقدامات  به  اعتباربخشی 
عناوین  از  مجرمانــه اش 
مانند  جعلــی خارجــی 
اعطــای مــدرک دیپلم 

افتخــار از بنیــاد توســعه مدیریت اروپا 
)EFMD( در حــوزه مدیریــت مدرن 
معتبر در اتحادیه اروپا، ارزیابی براســاس 
مدل )MMD( از سوی نماینده مؤسسه 

بین المللــی مطالعــات اقتصــادی اروپا، 
اعطای گواهینامه انطباق ISO9001 از 
مؤسسه بین المللی Euro cert و... بدون 
هیچ پروایی اســتفاده می کرد. همچنین 
متهــم از ســوی دیگــر در قراردادهای 
دریافت مــدارک دکتــرای افتخاری که 
منعقد می کرد مدعی می شد اخبار مراسم 
اهدای مدارک دکترا را به همراه اســامی 
دریافت کنندگان ایــن مدارک نامعتبر را 
در چهار خبرگزاری رسمی فعال در حوزه 

اقتصادی منتشر خواهد کرد.

 دستور دستگیری و پلمب محل جرم
در ادامه و با تکمیــل پرونده قضایی که 
حدود400 صفحه داشــت، دو روز پیش 
بازپرس ویژه رســیدگی 
به پرونده صدور و فروش 
مدارک جعلی، دســتور 
و  متهمــان  بازداشــت 
شرکت  پلمب  همچنین 

مذکور را صادر کرد.
به  از همین رو مأموران 
محل جرم واقع در بلوار 
ســیدرضی مراجعــه و 
درحالــی محل را پلمب 
کردنــد که عامــل این 
اقــدام و همســرش در 

محل حضور نداشتند.
پــس از آنکــه متهمان فــروش مدارک 
علمی نامعتبر سایه قانون را روی سرشان 
را تســلیم  احســاس می کردنــد، خود 

اداره عملیــات ویژه پلیس  کارآگاهــان 
آگاهی استان کردند.

در ادامــه پــس از جمع بنــدی اقدامات 
بازپرســی  به شــعبه  متهمان  انتظامی، 
منتقل و اقدامات قضایی نیز روند طبیعی 

خودش را طی کرد.

DBA 6 میلیون،MBA 3 میلیون
»الــف.ع« در بازجویی ها ضمن اعتراف به 
برخــی اقدامات مجرمانه اش در حالی که 
مدعی بود برخی عناوین درج شــده در 
قراردادهــا اصاًل وجود خارجی نداشــت، 
گفت: من مدتی پیش بــا امیررضا ثابت 
»ســلطان صدور و فروش مدارک جعلی« 
همــکار بــودم و در آن زمان جشــنواره 
برنــد راه انداختیم. بــرای صدور مدارک 
 MBA 6 میلیون تومان و برای DBA
3 میلیــون تومان از هــر متقاضی پول 
می گرفتیم که یک ســوم دریافتی سهم 

من بود!
وی ادامه داد: عناوین خارجی به کار رفته 
بین المللی  مؤسســه  مانند  قراردادها  در 
مطالعات اقتصادی اروپــا و... اصاًل وجود 
نداشت و ما برای تبلیغات از آن استفاده 
می کردیــم. حتــی یکی از ســایت های 
خارجی که از نام و برند آن  استفاده کرده 
بودیم به رفتار مــا اعتراض و عنوان کرد 

که ما غیر واقعی هستیم.

 پای فرار مالیاتی هم به پرونده 
باز شد

متهــم در ادامه اعترافاتش با اشــاره به 
اقداماتش برای فــرار مالیاتی گفت: من 
قسمتی از پول های دریافت شده را برای 
فرار مالیاتی به حســاب خواهر همسرم 

واریز می کردم! 
عامل فــروش مدارک جعلی همچنین به 
بازپرس پرونده اعالم کــرد: اگر زودتر با 
ســلطان صدور و فروش مــدارک جعلی 
برخورد شده بود من در این حوزه فعالیت 
نمی کــردم. پس از اعترافات صریح متهم 
وی با قرار قانونی مناســب راهی زندان و 
همسرش نیز با دریافت ضمانت آزاد شد.

 جامعه/ اعظم طیرانی  براساس مطالعات 
انجام شــده در سال های ۸5 و ۹5 ارزش کار 
 خانگــی زنان از ۲۲ درصــد جی دی  پی در 
ســال ۸5 به 30 درصد در سال ۹5 افزایش 
یافته است. آن گونه که کارشناسان می گویند 
زنان می توانند براســاس چارچوب شــرع 
مقدس، بــرای خانه داری خود درخواســت 
مزد کنند و در این زمینه وظیفه ای برای زن 
وجود ندارد، اما از آنجــا که زنان در زندگی 
مشترک خود بسیاری از فعالیت های خانه را 
از سر عشق و عالقه انجام می دهند، موضوع 
حقوق و دستمزد برای خانه داری آن ها مطرح 
نیست. اما این مسئله را می توان بهانه ای برای 
کم ارزش دانســتن »خانــه داری« و »تربیت 

فرزندان« دانست.

 طبق قانون مدنی 
وظایف زوجه مشخص است

گرچه خانه داری شغل 
هم  وظیفه  اما  نیست 
محســوب نمی شود و 
براســاس قانون، زنان 
وظیفــه ای برای انجام 
آن ندارند. محمد علی ســهرابی مهر، وکیل 
پایه یک دادگستری در خصوص اجرت المثل 
ایام زوجیت می گوید: در عقد نکاح، حقوق و 
تکالیفی بر عهده زوجین است. به عنوان نمونه 
به محض وقوع عقد نــکاح، زن مالک تمام 
مهریه می شود و تأمین نفقه شامل مسکن، 
لوازم خانــه، خوراک، پوشــاک، هزینه های 
جاری زندگی، هزینــه دارو و درمان بر مرد 
واجب است. از طرفی زوجه نیز موظف است 
تمکین کند و نسبت به امور منزل اقداماتی 

را انجام دهد.
وی ادامــه می دهد: بــا توجه به اینکه طبق 
قانون مدني وظایف زوجه مشخص است، در 
شرع مقدس اسالم حتی شیر دادن به طفل 
جزو وظایف زوجه محسوب نمی شود و زوجه 
می تواند در قبال انجام این کار درخواســت 
اجرت کند. گرچه به لحاظ اخالقی و انسانی، 
شیر دادن به طفل وظیفه و تکلیف مادر است 
و هیچ مادری از این کار سر  باز نمی زند.  این 
مدرس دانشگاه می افزاید: اگر زوجه نسبت به 
انجام امور خانه داری اقداماتی را شخصاً انجام 
دهد می تواند از مرد درخواست اجرت کند و 
براساس قانون حمایت از خانواده، ماده واحده 
مقررات راجع به طــالق و همچنین قانون 

مدنی که اصل را بر این گذاشــته، اگر کسی 
کاری را برای دیگری انجام دهد اصل بر عدم 
تبرع و یا رایگان بودن است و زوجه می تواند 
حقوقی را مطالبه کند، یعنی خواسته خود 
را مبنی بر اینکــه در ازای خانه داری هر ماه 
مبلغی را دریافــت خواهد کرد به زوج اعالم 

کند. 

 جایگاه زنان خانه دار در 
سیاست گذاری ها دیده نشده است 

طیبه سیاوشی عنایتی، 
کمیســیون  عضــو 
مجلــس  فرهنگــی 
شــورای اســالمی بر 
موقعیــت و جایــگاه 
اجتماعی زنان خانه دار در اســناد باال دستی 
کار تأکیــد می کند و می گویــد: وقتی وارد 
سیاست گذاری ها می شویم این موضوع بسیار 

متفاوت است.
دکتر سیاوشــی ادامه می دهد: موضوع بیمه 
زنــان خانه دار که از دوره دوم مجلس مطرح 
بوده و براساس آن باید زنان خانه دار با بیش از 
سه فرزند از بیمه برخوردار شوند، هنوز ادامه 
دارد و با وجود  اینکه در برنامه ششم توسعه 
به تصویب رسیده و در بودجه امسال پیشنهاد 

شد اما متأسفانه رأی نیاورد. 
به گفته وی با وجود همه تالش هایی که در 
دوره های مختلف مجلس شــورای اسالمی 
برای ارزش گذاری کار خانه داری شده است، 
اما هنوز جایگاه واقعی زنان خانه دار مشخص 
نشده و هنوز هیچ دولتی نتوانسته با پوشش 
بیمه ای آن ها در قوانین، جایگاه واقعی شان را 
به رسمیت بشناســد.حتی نام بردن از زنان 

خانه دار در قوانین بسیار حائز اهمیت است 
اما متأسفانه تاکنون این مهم در قانون ذکر 

نشده است.
مادران را نادیده گرفته ایم

دکتر سیاوشی می افزاید: ما اکنون با پدیده 
کاهــش جمعیت مواجهیم و الزم اســت با 
دادن امتیازهایــی به زنان خانه دار، در زمینه 
افزایش نرخ جمعیت برنامه ریزی کنیم تا با 
ارزش گذاری برای خانه داری زنان خانه دار به 
انتخاب خود افتخار کنند و اطمینان داشته 
باشند در سیاست گذاری های کشور جایگاه 
آن ها دیده شده و مورد توجه قرار گرفته اند. 
وی می گوید: باید بین خانم خانه داری که یک 
فرزنــد دارد با خانم خانه داری که دو یا چند 
فرزند دارد تفاوت هایی قائل شــد و مزایای 
متفاوتی به آن ها داده شود. اما متأسفانه در 
کشور ما این امتیازها به مردان داده می شود 
و در واقع جایگاه زنان خانه دار به طور کامل 
نادیده گرفته شده است. طبق برنامه ریزی ها 
هر زن ایرانی باید در دوران زندگی خود دو و 
نیم فرزند داشته باشد، اما هیچ امتیازی برای 
فرزند آوری مادران در نظر گرفته نشده است 
در حالــی که در جامعه ما بر خانه داری زنان 

خانه دار تأکید شده است. 

 خانه داری بایدتبدیل به ارزش  شود 
فردوســی،  ســیما 
روان شــناس و مشاور 
این  در  نیــز  خانواده 
می گوید:  خصــوص 
خانــه داری یکــی از 
کارهای بسیار مهم و نیازمند مدیریت بسیار 
باالســت، چرا که در خانواده ای که ممکن 

اســت کودک محصل و فرد شاغل زندگی 
کنند، شــرایط هر یک بــا دیگری متفاوت 
است؛ بنابراین ایجاد آسایش، تأمین بهداشت 
و تغذیه مناسب، مدیریت هزینه های زندگی 
و برقراری ارتباط با اعضای خانواده از اهمیت 
ویژه ای برخوردار است و اگر این خانه داری 
بخوبی انجام نشــود به طور حتم هر یک از 
افراد خانواده به نوعی دچار آسیب خواهند 
شد،آســیب هایی که ممکن اســت مسیر 
انحرافی داشته باشــد و تبعات آن تا پایان 

عمر همراه فرد باشد. 
دکتر فردوسی ادامه می دهد: خانه داری باید 
نه تنها از سوی اعضای خانواده بلکه از سوی 
مســئوالن جامعه نیز تبدیل به یک ارزش 
شــود، چرا که آســایش و موفقیت اعضای 
یک خانواده مرهون زحمات عزیزی اســت 
که زحمت خانه داری خانواده را برعهده دارد.

 
 مسئولیت  خطیر زنان خانه دار

وی ادامــه می دهد: فرزند پــروری یکی از 
مســئولیت های خطیر زنان خانه دار است و 
مهم ترین مسئله ای که باید به آن پرداخته 
شود وضعیت روحی و روانی این خانم هاست 

که الزم اســت همسران این 
خانم هــا به ایــن مهم توجه 
داشته باشــند. فرزند پروری 
ســنگین،  ســخت،  کاری 
یکنواخــت و خســته کننده 
اســت و باید همــه اعضای 
خانواده بویژه پدر خانواده در 
این خصوص همکاری کنند. 

دکتر فردوســی در خصوص 
اهمیــت برنامه ریــزی برای 
اوقات فراغت زنــان خانه دار 
می گویــد: رســانه های مــا 
کودکان،  فراغت  اوقات  برای 

دانش آموزان و سالمندان خوب 
کار کرده انــد و اکنون تا حــد قابل قبولی 
این مهم در جامعه نهادینه شــده اســت؛ 
اما متأســفانه در زمینه اوقات فراغت زنان 
خانه دار کــه از اهمیت ویــژه ای برخوردار 
است بسیار کم کار شــده و جا دارد رسانه 
این کــم کاری را جبران کند تــا عالوه بر 
مسئوالن، سایر اقشار جامعه نیز به اهمیت 
آن پی ببرند و بــرای آن برنامه ریزی کنند 
تا خانم های خانه دار هم به لحاظ روحی در 

سطح باالتری قرار بگیرند.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

غفلت مجموعه آموزش عالی از مطالبه اجرای سند دانشگاه اسالمی   مهر: مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها افزود: باید اشاره کرد، میان دستگاه های آموزش عالی از جمله 
وزارتخانه های علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در زمینه گزارش گیری از فضای سند دانشگاه اسالمی در دانشگاه ها و ضرورت مطالبه و اجرای آن توسط دانشگاه ها، فاصله ایجاد شده بود که این کاستی محسوب شده 

و باید جبران شود. وی گفت: شورای اسالمی شدن دانشگاه ها به عنوان شورای اقماری شورای عالی انقالب فرهنگی، پیگیر اجرایی شدن این سند است.

 توصیه رهبر انقالب به آذری جهرمی 
درباره شبکه ملی اطالعات

مهر: وزیر ارتباطات درباره توصیه رهبر 
انقالب به خود، در خصوص شبکه ملی 

اطالعات توضیحاتی داد.
محمدجواد آذری جهرمی درباره جایگاه 
شــبکه ملی اطالعــات از منظر مقام 
معظم رهبری، گفــت: بنده در ابتدای 
حضور خود در دولــت به عنوان وزیر، 
محضر رهبر معظم انقالب شــرفیاب 

شدم و یکی از پرسش هایی که در آن جلسه مطرح کردم این بود که با توجه به اینکه 
مراجع مختلف، دیدگاه های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به شبکه ملی 
اطالعات دارند و هر کدام به دنبال تعریف خود از این مسئله هستند، تکلیف این کلید 

واژه چیست و ما باید بر چه اساسی عمل کنیم؟
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افزود: فرمایش مقام معظم رهبری این بود که شورای 
عالی فضای مجازی برای همین موضوع تشکیل شده و شما باید به مصوبات شورای 

عالی فضای مجازی مستمسک شوید و پاسخ همه را به استناد آن مصوبات بدهید.

