
 
 معارف  دهم ماه رمضان، مصادف است با سالروز گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت سالروز رحلت ام المؤمنین  

رحلت همسر واالی پیامبر، نخستین بانوی گرونده 
به اسالم و یکی از چهار زن بزرگ تاریخ؛ ام المؤمنین 
حضرت خدیجه کبری)س(. فردی که نزدیک ترین 

یار و غمخوار پیامبر)ص( بود و در سال دهم بعثت 
و تنها چند روز پس از رحلت ابوطالب)ع(، عموی 
پیامبر)ص( و بزرگ ترین حامی او، درگذشت اما تا 

 ............ صفحه 7زمانی که پیامبر)ص(...

پزشک فداکار
اجرای اینستکس 

به 120 روز زمان نیاز ندارد
نقش های سینما در دورهمی های شبانه 

تقسیم می شود
6 2 12

روایت دکتر عبدالجلیل غیادی

 که 26 اسبش را برای کمک به سیل زدگان حراج کرد

نهاوندیان در گفت وگو با قدس:  رضا رویگری در گفت و گو با  قدس :

  :aپیامبر
بهشت مشتاق

 چهار زن است : 
مریم دختر عمران  
آسیه همسر فرعون 

خدیجه دختر خویلد 
  aوفاطمه دختر محمد
بحاراالنوار، 
ج43،ص53،54
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 تصویری از شاهنامه  فردوسی اهدایی از سوی مقام معظم رهبری  به  آستان قدس رضوی

طبل توخالی ترامپ

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی

جنوب شبه جزیره عربستان این روزها همه نگاه ها را به خود جلب کرده و در 
صدر اخبار رسانه ای قرار گرفته؛ جایی که پابرهنگان یمنی در طول چهار سال 
گذشته چکمه پوشان غربیـ  عربی را زمینگیر کرده و به آن ها اجازه عرض اندام 
نداده اند. اگرچه حمالت گاه و بی گاه نیروهای یمنی به اهدافی در عمق خاک 

عربستان، که در واکنش به ادامه جنایات ائتالف متجاوز...

انصاراهلل و تغییر بزرگ 
در معادالت جنگ یمن

که یک  آمریکا  رئیس جمهور  اخبار    
سال پیش با خروج از برجام دست به قمار 
بزرگی زد و در این مدت تالش داشت با 
ترس جنگ و تحریم، هم ایران را به میز 

کارنامه ای  هم  و  بکشاند  مجدد  مذاکره 
برای رأی دهندگان و مخاطبان داخلی اش 
بتراشد، این روزها شاهد افزایش انتقادهای 
گمانه زنی ها  برخی  به  نسبت  داخلی 

درباره جنگ با ایران است؛ انتقادهایی که 
نشانه ای از شکاف درونی جامعه سیاسی 
آمریکاست، حتی در میان هم حزبی های 
نمایندگان  از  برخی  گذشته  روز  ترامپ! 

در  که  کرده اند  گله  جمهوریخواه  حزب 
مورد تصمیم ها و اقدام های دولت در رابطه 
با مسئله ایران، به قدر کافی اطالعات در 

اختیار آن ها گذاشته...

 تداوم پس لرزه عملیات بزرگ ابابیل های یمنی 

وحشت شیوخ عرب از مانور قدرت انصاراهلل
 ............ صفحه 8

روزانه 1100  مزاحمت  تلفنی 
برای آتش نشانی !

شوخی 
با جان  انسان ها 

دست اندازی به بیت المال 
توسط یک پمپ بنزین

گازوئیل خواری 
14 میلیاردی!

 فشار افکار عمومی و سیاستمداران آمریکا در مخالفت با ادعای جنگ علیه ایران 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 5

مشهدی ها به دنبال آسیا در تبریز

جام در جم باال می رود؟
واعظی: معاونت بازرگانی به جای وزارت راه اندازی خواهد شد

وزارت زورکی!
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 10

 ............ صفحه 2

رحلت حضرت خدیجه h همسر مکرم پیامبر اسالمa را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

صفحه 1    1398/2/26
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فراخوان مناقصه 
معاونت بهداشتى

 ︪︡﹞ ﹩﹊︫︤︎ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۱
۹۹
۹

«آ﹎︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ ﹝﹢اد ︫﹢﹠︡ه»
﹢در  ︣︡ ︑︺︡اد ١۶,٠٠٠ ︻︡د ﹝︀︹ ︸︣﹁︪ــ﹢﹩ ١٠٠٠﹎︣﹝﹩ و ︑︺︡اد ٢٠,٠٠٠ ︻︡د︎   ︠﹤ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
︫ــ﹢﹠︡ه د︨ــ︐﹩ ۵٠٠﹎︣﹝﹩ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︗ .︡︀️ ﹝︪︀﹨︡ه ﹝︐﹟ ﹋︀﹝﹏ 
ــ︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٠٣/٠۶   ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︋http://dev.aqr.ir ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳ــ︣ا آ﹎﹩ و︫ 
 ً︀ ﹠﹝︲ ،︡﹫︀﹝﹡ ︀و﹡️ اداری و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ا﹇︡ام︺﹞ ﹤﹡︀︠︣﹫︋د ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︫︣ ️﹋︀︎ ﹏﹢︑ ﹤︋ ️︊︧﹡

﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٠۵١٣٢٠٠١٠٣٩ و ٠۵١٣٢٠٠١۴٢٠

/ع
۹۸
۰۱
۹۹
۸

/ع
۹۸
۰۲
۰۴
۱

آگهى مناقصه شماره 98/7 ( دو مرحله اى )
شركت مخابرات ايران- منطقه فارس

ــ︀زی                           ︨﹤﹠﹫ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑︣﹝﹫﹛ و︋  ــ︊﹊﹥ ﹋︀︋﹏︋  ــ﹥ ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ﹀︀ری و ﹋︀︋﹏ ﹋︪ــ﹩ ﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری و︫   در ﹡︷ــ︣ دارد: ﹡︧ــ︊️︋ 
آب ︋︣د﹎﹩ ﹨︀ی ﹋﹙﹫﹥ ﹝︧ــ﹫︣﹨︀ی ﹁﹫︊︣﹡﹢ری در ︨ــ︴ ا︨ــ︐︀ن ︋︣ ا︨︀س ﹝︪︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨ــ﹠︀د و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ، ︳︣ا ا︗︣ا﹩ از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ .  ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞    fars.tci.ir آدرس ﹤︋ ﹤﹆︴﹠﹞ ﹟ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋﹥ ︎︣︑︀ل ا ︉︧﹋ ️︗ ︀ن﹫︲︀﹆︐﹞ . ︡د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس 

h کجاست مثل خدیجه؟

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسی در موزه مرکزی آستان قدس رضوی صورت گرفت

رونمایی از مجموعه نسخ خطی و مصور شاهنامه
 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 اسالمى: بازسازى راه هاى مناطق سيل زده به جز پلدختر تا پايان سال تمام مى شود  گروه سياسى- آرش خليل خانه: وزير راه و شهرسازى در ارتباط با اقدامات انجام شده براى راه ها و جاده هاى 
مناطق سيل زده گفت: بيش از 12 هزار و 800 كيلومتر از راه هاى كشور آسيب ديد؛ حدود 11هزار و 800 كيلومتر از اين راه ها را بازسازى كرديم، البته بسيارى از راه ها هنوز نياز به ترميم اساسى دارد. به جز 

جاده پلدختر كه كارى سنگين است و بيش از يك سال ساخت آن طول مى كشد، مابقى راه ها را تا آخر سال تحويل مى دهيم.

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

 سياست  رئيس جمهور آمريكا كه يك 
سال پيش با خروج از برجام دست به قمار 
بزرگى زد و در اين مدت تالش داشت با 
ترس جنگ و تحريم، هم ايران را به ميز 
مذاكره مجدد بكشاند و هم كارنامه اى براى 
رأى دهندگان و مخاطبان داخلى اش بتراشد، 
اين روزها شاهد افزايش انتقادهاى داخلى 
نسبت به برخى گمانه زنى ها درباره جنگ با 
ايران است؛ انتقادهايى كه نشانه اى از شكاف 
درونى جامعه سياسى آمريكاست، حتى در 

ميان هم حزبى هاى ترامپ!
روز گذشــته برخى از نماينــدگان حزب 
جمهوريخواه گلــه كرده اند كــه در مورد 
تصميم هــا و اقدام هاى دولــت در رابطه با 
مســئله ايران، به قدر كافــى اطالعات در 

اختيار آن ها گذاشته نمى شود.