وزیر آموزش و پرورش:
سیاست مدرسه محوری از رویکردهای جدی ماست

مهر: وزیر آمــوزش و پرورش گفت: 
ارتقای کیفیت مدرســه در گرو رشد 
مدارس اســت و مدرســه بایــد بالغ 
شــود. بطحایی اضافه کــرد: یکی از 
سیاســت هایی که پیگیر آن هستیم 
این اســت که مدرسه بتواند روی پای 
خودش بایستد، بارها و بارها در تحلیل 
این سیاست گفته ام که مدرسه کانون 

اصلی تربیت است و ما پشــتیبان آن هستیم.  وی افزود: دنیای عظیم خالقیت در 
مدارس را زیر پرده ای مخفی کرده ایم و مســائل هر روز پیچیده می شود. امروز ده ها 
مسئله در مدرسه داریم که مدیر می تواند آن را حل کند، مدیری که اگر توان و دانشش 
از من وزیر بیشتر نباشد حتماً کمتر نیست. در حال حاضر 110 هزار واحد آموزشی 
در کشور داریم و تا امروز این مدارس را موجودی کور، کر و گنگ پنداشته ایم که باید 
دستش را بگیریم تا راه برود. وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: من باید بدانم که اصالح 
آموزش و پرورش با سخنرانی و دستور دادن پیش نمی رود. سیاست مدرسه محوری 

یکی از رویکردهای جدی ماست و در حال فراهم کردن مقدمات آن هستیم.

معاون سازمان وظیفه عمومی ناجا:
قانون جریمه مشموالن غایب تمدید نمی شود

فارس: معاون احضار و اعزام سازمان 
وظیفه عمومی ناجا گفت: مشــموالن 
غایــب منتظر تمدید قانــون جریمه 
نباشــند و هرچه سریع تر برای تعیین 
تکلیف وضعیت خدمتــی خود اقدام 
کنند. سرهنگ نجف حمیدزاده افزود: 
مشــموالن غایب متأهلــی که خود 
را معرفــی کنند، در صــورت امکان 

در اســتان یا شهرستان محل سکونت همسرشان به کارگیری می شوند، همچنین 
در صورت امکان، مشــموالن مجرد نیز تا شــعاع 300 کیلومتری محل سکونتشان 

سازماندهی می شوند. 
وی بیان کرد: مشــموالن غایبی که وضعیت خدمتی خود را مشــخص نکنند برابر 
مواد 5۸ و 6۲ قانون خدمت وظیفه عمومی، با تشدید محدودیت ها و محرومیت های 
اجتماعی، عدم برخورداری از هرگونه تســهیالت دولتی و اشــتغال در سازمان ها و 
کارگاه های دولتی و خصوصی مواجه می شوند. سرهنگ حمیدزاده گفت: در صورت 
به کارگیری مشموالن غایب توســط کارفرمایان، کارخانجات، کارگاه ها، شرکت ها، 
آموزشگاه ها، بنگاه ها، مغازه ها، تعمیرگاه های دولتی و خصوصی، برابر ماده 63 قانون 
خدمت وظیفه عمومی با آنان برخورد و برابر ماده 63 مکرر همین قانون، برای اعمال 

مجازات تعیین شده به دستگاه های قضایی معرفی می شوند.

وزیر بهداشت: 
داروی توریسم سالمت از ارز 4200 تومانی تأمین نمی شود

ایسنا: وزیر بهداشت با بیان اینکه به 
بیمارستان ها اعالم کردیم که می توانند 
10 درصد تخت هایشــان را به صورت 
VIP بــرای گردشــگران ســالمت 
اختصاص دهند، گفت: در همین راستا 
پزشکانی را به عنوان متولی و مسئول 
فنی در این زمینه خواهیم گذاشــت، 
اما اگر این پزشــکان در پروسه درمان 

گردشــگر سالمت او را ســرگردان کرده و یا هزینه ای را به او تحمیل کنند، با آن ها 
برخورد جدی کرده و پروانه مسئول فنی آن پزشک را لغو می کنیم.

نمکی درباره  تعرفه های حوزه  گردشگری سالمت نیز گفت: ضرورتی ندارد که عین 
تعرفه های داخلی را به گردشگران ســالمت هم بدهیم. قرار نیست دارویی را که با 
ارز 4۲00 تومانی و یارانه ای برای مردم ســرزمینمان می آوریم آن را با همان قیمت 
به توریسم ســالمت بدهیم. بنابراین برای این موضوع تعرفه های جدیدی را مطرح 
کرده ایم. به گونه ای که هم توریسم سالمت را در کشورمان نگه داریم و خودمان را در 
رقابت بین المللی حفظ کنیم و هم درآمدمان در جیب گردشگر سالمت نرود و بتوانیم 

کسب درآمد داشته باشیم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو :
کمبود ماده اولیه داروی بیماران تاالسمی رفع شد

ایسنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو 
در مورد کمبود داروی »دســفوناک« 
بیماران تاالسمی، توضیح داد: کمبود 
مقطعی این دارو به دلیل مشــکالت 
ایجاد شده در واردات ماده اولیه بود که 
با تأمین ماده اولیه مورد نیاز، تولید این 
دارو توسط یکی از شرکت های دارویی 
از سر گرفته شد. شهرام شعیبی افزود: 

در حال حاضر این دارو به میزان نیاز بیماران تاالسمی کشور در حال تولید و توزیع در 
بازار دارویی است و نگرانی از بابت تأمین این دارو وجود ندارد. 

وی خاطرنشــان کرد: داروی وارداتی »دسفرال« بیماران تاالسمی نیز ماهیانه طبق 
ســهمیه در اختیار بیماران قرار می گیرد؛ بنابراین کمبــودی در مورد تأمین داروی 

بیماران تاالسمی وجود ندارد.

انتقاد رئیس دانشگاه آزاد از وزارت علوم
مهر: رئیس دانشــگاه آزاد با انتقاد 
از سیاســت وزارت علــوم در جذب 
دانشــجوی دکترا گفت: بــه دنبال 
راه انــدازی رشــته های جدید دکترا 
نیستیم. محمدمهدی طهرانچی افزود: 
ما در دانشــگاه آزاد یــک تفاوت نگاه 
با مســئوالن وزارت علــوم داریم. من 
معتقدم که ما دوره دکترا را فقط برای 

شغل استادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت نمی کنیم ولی مسئوالن وزارت علوم 
معتقدند که دکترا فقط برای آموزش عالی است؛ بنابراین استدالل می کنند 130 هزار 

دانشجوی دکترا که وجود دارند اضافه بوده و باید بشدت آن را کاهش دهیم.
رئیس دانشگاه آزاد ادامه داد: درست است که دانشگاه آزاد یک دانشگاه است اما 400 
دانشگاه در درون خود دارد. ما واحدهایی داریم بسیار موفق حتی موفق تر از نهادهای 
موازی دولتی خود و واحدهایی داریم که باید به آن ها رسیدگی شود. ما از نظر امکانات 

مدعی هستیم که امکانات خوبی در واحدهای دانشگاه داریم.

خـــبر

خبر ارج نهادن به زنان خانه دار در سیاست گذاری ها راه مقابله با پدیده کاهش جمعیت است

غفلت »خانه ملت« از »خانه داری«

موضوع بیمه زنان 
خانه دار که از دوره 
دوم مجلس مطرح 

بوده و براساس 
آن باید زنان 

خانه دار با بیش از 
سه فرزند از بیمه 
برخوردار شوند، 
هنوز ادامه دارد

بــــــرش

عامل فروش مدارک 
جعلی: اگر زودتر 

با »سلطان فروش 
مدارک جعلی« 

برخورد شده بود من 
هم جرئت نمی کردم 

 در این حوزه 
فعالیت کنم

بــــــرش

رئیس پلیس راه راهور ناجا عنوان کرد
در هیچ جاده ای دوربین 

دکوری نداریم

مهر: سردار محمدحســین حمیدی، رئیس 
پلیــس راه  راهــور ناجا در پاســخ به برخی 
از شــایعات در مــورد دوربین هــای جاده ای 
گفت: ما در هیچ جــاده ای دوربینی نداریم که 
بخواهد ماکتی )فیک( و دکوری باشد و تمامی 

دوربین های ما لحظه ای و آنالین است.
ســردار حمیدی ادامه داد: تمامی دوربین های 
جاده ای دارای کد هستند، بازرسی های دوره ای 
بر روی آن ها انجام می شود، ممکن است برای 
لحظه ای برق دوربینی قطع شود ولی این گونه 
نیســت که دوربین بخواهد برای مدت زیادی 
خاموش بماند چرا که به محض اینکه خرابی در 
دوربینی رصد شود، مأموران فوراً برای تعمیر آن 
دوربین اقدام می کنند. وی گفت: دوربین های 
ما با فناوری رادارها در حال فعالیت هســتند و 
اینکه برخی از شــانه راه یا قسمت هایی از جاده 
حرکت می کنند و فکر می کنند دوربین تخلف 
آن ها را نمی گیرد اشتباه است، ما حتی می توانیم 
عکس تمامی این رانندگان متخلف را برای اثبات 

حرفمان نشان دهیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
نظام آموزشی کشور را 

نمی توان طبقاتی کرد

خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش مجلس با 
بیان اینکه آموزش و پرورش نباید با رتبه بندی 
مدارس دولتی مشــکلی به مشــکالت نظام 
آموزشی کشور اضافه کند، تنوع مدارس را یکی از 
مشکالت اساسی و اصلی نظام آموزشی کشور 
دانست. داود محمدی در مخالفت با رتبه بندی 
مدارس دولتی افزود: ارزشیابی، ارتقای کیفیت 
و سطح آموزشــی و تربیتی مدارس باید در 
دستورکار قرار گیرد اما اگر رتبه بندی منجر 
به این شــود که مدارس در سطوح مختلف 
قرار گیرند و مردم با مشکل مواجه شوند اقدام 
اصولی و مناسبی نیست. وی گفت: متأسفانه با 
ایجاد تنوع در مدرسه ها، خانواده ها را سردرگم 
کردند و خانواده ها به راه های مختلف متوسل 
می شوند که فرزندانشان در مدرسه ای تحصیل 
کنند که به ظاهر از نظر آموزشــی در سطح 
باالیی قرار گرفته است و این نه تنها در نظام 
تعلیم و تربیــت ما بلکه در دنیا به هیچ وجه 

پذیرفتنی نیست.
محمدی افزود: وقتی ما هنوز این مشــکل را 
حل نکرده ایم چگونه می خواهیم به ســمت 
وســوی رتبه بندی مدارس دولتی حرکت و 
مشکل دیگری را به مشکالت نظام آموزشی 
کشــور اضافه کنیم. در این رابطه نیاز است 
آمــوزش و پرورش بــه دنبــال راهکارهای 
مناســب برای ارتقای کیفیت آموزشی باشد 
و با طرح های غیرکارشناســی مردم را دچار 

مشکل نکند.

آخرین آمار اختالالت روانی 
در کشور اعالم شد

ایلنا: معاون دفتر سالمت روانی، اجتماعی و 
اعتیاد وزارت بهداشت آخرین آمار اختالالت 

روانی در کشور را اعالم کرد.
علی اسدی گفت: براساس آخرین پیمایش ها، 
6/۲3 درصــد مردم از گروه ســنی 15 تا 64 
سال مبتال به اختالالت روانپزشکی هستند که 
از  این تعداد 7/1۲ درصد مبتال به اختالالت 
افســردگی و 6/14 درصــد دارای اختالالت 

اضطرابی هستند.
وی با اشاره به اینکه اختالالت روانی در زنان 
بیشتر اســت، گفت: این مســئله علت های 
مختلفی دارد که می توان به علل اجتماعی، 
فرهنگی، استرس های زنان نسبت به مردان 
اشــاره کرد و شاید هم بیشــتر به این علت 
باشد که زنان بیشتر از مردان این موضوعات 
را پیگیری و مراجعه می کنند، شاید اگر آقایان 
هم به دنبال این موضوعات بودند این آمار در 
آنان بیشــتر باشد. این نسبت و تناسب فقط 
مختص به ایران نیســت و در دنیا به گونه ای 
است که اختالل افسردگی در زنان شایع تر از 
مردان است. وی تصریح کرد: در حال حاضر 
تالش ما این است که به کمک افزایش سواد 
ســالمت روان مــردم در جامعه بتوانیم انگ 

ناشی از بیماری های روانی را کاهش دهیم.

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

در ادامه ماجرای برخورد با عامالن صدور مدارک علمی تقلبی مشخص شد

فروش مدرک جعلی با مجوز تأسیس واحد فنی!
خط قرمز
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آگهیروزنامـه صبـح ایـران

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139760301046001069هيئت اول/ موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى حسن ستاره  ــمى مس فاقد سندرس
ــاحت1560/50  ــدانگ يك باب دامدارى به مس ــنامه52 صادره از اردبيل در شش ــماره شناس صبح فرزند بيوگ آقا بش
ــم عصمت كارخانه  ــمى خان ــوا خريدارى ازمالك رس ــع پالك 117* اصلى مفروزواقع درحوزه ثبت ملك پيش مترمرب
ــت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه  ــفى محرز گرديده اس يوس
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش ــخاص نس اش
ــت  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات  خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد108ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/10  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/25 

 رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139760301046000926هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عباسعلى تاجيك 
ــنامه7 صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به مساحت135/60مترمربع  ــماره شناس حصاركوچك فرزند رضا بش
ــمى آقاى محمد متين محرز  ــوا خريدارى ازمالك رس ازپالك 2637 فرعى از158* اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش
گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس خودرابه اين اداره تس
قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد109ث /م الف     تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/10  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/2/25  
 رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139760301060004719هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى عليرضا تاجيك 
فرزند ابوتراب بشماره شناسنامه1صادره ازورامين در ششدانگ يك باب خانه به مساحت566/10 مترمربع پالك شماره 
ــت واقع درقريه جعفرآباد اخوان حوزه ثبت ملك  ــده اس ــازى ش ــتاندارد س فرعى از 8 *اصلى كه به پالك 8/2709 اس
ورامين ازمالكيت صفرعلى كدخدا ونامه جهاد96/17/21/197495مورخ1396/12/21 محرز گرديده است لذابه منظور 
ــبت به صدورسند مالكيت  ــخاص نس ــود درصورتى كه اش اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم  ــته باشند مى توانند ازتاريخ انتش متقاضى اعتراض داش
وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى 

است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 97ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/25 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/9 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139860301060000143هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى خانم زهره جعفرى 
ــاحت95/25 مترمربع پالك  ــدانگ يك باب خانه به مس ــت درشش ــنامه..صادره ازكوهدش ــماره شناس فرزند الهيار بش
ــماره962فرعى از100 اصلى واقع درقريه عمروآباد تهران بخش حوزه ثبت ورامين ازمالكيت عابدين شيركوند محرز  ش
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت  گرديده اس
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس خودرابه اين اداره تس
ــند مالكيت  ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 95ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/25 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/9

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره 139860301046000009هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى سعيد پاشاى  ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيش فاقد سندرس
كلوكانى فرزند محمد بشماره شناسنامه14صادره ازشميرانات درششدانگ يك باب خانه به مساحت115/90 مترمربع 
ــمى آقاى شعبانعلى شاهسون محرز  ــوا خريدارى ازمالك رس ــمتى ازپالك206 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش قس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت  گرديده اس
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس خودرابه اين اداره تس
ــند مالكيت  ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 124ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/25 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/9 