 گله نمايندگان كنگره از 
بى خبرى درباره تحوالت 

مربوط به ايران 
به گزارش خبرگزارى رويترز، 
بسيارى از نمايندگان كنگره از 
جمله شمارى از هم حزبى هاى 
مايلند  كه  گفته انــد  ترامپ 
در نشســت هاى محرمانــه، 
اطالعاتى در مورد تهديدهاى 
خارجى و تصميم هاى دولت 
بــه آن ها داده شــود. برخى 
نمايندگان دموكرات گفته اند 
كه جلســات اطالع رسانى با 
اگر  بلندپايه حتى  مسئوالن 
به صورت عمومى هم برگزار 
شود، ســودمند خواهد بود. 
آمريكا  پيشــين  دولت هاى 
به طور مرتب كنگــره را در 
جريان تصميم هاى مهم خود 

در زمينه امنيت ملى قرار مى دادند.
به نظر مى رسد خبر جنجالى قصد آمريكا به 
اعزام 120 هزار سرباز به منطقه خاورميانه 
براى رويارويى با حمله اتمى ايران كه دونالد 
ترامپ روز گذشــته آن را تكذيب كرد، به 

طرح اين انتقادها انجاميده است. 
ليندســى گراهام، سناتور جمهوريخواه روز 

سه شــنبه هنگام خروج از محل كنگره در 
اين زمينه به خبرنگاران گفت: به نظرم همه 
ما نمايندگان را اينجا در طرف تاريك ماجرا 
نگه داشــته اند. اميدوارم در مورد وضعيت 
حاضر به ما اطالع رســانى شــود. نانســى 
پلوســى، رئيس مجلس نمايندگان آمريكا 
از حزب دموكرات نيز خواســتار آن شد كه 
جلسه اى با حضور تمام اعضاى كنگره براى 
اطالع رســانى به آنان در اين زمينه برگزار 
شود. با اين حال يك دستيار خانم پلوسى 
به خبرگزارى رويترز گفته اســت كه دولت 
آمريكا هنــوز در مورد پذيرش يا رد چنين 

درخواستى اظهار نظر نكرده است.
از سوى ديگر برنى سندرز، نامزد دموكرات 
رياست جمهورى 2020 آمريكا هم خواستار 
متوقف ساختن طرح هاى ترامپ و بولتون 
عليه ايران شد. ســناتور سندرز نوشت: نه 
به جنگ با ايران! اين اتفاق، فاجعه اى تمام 
عيــار خواهد بود. وى افــزود: بايد ترامپ و 
بولتون كه دوستدار جنگ هاى بدون پايان 
هستند را متوقف كنيم. سندرز همچنين با 
انتشار ويدئويى در اين رابطه اظهار داشت: 
در تالش بــراى ايجاد ائتالف و اجماعى در 
كنگره براى مجبور كردن ترامپ به كسب 
اجازه از كنگــره براى ورود به هرگونه اقدام 
نظامى عليه ايران است. وى تأكيد كرد: من 
بشــدت در تالش هستم تا 51 عضو سنا و 
اكثريت مجلس نمايندگان مشخص سازند 
كه پيش از هرگونه اقدام نظامى عليه ايران 

يا هر جاى ديگرى، ترامــپ بايد از كنگره 
اجازه بگيرد.

همزمان با اين فشار سياستمداران آمريكايى 
و طرح ابهامات متعدد درباره احتمال حمله 
نظامى به ايران، افكار عمومى آمريكا نيز در 
شبكه هاى اجتماعى نسبت به اين موضوع 
واكنش نشان دادند و هشتگ «نه به جنگ 

با ايران» را در آمريكا ترند كردند. 

 واقعيت هاى ميدانى 
و رفتار متناقض آمريكايى

عالوه بر فشارها و شكاف هاى داخلى آمريكا 
كه كار را براى جنگ طلبان دولت ترامپ 
سخت كرده، واقعيت هاى ميدانى نيز سبب 
شده است كه ترامپ از يك سو به صراحت 
بگويد قصد جنگ با ايران را ندارد و از سوى 
ديگر تالش كند ژست وجود گزينه نظامى 
را نيز بگيرد. به طــور نمونه برخى منابع 
خبرى اعالم كردند كه وزارت خارجه آمريكا 
دســتور خروج تمام كاركنان غير ضرورى 
دولتى را از عراق صادر كرده است، اما  اين 
ژست در خطر بودن نيروهاى نظامى آمريكا 
در عراق به واسطه تهديد نيروهاى عراقى 
وابســته ايران در حالى است كه «كريس 
گيكا» سخنگو و معاون فرماندهى عمليات 
به رهبرى آمريكا عليــه داعش در عراق و 
ســوريه كه يك ژنرال بلندپايه انگليسى  
است، روز گذشــته در خصوص اينكه آيا 
تهديدهاى ايران و گروه هاى منتســب به 

آن عليه غرب افزايــش يافته؟ گفته بود: 
تغييراتى در مواضع يا پايگاه هاى گروه هاى 
شــيعه حشد الشــعبى در عراق مشاهده 
نشده است. اما اظهارات ژنرال كريس گيكا 
با واكنش گروه تروريســتى «ســنتكام» 
-ستاد فرماندهى مركزى آمريكا- ناظر بر 
عمليات در غرب و مركز آسيا و شرق آفريقا 
روبه رو شده اســت.  اين ستاد در بيانيه اى 
اعالم كرد: اظهارات اخير معاون فرماندهى 
«عمليات عزم راســخ» (عمليــات عليه 
داعش)، بر خالف تهديدهاى رؤيت شده و 
قابل اطمينانى است كه به دست نيروهاى 
امنيتى اياالت متحده و متحدانش رسيده و 
مربوط به نيروهاى مورد حمايت ايران در 

منطقه مى شود.

 روايت «ميدل ايست آى» از پيغام 
آمريكا به ايران از كانال عراق

روز گذشته رســانه «ميدل ايست آى» از 
پيغام آمريكا بــه ايران از كانال عراق روايت 
كرد. به گزارش ايســنا، به نقــل از ميدل 
ايســت آى، يك منبع مطلع از ديدار هفته 
گذشــته مايك پمپئو با عادل عبدالمهدى 
اظهار كرد: پمپئو از عبدالمهدى خواســته 
اســت تا پيامى مبتنى بر اينكه آمريكا به 
دنبال جنگ با ايران نيست و در واقع دونالد 
ترامپ خواهان يك توافق هسته اى جديد به 

نام خود است را به تهران برساند.
اين منبــع مطلع همچنيــن به ميدل 
ايســت آى گفت: پمپئو گفت كه آمريكا 
مشتاق توافقى جديد است. عبدالمهدى 
در پاســخ او گفت كــه ايرانى ها ملتى 
ســرافراز هســتند و آن توافق را از سر 
نخواهنــد گرفــت، اما در عيــن حال 
پيشــنهاد كرد كه ايران ممكن اســت 
مشــكلى با يك پروتكل الحاقى نداشته 
باشــد. پمپئو نيز در جــواب گفت كه 
پروتــكل الحاقى مى توانــد ايده خوبى 
باشد. اين منبع مطلع در ادامه ادعا كرد: 
لحــن پمپئو مثبت بود و ايران را تهديد 
نكرد. روز بعــد عبدالمهدى يك مأمور 
سياسى به ايران فرســتاد تا آن ها را از 

اين موضوع با خبر كند.