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــمى  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
برابرراى شماره139760301060005593هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى 
ــمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى يحيى مرادى  فاقد سندرس
ــماره شناسنامه1105 صادره ازاردبيل درششدانگ يك باب خانه به مساحت62/40 مترمربع پالك  انيلو فرزند على بش
ــد تقى خانى محرز  ــوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت محم ــى از12 *اصلى واقع درقريه خيرآباد ح ــماره 2474فرع ش
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت  گرديده اس

ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس خودرابه اين اداره تس
ــند مالكيت  ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 98ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/2/25 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/3/9 
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ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به 
ــا صيفى خوانده :  ــاعت: 9  خواهان : عليرض ــنبه12 /98/3س ــيدگى : يكش ــده : 5/97ش/1191وقت رس ــه پرون كالس
ــى نموده كه جهت  ــليم دادگاههاى عموم ــتى تس ــته: مطالبه وجه //  خواهان دادخواس ــى عضه الملكى خواس مصطف
رسيدگى به حوزه پنجم ارجاع گرديده و وقت رسيدگى تعيين شده وبعلت مجهول المكان بودن خوانده به درخواست 
ــى مدنى مراتب يك نوبت جهت اطالع وشركت در جلسه  ــتوردادگاه وبه تجويز ماده73قانون آيين دادرس خواهان ودس
ــار آگهى ميشود.تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتردادگاه  ــى دريكى از جرايد كثيراالنتش دادرس
ــت مقررباال جهت  ــم را دريافت نمايد ودروق ــت وضمائ ــخه دوم دادخواس ــانى كامل خود،نس مراجعه وضمن اعالم نش
ــود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز  ــيله آگهى الزم ش ــاند. چنانچه بعدا ابالغى به وس ــيدگى حضوربهم رس رس

خواهدبود.87خ/م الف
مديردفترشعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــليم  ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتس ــدن س آقاى عباس رضايى جعفرى باوكالت ازعليرضا چكنى بااعالم مفقود ش
استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره يكتا 139702152899000343 وشماره ترتيب 20203مورخ97/6/31 دفتراسناد 
ــت وارده 139885601046000737مورخ98/2/15 تقاضاى صدورالمثنى سند  ــمى شماره6 پيشواو طى درخواس رس
ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام  ــب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــت كه مرات ــت تك برگى رانموده اس مالكي
ــماره  ــدانگ عرصه واعيان يك باب خانه ومغازه متصل 3. ش ــا چكنى2. ميزان مالكيت : شش ــام خانوادگى : عليرض ون
ــت ازبين رفتن : مفقود  ــوا 5. عل ــوخته پيش ــالك : 995 فرعى از112* اصلى  4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س پ
ــدانگ عرصه واعيان يكبابخانه ومغازه متصل به مساحت80  ــدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش ش
ــماره  ــندبه ش ــر مربع ذيل ثبت58376 دفتر109صفحه151بنام عباس رضائى جعفرى فرزند محمد على ثبت وس مت
ــند 10138مورخ1388/3/21دفترخانه 17تهران به عليرضا چكنى  ــپس بموجب س ــت س چاپى4765صادرگرديده اس
فرزند حسين منتقل گرديده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرودرخواست صدورسند المثنى 
تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده 
يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزدخود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك 
ــند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت  ــوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل س پيش
ــند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند  ــند مالكيت ياس ــد ويادرصورت اعتراض اصل س مقرر اعتراض نرس
المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه 

فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 122م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ اجرائيه 
ــه139804001083000030/1 – 9800035 بدينوسيله به متعهد : (زوج) آقاى محمد حسين رضوى زاده نام  كالس
پدر: محمد رضا تاريخ تولد : 1361/1/1شماره ملى : 0421081376 شماره شناسنامه : 412به نشانى: ورامين. خ شهيد 
بهشتى .بعدازفرماندارى .نرسيده به چهاراه مسجد جامع پ151 بدهكارپرونده كالسه 139804001083000030/1كه 
برابرگزارش مامورابالغ اداره پست پالك آدرس شما جهت ابالغ اجراييه شناسايى نگرديده است وبراى اين اداره نيزمحرز 
ــد ابالغ ميگردد كه برابرسند ازدواج شماره يكصدوشصت وپنج مورخ1397/2/30دفترخانه ازدواج شماره يك  نمى باش
ــما خانم مرضيه نصيرى نام پدر: غالمحسين تعداد يكصد وچهارده قطعه سكه طالى  ــهر ورامين بين شما وهمسرش ش
ــت صدور اجرائيه نموده پس ازتشريفات  ــيدكه براثرعدم پرداخت وجه بستانكار درخواس تمام بهارآزادى بدهكارميباش
قانونى اجرائيه صادر وبه كالسه فوق دراين اجراء مطرح ميباشد لذا به درخواست وكيل  بستانكاروطبق ماده18/19آيين 
ــما ابالغ ميگردد ازتاريخ انتشاراين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط  ــمى بش نامه اجرائى مفاداسنادرس
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــر ميگردد ظرف مدت ده روزنس ــارمحل درج ومنتش يك نوبت درروزنامه كثيراالنتش

ودرغير اينصورت بدون انتشارآگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهدشد.99ث/م الف
رييس اداره ثبت واسناد وامالك شهرستان ورامين

اجراييه
ــوا خيابان شريعتى كوچه جنب  ــانى محل اقامت : پيش ــخصات محكوم له : على توكلى جعفرى نام پدر: محمد نش مش
ــخصات محكوم عليه : غالمرضا بلفكه نشانى محل اقامت : مجهول المكان // محكوم  ــتاد نيروى انتظامى پالك6 مش س
ــماره426درتاريخ96/9/27 حوزه4شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا ودادنامه شماره417دادگاه  به : بموجب راى ش
عمومى شهرستان پيشواكه قطعيت يافته است .محكوم عليه محكوم است : بپرداخت مبلغ50000000ريال بابت اصل 
خواسته ومبلغ 760000ريال بابت هزينه دادرسى بانضمام خسارت تاخيرتاديه ازتاريخ سررسيد چك 95/9/20درحق 
محكوم له به اضافه نيم عشر// باستناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى. اجتماعى. 
فرهنگى. محكوم عليه مكلف است تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روز مفادآنرااجرابگذارد وياترتيبى براى پرداخت 
ــترى  ــاد راى رابدهد درغير اينصورت پرونده جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگس ــوم به وياانجام تعهدمف محك

شهرستان پيشوا تحويل خواهد شد
رييس شعبه4شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

اجراييه
ــب بو پ6  ــت ش ــانى محل اقامت : تهران فرمانيه آبكوه پنجم بن بس ــه : مريم نورى حقانى نش ــوم ل ــخصات محك مش
مشخصات محكوم عليه : اسماعيل زارعى نام پدر: ابراهيم  نشانى محل اقامت : مجهول المكان // محكوم به : بموجب 
راى شماره13درتاريخ 94/10/2حوزه3شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا ودادنامه شماره..دادگاه عمومى شهرستان 
پيشواكه قطعيت يافته است .محكوم عليه محكوم است به:1. خوانده آقاى اسماعيل زارعى فرزند ابراهيم متعهد ميگردد 
ــخ 94/11/24پرداخت نمايد خواهان پذيرفت2.  ــش ميليون ريال به خواهان تاتاري ــصد هزارتومان معادل ش مبلغ شش
ــبت به فك پالك خودروايران 21/ 529 م36 اقدام  خواهان خانم مريم نورى حقانى متعهد گرديد تاتاريخ94/8/30نس
ــرط  ــماعيل زارعى رضايت كامل وبدون قيد وش ــده راتحويل نمايد3. خواهان پرونده 354/3/94آقاى اس ــالك خوان وپ
ــت ومتعهد گرديد باهماهنگى خانم مريم حقانى نسبت به  ــبت به خوانده خانم مريم نورى حقانى اعالم داش خودرانس
ــتناد ماده19آيين نامه اجرائى ماده189قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى. اجتماعى. فرهنگى. فالك اقدام نمايد// باس

ــت تاازابالغ اين اخطاراجرايى ظرف ده روز مفادآنرا اجرابگذارد وياترتيبى براى پرداخت محكوم  محكوم عليه مكلف اس
ــتان  ــترى شهرس به وياانجام تعهدمفاد راى رابدهد درغير اينصورت پرونده جهت اقدام مدنى براى اجراى احكام دادگس

پيشوا تحويل خواهد شد
رييس شعبه3شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

شماره مزايده: 139804306091000052    تاريخ ثبت: 1398/02/18    متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول

ــمى 202 مشهد اجرائيه تحت  ــناد رس ــناد رهنى 14758 و 14759 و 14760 دفترخانه اس ــتناد اس بانك ملت به اس
كالسه 9602887 و 9602901 و 9603791 در قبال مبلغ 1/570/212/077 ريال عليه يوسف قديميان نقندر فرزند 
ــنامه 1658 صادره مشهد كدملى 0935227148، محمد حسينى مقدم  ــماره شناس قنبر تاريخ تولد 1323/03/01 ش
ــنامه 1404 صادره فريمان كدملى 0848839137 و  ــخوار فرزند غالمرضا تاريخ تولد 1349/06/02 شماره شناس رش
ــنامه 6 صادره فريمان كدملى  ــخوار فرزند غالمرضا تاريخ تولد 1351/03/09 شماره شناس ــين حسينى مقدم رش حس
ــماره شناسنامه 13 صادره رشتخوار  ــدهى فرزند محمد تاريخ تولد 1355/05/01 ش 0849681162 و زهرا دلدارى س
ــادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/09/25 و 1396/08/15 و 1396/08/20 و در  ــى 6509844524 ص كدمل
پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت 
ششدانگ پالك ثبتى 1997 (هزار و نهصد و نود و هفت) فرعى مفروز و مجزا شده از 211 (دويست و يازده) فرعى از 
3 (سه) اصلى بخش 9 (نه) مشهد ملكى يوسف قديميان نقندر به آدرس مشهد- مطهرى شمالى 21/12- كوچه شهيد 
ــت اول پالك 9 به مبلغ 2/200/000/000 ريال معادل دويست و بيست ميليون تومان ارزيابى و قطعيت  كيازاد بن بس
ــرح ميباشد: ملك تعرفه شده شش دانگ يك باب منزل  ــخصات و توصيف اجمالى ملك بدين ش يافته كه حدود و مش
مسكونى به مساحت عرصه حدود 109/59 مترمربع طبق استعالم شهردارى با تراكم مصوب 100 درصد و سطح اشغال 
مصوب پنجاه درصد با كدنوسازى 1- 5- 37- 3- 2 مى باشد. اعيان موجود با زيربناى حدود 151 مترمربع در دو طبقه 
همكف و اول هر كدام 75 و نيم مترمربع با قدمت ساخت بيش از 40 سال و اسكلت ديوار باربر و سقف چوبى و قسمتى 
ــيمانى و موكت كابينت فلزى ديوارها اندود گچ و در پذيرايى پانل  ــيمانى كف واحدها س تيرآهن و طاق ضربى نماى س
ــعابات موجود  ــرمايش كولر آبى فاقد جاى پاركينگ و انش ــتم گرمايش بخارى گازى و س چوبى پنجره هاى فلزى سيس
ــاختمان حدود يك متر  ــت. عرض معبر 2 متر و بر س ــامل يك كنتور آب، دو كنتور برق تك فاز و يك كنتور گاز اس ش
مى باشد حدود اجمالى قيد شده در سند با محل مطابقت داشته و ملك در تصرف مالك است نظريه ارزيابى: بر اساس 
بررسى هاى انجام شده و با توجه به موقعيت، شرايط و مشخصات ملك قدمت ساخت، عرض معبر ارزش امالك مشابه 
ــد ارزش ششدانگ ملك فوق الذكر  ــته باش ــت وجود داش و مجاور و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديونى كه ممكن اس
ــى و اعالم مى گردد. حدود اجمالى  ــغ 2/200/000/000 ريال معادل 220 ميليون تومان ارزياب ــال حاضر به مبل در ح
ــرح ذيل مى باشد: شماالً: بطول 10/40 متر ديوار اشتراكى شماره 976 فرعى،  ــاس پرونده ثبتى بش پالك مذكور بر اس
ــتراكى شماره 970 فرعى دو به طول 5/60 متر به پى ديوار اشتراكى شماره  ــرقاً: يك به طول 3 متر به پى ديوار اش ش
ــتقيم  ــماره 968 فرعى، جنوباً: به طول 10/8 بخط مفروز مس ــتراكى ش 969 فرعى 3 بطول 2/30 متر به پى ديوار اش
شماره 1996 فرعى مجزى شده از افراز، غرباً: يك بطول يك متر به عرض ممر دو مترى مجزى شده از مورد تفكيك 
2 بطول 8/70 متر بخط مفروز مستقيم به باقيمانده 211 فرعى، ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز 
ارزيابى تصرف مالك مى باشد و حدود ملك با واقع تطبيق ملك موصوف برابرنامه شماره 139885606271001249 
مورخ 1398/2/17 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزيابى شده 
ــعبه  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 1398/04/01- از س در قبال مبلغ 2/200/000/000 ريال در روز ش
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- 9801905 م.الف 1062
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306091000037    تاريخ ثبت: 1398/02/10     متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9503219