فشار افكار عمومى و سياستمداران آمريكا در مخالفت با ادعاى جنگ عليه ايران

طبل توخالى ترامپ

 آمريــكا بداند اگر تمــام ناوهايش را هم بياورد ما با كســانى كه ظالم و 
عهدشكن هستند مذاكره نمى كنيم. در مذهب شيعه چيزى به نام تسليم و 
ترس نيســت. ما وارث شجاعت مواليمان حضرت على(ع) و تسليم ناپذيرى 

امام حسين (ع) هستيم. 09380001154
 خانــم موگرينى ميگه تا جايى كــه بتوانيم و با تمامى ابزارهايمان برجام 
را نگه مى داريم. شــما اگر مى توانيد تحريم بانك مركــزى را برداريد و در 
قبــال خريد نفتى كه انجام مى دهيد، مســتقيماً ارز يورو پرداخت كنيد نه 
اينكــه مانند دوران پارينه ســنگى بخواهيد غذا به ما بدهيد. شــركت هاى 
بــزرگ اروپايى را برگردانيــد از آنجا كه مبادله تجاريتــان با آمريكا افزون 
بــر 1300 ميليارد دالر و با كشــورمان 11 تا 13 ميليارد مى باشــد، هرگز 
نمى توانيــد كارى از پيش ببريد، جز حرف هاى بيهــوده و وراجى كردن و 
چهارتا عكس و لبخند با مســئوالن ســاده لوح و متوهم  مــا. آقاى ظريف، 

عراقچى و... 09110006339
 آمريكاى زورگــو و مظلوم كش! ايران بزرگ و قهرمان آماده ذوب كردنت 

است، ولى شماها وجودش را نداريد. 09370001454
 به شــوراى روابط خارجى اروپا اعالم مى كنيم پيشنهاد نفت در برابر غذا 
را براى خودتان و اربابتان نگه داريد، ايران بزرگ و عزيز و آزاديخواه زير بار 

ذلت نمى رود حتى اگر از گرسنگى بميريم. 09120001894
 من با 72 ســال سن و 32 سال كار در كوره ها خم به ابرو نياوردم، اما در 
مقابــل اين خيانت ها و نامهربانى ها و نامردى هاى اين ناكســان با اين مردم 

مخلص كمرم خم شد!. اى نامردها به فكر مردم باشيد. 09350002256
 اى ترامــپ دروغگو و بد عهد اگر ميدونســتى با جنــگ ميتونى به نيت 
پليد خود برســى، لحظه اى درنگ نمى كردى. تو ميخواى با فشار حداكثرى 
به ما تســليم و فرو پاشــى را دنبال كنى كه در مقابل با جنگ بدون نتيجه 
كمترين هزينه و آبروريزى را برايت داشــته باشد. بايد بدونى هيچ نتيجه اى 
برات نداره، فرهنگ ما استقامت، آزادى، استقالل، عزت و تسليم ناپذيرى در 

مقابل زورگويى است.09350004554
 واقعاً ديگه مسخره شــو درآوردن و در كنارش پــدر مردمو! آخه اين چه 
وضعيه؟ من كه فكر مى كنم عامدانه است. بايد به پژوهش دكتر راغفر اشاره 
نمود كه گفته: مشكل اصلى كشور فساد است نه تحريم و كامًال ريشه فاجعه 
رانشان مى دهند. ارعاب سازان سودبرنده از آن هستند و به اشد مجازات بايد 

برسند؛ چرا كه عامل عدم افشا هستند. 09190007927
 آقايان دولتى! شــركت هاى لبنيات را كه گران فروشــى كرده اند و شــما 
ميلياردها تومان جريمه كرده ايد چرا اين جريمه ها را كه از جيب مردم رفته 
بــه مردم برنمى گردانيد و مى گذاريد تو جيــب خودتان؟ درحال حاضر هر 
شــركتى يا سازمانى و يا كارخانه هاى توليد موادغذايى تا جايى كه جا دارد 
به مردم اجحاف مى كنند و به زور قيمت ها را باال مى برند. 09350007054

 اين هايى كه مدتيه براى دريافت ســود ســهام عدالت سركارند و سودى 
دريافت نكرده انــد، به كجا بايد مراجعه كنند، خواهشــاً پيگيرى بفرماييد. 

09150004721
 بــراى عاليــس تبليــغ يا ســرافكندگى(كه هــم مالتــش آلمانيه وهم 

موتورآالتش)! 09150002742
  وقتــى  دولت  خدمــات  خود مانند  برق  و ماليــات  و بنزين  و دالر صرافى 
 دولتى  را در اين  اوضاع  بد اقتصادى  گران  مى كند، بازار يان  هم  ياد مى گيرند 
و الگوبردارى  مى كنند و در آخر هرج ومرج  و گرانى  افســار گسيخته  گريبان  
مــردم  را مى گيــرد و براى  كاهش   تورم  هم  دولت  بايد از خود شــروع  كند. 

09150002986
 دولت قصد دارد بعد از روش هاى غلط قبلى در توزيع سبدكاال و امثالهم، 
ايــن بار كوپن توزيع كند، البته اگر واقعيــت پيدا كند و مثل قبلى ها وعده 
ســرخرمن نباشد. سؤال اينجاســت چرا دولت به دنبال اختراع چرخ است؟ 
همان مبلغ را به حســاب يارانه سرپرســتان خانوارها اضافــه كند تامردم 

بى دردسر آن را براى ارزاقشان هزينه كنند. 09360006158
 رفتم آموزشــگاه رانندگى ثبت نام، هزينه را كارت كشــيدم روى دستگاه 
كارتخــوان نــام يك فروشــگاه لباس بــود، ما اســتاد دور زدن هســتيم. 

09150009278

بازى مافياى خودرو 
با زندگى مردم

اگــر بنا به طبقه بنــدى دردهاى عاجل اين 
ســرزمين و تالش براى درمان آن ها باشد، 
نتيجه مثنوى هفتاد من خواهد شــد، ولى 
ترديــد نكنيد كه در صــدر اين طبقه بندى 
شــما با فاجعه كهنسال و اسفبارى با عنوان 
توليد خودرو مواجه خواهيد شــد. وضعيت 
اين بخش چنان رقــت آور و افتضاح جارى 
در آن چنان آشــكار است كه هيچ زبانى از 
اظهار عجز و تأســف كوتاه نيامده اســت. از 
يك كنار همه مى نالند. قطعه ســاز، كارگر، 
توليدكننده، كارخانه دار، فروشنده، خريدار، 
مدير، صادركننده، مصرف كننــده و... همه 
و همه زار مى زننــد. در اين ميان غريب آن 
است كه هر روز با طلوع خورشيد، قيمت هاى 
اين بازار بــا وجود صد جور نهاد ناظر و قول 
صد مقام مربوط، باالتر مى روند. اين آش شله 
قلمكار وقتى خون مردم را به جوش مى آورد 
كه آن ها دقيق اشــكاالت را مى بينند و هوار 
مى كشند تا شايد كسى از وزارتخانه مربوط 
جلوى دالالن و دزدها را بگيرد، اما صدايشان 
به هيچ كجا نمى رسد. هنوز جماعت دنبال 
هك ســامانه واردات خودرو و هجوم شبانه 
هزاران ماشــين لوكس به ثمــن بخس به 
كشورند. اين همه سال براى شرح اين افسانه 
نزد مردم كم بود، گويا چند ســال ديگر هم 
الزم اســت. پاســخ تمام اين اما و اگرها در 
يك جمله آقاى «مهدى دادفر» دبير انجمن 
واردكنندگان خودرو است: «خودروسازى ما 

قاطعانه دست مافياست!» 
اين حرف شايد در آغاز زيادى سنگين بيايد، 
اما به تحوالت اين بازار در چند ماه اخير نگاه 
كنيد، آيا مسئول و مديرى را ديده ايد كه از 
اين شرايط اعالم شادمانى كند؟ جلو رسانه ها 
همه آن ها بغض مى كنند و به مردم توصيه 
مى كنند خــودرو نخرند تا قيمت ها به ثبات 
برسد و قول مى دهند بزودى دالالن دستشان 
كوتاه شده و همه چيز به روال پيش بازخواهد 
گشــت. در عمل ولى اتفاق ديگرى مى افتد. 
پرايدى را كــه فالن كارمند بى پناه قادر بود 
هنــگام قول هاى اين مســئول 49 ميليون 
تومان بخرد، با نويد ايشان منتظر مانده و حاال 
بايــد 53 ميليون بخرد! چرا به مردم خيانت 
مى كنيد؟ چرا نمى گوييد عده اى مفت خور 
براى حفظ انحصار توليد و عرضه خودرو در 
مملكت، خون اين مردم را در شيشه كرده اند.
شما تصور مى كنيد واقعاً مسئوالن از آنچه در 
بازار خودرو مى گذرد، ناراحتند، به قول «سيد 
ميالد ناظمى» پس از خودتان بپرســيد چرا 
قوانين گمركى براى ماشين هاى معمولى و 
مناسب طبقه متوســط اين همه وقت است 
عوض نمى شود، تا قيمت ها بشكند؟ اينجاست 
كه به پاسخ مى رسيم. اينجاست كه با كمال 
حيرت متوجه مى شويم در فروردين امسال 
توليد خودرو داخلى نزديك به نصف شده، اما 
همزمان واردات خودرو ممنوع اعالم مى شود. 
با كدام عقل؟ استداللشان صرفه جويى ارزى 
بوده، پس چگونه است همين ارز براى واردات 
مــوز و 1000 مورد ابلهانــه ديگر به قيمت 
مناســب تقديم واردكننده مى شود، اما براى 
خودرو كه توليد آن هم نصف شده و بازار تشنه 
است، دادن ارز ممنوع مى شود؟ كامالً روشن 
اســت اين دسيسه كه بسيار ظاهر الصالح و 
منطقى هم به نظر مى رسد، سبب خواهد شد، 
ناگهان قيمت خودرو سر به آسمان بزند. حاال 
فهميديد چرا پرايد 10 ميليونى در مدت دو 
ســه ماه شده 50 ميليون تومان. دريافتيد با 
دو تا مصوبه چطور حساب هاى بانكى عده اى 
1000 برابر مملو از پول حرام مى شود؟ چرا 
به جاى اقالم بى مصرف و مضحك، ارز براى 
واردات خودرو مناسب نمى دهيد تا قيمت ها 
كاهش يابد و اين قدر به دروغ به خاطر گرانى 
جلو مردم گاليه نكنيد؟ چــرا مردم را بازى 
مى دهيد؟ به تعبير امام(ره) بترسيد از آن روز...

وزير ارشاد اعالم كرد
تا 2 هفته ديگر 10 هزار تن 

كاغذ در بازار عرضه مى شود
گروه سياســى: ســيدعباس  صالحى در 
حاشيه جلســه هيئت دولت درباره اقدامات 
دولت براى حل مشكل كمبود و گرانى شديد 
كاغذ در ماه هاى اخيــر كه بويژه مطبوعات 
را دچــار بحران كرده، با بيــان اينكه داليل 
مختلفى در ايــن زمينه تأثيرگذار اســت، 
تصريح كرد: همان طور كه مى دانيد توليد ما 
در كاغذ بسيار اندك است. سه كارخانه كاغذ 
در كشور وجود دارد  كه به طور اسمى 170 
هزار تن توليدات دارند، اما بايد گفت توليدات 
اين كارخانه ها در ســال 96 حدود 10 هزار 
تن و در ســال 97 حدود 20 هزار تن بوده 
است. مبناى تصميم گيرى براى كاغذ اين شد 
كه همه آن چه در گمركات است، ترخيص 
شود كه حدود 6 تا 10 هزار تن در يك تا دو 
هفته آينده ترخيص و به بازار عرضه مى شود. 
همچنين حدود 20 الى 30 هزار تن كاغذ هم 
در مسير كشور است و با اين واردات مشكل 

برطرف خواهد شد.

خبر

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

عالوه بر فشارها و 
شكاف هاى داخلى 
آمريكا كه كار را 
براى جنگ طلبان 
دولت ترامپ سخت 
كرده، واقعيت هاى 
ميدانى نيز سبب 
شده است كه 
ترامپ از يك سو 
به صراحت بگويد 
قصد جنگ با ايران 
را ندارد و از سوى 
ديگر تالش كند 
ژست وجود گزينه 
نظامى را نيز بگيرد

بــــــــرش

خبر

خبر

اجراى اينستكس به 120 روز زمان نياز ندارد

از مهلت 60 روزه  به  اروپايى ها كوتاه نمى آييم

اقتصادى  معاون  گروه سياسى-آرش خليل خانه: 
رئيس جمهــور در گفت وگوى اختصاصى با قدس در 
واكنش به درخواست 120 روز زمان از سوى مقامات 
اروپايى براى اجراى اينســتكس و اثبات پايبندى به 
توافق هســته اى، تأكيد كرد: اگر عزم كافى در طرف 
اروپايى وجود داشته باشــد، اجراى اينستكس زمان 

زيادى الزم ندارد.
محمد نهاونديان در حاشــيه جلسه هيئت دولت به 
خبرنگار قدس گفت: يك سالى كه ايران براى عملى 
شدن تعهدات طرف مقابل به كشــورهاى اروپايى و 
1+4 فرصت داد، كافى به نظر مى رســد. مى دانيم كه 
در اجرائيات اگر عزم كافى وجود داشته باشد، اجراى 
اينستكس و آغاز تراكنش هاى مالى زمانبر نيست، بويژه 
آنكه  ايــران و اروپا تاريخ طوالنى از مبادالت را  دارند 
و انگيــزه كافى هم وجود دارد.  اين وظيفه دولت هاى 
اروپايى بوده كه از شــركت ها و بخش خصوصى خود 
حمايت سياسى كنند و در مقابل تحريم هاى تحميلى 
آمريكا بــه آن ها اطمينان بدهند كــه مورد حمايت 
قرار مى گيرند. اين حمايت سياسى همان طور كه در 
تأسيس اينستكس از ســوى اروپا اعالم شد، بايد در 

مورد شركت هاى اروپايى هم فراگير شود.

معاون اقتصادى رئيس جمهور در پاســخ به پرسش 
ديگر خبرنگار قدس درباره اينكه شــرط گذارى ايران 
براى صادرات 1/5 بشــكه نفت در روز براى ماندن در 
برجام صحت دارد؟ اظهار داشت: بحث صادرات نفت 
ايران و ميزان آن بايد در مذاكرات تجارى مورد بحث 
قــرار گيرد. ما بايد گام نخســت را برداريم، البته اين 

موضوع زمينه توسعه خواهد داشت.
معاون اقتصادى رئيس جمهور روز گذشته همچنين 
در حاشــيه جلسه دولت در جمع خبرنگاران با بيان 
اينكه اليحه جامع شــفافيت در جلسه هيئت دولت 
مطرح و نهايى شد، گفت: همه مؤسسات حاكميتى 
در قواى مقننه، مجريه و قضائيه تحت شــمول اين 

اليحه هستند.

گروه سياسى: رئيس دفتر رئيس جمهور در  پاسخ 
به قدس تأكيد كرد از مهلت 60 روزه به كشــورهاى 
اروپايى كوتاه نمى آييم و در پايان اين مهلت گام دوم 

اقدامات ايران را اجرا خواهيم كرد.
محمود واعظى در حاشيه جلسه هيئت دولت در پاسخ 
به پرسش خبرنگار قدس درباره اظهارات مشاور فدريكا 
موگرينى، مسئول سياست خارجى اروپا مبنى بر اينكه 
اروپا براى اجراى اينســتكس و اقدام عملى كه نشان 
دهد به برجام پايبند است، حداقل به 120 روز يعنى 
دو برابر مهلت 60 روزه ايران زمان نياز دارد، گفت: به 
نظر من، حرف درستى نيست. آن چيزى كه ثبت شده 
و سازوكارش مشخص است، اجرايش نبايد بيش از يك 

هفته طول بكشد.
وى تصريح كرد: ما به هيچ وجه از مهلت ارائه شــده 
كوتاه نمى آييم و در زمــان 60 روز به آنچه كه اعالم 
كرديم، اقدام مى كنيم كه اين زمان شــروع هم شده 
اســت و در 60 روز دوم هم آنچه در مرحله دوم است، 
اجرايى خواهد شد. رئيس دفتر رئيس جمهور در پاسخ 
به پرسش ديگر خبرنگار ما درباره خبرهاى غيررسمى 
منتشــر شده مبنى بر اعالم شرط از سوى ايران براى 
تضمين صادرات روزانه 1/5 ميليون بشكه نفت براى 

ماندن در برجام نيز اظهار داشت: چيزى كه در بيانيه 
و در صحبت هاى چهارشنبه گذشته رئيس جمهورى 
بود، اين اســت كه تعهدات برجامى طرف مقابل بايد 
اجرايى شــود كه اگر اجرايى شود، اين مطلب در آن 
وجــود دارد. وى با بيان اينكه درباره ســهميه بندى 
بنزين فعالً با شــرايط پيش آمــده، دولت قصد اعالم 
تصميم گيرى نهايى را ندارد، گفت: در اين موضوع قبل 
از اينكه دولت تصميم بگيرد و هماهنگ شود، به علت 
مشــكل پيش آمده در اطالع رسانى و يك اشتباه در 
خبررسانى، مسائلى به وجود آمد، اما مسئوالن واقعيت 
را گفتند كه هنوز ما تصميم گيرى در اين زمينه انجام 
نداده ايم و فعالً تصميم گيرى نهايى را به زمانى سپرديم 

كه آرامشى ايجاد شود.