بانك سامان به استناد سند رهنى شماره 178155 دفترخانه اسناد رسمى شماره 59 مشهد عليه آقاى رضا حبيبى پور 
ــماره شناسنامه 3159 و آقاى سيدعلى محيطى (راهن)  ــماره ملى 0938957139 ش (وام گيرنده) نام پدر ذبيح اله ش
نام پدر سيد حسين شماره ملى 1060267519 شماره شناسنامه 27229 اجرائيه اى تحت كالسه 9503219 به مبلغ 
ــى و يك ميليون و ششصد و هشتاد و نه هزار و پانصد و پنجاه و  ــه ميليارد و چهارصد و س 3/431/689/554 ريال (س
ــه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 95/10/12 در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد  ــار ريال) صادر نموده ك چه
اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك ثبتى 26630 فرعى از 24291 
ــت و شش هزار و ششصد و  ــهد (پالك بيس فرعى از باقيمانده 20993 فرعى از 24 فرعى از 175 اصلى بخش 10 مش
ــت هزار و نهصد و نود و سه فرعى از  ــت و نود و يك فرعى از باقيمانده بيس ــت و چهار هزار و دويس ــى فرعى از بيس س
بيست و چهار فرعى از يكصد و هفتاد و پنج اصلى بخش ده مشهد) به آدرس مشهد قاسم آباد بلوار انديشه انديشه 53 
ــش ميليارد و يكصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و  پالك 28، به مبلغ 6/100/000/000 ريال (ش
ــت يك قطعه ملك مسكونى نوع ملك طلق به پالك ثبتى 26630  ــرح اس ــخصات و توصيف اجمالى ملك بدين ش مش
ــور، قطعه واقع در بخش 10 حوزه ثبت ملك  ــده از 24291 فرعى از اصلى مذك ــى از 175 اصلى مفروز و مجزا ش فرع
مشهد ناحيه چهار استان خراسان رضوى به مساحت 180 مترمربع و حدود اربعه آن شماالً: به طول 9 متر پى به پى 
پالك 26609 فرعى، شرقاً: بطول 20 متر پى به پى پالك 26631 فرعى.. جنوباً: بطول 9 متر پى به پى و محل درب 
به خيابان غرباً: بطول 20 متر پى به پى پالك 26629 فرعى ميباشد. گزارش هيئت كارشناسان در روز ارزيابى به اين 
ــمالى با ابعاد 9×20 و داراى 180 مترمربع عرصه ملكى ميباشد كه بصورت وياليى  ــد ملك تعرفه شده ش ــرح ميباش ش
يك طبقه (1 واحد مسكونى) احداث گرديده است مساحت اعيانى احداثى حدود 125 مترمربع و شامل 2 اتاق خواب 
ــرويس دستشويى، سرويس حمام و يك اتاقك در پشت بام مى باشد. معبر  ــپزخانه اپن با كابينت فلزى، پذيرايى، س آش
ــاختمانى از شهردارى منطقه 10 به  ــواره آن 5 متر عرض دارد و داراى استعالم آخرين وضعيت مجاز س ــى س دسترس
شماره 10/100699 مورخ 1391/4/1 با زيربناى 45 مترمربع در همكف وليكن بازسازى شده و با زيربناى حدود 125 
ــد. نماى ساختمان سنگ، پنجره ها فلزى، درب  ــهردارى) ميباش مترمربع (اعيان موجود و بدون ارائه گواهى مجاز از ش
ــواره رول آپ، سيستم سرمايش كولر آبى، گرمايش بخارى گازى، كف حياط سنگ، كف واحدها سراميك و ديوارها  س
كاغذ ديوارى مى باشد. سيستم سازه اى ساختمان نيمه اسكلت و سقف آن طاق ضربى با قدمت حدود 20 سال مى باشد. 
ــكونى با تراكم كم و امتيازات آب و برق گاز در محل داير است در حال حاضر ارزش ششدانگ  ــاختمان مس كاربرى س
عرصه و اعيان ملك مذكور بدون در نظر گرفتن هرگونه ديون و تعهدات احتمالى ملك به كليه مراجع ذيصالح از جمله 
ــكل  ــاختمان، حدود اربعه، ش ــهردارى، دارايى، بيمه و... و در نظر گرفتن كليه جونب امر، موقعيت مكانى، قدمت س ش
هندسى، ممر دسترسى سواره و پياده و مصالح بكار رفته، مساحت عرصه و اعيانى، تراكم و كاربرى، نوسانات بازار زمين 
ــى هاى ميدانى و ساير عوامل مؤثر در قيمت گذارى با لحاظ امتيازات منصوب در وضع  ــكن و وضعيت بازار، بررس و مس
موجود جمعاً به مبلغ شش ميليارد و يكصد ميليون (6/100/000/000) ريال برآورد و پيشنهاد ميگردد. ملك موصوف 
برابرنامه شماره 139785606267006332 مورخه 1398/1/19 دفتر امالك بازداشتى سابقه اى از بازداشتى مشاهده 
ــد ميليون (6/100/000/000)  ــش ميليارد و يكص ــدانگ عرصه پالك ثبتى فوق در قبال مبلغ ش نگرديد. مزايده شش
ريال در روز شنبه مورخ 1398/3/11 ساعت 9 تا 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام 
خمينى خيابان ثبت (جنب بانك ملى) اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً 
واگذار ميگردد ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عشر دولتى زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا 
ــد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد  نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 به عهده برنده مزايده ميباش

مزايده برگزار خواهد شد. آ- 9801907 م.الف 1063
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

آگهى فقدان سند مالكيت
نظر به اينكه برابر درخواست 97/18951 مورخ 1397/12/11 تعدادى از ورثه مرحوم على اصغر توكلى زاده برابر گواهى 
ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ششدانگ  ــتناد به دو برگ استش ــماره 154/111/91 مورخ 1391/5/2 اس حصر وراثت ش
پالك 94 فرعى از 181- اصلى بخش 10 طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك 
ــند بشماره  ــدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 224 دفتر 87 بنام على اصغر توكلى زاده ثبت و س ــد مالكيت شش معلوم ش
سريال 130168 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت 
مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش انجام داده يا مدعى وجود س
ــليم نمايد بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س ــت اصل س كتبى خود را به پيوس
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- 9801908 م.الف 1064
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به وكالت نامه  ــن زاده بالالواس ــت 98/2746 مورخ 1398/02/11 آقاى على حس نظر به اينكه برابر درخواس
ــين بهروزيه استناد به دو برگ استشهاديه  ــهد از طرف آقاى حس ــماره 14436 مورخ 1398/02/04 دفتر 347 مش ش
ــت سهم مشاع از هفتاد و نه هزار و دويست و شصت سهم ششدانگ  ــتاد و هش گواهى اعالم مى دارد ميزان نهصد و هش
پالك 9 فرعى از 397- اصلى بخش شش طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك 
معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى 139620306008000928 
ــند به شماره سريال 565034 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا  ــين بهروزيه ثبت و س بنام آقاى حس
ــك نوبت آگهى و متذكر  ــال 1380 مراتب ي ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س ــه اس ب
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى  مى گردد هر كس نس
ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى 
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر  و يا وصول اعتراض بدون ارائه  ــليم نمايد بديهى اس به  اين اداره تس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــمى نسبت به صدور س ــند مالكيت يا معامله رس س

شد. آ- 9801910 م.الف 1065
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــورا  ــه  48   از اين ش ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه  45 به ش نظر به اينكه آقاى محمد جواد رحمانى    داراى شناس
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  رحمت اله رحمانى     به شناسنامه  3846  در 

تاريخ   1396/4/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  زهرا رحمانى  فرزند  رحمت اله   ش.ش 5740015081   ت.ت  1370/10/18  نسبت فرزند مرحوم  

2. فرشته رحمانى   فرزند  رحمت اله   ش.ش  6625   ت.ت  1353/6/1   نسبت فرزند مرحوم 
3. محمد جواد رحمانى   فرزند  رحمت اله    ش.ش  45  ت.ت  1357/1/4     نسبت فرزند  مرحوم     
4. محمد مهدى رحمانى   فرزند  رحمت اله  ش.ش  153   ت..ت  1360/6/30    نسبت فرزند  مرحوم

5 . مريم رحمانى    فرزند  غالمرضا   ش.ش  2    ت.ت  1341/1/12   نسبت همسر   مرحوم 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9801925
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــرح دادخواست به كالسه   7/28/98  از اين شورا  ــنامه    6706 به ش ــدلو   داراى شناس نظر به اينكه خانم رباب مرش
درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  محمد رضا بهادريان    به شناسنامه  25  در 

تاريخ  1397/8/15   در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  على ايروانى    فرزند محمد رضا    ش.ش  11  ت.ت   1359/6/1 نسبت فرزند مرحوم  

2.  زهرا بهادريان  فرزند محمد رضا  ش.ش  953   ت.ت  1354/4/1   نسبت فرزند مرحوم 
3. فاطمه بهادريان     فرزند  محمد رضا  ش..ش 10 ت.ت  1357/1/1     نسبت فرزند مرحوم     

4.  حسن بهادريان   فرزند  محد رضا ش.ش  22  ت..ت  1362/6/2   نسبت فرزند مرحوم
5 .  حسين بهادريان    فرزند محمد رضا    ش.ش  289  ت.ت  1365/4/1  نسبت فرزند  مرحوم 

6.  مريم بهادريان   فرزند محمد رضا  ش.ش 1199   ت.ت   1367/9/17 نسبت  فرزند  مرحوم
7 .  عباس بهادريان   فرزند محمد رضا ش.ش5740248272  ت.ت 1391/6/18    نسبت  فرزند  مرحوم          

8 .  رباب مرشدلو فرزند محمد اسمعيل   ش.ش  6706  ت.ت 1353/1/20  نسبت همسر مرحوم 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9801926
سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

آگهى ابالغ رونوشت اخطاريه بازداشت اموال منقول نزد شخص ثالث كالسه 
9800025اجراى ثبت سبزوار ابالغ شده به بانك آينده شعبه سبزوار

ــه9800025مندرج در روزنامه دنياى جوانان مورخ1398/2/4 بشماره1162  بدينوسيله پيروآگهى ابالغ اجرائيه كالس
ــمى چون مطابق  ــررات ماده74ايين نامه اجراى مفاداسنادرس ــى زاده ابالغ ميگردد نظربه مق ــيدرضا حقان به آقاى س
ــماره  ــتيرى،نام پدرمحمدابراهيم،ش ــم اس ــرف مري ــه139804006218000025/1صادره ازط ــه كالس ــه اجرائي ورق
ــماره ملى0790542404متولد1353/6/1به نشانى سبزوار سى مترى شهداى هويزه كوچه انقالب  شناسنامه2174،ش
ــماره ملى0792117891نامبرده  ــماره شناسنامه971ش ــيدرضاحقانى زاده نام پدرحسين،ش ــدرى عليه س دومنزل پ
ــال اصل و مبلغ30,000,000ريال بابت5%تاديه نمايد وامتناع از اداء دين نموده برطبق  بايدمبلغ1,200,000,000ري
ــت لذا  ــما اس ــاب نزد ش ــماره 6218000854-1398/2/26معادل مبلغ فوق مديون داراى هرگونه حس نامه وارده ش
ــده را از اموال مديون كه بدين شرح است بموجب اين برگ درنزد شما توقيف  ــودكه معادل مبلغ تعيين ش اخطار ميش
ــارت وارده بر متعهدله خواهيدبود هرگاه  ــئول خس ــودكه مطابق ماده76 آئين نامه به صاحب آن ندهيد و اال مس ميش
بدهكار وجه نقد يا مالى نزد شما ندارد ياكمتر از ميزان بازداشت شده دارد مطابق ماده79ايين نامه بايد ظرف5روز به 
ــئول پرداخت وجه يا تسليم مال خواهيد بود و اداره ثبت آن وجه را  ــمى سبزوار اطالع دهيد و اال مس اجراى اسنادرس
ــما خواهد گرفت.اين اگهى جهت اطالع سيدرضا حقانى زاده مديون پرونده منتشر ميگردد.(م  وضول و آن مال را از ش

الف98/100/2808) تاريخ انتشار:چهارشنبه 98/2/25       آ-9801937
على آب باريكى-رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سبزوار

9801935

/ع
۹۸
۰۱
۹۶
۲



w w w . q u d s o n l i n e . i r
   چهارشنبه 25 ارد یبهشت 1398 9 رمضان 1440 15 می 2019   سال سی و د وم   شماره 8966 

روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 جزای روزه  دار لقاي حق است   اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در کتاب حكمت عبادات در خصوص باطن روزه، حدیثی از امام صادق)ع( نقل می کند که »روزه  دار دو وقت خوشحال است؛ یكي هنگام افطار 
و دیگري هنگام مالقات با پروردگار« و می افزاید: »حيف است که انسان به خودش، به غير خدا و به هر آنچه که متغير است، دل ببندد؛ زیرا هر چه غير خداست، در معرض زوال و تغيير است و نمي تواند جزاي 

انسان باشد؛ جزاي روزه  دار لقاي حق است. باطن روزه به صورت لقاي خدا ظهور مي  کند و براي انسان، همتي باالتر از لقاي حق فرض ندارد«.

جزء از جزء / نهم  
سنت های الهی، قانون های زندگی

خداوند  زاری:  الله  ناهید   / معارف 
در آیــات 94 تا 102 ســوره مبارکه 
اعــراف، پــس از آنکــه سرگذشــت 
امت های گذشته و ســرانجام آن ها را 
بیــان می کند، به بعضــی از قوانین و 
سنت های الهی اشــاره می فرماید که 
یکی پس از دیگری در مورد مردمانی 

که پیمان های الهی را شکستند، اجرا و سبب انقراضشان شده است. نخستین 
قانون، نزول مصیبت ها برای آزمایش امت هاست؛ خداوند در آیه 94 می فرماید: 
ُعونَ «؛  رَّ اءِ لََعلَُّهْم یَضَّ رَّ »َو َما أَْرَسلَْنا فِي َقْریٍَة ِمْن نَِبيٍّ إاِلَّ أََخْذنَا أَْهلََها بِالَْبْأَساءِ َو الضَّ
در هیچ شــهری، پیامبری نفرســتادیم مگر آنکه مردمش را به سختی دچار 

کردیم تا مگر به زاری درآیند.
در ذیــل ایــن آیه، در تفســیر المیــزان آمده اســت: خدای ســبحان هر 
پیغمبری را که به ســوی امتی می فرســتاد آن ها را با ابتــال به نامالیمات و 
محنت هــا آزمایش می کــرد تا به ســویش راه یافته و بــه درگاهش تضرع 
 کنند و وقتی معلوم شــد که مردم به کمک این ســنت متنبه نمی شــوند، 
خداوند ســنت و قانون دیگرش )سنت مکر( را جاری می کند و دل های آنان 
را به  وســیله قســاوت و اعراض از حق و عالقه مند شــدن به شهوات مادی و 
شــیفتگی در برابر زیبایی های دنیوی ُمهر می نهد؛ سپس نوبت قانون و سنت 
ســوم یعنی استدراج می شود که در آن انواع گرفتاری ها و ناراحتی ها برطرف 
یَِّئِة الَْحَسَنَة  لَْنا َمَکاَن السَّ شده و زندگی شان از هر جهت مرفه می شود؛ »ثُمَّ بَدَّ
اُء َفأََخْذنَاُهْم بَْغَتًة َو ُهْم الَ یَْشُعُرونَ «  رَّ اُء َو السَّ رَّ َحتَّی َعَفْوا َو َقالُوا َقْد َمسَّ آبَاَءنَا الضَّ
)اعراف: 95(؛ آن گاه به جای بدی ]بال[، نیکی ]نعمت[ قرار دادیم تا انبوه شدند 
و گفتند: »پدراِن ما را ]هم مســلماً به حکم طبیعت[ رنج و راحتی می رسیده 

است.« پس در حالی که بی خبر بودند بناگاه ]گریبان[ آنان را گرفتیم.
همین طور که در آیه فوق مشــخص است، چون این سنت هم آن ها را متنبه 
نمی کند به ناگاه و در حالی که در مهد امن و ســالمت آرمیده و به آنچه در 