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

نهاونديان در گفت وگو با قدس: 

واعظى در پاسخ به قدس:

صفحه 2    1398/02/26

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩
 ︣﹞ ﹈﹙﹥ ای ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ دوم )

شـركت توزيع برق مازندران در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︗︡ول ذ﹏ را ﹝︴︀︋﹅ ﹝︪︭︀ت ﹝﹠︡رج 
در ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹁︣م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ز︣ از ︵︣ــ﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ 

. ︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︣ان وا︗︡ ︫︣ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
مبلغ تضمين ريالمبلغ برآوردى ريالشرح مناقصهشماره مناقصه 

981010143
برون سپارى اتفاقات شبكه و تعميرات بخشهاى ارطه 

16,476,641,340745,000,000و قراخيل از امور توزيع برق قائمشهر

تضمين شركت در مناقصه قابل قبول كارفرما شامل ضمانت نامه بانكى ، فيش واريزى و تائيديه مطالبات مورد تائيد  است 1 -
- 2 اين شركت از پذيرش  چك بانكى،چك شخصى ، ارائه وجه نقد و ...  تحت عنوان تضمين شركت درمناقصه خوددارى خواهد نمود. 

همچنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده هاى مخدوش ، سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد.  
به پيشنهادهاى فاقد امضاء مجاز ، مشروط ، مخدوش و پيشنهاداتى كه بعد از انقضاى مدت مقرر در اين فراخوان واصل شود مطلقاً  3 -

ترتيب اثرداده نخواهد شد. 
محل تامين  منابع : اعتبار داخلى است.- 4

ساير شرايط و اطالعات در اسناد مناقصه درج شده است . 5 -
١ – ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د :  از روز ︫ــ﹠︊﹥ ︑︀ر ١٣٩٨/٢/٢٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ 

﹝﹢رخ ١٣٩٨/٣/١
  -http://www.maztozi.irــ︣ق ﹝︀ز﹡ــ︡ران ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋   ︫ ️︀ــ ٢ – ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د :︨ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹝︤ا︡ه
٣–﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨ــ﹠︀د: ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︧ــ︀ب ︗︀م  ︫ــ﹞︀ره  ۵٢۴٠٣٣٢۴١٢ ︋︀﹡﹈ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ 

( ﹩︐﹡︣︐﹠در﹎︀ه ا ﹅︣︵ ︎︣دا︠️ از) ا﹝﹫︣ ﹝︀ز﹡︡را﹡﹩ ︨︀ری
﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ -۴︀د و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت : ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٢ ︸︣ روز 

︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٣/١١ و ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ در ︨︀︻️ ١٣:٣٠ ﹨﹞﹫﹟ روز ﹝﹩ ︋︀︫︡.
﹫︀︋︀ن ــ︤ب ا... ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت  ︺︡ از︠  ــ︤ر ،︋  ﹙﹢ار︠  ــ︀ری ،︋  ﹫︪ــ﹠︀د:︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹢︑ ﹏﹞ -۵﹏ و︋ 

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
 ﹩﹇﹢﹆ ️﹫︭︫ ﹟︐︫︣ان : ا﹜︿ - دا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︫︣ا

 ب - دا︫ــ︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ﹝︺︐︊︣ ︋︀ ر︑︊﹥ ︎﹠︕ ︀ ︋︀﹐︑︣ در ر︫ــ︐﹥ ﹡﹫︣و از ︨ــ︀ز﹝︀ن 
﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر.

 ج – ﹋︧︉ ا﹝︐﹫︀ز ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋︣ ا︨︀س ﹁︣م ارا﹥ ︫︡ه .    
د - دا︫︐﹟ ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ در ر︫︐﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣.

 www.Iets.Mporg.ir ︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس﹍︀︎ ️︀︨ -︿﹛۶- ﹡︪︀﹡﹩ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ : ا
   www.Tender.Tavanir.org.ir ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ آدرس﹑﹞︀︺﹞ ️︀︨ -ب
  www.maztozi.ir︋︣ق ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ آدرس ︹ز﹢︑ ️﹋︫︣ ️︀︨ -ج

د- ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٣۴٠۵١٢١-٠١١ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت -  اداره ﹝﹠︀﹇︭︀ت
روابط عمومى شركت توزيع برق مازندران

/ع
۹۸
۰۲
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توضيحات
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى بزرگ ترين محفل ترتيل خوانى قرآن كريم جهان اسالم در حرم رضوى    آستان/محمد كاشانى: اين مراسم در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان و در صحن جامع رضوى بارگاه منور امام 
هشتم(ع) برگزار مى شود. حجت االسالم والمسلمين مهدى شجاع، رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى با اعالم اين خبر اظهار داشت: در اين مراسم قاريان برجسته و بين المللى قرآن كريم آقايان: حجت االسالم 

والمسلمين مهدى رجبى، محمدرضا شفيعى و ابوالفضل چمنى به تالوت سوره هاى مباركه روم، دخان، عنكبوت و قدر با حضور خيل عظيمى از زائران و مجاوران بارگاه مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) مى پردازند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توسط مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى انجام مى شود

ارسال كمك هاى داوطلبانه به منطقه سيل زده آق قال
قدس/حســين مروج: مديرعامل 
مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى از ارسال كمك هاى داوطلبانه 
و اقالم مورد نياز در قالب هفت خودرو 
نيسان به همراه كمك هاى نقدى به 
منطقه سيل زده شهرستان آق قال در 
استان گلستان خبر داد. دكترسيدعلى 

اكبر هاشمى جواهرى در اين ارتباط به خبرنگار قدس گفت: در جريان حادثه سيل 
در مناطق مختلف استان گلستان و تعدادى از استان هاى كشور، در فروردين ماه سال 
جارى، پويشى از سوى خادمياران ورزش رضوى تشكيل شد كه در آن عالوه بر اين 
مؤسســه، بخش ها و مجموعه هاى ديگرى از جمله جامعه رسانه و خبرنگاران، اداره 
كل ورزش و جوانان اســتان، جامعه صنعت مرتبط با ورزش، شهردارى و نمايندگان 
خادمياران ورزشى حضور داشتند و پس از برگزارى جلسات الزم، نسبت به جمع آورى 
كمك هاى نقدى و غيرنقدى اقدام شد. اين مقام مسئول اشاره كرد: حدود 75 ميليون 
تومان وجه نقد و اقالم مورد نياز مناطق سيل زده از جمله آذوقه و موادغذايى، بطرى 
آب، پتو، پوشــاك، لوازم بهداشتى، دارو، برخى لوازم منزل و... در قالب هفت خودرو 
نيسان جمع آورى شد كه امروز از محل اين مؤسسه به شهرستان آق قال ارسال مى شود. 

  شناسايى اماكن ورزشى آسيب ديده
هاشــمى جواهرى در زمينه انتخاب شهرستان آق قال به عنوان مقصد اين كمك ها ، 
اظهار داشــت: پس از بررسى هاى انجام شده، حضور نماينده اين مؤسسه در آق قال، 
گزارش هاى رســيده از خادمياران ورزشى و با توجه به نزديكى مسير تا مشهد، اين 
شهرستان نيازمندتر از ساير شهرستان ها براى ارسال اين كمك هاى نقدى و غيرنقدى 
تشخيص داده شــد. وى يادآور شد: قرار است خادمياران ورزشى در استان گلستان 
سالن هاى ورزشى آسيب ديده در جريان وقوع سيل را شناسايى تا نسبت به تعمير و 
مرمت اين اماكن تا حد توان و متناسب با امكانات اين مؤسسه اقدام كنند. مديرعامل 
اين مؤسسه اضافه كرد: همچنين قرار است با توجه به توانايى و امكانات اين مؤسسه 
نســبت به تجهيز لوازم و وسايل ورزشــى مورد نياز قشر نوجوان و جوان در منطقه 

سيل زده شهرستان آق قال نيز اقدام كنند.
هاشمى جواهرى تصريح كرد: اقدامات حمايتى و خيرخواهانه اين مؤسسه در راستاى 
ساير خدمات و كمك هاى انجام شده از مجموعه آستان قدس رضوى و با هماهنگى 

بنياد كرامت امام رضا(ع) در مناطق سيل زده انجام مى شود.