دست دارند مغرور گشته اند به هالکت می رسند.
در آیه بعد، خداوند حقیقتی را برای انســان روشن می کند که معیار اساسی 
برای نزول نعمت و عذاب است: »َو لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقَری آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحَنا َعلَْیِهْم 
بُوا َفأََخْذنَاُهْم بَِما َکانُوا یَْکِسُبوَن«  )اعراف:  َماءِ َو الْْرِض َو لِکْن َکذَّ بََرَکاٍت ِمَن السَّ
96(؛ و اگر مردم شــهرها ایمان آورده و به تقــوا گراییده بودند، قطعاً برکاتی 
از آسمان و زمین برایشان می گشــودیم، ولی تکذیب کردند؛ پس به ]کیفر[ 
دستاوردشــان ]گریبان[ آنان را گرفتیم. خداونــد در این آیه به یک قانون و 
ســنت مهم الهی اشاره می کند و آن این اســت که ایمان و تقوا نه تنها مانع 
نزول عذاب اســت، بلکه برکات زمین و آســمان را سبب می شود. در این آیه 
کریمه ارتباط و اتصال اجزای عالم به هم و در راه هدفی که خداوند برای آن ها 
مقدر کرده نشــان داده می شود؛ بنابراین انحراف و فساد در یک جزء عالم، در 
اجزای دیگر تأثیر دارد و نتیجه انحراف به همان جزء فاسد برمی گردد. به قول 
عالمه، »دود کجروی هر امتی به چشــم خــودش می رود؛ چون خودش بوده 
که با انحراف و کجروی اش آثار ســوئی در اسباب طبیعی باقی گذاشته و در 
بازگشــت آن آثار، اختالل و محنت متوجه اجتماعش می شود؛ فساد اخالق و 
قساوت قلب و از بین رفتن عواطف رقیقه روابط عمومی را از بین برده، آسمان 
از باراندن باران هــای فصلی و زمین از رویاندن زراعت و درختان دریغ نموده 
و در عوض باران های غیرفصلی، ســیل، توفان و صاعقه به راه انداخته و زمین 
هــم با زلزله آنان را در خود فرو می برد و امتحان به عســر پس از امتحان به 
یسر اتفاق می افتد.« از جمله آیاتی که شاهد این حقیقت است، آیه 41 سوره 
روم است: »َظَهَر الَْفَساُد فِي الَْبرِّ َو الَْبْحِر بَِما َکَسَبْت أَیِْدي النَّاِس لُِیِذیَقُهْم بَْعَض 
َِّذي َعِمُلوا لََعلَُّهْم یَْرِجُعونَ «؛ به سبب آنچه دست های مردم فراهم آورده، فساد  ال
در خشکی و دریا نمودار شده است، تا ]سزاِی[ بعضی از آنچه را که کرده اند به 

آنان بچشاند، باشد که بازگردند.
البته توجه به این نکته، مهم اســت که این به معنای آن نیســت که معارف 
دینی حوادث طبیعی را معلول اســباب مادی و طبیعی نمی داند، بلکه معتقد 
اســت خداوند بر همه چیز محیط است و می تواند هر چیزی را وسیله انجام 

خواسته های خود قرار دهد.

 سحرهای رمضان؛ 
زیباترین اوقات برای راز و نیاز

حجت االســالم دعایــی در ابتــدا با بیان 
اینکه شایسته اســت حتی در نام بردن از 
مــاه رمضان هم ادب و احتــرام را رعایت 
کنیم، گفت: این ماه »شهر اهلل« است البته 
تمام زمان ها و مکان ها برای خداســت اما 
خدای متعــال برای این مــاه ارزش ویژه 
و خارق العــاده ای قرار داده اســت؛ در این 
ماه تمام جهان هســتی میهمــان خدا و 
سرســفره او هستند و پذیرایی خاص تری 
برای ما در نظر گرفته شــده است تا آنجا 
که این ماه را »ماه مبارک« می نامند. مدیر 
مؤسسه مطالعات راهبردی علوم و معارف 
اسالم خاطرنشــان می کند: از برکات این 
ماه که در خطبه شعبانیه آمده، این است 
که نفس هایتان تســبیح الهی می شود و 
خواب هایتان عبادت محســوب می شود؛ 
زیرا میهمان خدا هستید. سحرهای این ماه 
بابرکت است؛ سحرخیزی و بیدار بودن در 
آن ساعات یکی از برجسته ترین مهارت های 
عبد ســالکی است که می خواهد با خدای 
خود عشق بازی کند. سحرهای این ماه از 
زیباترین، مقدس ترین و مستعدترین اوقات 
برای راز و نیاز است. همین که در این ماه 
به سحرخیزی عادت کرده، روزه می گیریم 
و از مبطــالت آن اجتناب می کنیم، یعنی 

بستر خودسازی برای ما فراهم می شود.

 همه به میهمانی خدا دعوتیم؛ 
حتی گنهکاران

وی با اشــاره به حدیثی از رسول گرامی 
اسالم)ص( بیان می کند: »لَْو یَْعلَُم الَْعْبُد َما 
ــَنة«؛  فِی َرَمَضاَن لََوَدّ أَْن یَُکوَن َرَمَضاُن الَسّ
یعنی اگر بنده خدا می دانست ماه رمضان 
چیست دوست  داشت تمام سال، رمضان 
باشــد. باالترین مرکز ثقل مــاه مبارک 
رمضان، کلمه ضیافت اهلل است. تصور کنید 

بزرگ فامیل یا یکی از بزرگان شهر و کشور 
برای شما دعوتنامه خصوصی فرستاده و 
وقت اختصاصی مالقات تعیین کند؛ شما 
با چــه عالقه و حس و حالــی برای این 
مالقات آماده می شوید؟ چه زمینه هایی را 
تمهید می کنید و حال و هوایتان در موقع 
حرکت کردن و رسیدن به آنجا چیست و 
لحظه وصال چه احساسی دارید؟ حاال که 
از سوی خدای متعال به میهمانی دعوت 
شــده اید باید حال و هوای شــما چگونه 
باشــد؟ خدای عالم، عظمت مطلق است 
و تمامــی بندگان خود را حتی گنهکاران 
و عاصیــان را نیز به میهمانی خود دعوت 
کرده اســت. اگر بتوانیــم این موقعیت را 
تصور و ارزش آن را درک کنیم، آن وقت 
خواهیم خواست که این ماه در تمام سال 
تداوم پیدا کند و هرگز هالل ماه شــوال 

طلوع نکند.

 روزه حضور در محضر الهی است
دعایی در ادامــه و در خصوص راه های 
اســتمرار آثار و برکات این میهمانی در 
تمام طول سال تشــریح می کند: برای 
بهره گیــری مداوم از آثــار این ماه پر از 
معنویت، باید ســطح تلقی خــود را از 
مقوله روزه توســعه و ارتقا دهیم. چند 
نوع روزه داریــم؛ روزه عوام که معموالً 

مردم آن را می شناســند و از اذان صبح 
تا اذان شــب آب و غذا نمی خورند؛ این 
نخستین سطح و شیوه برخورد با مقوله 
روزه اســت که تنها بــه ترک مبطالت 
ختم می شود، اما روزه تنها این نیست؛ 
روزه خــواص و روزه خواص الخواص نیز 
داریــم. روزه خواص یعنــی فرد با تمام 
هویت وجودش، اعضا و جوارحش سعی 
می کند روزه دار باشد؛ چشمش هم روزه 
بگیرد، زبانش هم روزه باشد و تا زمانی 
که میهمان خداست عصیان نکند؛ یعنی 
تمام اعضا و جوارحش روزه دار باشد. از 
آن باالتر هم هست؛ روزه خواص الخواص 
یا همــان روزه اولیای الهــی که آن ها 
ذهن، قلب، سر و تمام الیه های ادراکی 
خودشــان را روزه دار می کننــد؛ یعنی 
حضــور در محضر الهــی را و این حس 
حضور در میهمانی خدا در تمام لحظات 
و در تمام الیه های وجودیشان گسترش 
پیدا می کند. اگر می خواهیم بهره مان از 
این بستر خودسازی را کامل کنیم، باید 
مراقبه کنیم. باید در این ماه همان طور 
که مراقب هســتیم آب و غذا نخوریم، 
از زبان، چشــم و تمــام اعضای بدنمان 
نیز مراقبت کنیــم؛ اگر بخواهیم از آثار 
این ماه و روزه داری بیشــتر بهره ببریم، 

چاره ای جز مراقبه نداریم.

 برای بهره مندی حداکثری از نماز و 
روزه اهتمام کافی نداریم

دبیرکل جبهــه فرهنگی عفاف و حجاب، 
در پایان تأکید می کند: به نظر می رســد 
اگــر فرهنگ روزه داری در امت اســالمی 
تقویت شــود و برای تقویت این فرهنگ 
سرمایه گذاری همه جانبه ای از طرف نظام 
اســالمی، مراکز تبلیغ و کل دستگاه های 
مسئول در کشــور اتفاق بیفتد، خروجی 

آن یک امت متقی خواهد 
بود؛ یعنی در پایان این ماه 
افــرادی در جامعــه وجود 
دارند که ایمــان و مهارت 
هوشمند  خویشــتنداری 
داشته و به شکرانه رسیدن 
به این جایگاه قدســی در 
روز عید فطر نماز عید بجا 
می آورند. آن وقت بسیاری 
از هزینه هایی که نظام باید 
برای پیشگیری و یا درمان 
گناهان،  سوء معاشــرت ها، 
فسق ها، دزدی ها، خیانت ها 
و آلودگی ها پرداخت کند و 
همین طور از حجم کارکرد 
قــوای انتظامــی، نظامی، 

امنیتی و قضایی به صورت معناداری کاسته 
خواهد شد؛ اما متأسفانه آن بزرگداشت و 
اهتمام جامعی که باید برای فرهنگ سازی 
بهره مندی حداکثری از آموزه نماز و روزه 
داشته باشیم، در کشور نداشته و برای آن 
کم می گذاریم. بر اســاس تحلیل قطعی 
و جامعه شــناختی و مبتنی بر ده ها آمار 
مستند داریم که در ماه رمضان میزان جرم 
و جنایت کاهش پیدا می کند. مســئوالن 
نظــام باید معادالت مدیریت کشــور را از 
غفلتی که بــه فرهنگ دارند تغییر دهند؛ 
آن وقت در بســتر زندگــی مؤمنامه بهتر 

می توانند وظایف خود را به انجام برسانند.

حجت االسالم دعایی در گفت وگو با قدس به بیان ظرفیت های معنوی ماه رمضان می پردازد

فراخوان دریافت آثار یازدهمین برای روزه داری واقعی باید مراقبه کنیم
جشنواره بین المللی فارابی

معــارف: دبیرخانــه یازدهمین جشــنواره 
بین المللی فارابی، از فراخوان یازدهمین دوره 
این جشــنواره خبر داد و زمان دریافت آثار را 
از اول خرداد1۳9۸ تا ۳1 مرداد ســال جاری 
اعالم کرد. بر این اســاس، آثــار مورد پذیرش 
جشــنواره، همچون ادوار گذشــته در چهار 
قالب شامل »کتاب پژوهشی«، »گزارش اختتام 
یافته پژوهش«، »رســاله دکتــرا« و »پایان نامه 
کارشناسی ارشد« اســت و آثاری که از ابتدای 
سال 1۳95 تا پایان اسفند 1۳9۷ پایان یافته اند 
می توانند در این دوره از جشنواره شرکت کنند. 
آثار علمی در پانزده گروه علمی اخالق، ادیان و 
عرفان، تاریخ، جغرافیا و باستان  شناسی، حقوق، 
زبان، ادبیات و زبان  شناســی، علوم اجتماعی 
و علــوم ارتباطات، علوم اقتصــادی، مدیریت 
و علوم مالــی، علوم تربیتی، روان شناســی و 
علوم ورزشــی، علوم سیاسی، روابط بین الملل 
و مطالعات منطقه ای، علوم قرآنی، تفســیر و 
حدیث، فقه و اصول، فلســفه، منطق و کالم، 
فناوری اطالعات، اطالع  رســانی و کتابداری، 
مطالعات انقالب اســالمی و امام خمینی)ره(، 
مطالعات هنر و زیبایی  شناسی و مطالعات میان 
رشته  ای دریافت می  شــوند. بخش بین الملل 
جشنواره نیز آثار مربوط به حوزه ایران شناسی 
و اسالم شناســی را دریافت می کند. همچنین 
مانند ادوار گذشــته، در بخش ویژه نیز جایزه 
شخصیت های پیشرو علوم انسانی و اسالمی، 
پیشکسوت علوم انسانی و اسالمی، مترجم برتر، 
انجمن علمی برتر، نشــریه علمی و پژوهشی 
برتر و نظریه پرداز برتر اعطا خواهد شد. تمامی 
پژوهشـگران حوزه علـوم انسـانی و اسـالمی 
 می توانند با مراجعه به سایت جشنواره به آدرس
WWW.FARABIAWARD.IR از اول 
خردادماه آثار علمی خود را ثبت کنند. عالوه 
بر این، ناشــران، دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، 
انجمن های علمی و گروه های علمی، آموزشی 
و پژوهشی نیز چنانچه اثری را دارای شایستگی 
الزم می داننــد، می توانند به معرفی و ثبت آن 

اقدام کنند.

همایش »طالقانی و زمانه ما« 
فراخوان داد 

مجتمع فرهنگی آیــت اهلل طالقانی در  مهر: 
نظر دارد به مناسبت چهلمین سال درگذشت 
ایشــان، همایشی علمی پژوهشــی با عنوان 
»طالقانــی و زمانه ما« در آبــان 1۳9۸ برگزار 
نماید. عالقه مندان به شرکت در این همایش 
می توانند چکیده و اصل مقاالت را به نشــانی 
»تهــران، انتهای بزرگراه مدرس )نرســیده به 
میدان هفت تیر(، نبش خیابان مشاهیر، پالک 
4 طبقه همکف، واحد جنوبی« ارسال نمایند 
و برای کسب اطالعات بیشتر، روزهای زوج از 
ساعت 9 صبح تا 12 با تلفن 021۸۸۳1۷۳51 
تماس بگیرنــد. آخرین مهلــت ارائه چکیده 
مقاالت، ۳1 خردادماه، اعالم نتیجه چکیده ها، 
۳1 تیرماه و ارسال اصل مقاله ۳0 شهریورماه 
خواهد بــود. اطالعات تکمیلــی در خصوص 
زمان و مــکان برگزاری همایش متعاقباً اعالم 
می شــود. محورهای این همایش عبارتند از: 
»هستی شناســی و انسان شناســی طالقانی«، 
»طالقانی، اخــالق و مســئولیت اجتماعی«، 
»طالقانی و تجربه های زیســتی«، »طالقانی و 
اندیشه های دینی«، »طالقانی و قرآن«، »طالقانی 

و اقتصاد« و »طالقانی، جامعه و امر سیاسی«.

انتشار کتاب الکترونیکی 
»جنگ احزاب نهضت ما« 

مهر: کتاب الکترونیکی »جنگ احزاب نهضت 
ما« منتشر شد. این اثر به بررسی شرایط فعلی و 
موقف کنونی انقالب با شرایط جنگ احزاب در 
صدر اسالم می پردازد که توسط حجت االسالم 
جاللی تدوین شــده اســت. می توان گفت در 
سوره احزاب مجموعه ای از آیات طالیی وجود 
دارد که در تحلیل های اجتماعی و آینده پژوهی 
حرکت نهضت های اصالحی بخصوص نهضت 
اسالمی، نقش خورشید را برای شب های تاریک 
بــازی می کند. این آیات شــریفه از آیه هفتم 
شــروع می شود و تا آیه بیســت و هفتم ادامه 
دارد و در دل خود از ســنتی الهی یاد می کند 
که همه حرکت هــای اصالحی و نهضت های 
اسالمی با آن روبه رو خواهند شد و مخاطبان و 
همراهان آن را طبقه بندی می کند و ویژگی های 

هر دسته را بیان می نماید.

 اگر می خواهیم 
بهره مان از این 

بستر خودسازی 
را کامل کنیم، 

باید مراقبه کنیم. 
باید همان طور که 

مراقب هستیم آب 
و غذا نخوریم، از 

زبان، چشم و تمام 
اعضای بدنمان نیز 

مراقبت کنیم

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r

یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

خبر

یادداشتی از آیت اهلل ابوالقاسم یعقوبی، امام جمعه بجنورد

رمضان؛ نبرد فطرت و طبیعت

یادداشت

 فطرت و طبیعت بشــر همواره در برابر هم صف آرایی 
می کنند، فطرت به  سوی آسمان و ملکوت می کشاند، 
طبیعت انس با ملک و زمین  دارد. »هدی« ریشــه در فطرت 
انسان دارد و »هوی« ریشه در طبیعت او. از این رو تقابل هدی 
و هوی پدیده ای مســتمر و جدی در زندگی  انسانی به شمار 
می رود.  اسالم برای حاکمیت خط نور و هدایت در زندگی انسان 
و نیز محکومیت جریان جهل و هواپرســتی در کشور وجود 
بشــر، راهکارهایی ارائه  داده است که هر کدام در جایگاه خود 
از کارایی ویژه ای برخوردارند.   رمضان، از جمله آموزشگاه هایی 
است که درس هدایت در آن پررنگ، پرشور و پرحضور است، 
در این کالس یک ماهه متنی تدریس  می شود که جامع ترین 
کتاب عالم هستی است، این کتاب که نامش »قرآن« است زبان 
فطرت آدمی است، سخن اساسی که در این  آموزشگاه و از این 
یِن َحنیفاً  کتاب می توان آموخت این است که:  »َفاَقِْم َوْجَهَک لِلدِّ
یُن  فِْطَرَت اهللِ الَّتی َفَطَر الّناَس َعلَْیها ال تَْبدیَل لَِخلِْق اهللِ ذلَِک الدِّ
الَْقیُِّم... «)1( ؛ پــس روی خود را متوجه آیین خالص پروردگار 
کن، این فطرتی است که خداوند انسان ها 
را بــر آن آفریده، دگرگونی در آفرینش 
الهی نیست؛  این است آیین استوار. ماه 
رمضان زمینه های شــکوفایی فطرت 
آدمی را فراهم می ســازد در این ماه بر 
اثر کم خوردن و منظم خوردن انسان 
فرشته خوی می گردد  و شباهت 
به فرشتگان پیدا می کند و 
به گفته سعدی:  »اندرون 
از طعام خالی  دار/ تا 

در او نور و معرفت بینی «
 در این ماه فرصت خودســازی و رصد کردن خویش و تقویت 
تقوا فراهم است نسیم ویژه الهی وزیدن می گیرد خوشا به حال 
کســانی که  خود را در معرض این نسیم قرار می دهند.  ایمان 
درجاتی دارد؛ ممکن است در طول سال افت و خیزهایی داشته 
باشد، باتری ایمان ممکن است بر اثر برخی از گناهان ضعیف 
و  کم انرژی گردد. ماه رمضان فرصت شارژ کردن باتری ایمان 
اســت؛ »لََعلَُّکْم  تَتَُّقون«)2(  از این رو ایــن ماه را هم باید ماه 
آموزش نامید، هم ماه پرورش، هم ماه پاالیش، و هم ماه پویش 
و پویایی در مسیر تکاملی فطرت.  کسانی که در این دوره یک 
ماهه آموزشی حضور به موقع و منظم داشته باشند مجاهدان 
راستین هستند که در صحنه پیکار هوی و  هدی به فالح و فوز 
دســت یافته و می توانند در روز عید فطر با کمال جرئت این 
آیات الهی را زمزمه کنند که:  »َقْد  اَْفلََح  َمْن  َزّکاها«)۳(  و  »َقْد  
اَْفلََح  َمْن  تََزّکی«)4(  برای این دســته از مسلمانان ماه مبارک 
رمضان »غنیمت« است؛ اما کسانی که غنچه فطرت خویش را 
شکوفا نساختند مصداق آیه  شریفه  »َو َقْد خاَب َمْن َدّساها«)5(  

می شوند و این ماه برای آنان »غرامت« به شمار می رود. 
در روایات اسالمی آمده است که ماه رمضان برای افراد یکسان 
نیست؛ »لِلُْمْؤِمِن ُغْنٌم َو لِلُْمَنافِِق ُغْرمٌ «)6( ؛ ]رمضان[ برای انسان 
باایمان سرمایه و غنیمت اســت و برای انسان منافق جریمه 
و غرامت.  انســان خداباور معادشناس در فصل روزه و رمضان 
انبســاط روح پیدا می کند، سبکبار و سبکبال می شود، جنبه 
تجرد او گسترش می یابد  و در نتیجه احساس پیوند با ملکوتیان 
در او پیدا می شــود و به همین دلیل نتیجه روزه او هم »ُجّنه« 
اســت و هم »َجّنه« یعنی روزه او  ســپری در برابر آتش جهنم 

ْوُم ُجنٌَّة ِمَن  النَّارِ«)۷(  و هم سرمایه ورود به بهشت  است: »الصَّ
و جنت الهی است این چنین ســربازی که ابزار کارزار فراهم 
ســاخته و از پیکار با اهریمن نفس و دیو هوی  غالب و پیروز 
بیرون آمده و »جهاد اکبر« را بخوبی سپری کرده است، قابلیت 
و شایستگی آن را دارد که در »جهاد اصغر« نیز ثبت نام  کند و با 

مستکبران و متجاوزان هماوردی نماید. 
از این رو در فرهنگ شــیعه هر کس در جبهه رمضان بخوبی 
حضور یابد و از آزمایش رمضان سرفراز بیرون آید، شایستگی 
حضور در جبهه  عاشــورا و محرم را پیدا می کند و شــاید رمز 
تأخیر ماه محرم از رمضان این باشــد که تا به ســالمت از ماه 
رمضان بیرون نروی لیاقت حضور  در عاشورا را پیدا نمی کنی، 
پس فرصت غنیمت بدان و قدر این ماه و شــب های قدرش را 

بدان تا قدر و قیمتت باال رود و عاشورایی شوی؛  ان شاءاهلل. 

پی نوشت: 
 1( روم، آیه ۳0 

 2( بقره، آیه 1۸۳ 
 ۳( الشمس، آیه 9 
 4( االعلی، آیه 14 

 5( الشمس، آیه 10 
 6( مستدرک الوسائل، ج ۷، ص 4۳۷ )چاپ آل البیت( 

 ۷( میزان الحکمه، ج ۷، ص ۳20۸ 

حجت االسالم دکتر مهاجرنیا:
متد اجتهاد فقهی در علوم دیگر نیز به کار گرفته شود

رســا: حجت االســالم دکتر محسن 
مهاجرنیا ضمن اشاره به تخصص گرایی 
در حوزه اظهار داشت: یکی از مباحث 
مطرح شده در کالم رهبر معظم انقالب 
در دیدار با طالب و فضالی حوزه های 
بویژه در عرصه  علمیه تخصص گرایی 
فقه بود و این فرصت خوبی است که 

روی این موضوع کار شود.
عضو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با بیان اینکه بسط و 
گسترش فقه های مضاف در حوزه مثل فقه سیاسی، فقه اقتصاد و فقه پزشکی 
خودش نشانه یک نوع تخصصی شــدن فقه است، گفت: در مجموع دیدگاه 
کلی اســت که فقه تخصصی یعنی اینکه همه در خود فقه بدون شکســت 
چارچوب فقه و متناســب علوم، کار کنند و در خود فقه متخصص شوند، هر 

چند در دنیای امروز این کار بسیار دشواری است.
حجت االســالم دکتر مهاجرنیا بــا بیان اینکه فقه نباید گرفتار آســیب های 
تخصصی شدن که دیگر علوم به آن دچار شدند، شود، افزود: تخصصی  شدن 
یعنی فقه سیاســی، اجتماعی، هنری، هسته ای و نظامی باشد ولی نباید فقه 
بودن زیر ســؤال برود و دانش جدید اجتهاد و فقاهت را کنار بگذارد، بلکه به 

گونه ای راهبری شود که فقاهت را درون خود داشته باشد.
عضــو هیئت علمی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی تصریح کرد: 
فقــه تخصصی یعنــی به کارگیــری متد اجتهــاد؛ بنابراین الزم اســت که 
ایــن متــد اجتهاد در کالم نیز وارد شــده و اســتنباط شــود در حالی که 
امــروز کالم مبانــی اجتهادی را نــدارد و صرفاً مقــداری از مبانی اعتقادی 
 در آن جمع شــده اســت؛ به عبــارت دیگــر همچنان  که در فقــه، اصول 
فقهی داریم که متد و روش را نشــان می دهــد باید در کالم و امثال آن هم 

داشته باشیم.
عضــو هیئت علمــی پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســالمی اضافه کرد: 
منظورم این اســت که باید فقه دو مرحله شــود؛ در یــک مرحله کلیات از 
باب ایجاد یک نوع تســلط بــرای اجتهاد به طالب آموزش داده شــود و از 
آن مرحلــه به بعد وارد تخصص شــود، یعنی طلبه مــا فقه االقتصاد بخواند 
نــه فقط علــوم اقتصادی بلکه بــر مبنای علــوم اجتهادی حــوزه اقتصاد 
 را بخوانــد. بــا این ســبک، اجتهاد تجزی خــود به خود عملی می شــود، 

این کاری ضروری و یکی از راه حل های کاربردی سازی دانش فقه است.

گفت و گو

 معارف/ مریم احمدی شیروان   ما به میهمانی آمده ایم؛ چند روزی است که 
ماه رمضان از راه رسیده و خداوند، عالمیان را به ضیافت نور و عشق بازی با معبود 

دعوت کرده است. تمام عالم رنگ و بوی خدا گرفته؛ سفره ای
 به وسعت بخشندگی او پهن شده و همه از خرد و کالن، 

پیر و جوان و زن و مرد بر سر سفره لطف و کرم او 
نشسته ایم. در حال و هوای این میهمانی با حجت االسالم 

سیدمحمدمحسن دعایی، مدیر مؤسسه مطالعات راهبردی 
علوم و معارف اسالم به گفت وگو نشستیم. آنچه در زیر 

می خوانید سخنان ایشان است برای بهره برداری 
هر چه بیشتر از ضیافت الهی.

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع
ــه باغچه  ــدانگ خان ــوى دهاقانى شش ــهراب تق ــيد س ــى- آقاى س ــى از4636- اصل 2فرع
ــماره  ــاحت 668/50مترمربع برابر راى ش ــه مس ــى برابرب ــالك ثبت ــمتى ازپ بطورمفروزقس
ــان خريدارى عادى  مع  ــورخ 1397/11/30 واقع در طزرج 139760321006003435 م

الواسطه  ازاصغر رنجبر باقى آبادى مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شد. 9801204
تاريخ انتشارنوبت اول : سه شنبه 1398/02/10

تاريخ انتشارنوبت دوم : چهارشنبه 1398/02/25
سيدآقا دهقان حسينى فراشاه- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009264 -1397/11/04 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 4437 صادره از  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره عبدى فرزند نصراله بش
ــاحت 110,76 متر مربع پالك 187/5001 فرعى از 251 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد در شش
واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از پالك و قسمتى از مالكيت خانمها 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت  ــته – فريده و فرخنده مجيدى محرز گرديده اس فرش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص ــم نمايند. بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد. 9801192
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/25

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009604 -1397/12/16 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 70  ــماره شناس ــول بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على محمد پيروزى فرزند غالمرس
ــالك 282 فرعى از 276  ــاحت 236,47 متر مربع پ ــدانگ يكباب منزل به مس ــاد در شش ــادره از تايب ص
ــتان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت حسن خضرائى و  ــهد شهرس اصلى واقع در بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  رس
ــند مالكيت صادر  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس بديه

خواهد شد. 9801193
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/25

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــه 97/12/12 هيات موضوع قان ــماره 139760327006000795 مورخ ــرراى ش  براب
ــتقر  در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن پا ويز فرزند يونس به شماره شناسنامه 5 صادره  از طارم به شماره 
ــاحت 6000 متر مربع پالك  ــش دانگ يك باب كارگاه فرآورى زيتون به مس ملى5399939998 در ش
323 فرعى مفروز و مجزى  شده از پالك 103 اصلى واقع در قريه صومعه بر انتقال مع الوا سلطه از مالك 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله  15  ــوى محرز گرديده اس ــمى نقى  موس رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــتا از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو  ــار اولين آگهى و در روس ــهرها از تاريخ انتش مى توانند در ش
ــليم  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تس
ــت را به اداره ثبت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض دادخواس
ــدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت  مذكور و ع ــل تحويل نمايند بديهى اس مح

سند مالكيت صادر خواهد شد.9801186
تاريخ انتشار  نوبت اول98/2/10

تاريخ انتشار اى نوبت دوم98/2/25
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم- سيدرضا شفيعى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع
ــه باغچه  ــدانگ خان ــوى دهاقانى شش ــهراب تق ــيد س ــى- آقاى س ــى از4636- اصل 2فرع
ــماره  ــاحت 668/50مترمربع برابر راى ش ــه مس ــى برابرب ــالك ثبت ــمتى ازپ بطورمفروزقس
ــان خريدارى عادى  مع  ــورخ 1397/11/30 واقع در طزرج 139760321006003435 م

الواسطه  ازاصغر رنجبر باقى آبادى مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شد. 9801204
تاريخ انتشارنوبت اول : سه شنبه 1398/02/10

تاريخ انتشارنوبت دوم : چهارشنبه 1398/02/25
سيدآقا دهقان حسينى فراشاه- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009264 -1397/11/04 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 4437 صادره از  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره عبدى فرزند نصراله بش
ــاحت 110,76 متر مربع پالك 187/5001 فرعى از 251 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد در شش
واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از پالك و قسمتى از مالكيت خانمها 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت  ــته – فريده و فرخنده مجيدى محرز گرديده اس فرش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص ــم نمايند. بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد. 9801192
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/25

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009604 -1397/12/16 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 70  ــماره شناس ــول بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على محمد پيروزى فرزند غالمرس
ــالك 282 فرعى از 276  ــاحت 236,47 متر مربع پ ــدانگ يكباب منزل به مس ــاد در شش ــادره از تايب ص
ــتان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت حسن خضرائى و  ــهد شهرس اصلى واقع در بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  رس
ــند مالكيت صادر  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس بديه