توسط واحد كودك و نوجوان اداره علوم قرآنى بارگاه رضوى برگزار شد  
ضيافت افطارى براى كودكان استثنايى در حرم رضوى

قدس/محمد كاشانى: مراسم ضيافت افطار براى كودكان استثنايى به همراه خانواده هاى 
آنان در اتاق شماره 12 (واحد كودك و نوجوان) دارالقرآن كريم صحن جمهورى اسالمى 
حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شــد. رئيس اداره علوم قرآنى بارگاه منور رضوى در اين 
باره به خبرنگار قدس گفت: در اين مراســم كه 24 ارديبهشت سال جارى برگزار شد، 
خانواده كودكان اســتثنايى مناطق محروم حاشيه شهر مشهد به همراه اين عزيزان در 
كارگاه هاى تخصصى و آموزشى ويژه آنان شركت كرده و با روش هاى ارائه محتوا متناسب 
با ويژگى هاى ذهنى و جســمى اين افراد آشنا شدند. حجت االسالم والمسلمين مهدى 
شجاع ادامه داد: اين مراسم و كارگاه هاى مرتبط با آن براى نخستين مرتبه در كشور ويژه 
كودكان استثنايى برگزار شد.  وى توضيح داد: در كارگاه هاى برگزار شده، آموزش هاى 
خالق و آسان با محتواى قرآن و عترت در قالب دستگاه هاى طراحى شده و متناسب با 

شرايط جسمى و ذهنى كودكان استثنايى ارائه شد.

در بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم تهران
طرح تعويض قرآن هاى قديمى

در غرفه آستان قدس رضوى اجرا مى شود
آستان نيوز: طرح تعويض قرآن هاى 
قديمى در غرفه آستان قدس رضوى 
در نمايشــگاه بين المللى قرآن تهران 
انجام  مى شــود. در قالب اين طرح كه 
به همت مركز بين المللى چاپ و نشر 
قرآن كريم آســتان قدس رضوى در 
حال انجام است، به  ازاى هر سه نسخه 

قرآن كه در منازل مورد استفاده قرار گرفته، يك نسخه قرآن متبرك حرم رضوى كه از 
سوى اين آستان مقدس به چاپ رسيده به مردم اهدا مى شود. بازديدكنندگان مى توانند 
براى استفاده از مزاياى اين طرح كه با استقبال خوبى همراه شده است با مراجعه به 
غرفه آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى قرآن، براى تعويض قرآن هاى خود با 

قرآن هاى جديد اقدام كنند. 
بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم تهران، تا تاريخ 4 خرداد از ساعت 17 

تا 24 در مصالى امام خمينى(ره) پذيراى عالقه مندان است .

خـــبر

كاشانى  مروج    قدس/ محمدحســين 
هشتمين برنامه از سلسله برنامه هاى سه شنبه هاى 
فرهنگى كه به همت معاونت موزه هاى حرم مطهر 
رضوى برگزار مى شــود، به حكيم ســخن فارسى، 
فردوســى بزرگ اختصاص داشت. در اين برنامه از 
مجموعه نفيس نسخ خطى و مصور شاهنامه حكيم 
ابوالقاسم فردوسى با حضور شخصيت هاى مختلف 
شــهرى، محققان داخلى و پژوهشــگران  خارجى 

رونمايى شد.

 قدردانى از برگزارى سه شنبه هاى 
فرهنگى

شهردار مشهد در اين مراسم ضمن قدردانى از ايده 
برگزارى سه شــنبه هاى فرهنگى موزه هاى آستان 
قدس رضوى گفت: اين برنامه با وجود تازگى و نوپا 
بودن توانســته است در معرفى گنجينه ها و ذخاير 
فرهنگى مهم و ارزشــمند موجــود در نهاد بزرگى 
چون آستان قدس رضوى به عموم زائران، مجاوران، 
پژوهشگران، محققان و عالقه مندان به حوزه فرهنگ 

و هنر و... موفق عمل كند.
محمدرضا كاليى افزود: شهردارى مشهد نيز مفتخر 
اســت در يك همكارى نزديك با مجموعه آستان 
قــدس رضوى، بتواند هر چه بيشــتر در اين اقدام 
شايســته و معرفى اين آثار ارزشمند نقش خود را 

ايفا كند. 
وى با اشاره به اينكه همه بركت شهر مشهد، خراسان 
بزرگ و ايران از وجود مرقد مطهر امام هشــتم(ع) 
اســت، اظهار داشت: شــهردارى مشــهد و همه 
سازمان ها و زيرمجموعه وابسته به آن، اين آمادگى را 
دارند تا با همكارى و معاضدت آستان قدس رضوى 
در اين اقدام فرهنگى و الزم براى معرفى اين تراث 
گرانبها در زمينه اسناد، كتب خطى، آثار موزه اى و... 

همكارى و هميارى كامل نمايند.

  شاهنامه، پيونددهنده اسالم و ايران است
دكتر محمدجعفر ياحقى، فردوسى شناس هم در اين 
مراسم در سخنانى با موضوع «هنر بر گهر نيز كرده 
گذر» نسخه هاى شاهنامه نفيس موجود در سازمان 
كتابخانه ها، موزه ها و مركز اســناد آســتان قدس 
رضوى را از جمله ذخاير مهم فرهنگى، ارزشمند و 

بى نظير عنوان و خاطرنشان كرد: شاهنامه فردوسى 
پيونددهنده اسالم و ايران است و در حقيقت زبان 
فارسى، مذهب تشيع و شاهنامه فردوسى با يكديگر 
گره خورده اند و در موضوعات مطرح شــده در اين 
كتاب، به وضوح به ايران اسالمى در كنار زبان فارسى 

پى مى بريم.
وى ادامه داد: اقدام آستان قدس رضوى در برگزارى 
چنين مراسمى با عنوان سه شنبه هاى فرهنگى جاى 
قدردانى و تشكر دارد و معرفى آثار و ذخاير ارزشمند 
آن و باز شــدن درهاى كتابخانه اين نهاد مقدس بر 
روى محققان ، دانشمندان و فرهنگ دوستان طليعه 
مهمى در زمينه معرفى هر چه بهتر و شايسته تر اين 

آثار است.
اين استاد دانشگاه فردوسى مشهد در بخش ديگرى 
از سخنانش تصريح كرد: در كنار قرآن هاى نفيس 
خطى موجود در كتابخانه آســتان قدس رضوى، 
وجود چنين نسخ خطى و مصور شاهنامه فردوسى 
در اين آستان ملكوتى بسيار جاى افتخار و مباهات 
دارد و اين آثار ســند هويت اسالمى و ملى كشور و 
اجداد و نياكان ايرانيان بوده كه به يادگار باقى مانده 

است.

  توجه به جنبه هاى مختلف شاهنامه
اين فردوسى شــناس برجســته در زمينه توجه به 
جنبه هــا و خصوصيات مختلف شــاهنامه گفت: 
عرصه هــا و جنبه هاى مختلفى در اين كتاب وجود 
دارد كــه محققان و پژوهشــگران از ابعاد گوناگون 
مى توانند در اين زمينه آن ها را مورد توجه قرار دهند.
وى افزود: تنها اديبان، استادان زبان و ادبيات فارسى 
و شعرا نيســتند كه مى توانند از شاهنامه فردوسى 
بهره مند شــوند بلكه ساير اســتادان و محققان در 
رشــته هاى مختلف از جمله پزشكان، مهندسان، 
رياضيدانان، هنرمنــدان و معلمان نيز مى توانند با 
توجه به نكات و عرصه هاى مختلف بيان شده در اين 

كتاب، از آن بهره مند شوند.
ياحقــى به جنبه هنرى و نگار گــرى در اين كتاب 
نيز اشاره و خاطرنشان كرد: انواع هنرها و آرايه هاى 
هنرى از نظر خط نگارش، جلدســازى، انواع كاغذ، 
صحافــى، تصاوير، نگارگــرى و... در شــاهنامه و 
نســخه هاى مختلف آن و از جمله نسخ ارزشمند 

موجود در كتابخانه آستان قدس رضوى وجود دارد 
كه هر يك از منظر خود قابل بررسى و اهميت است.
وى شاهنامه را مقدمه اى براى خلق ادبيات و فرهنگ 
ايرانيان دانســت و اظهار داشــت: در كنار آستان 
قدس رضوى، ساير نهادها و دستگاه هاى شهر مشهد 
و از جمله شهردارى مشهد بايد در خدمت فرهنگ 
جامعه باشند و يكى از مهم ترين زمينه هاى ارتقاى 
فرهنگ مردم، معرفى ايــن ذخاير و آثار فرهنگى 
موجود در كتابخانه بزرگ آستان قدس رضوى است.
ياحقــى خطاب به مســئوالن و مديران شــهرى 
گفت: هنر نگارگرى در شاهنامه بسيار مهم است و 
نقش هايى كه در اين كتاب ارزشمند در تمام شئون 
زندگى و در مكاتب مختلف از جمله مكتب مشهد، 
شــيراز، هرات و... وجود دارد در حوزه هاى هنرى و 
نقاشى مى تواند براى معرفى نمادهاى مذهبى و ملى 
و ميراث گرانقدر ايرانيان مورد توجه مســئوالن و 

مديران شهرى قرار گيرد.

  معرفى برخى از آثار رونمايى شده
در كتابخانه آستان قدس رضوى، نسخه هايى نفيس 
و ارزشــمند از شاهنامه فردوسى از قرن دهم (دوره 
صفويه) تا دوره قاجاريه وجود دارد كه بيشتر آن ها 

داراى تصوير رزمى و بزمى هستند.
با بررسى فهارس كتاب هاى خطى كتابخانه آستان 

قدس رضوى ، فهرســتگان نسخه هاى خطى ايران 
(فنخا) و پايگاه هاى اطالع رسانى نسخ خطى، مى توان 
چنين نتيجه گرفت كه آســتان قــدس رضوى با 
احتساب كتابخانه هاى وابسته به آن، داراى بيشترين 

نسخه خطى شاهنامه فردوسى در ايران است.
تاكنون 55 نسخه خطى از شاهنامه در كتابخانه 
آســتان قدس رضوى وجود دارد كــه با عناوين 
شــاهنامه فردوســى يا آثار وابسته به آن همانند 
خالصه شاهنامه، منتخب شاهنامه، شرح شاهنامه، 
فرهنگ لغت شــاهنامه، قصص شــاهنامه و... در 
شناسنامه و فهرست نسخه هاى خطى اين كتابخانه 

ثبت و معرفى شده اند.
همچنين افزون بر نسخه هاى خطى اين كتابخانه، 
حدود 120 نســخه چاپ سنگى در اين كتابخانه 
وجود دارد كه بيشــتر آن ها داراى مجالس تصوير 
زيبا و بديعى هســتند. از آن جملــه مى توان به 
شاهنامه چاپ كلكته در سال 1244 قمرى، چاپ 
اولياء سميع شيرازى در سال 1272 قمرى، چاپ 
تبريز در ســال 1275 قمرى به خط اردوبادى و 
چاپ سال 1322 قمرى به خط عمادالكتاب اشاره 
كرد كه از نفاست فوق العاده اى برخوردارند. در اين 
مراسم از 6 نسخه خطى و سه نسخه چاپ سنگى 
شاهنامه فردوسى و 14 تصوير و برگ از اين كتاب 
ارزشــمند (در موضوعات و داستان هاى مختلف) 

رونمايى شد كه به اختصار به معرفى برخى از آن ها 
به شرح ذيل پرداخته مى شود.

  قديمى ترين شــاهنامه موجــود در كتابخانه 
آستان قدس رضوى، كاتب: محمد چشتى، تاريخ 
كتابت: قرن 10 قمرى، خط: نستعليق 25 سطرى، 
تعداد اوراق 549 برگ، جلد: ميشــن، اهداكننده: 

رضا نائينى در سال 1311 شمسى.
  كامل ترين شــاهنامه در اين مجموعه، كاتب: 
محمود نورى، تاريخ كتابت: ســال 1221 قمرى، 
خط نستعليق 27 سطرى، تعداد اوراق 612 برگ، 

جلد: تيماج مشكى، داراى 35 تصوير.
  شاهنامه فردوسى اهدايى مقام معظم رهبرى، 
تاريخ كتابت: قرن 12 قمرى، خط نستعليق 19 
ســطرى، تعداد اوراق 371 برگ، جلد مقوا داراى 

15 تصوير، سال اهدا: 1395 شمسى.
  مصورترين شــاهنامه فردوســى (دفتر اول) 
موجــود در اين مجموعه، تاريخ كتابت: قرن 13 
قمرى، خط: نســتعليق 25 سطرى، تعداد اوراق 
186 برگ، جلد: مقوا با رويه پارچه، داراى 116 
تصوير در سه دفتر، اهداكننده: فريدون مقتدرى 

در سال 1383 شمسى.
  مصورترين شــاهنامه فردوســى (دفتر سوم) 
موجود در اين مجموعــه، تاريخ كتابت: قرن 13 
قمرى، خط نستعليق 25 ســطرى، تعداد اوراق: 
133 برگ، جلد مقوا بــا رويه پارچه، داراى 116 
تصوير در ســه دفتر، اهدايى فريدون مقتدرى در 

سال 1383 شمسى.
  برگى از شاهنامه چاپ سنگى به شماره ثبت 
39551 در اين مجموعه، با شرح تصوير مربوط به 
مجلس بارگاه و تصوير سلطان محمود و فردوسى.

  برگى از شاهنامه چاپ سنگى به شماره ثبت 
9219 مربوط به شــرح تصوير مجلس سلطان 

محمود با شعرا.
  برگى از شــاهنامه چاپ ســنگى به شماره 
ثبت 1800، شــرح تصوير مربوط به پرسيدن 
نام و نشان سرداران ايران از هجير، تاريخ چاپ 

سال 1267 قمرى.
  برگى از شــاهنامه خطى به شــماره ثبت 
31279، شرح تصوير مربوط به گفتار در داماد 

شدن زال و تولد رستم.

به مناسبت روز بزرگداشت فردوسى در موزه مركزى آستان قدس رضوى صورت گرفت

رونمايى از مجموعه نسخ خطى و مصور شاهنامه

 مديرعامل 
مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى از ارسال كمك هاى داوطلبانه 
و اقالم مورد نياز در قالب هفت خودرو 
نيسان به همراه كمك هاى نقدى به 
منطقه سيل زده شهرستان آق قال در 
استان گلستان خبر داد. دكترسيدعلى 

اكبر هاشمى جواهرى در اين ارتباط به خبرنگار قدس گفت: در جريان حادثه سيل 

طرح تعويض قرآن هاى 
قديمى در غرفه آستان قدس رضوى 
در نمايشــگاه بين المللى قرآن تهران 
انجام  مى شــود. در قالب اين طرح كه 
به همت مركز بين المللى چاپ و نشر 
قرآن كريم آســتان قدس رضوى در 
قدس/مروج: مدير فرهنگى حرم مطهــر رضوى از برپايى حال انجام است، به  ازاى هر سه نسخه 

نمايشگاه دائمى آثار و توليدات فرهنگى در محل اين مديريت 
در جنب باب الهادى(ع) حرم مطهر امام هشتم(ع) خبر داد.