خواهد شد. 9801193
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/25

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــه 97/12/12 هيات موضوع قان ــماره 139760327006000795 مورخ ــرراى ش  براب
ــتقر  در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن پا ويز فرزند يونس به شماره شناسنامه 5 صادره  از طارم به شماره 
ــاحت 6000 متر مربع پالك  ــش دانگ يك باب كارگاه فرآورى زيتون به مس ملى5399939998 در ش
323 فرعى مفروز و مجزى  شده از پالك 103 اصلى واقع در قريه صومعه بر انتقال مع الوا سلطه از مالك 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله  15  ــوى محرز گرديده اس ــمى نقى  موس رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــتا از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو  ــار اولين آگهى و در روس ــهرها از تاريخ انتش مى توانند در ش
ــليم  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تس
ــت را به اداره ثبت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض دادخواس
ــدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت  مذكور و ع ــل تحويل نمايند بديهى اس مح

سند مالكيت صادر خواهد شد.9801186
تاريخ انتشار  نوبت اول98/2/10

تاريخ انتشار اى نوبت دوم98/2/25
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم- سيدرضا شفيعى

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع
ــه باغچه  ــدانگ خان ــوى دهاقانى شش ــهراب تق ــيد س ــى- آقاى س ــى از4636- اصل 2فرع
ــماره  ــاحت 668/50مترمربع برابر راى ش ــه مس ــى برابرب ــالك ثبت ــمتى ازپ بطورمفروزقس
ــان خريدارى عادى  مع  ــورخ 1397/11/30 واقع در طزرج 139760321006003435 م

الواسطه  ازاصغر رنجبر باقى آبادى مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
نسبت به صدورسندمالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است درصورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت 

صادرخواهد شد. 9801204
تاريخ انتشارنوبت اول : سه شنبه 1398/02/10

تاريخ انتشارنوبت دوم : چهارشنبه 1398/02/25
سيدآقا دهقان حسينى فراشاه- كفيل اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009264 -1397/11/04 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 4437 صادره از  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره عبدى فرزند نصراله بش
ــاحت 110,76 متر مربع پالك 187/5001 فرعى از 251 اصلى  ــدانگ يكباب منزل به مس تايباد در شش
واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از پالك و قسمتى از مالكيت خانمها 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت  ــته – فريده و فرخنده مجيدى محرز گرديده اس فرش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
ــند  ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص ــم نمايند. بديهى اس تقدي

مالكيت صادر خواهد شد. 9801192
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/10 
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رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد
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ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 70  ــماره شناس ــول بش تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على محمد پيروزى فرزند غالمرس
ــالك 282 فرعى از 276  ــاحت 236,47 متر مربع پ ــدانگ يكباب منزل به مس ــاد در شش ــادره از تايب ص
ــتان تايباد خريدارى از محل قسمتى از مالكيت حسن خضرائى و  ــهد شهرس اصلى واقع در بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  رس
ــند مالكيت صادر  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس بديه
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ــاحت 6000 متر مربع پالك  ــش دانگ يك باب كارگاه فرآورى زيتون به مس ملى5399939998 در ش
323 فرعى مفروز و مجزى  شده از پالك 103 اصلى واقع در قريه صومعه بر انتقال مع الوا سلطه از مالك 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله  15  ــوى محرز گرديده اس ــمى نقى  موس رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــتا از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو  ــار اولين آگهى و در روس ــهرها از تاريخ انتش مى توانند در ش
ــليم  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تس
ــت را به اداره ثبت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض دادخواس
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الواسطه  ازاصغر رنجبر باقى آبادى مالك رسمى 
ــخاص  ــود درصورتيكه اش لذا به منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش
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آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه 

ازتاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خودرابه مرجع قضائى تقديم نمايند.
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ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760306015009264 -1397/11/04 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 4437 صادره از  ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم طاهره عبدى فرزند نصراله بش
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واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از پالك و قسمتى از مالكيت خانمها 
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت  ــته – فريده و فرخنده مجيدى محرز گرديده اس فرش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
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ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مى توانند از تاريخ انتش
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  رس
ــند مالكيت صادر  ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــى اس بديه

خواهد شد. 9801193
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/10 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/25

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــه 97/12/12 هيات موضوع قان ــماره 139760327006000795 مورخ ــرراى ش  براب
ــتقر  در واحد ثبتى شهرستان طارم تصرفات   ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسن پا ويز فرزند يونس به شماره شناسنامه 5 صادره  از طارم به شماره 
ــاحت 6000 متر مربع پالك  ــش دانگ يك باب كارگاه فرآورى زيتون به مس ملى5399939998 در ش
323 فرعى مفروز و مجزى  شده از پالك 103 اصلى واقع در قريه صومعه بر انتقال مع الوا سلطه از مالك 
ــت لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله  15  ــوى محرز گرديده اس ــمى نقى  موس رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــتا از تاريخ الصاق آگهى در روستا به مدت دو  ــار اولين آگهى و در روس ــهرها از تاريخ انتش مى توانند در ش
ــليم  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل تس
ــت را به اداره ثبت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند و گواهى تقديم دادخواس اعتراض دادخواس
ــدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت  مذكور و ع ــل تحويل نمايند بديهى اس مح

سند مالكيت صادر خواهد شد.9801186
تاريخ انتشار  نوبت اول98/2/10

تاريخ انتشار اى نوبت دوم98/2/25
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم- سيدرضا شفيعى
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 »صباح االحمد الصباح« امیر کویت با اشــاره به شرایط کنونی 
منطقه، ارتش این کشور را به هوشیاری، احتیاط و آمادگی برای 

حفظ کشور و مقابله با هرگونه خطری، فراخواند.

والدیمیر یرماکوف، رئیس بخش کنترل بر تســلیحات وزارت 
خارجه روســیه می گوید که استقرار سالح هسته ای در اروپا را 

می توان آماده شدن آمریکا برای کاربرد سالح هسته ای دانست.

گسترده ترین حمله پهپادی علیه زیرساخت های نفتی عربستان

ابابیل های یمنی  روی  سرآل سعود
  جهان  ارتــش و کمیته های مردمی یمــن در عملیاتی 
گسترده در پاسخ به حمالت ائتالف متجاوز سعودی و بویژه 
جنایت اخیر در صعده که منجر به شــهادت چهار تن شد،  
تأسیسات حیاتی عربســتان را هدف قرار دادند. خبرگزاری 
المسیره به نقل از یک منبع نظامی یمنی اعالم کرد که در این 
عملیات بزرگ هفت پهپاد ارتش این کشور تأسیسات حیاتی 
سعودی را هدف قرار دادند. این منبع که هویتش اعالم نشده 
به نوع اهداف یا جزئیات بیشتر حمالت اشاره ای نکرده است. 
محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصاراهلل یمن در 
این خصوص به شبکه الجزیره گفت: این حمله در چارچوب 
توسعه دایره هدف های سعودی و اماراتی است تا متجاوزان در 
سیاست خود بازنگری کنند. همزمان شبکه المیادین لبنان 
نیز به نقل از وزارت دفاع یمن اعالم کرد: هفت پهپاد به عمق 
خاک سعودی نفوذ کرده و تأسیسات حیاتی بزرگی را هدف 
گرفتند. شبکه العالم هم اعالم کرد، هدف ها اقتصادی و نفتی 
و مشخصاً انبارها و تأسیسات نفتی در بندر »ینبع« در غرب 
منطقه مدینه و غرب عربســتان در ساحل دریای سرخ بوده 
است. همزمان با انتشار این خبر مقامات عربستانی نیز سرانجام 
اذعان کردند، تأسیسات نفتی این کشور با پهپادهای انتحاری 
ارتش یمن هدف قرار گرفته است. در همین راستا سخنگوی 

ریاست امنیت کشور عربستان از هدف قرار گرفتن »محدود« 
دو نیروگاه پمپاژ نفت وابسته به شرکت آرامکو در دو استان 
الدوادمی و عفیف در ریاض خبر داد. وزیر نیروی سعودی نیز 
اعالم کرد که دو نیروگاه پمپاژ نفت شــرق- غرب هدف قرار 
گرفته شدند. وی گفت که این اقدام خرابکارانه انتقال جهانی 

نفت را هدف قرار داده است. 
این در حالی است که خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد: پس 
از حمــالت صورت گرفته به چند کشــتی نفتکش در بندر 
فجیره امارات و سپس حمالت اخیر، شاخص سهام سعودی 
به کمترین میزان از زمان بحران خاشقچی سقوط کرده و به 
مرز هشدار رسیده است. در پی این تحوالت بورس عربستان 
بدترین عملکرد روزانه خود را از میانه ماه اکتبر سال گذشته 
تاکنون به ثبت رســاند و 2/7 درصد منفی شد. بورس دبی 
و ابوظبــی نیز بــه ترتیب 3/7 درصد و 2/5 درصد ســقوط 
کردند که بیشترین کاهش از ژانویه 2۰۱۶ بوده است. سهام 
شرکت های بیمه ای نیز در کشورهای عربی حدود ۱۰ درصد 

ریخته است.
گفتنی است، این گســترده ترین عملیات هوایی یگان های 
پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن از زمان آغاز تجاوز به 

این کشور به شمار می رود. 

اتاق فکر

اندیشکده بلفر بررسی کرد
تیشه ترامپ به ریشه روابط 

اروپایی - آمریکایی
خالدی: اندیشکده بلفر در یادداشتی تحلیلی 
با عنوان »بازدید ویکتور اوربان از ایاالت متحده 
می تواند جنبش پوپولیســتی اروپا را تقویت 
کند« به ســفر نخســت وزیر مجارســتان به 
واشنگتن پرداخته اســت و نوشت: ترامپ روز 
دوشــنبه در کاخ سفید میزبان رئیس جمهور 
راستگرای مجارستان بود؛ اقدامی که می تواند 
همه تالش هــای اتحادیه برای ایجاد همگرایی 
را بــا چالش مواجــه کــرده و موجب تقویت 
جریان های پوپولیســت اروپایی شود. درست 
در همان روزی کــه مایک پمپئو، وزیرخارجه 
آمریکا ســفرش به برلین را لغو کرد، واشنگتن 
از ســفر یک هیئت عالی رتبه اروپایی به ایاالت 
متحده خبر داد. »اوربان« راهی واشنگتن شده 
و ترامپ هم اعالم کرده که درباره تعمیق روابط 
طرفین با وی رایزنی کرده است و این در حالی 
اســت که زمانی که مرکل اواخر ماه می راهی 
آمریکا می شود تا در دانشگاه هاروارد سخنرانی 
کند، احتماالً ترامپ هیچ وقتی برای دیدار با او 
نخواهد داشت. اوربان یکی از پیشگامان نخستین 
جنبش پوپولیســم راستگراســت. وی از زمان 
رسیدن به قدرت در ســال 2۰۱۰، آزادی های 
مدنی را محدود کرده و اســتقالل قوه قضائیه 
 را به خطر انداخته است. وی پیرو سیاست های 
ضد مهاجرتی اســت که  این سیاســت  سبب 

درگیری با اتحادیه اروپا شده است.
بــه نظر می رســد اقدام حاکمان کاخ ســفید 
در دعوت نخســت وزیر مجارستان بخشی از 
راهبرد دولت برای تقویت روابط با حکومت های 
پوپولیســتی در اروپا، از جمله ایتالیا و لهستان 
اســت. همراه با مواضع ترامپ در پشتیبانی از 
برگزیت، نگرش بی شرمانه نسبت به ناتو و وضع 
تعرفه های واردات بر اروپا، پیش بینی می شــود 
دیدار اوربان در شرایط کنونی از واشنگتن بیش 
از پیش روابط اروپایــی - آمریکایی را در دوره 

زمامداری ترامپ شکننده و از هم دور کند.

12/2813/01

 23/3800/11 3/454/21

19/3120/02

5/255/59

19/5120/22

تأکید مخالفان بر انقالب مسالمت آمیز
5 کشته در جریان سرکوب 

تحصن معترضان سودانی 
فــارس: در تیراندازی به ســوی تحصن 
معترضانی که در مقابل فرماندهی کل ارتش 
سودان جمع شــده بودند، پنج تن کشته و 
۱5 تن دیگر زخمی شدند، برخی رسانه ها 
تعداد زخمی ها را ۱۰۰ نفر اعالم کرده بودند. 
بتازگی شورای نظامی با معارضان درباره نظام 
حکومتی دوره انتقالی به توافقی رسیده اند. 
شورای نظامی اعالم کرد، گروه مسلحی که 
از حصول این توافق خرسند نیست، اقدام به 
تیراندازی کرده اســت. ائتالف معارضان اما 
شورای نظامی را به حمایت مسالمت آمیز از 
»انقالب« و جلوگیری از کشانده شدن کشور 

به سمت خشونت دعوت کرد.

کابوس چینی ترامپ
الوقت: پس از آنکه دوشــنبه هفته گذشته و در نتیجه شکست در مذاکرات تجاری 
میان آمریکا و چین، دونالد ترامپ دســتور اعمال تعرفه 25 درصدی بر 2۰۰ میلیارد 
دیگر از کاالهای چینی را صادر کرد، اکنون پکن نیز با انجام اقدامی متقابل آتش جنگ 
تجاری میان دو غول اقتصادی جهان را تشدید کرد. روز دوشنبه پکن اعالم کرد که 
بر ۶۰ میلیارد دالر از کاالهای وارداتی از آمریکا تعرفه 25 درصدی وضع خواهد کرد.   
شکســت مذاکرات تجاری با چین موجب نگرانی ترامپ از شرایط پیش از انتخابات 
ریاست جمهوری 2۰2۰ شــده است. بی نتیجه بودن مذاکرات اتمی با کره و ناتوانی 
در تحمیل توافق جدید به ایران و از پیش نبردن ساخت دیوار مرزی با مکزیک منجر 
شده تا دستاوردهای اقتصادی تنها برگ برنده او در انتخابات ریاست جمهوری باشد؛ 
موضوعی که البته در مورد تداوم آن نمی توان با اطمینان گفت. حال ترامپ با آگاهی 
از این موضوع درصدد فشار آوردن به چین برای پذیرش شروط آمریکا و انجام توافق 
تا پیش از آغاز رقابت های انتخاباتی است. با این حال چین معتقد است که آمریکا با 
طرح شروط خود به حاکمیت ملی و عزت چین آسیب می رساند یا عمیقاً غیر منصفانه 
یا غیرواقع بینانه است. پاسخ چین در اعمال تعرفه های جدید روشن بود: پکن از ایاالت 

متحده نمی ترسد.
بسیاری بر این اعتقاد هستند که ریسک سیاسی بزرگ ترامپ آن است که یک جنگ 
تجاری طوالنی مدت موجب از بین بردن رشد اقتصادی و تضعیف دوران جدید رونق 
اقتصادی ایاالت متحده می شود. صادرکنندگان ایاالت متحده از تعرفه   های چین ضرر 
خواهنــد کرد و در نتیجه تولید ایاالت متحده نیــز کاهش خواهد یافت. با این حال 
خطرات تشدید جنگ تجاری با چشم بادامی های شرق آسیا فقط در این موارد خالصه 
نمی شود. واقعیت آن است که چین هنوز دکمه هسته ای خود را استفاده نکرده است؛ 
فروش وســیع اوراق قرضه خزانه داری آمریکا که می تواند موجب افزایش نرخ بهره و 
در نتیجه رکود شدید اقتصاد آمریکا شود. چین در حال حاضر با ۱،۱3 تریلیون دالر 
بزرگ ترین دارنده اوراق قرضه آمریکا در جهان اســت. نقد کردن اوراق قرضه آمریکا 
که یکی از امن ترین و پر خرید و فروش ترین دارایی ها در جهان است، بتازگی در بین 
دارندگان بزرگ آن به یک گرایش تبدیل شده است. روسیه سال گذشته ۸۴ درصد از 
اوراق قرضه آمریکایی خود را فروخت و ذخایر باقیمانده آن در ماه ژوئن تنها به ۱۴.۹ 
میلیارد دالر رسید. با اختالفات به وجود آمده با آمریکا، ترکیه هم ۴2 درصد از اوراق 
قرضه آمریکای خود را در نیمه نخست سال گذشته فروخته است. اکنون اگر چین نیز 
تصمیم بگیرد که نقش خود را در این بازار کاهش دهد با توجه به بدهی 22 تریلیون 
دالری آمریــکا، این امر حداقل در تئوری، می تواند به یک فاجعه برای اقتصاد ایاالت 

متحده تبدیل شود، به صورتی که از آن به عنوان گزینه هسته ای چین یاد می کنند. 
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عکس نوشت

پلیس آمریکا به سفارت ونزوئال یورش برد
راشاتودی: پلیس آمریکا برای خارج کردن حامیان دولت ونزوئال، به سفارت 
این کشور در واشنگتن دی. سی یورش برد که این اقدام با محکومیت شدید 
از سوی کاراکاس همراه شــد. مدتی بود که فعاالن حامی نیکالس مادورو، 
رئیس جمهوری ونزوئال به ســفارت این کشــور در واشنگتن رفته بودند تا 
نگذارنــد نماینده اپوزیســیون ونزوئال وارد این مقر دیپلماتیک شــود و به 
درخواســت ها برای تخلیه آن اعتنایی نمی کردند و این مسئله سبب شد تا 

پلیس وارد عمل شود.

در سایه افزایش تنش ها صورت گرفت وزارت خارجه چین: دیدار سفیر امارات با صهیونیست ها
 عادی سازی

 از زمین تا فضا!
نیازی به شرکت در 

گفت وگوی خلع سالح نداریم 
 گفت وگوی تلفنی پوتین 

و اردوغان درباره ادلب
ایسنا: یوسف العتیبــه، ســفیر امارات در 
واشنگتن در ادامه شــتاب دولتمردان این 
کشــور برای عادی ســازی روابط با رژیم 
صهیونیستی با یک هیئت صهیونیست به 
ریاست »شکیب شنان« عضو پیشین کنست 
)پارلمان( دیدار کرد. این نخســتین دیدار 
علنی سفیر امارات با یک هیئت صهیونیستی 
در سفارت این کشور در واشنگتن است. این 
دیدار در حالی صورت گرفت که امارات در 
گام جدیدی برای عادی سازی روابط با رژیم 
صهیونیستی، قرار اســت در ماه سپتامبر 
فضاپیمایی را با همکاری این رژیم منحوس 

به فضا بفرستد.

مشرق: وزیــر خارجه چین اعالم کرد پکن 
هیچ نیــازی به شــرکت در گفت وگو های 
دوجانبه روسیه و آمریکا درباره خلع سالح 
هسته ای ندارد.  »وانگ یی« با تأکید بر اینکه 
زرادخانه هســته ای چین مطابق سیاست 
دفاعی همچنان در کمترین مقدار خود باقی 
خواهد ماند، افزود: ما قول می دهیم هیچ گاه 
از سالح هسته ای استفاده نکنیم. آمریکا که 
مــاه فوریه به صورت یکجانبه از پیمان منع 
موشک های هســته ای میانبرد خارج شده 
به دنبال انعقاد پیمانی جدید که روســیه و 
چین در آن حضور داشته باشند، است؛ امری 

که به مذاق چین خوش نیفتاده است. 

صدا و ســیما: والدیمیر پوتیــن، رئیس 
جمهوری روســیه در تماس تلفنی با رجب 
طیب اردوغان، همتای ترکیه ای خود درباره 
بحران ســوریه و بخصوص اوضاع در ادلب 
گفت وگو کــرد. در این گفت وگو، بر اهمیت 
ادامه هماهنگی و تالش ها بین دو کشور برای 
حل بحران ســوریه تأکید شده است. ارتش 
ســوریه از چند روز پیش عملیات بزرگی را 
در شمال حلب و حماه و با هدف آزادسازی 
استان ادلب آغاز کرده است. دیروز نیز عماد 
خمیس، نخست وزیر ســوریه با اعالم آغاز 
عملیات گفت: هیــچ چیزی نمی تواند مانع 

آزادسازی ادلب شود.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

صفحه 8    1398/02/25

︣ی آ﹎﹩ ا︻﹑م رای ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟︫ 
﹞︀ره رای ٩٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠١/١٨  ︫﹤︋

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︨︣︀زی ا︨︐︀ن︠  اداره ﹋﹏ راه و︫ 
﹠︀︨︀﹩ ارا︲﹩  ︣ی و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ︑︪﹫︬ و︫  در ا︗︣ای ﹝︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟︫ 
︀ز﹝︀ن ﹝﹙﹩ ز﹝﹫﹟ و ﹝︧﹊﹟ ا﹠︖︀﹡︊︀ن ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ︑︪﹫︬ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده  ﹢ی︨  ︀دره از︨  ︫︣ی︮ 
 ﹤ ︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ︑︀ر ١٣٩٧/١٢/٢١ از ﹝﹢﹇︺﹫️ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣︋  ︣ی ا︨︐︀ن︠  ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ز﹝﹫﹟︫ 
 ﹏﹝︺  ︋﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ و ︡︀زد  ︋︦︊︵ ︣ ﹫﹢︨️ وا﹇︹ در دا︠﹏ ﹝︡وده ﹇︀﹡﹢﹡﹩︫  ︫︣ح ﹡﹆︪﹥ ︑︨︣﹫﹞﹩︎ 
 ﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋﹤︣︷﹡ ﹟︣و﹡︡ه ا ﹥ ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝︱︊﹢ط در︎   ︋﹏﹞ ﹤﹠︀︺﹞ ﹤︧﹚︖︑ر﹢  ︮﹤  ︋﹤︗﹢︑ ︀  ︋.﹜آورد
︀زد︡ و  ︀ز﹝︀ن ﹝︢﹋﹢ر و و︲︺﹫️ ﹁﹫︤﹊﹩ ﹁︺﹙﹩ و ﹇︊﹙﹩ ارا︲﹩ ﹝﹢رد︋  ︪﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی︨  ︑︺︀ر︿ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︋ 
 ﹏︀ظ ︑︢﹋︣ات ذ﹛ ︀ ﹢ا﹨︡ و ﹇︣ا﹟ و ﹡﹫︤ و︲︺﹫️ ︔︊︐﹩ ز﹝﹫﹟ ﹝﹢رد ﹡︷︣︋  ︻﹊︦ ﹨︀ی ﹨﹢ا﹩ ﹝﹢︗﹢د و︫ 
︵︊﹅ ﹡﹆︪﹥ و ︡ود ﹝﹠︡رج در آن و ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︺﹞ ﹤﹠︀﹏ ﹋﹥ ︋﹥ ا﹝︱︀ء ا︻︱︀ی ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ر︨﹫︡ه  

︋﹥ ا︑﹀︀ق آراء ﹝﹢ات ( م- و- ا- ت ) ︑︪﹫︬ ﹝﹩ ﹎︣دد. 
︑︢﹋︣ ١) ︎﹑﹋︀ و ارا︲﹩ ﹋﹥ ﹇︊﹑ ﹡︧︊️ ︋﹥ آ﹡︀ رای ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︢﹋﹢ر ︮︀در ︫︡ه و ﹠︋ ︀﹢ی از ا﹡︀ء 
︀ل  ︡ه ارا︲﹩ ﹝﹙﹩ و دو﹜︐﹩  و ﹡﹫︤ ارا︲﹩ ﹝︪﹞﹢ل ا︸︀ر﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︔︊︐﹩︨  ︣ آن ﹝︣ز︫  ﹝︀﹜﹊﹫️ دو﹜️︋ 
      ﹤﹋ ﹤︭﹛︀ ﹥ زار︻﹫﹟ ﹝︧︐︀︗︣ و︠  ١٣۵۴ و ﹝︀ده ١٧ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹆︧﹫﹛ و ﹁︣وش ارا︲﹩ و ا﹝﹑ك ﹝﹢رد ا︗︀ره︋ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹩﹠︓︐︧﹞ ﹤︣︷﹡ ﹟ل ا﹢﹝ ︀︫︡ از︫  ︡ه ︀ ﹡︪︡ه︋  ︀در︫  ﹠︀م دو﹜️︮   ︋︀﹡ن ا︨﹠︀د آ﹢﹠﹋ ︀︑
 ︿︣︺︑ ︡وده﹞ ك ︔︊︐﹩ آن در﹑ ــ﹞︀ره︎  ﹥ ز﹝﹫﹠﹩ ﹋﹥︫   ︋﹤︣︷﹡ ︡ور ︺︡أ ︲︣ورت︮   ︋﹤︙﹡︀﹠ (٢ ︣﹋︢︑
︡ه   ︫﹟﹫﹫︺︑ ️﹫︻﹢﹡  ︶﹀ ︀ ﹑ك و ﹝︀︧️ و ︡ود آن︋   ︎︳﹆﹁ ︫︡︀ ﹢ده︋  ︡ه︋  ︫︡ه در ا︣︷﹡ ﹟﹥ وا﹇︹︫ 

. ︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀در︠  در ا﹟ رای ﹇﹫︡ و︮ 
︣ ﹝︀﹜﹊﹫️ ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ ﹡︊ــ﹢ده و ﹁﹆︳ از ﹡︷︣  ﹥ ﹨﹫︘ و︗﹥ د﹜﹫﹏︋   ︋﹤︣︷﹡ ﹟ــــ︣ ٣) ا﹋︢︑
 ﹛︀ ︑︪﹫︬ ﹡﹢︻﹫️ ارا︲﹩ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ و از ز﹝︀ن ا︻﹑م ︸︣ف ﹝︡ت ٣ ﹝︀ه ﹇︀︋﹏ ا︻︐︣اض در داد﹎︀ه︮ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹏﹞

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︨︣︀زی︠  اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ راه و︫ 

/ع
۹۸
۰۱
۹۶
۰

️ اول
︋﹢﹡ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ

 ︣︴﹞ ︣م ﹤︨ــ︀زی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ︋︣﹇﹩ در ﹝︖﹞﹢︻ــ ﹤﹠﹫︋ ︣ت ر︲ــ︀ (ع) در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت︱ ︣م ﹜︣ ﹤︺︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︑﹢︨ــ
را از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ (ا︫ــ︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇ــ﹩ )  وا﹎︢ار ﹡﹞،︡︀︡ا﹇﹏ ︫ــ︣ا︳ ︻︊︀ر︑︧ــ️ 
﹥ ﹨﹞ــ︣اه ︑︡﹫︀﹥ ر︲︀ــ️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن  ﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر︋  ــ︀ ﹝﹢︲﹢ع ︻﹞﹙﹫ــ︀ت و ﹝﹫︤ان ︑﹢ا﹡﹞﹠ــ︡ی︎  از : اراــ﹥ رزو﹝ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫ــ️ ﹨ــ︀ی ا︗︣اــ﹩ ﹝︣︑︊︳︋ 
ــ︀️ ا﹠︐︣﹡︐ــ﹩ ــ﹥ آدرس︨  ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٣١ ︲﹞ــ﹟ ﹝︣ا︗︺ــ﹥︋  ــ﹥︫  ︀ــ︀ن  و﹇ــ️ اداری روز︨  ، ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︑ــ︀︎ 

 (٠۵٣٢٢-١۵٧٠٨۵- ٣١٣٠۵٢۴٣﹟﹀﹚︑).︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ﹤︋ ️︊︧﹡  sem.aqr-harimeharam.org 

/ع
۹۸
۰۱
۹۶
۶

/ع
۹۸
۰۱
۹۷
۲

آگهى فراخوان مناقصه عمومى  همراه با ارزيابى كيفى(فشرده)يك مرحله اى
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵ را از ﹏(﹁︪︣ده) ذ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︨︣︀زی︠  اداره ﹋﹏ راه و︫ 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در﹞ ،︳︫︣ا ﹅︊︵

﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د و ︀︨︣ ﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ، ︑﹠︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.                                                                              

اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ︋﹥ ر︀ل﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥
︗﹞︹ آوری ﹁︀︲﹑ب ﹇︴︺﹥ ︨﹢م ︫︣ك ︫﹫︡ ر︗﹠﹞ ﹏︮︀﹁︡ ﹩︀﹢ل ٩٨/٨ 

C٢٤  ︀︑ C٦
٧٢/٩٦٠/٠٠٠/٠٠٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٣٢

٩٨/٩ ﹤﹚﹞ (﹩︪﹋ ار﹢و د ﹤︵﹢﹞، ﹤﹫﹠︋ا) ﹤﹚﹞ ﹤﹡︀︠ و ﹤﹡︀︋︀︐﹋ ︡اثا
﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ ︀ن︐︨︫︣ ﹐︀︋ ر︋︀ط

٢٣/٦٣٢/١٤٨/٠٥٠٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٣٣

١٦/٨٨٦/٧٢٨/٠٢٤٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٣٤ا︡اث ﹋﹑﹡︐︣ی ﹝﹙﹥ ︻﹫︡﹎︀ه ︫︨︣︐︀ن ︨︊︤وار ٩٨/١٠
٧/٥٥٦/٢٩٤/١٦٤٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٣٥ا︡اث ﹋︐﹞ ﹤﹡︀︋︀﹙﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︫︨︣︐︀ن ︨︊︤وار٩٨/١١

آ﹎﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ (﹡﹢︋️ اول )
﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️ ، ا︨﹠︀د  ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
︣︡ ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای در  ︣وژه︠  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋  ︠︤ا﹡﹥ )︋ 

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ن ذ﹎︡﹠﹠﹋︡﹫﹛﹢︑ ﹤ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و ﹁﹆︳︋ 
مبلغ تضمين شركت در مقدار يا تعدادنام و مشخصات  كاال رديف

مناقصه  ( ريال ) 

1
خريد كيت انشعاب فاضالبى شامل : لوله ، سيفون ، سه راهى ، رابط ، 

زانو ، انشعابگيرو...

پيوست  اسناد 
مناقصه در سامانه 
اعالم مى گردد 

1/080/000/000

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣   ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا︻﹑م︫  ــ︣ح ﹋︀ر در︨  ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
﹥ ︻︡ه  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️︋  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀ــ  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ︦ روز︎ 

.︫︡︀ ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ 

/ع
۹۸
۰۱
۹۷
۷

﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب
️ اول

︋﹢﹡
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