جواد هاشــمى در اين ارتباط به خبرنگار قدس گفت: از سال 
1386 كــه اداره توليــدات فرهنگى در حــرم مطهر رضوى 
راه اندازى شــد، در هر سال شــاهد توليد و انتشار محصوالت 
متنوع فرهنگى شامل كتاب، آثار صوتى و تصويرى، آثار خالق، 

محصــوالت ويژه كودك و نوجوان و... بوده ايم ولى همواره اين 
آثار به صورت پراكنده و غيرمنســجم در جاهاى مختلف و از 

جمله قسمت آرشيو اين اداره نگهدارى مى شده است.
وى ادامه داد: اكنون پس از گذشت حدود 12 سال از راه اندازى 
اداره توليدات فرهنگى، با راه اندازى نمايشگاه دائمى محصوالت 
توليدى مديريت فرهنگى حرم مطهــر رضوى افزون بر 900 
عنوان اثر فرهنگى شــامل كتاب، آثار صوتى و تصويرى و... در 

اين نمايشــگاه جمع آورى و در معرض ديد عموم عالقه مندان 
قرار گرفته اســت. اين مدير فرهنگى افزود: هدف از راه اندازى 
اين نمايشگاه دائمى، معرفى توانمندى و ظرفيت هاى توليدى 
انتشارات معاونت تبليغات اسالمى حرم مطهر امام هشتم(ع) 
در راستاى توسعه فرهنگ، سيره و معارف رضوى به مخاطبان، 
گروه هاى خاص و عموم و بهره مندى از نظرات، پيشــنهادات 
و انتقــادات ارزشــمند نخبگان و عموم زائــران بازديدكننده 

از اين نمايشــگاه است. هاشمى يادآور شــد: در صورتى كه 
بازديدكنندگان عالقه مند به دريافت محدود و تك نسخه اى 
هر يك از اين محصوالت باشــند، در ايــن صورت از طريق 
سايت «رضوى آرشيو» معاونت تبليغات اسالمى حرم مطهر 
رضوى فايل ديجيتال تمامى محصوالت براى بازديدكنندگان 
قابــل ارائه و دريافت خواهد بود. ضمــن اينكه با مراجعه به 
كانال توليدات معاونت تبليغات اســالمى نيز اين امر ميسر 
است.  گفتنى اســت، اين نمايشگاه همه روزه (بجز جمعه ها 
و تعطيالت رســمى) از ســاعت 7 صبح تا 18 در مديريت 
فرهنگى حرم مطهر رضــوى در جنب باب الهادى(ع) آماده 

پذيرش بازديدكنندگان است.

راه اندازى نمايشگاه دائمى توليدات مديريت فرهنگى حرم مطهر رضوى
 با 900 عنوان اثر فرهنگى در محل اين مديريت برپا شد
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︀﹝️ از︑﹢︨︺﹥ ︋︩ ﹋︪︀ورزی ︫︨︣︐︀ن ︎﹫︪﹢ا

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ٣١٧ و︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٨٢٠٠١٠٧٨
﹫︪﹢ا ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ﹋﹥ ﹝︖﹞︹  ︨︣︐︀ن︎  ︩ ﹋︪︀ورزی︫  ﹠︡وق ︀﹝️ از︑﹢︨︺﹥︋  ــ︣﹋️︮  ــ︀م︫  ︀︊︀ن︨  ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥︮ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ︮﹠︡وق ﹝︢﹋﹢رروز︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ٩٨/٣/١١ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ 
از︨ــ︀︻١١️ ا﹜﹩ ١٢واز︨︀︻١٢️ ا﹜﹩١٣ در﹝﹏ ﹁︣﹝︀﹡︡اری ︫︨︣︐︀ن ︎﹫︪ــ﹢اوا﹇︹ در︠﹫︀︋︀ن ︫︣︺︐﹩ ︋︣﹎︤ار﹝﹩ ﹎︣دد. 
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ︨ــ︀﹝︡اران ﹆﹫﹆﹩ د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ ︋︀درد︨ــ️ دا︫︐﹟ ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︀﹋︀رت ﹝﹙﹩ و ︨︀﹝︡اران 

﹆﹢﹇﹩ ︋︀درد︨️ دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از︑︪﹊﹏ درروزو︨︀︻️ ﹝﹆︣ردر﹝﹏ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
 ا﹜︿ : د︨︐﹢رات ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :

 ٩٧/٩/٣٠﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ️﹋︫︣ ︣د﹊﹚﹝︻ ︧ــ︀︋︣س ︫ــ︣﹋️ در︭︠﹢ص︣ه ،︋︀زر︨ــ﹫﹟ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︡﹞ ️﹫﹨ ︤ارش﹎ ﹤١. ارا 
                                  ٩٧/٩/٣٠﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل ︣ای︨  ــ︣﹋️︋  ــ﹢د وز︀ن)︫  ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ (︑︣از﹡︀﹝﹥ و︧ــ︀ب︨   ︮︉﹢︭︑︣ر︨ــ﹩ و  ︋.٢ *
︣دا︠️  ︣ر︨﹩ و︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︭︠﹢ص︎   ︋.۴️﹋︣  ︫﹤﹡︀﹫﹛︀ ﹢د︨  ︣ر︨﹩ و︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در︭︠﹢ص ﹡﹢ه ︑﹆︧﹫﹛︨   ︋.٣*
︀زرس  ︋﹤﹝︤﹛ا ﹅ ︣ی در︭︠ــ﹢ص﹫﹎ ﹜﹫﹝︭︑︣ر︨ــ﹩ و ــ︣﹋۵️.︋  ︎ــ︀داش ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه،﹝︡︣︻︀﹝﹏ و﹋︀ر﹋﹠︀ن︫ 

۶.ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨﹫﹟ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ و︑︺﹫﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋︀زرس٧. ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س٨ .︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج 
آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ب) د︨︐﹢رات ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده : ١. ︋︣ر︨﹩ و︑︭﹢︉ ﹡﹆﹏ وا﹡︐﹆︀ل ︨︀م

﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

/ع
۹۸
۲۰
۰۷

ع ۹
۸۲
۰۰
۰

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖ــ︀م ا﹝ــ﹢ر اــ︀ب و ذ﹨︀ب 
︎︨︣ــ﹠﹏ ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫ــ︐﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه 

را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋ــ﹥ ︋︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ 
 ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢١، ︑︀ ارا
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡، ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٣٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
︋﹥ ︧ــ︀︋︡اری ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫ــ︐﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 

﹝︪︡- ا﹡︐︀ی ︠﹫︀︋︀ن ︨﹠︀︋︀د ﹎︣دد.
٩٨/٢/٢۵ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٢/٢٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/٧
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٣/٩ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑ ﹟﹀﹚︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
/عروابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

۹۸
۰۱
۹۷
۲

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

.︡︀﹝﹡ 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

آگهى مناقصه
 ﹅︣︵از ﹏︭︀ت ذ︡ی ︫﹊︣ ︋﹥ ︫︣ح ﹝︪ــ﹠ ︧ــ︐﹥︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︋  ︣︡ ﹋﹫︧ــ﹥ ﹐﹝﹫﹠️ و︎   ︠﹤ شـركت قند چناران در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 
                                          ️︀ــ️ ﹁︣م ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︨ــ﹁︀در ️︗ ﹩ــ﹎درج آ ــــ︀ن ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ۵روز از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞.︡︀﹝﹡ ︭ــ﹥ ا﹇ــ︡ام﹇︀﹠﹞
︀ً ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س     ۴۶١٢۶٨١۴-٠۵١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.︫︣﹋️ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️. ﹠﹝︲.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.chenaransugar.com

١- ︑︺︡اد٢۶٠،٠٠٠ ︑︐﹥ ﹋﹫︧﹥ ︎﹙﹩ ︎︣و︎﹫﹙﹟ ﹐﹝﹫﹠️ ︋﹥ وزن ۵± ١۴٠﹎︣﹝﹩ ︋︀ ︋︀﹁️ ﹁︪︣ده درا︋︺︀د ٩٠×۶٠ ︨︀﹡︐﹫﹞︐︣ و ر﹡﹌ رو︫﹟ ︋︀ دو︠︐﹩ 
﹋﹥ ﹋︀﹝﹑ ﹡ دو︠️ ︫︡ه ﹇﹀﹏ ︫︡ه و ︋︣ا︐﹩ ︋︀ز﹡﹍︣دد، درب ﹋﹫︧﹥ ︋︭﹢رت ز﹍︤اگ و ︋︣ش ︋︣﹇﹩ ︋︀︫︡ و﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ ار︨︀ل ﹎︣دد.

٢- ︑︺﹫﹫﹟ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ︫﹊︣ در ﹋﹫︧﹥ ۵٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹎︣﹝﹩
شركت سهامى قند چناران

/ع
۹۸
۲۰
۰۶

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹡﹢︋️ دوم
︭﹢رت ا︗︀ره  ــ︀ل︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝ــ﹢ارد ز︣ را از ︵︣ــ﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار
(︡︡︖︑) ٢٠ ﹜︀﹇ ا︋︐︡ای ﹩﹡﹢﹊︧﹞ ︡١- وا﹎︢اری وا

(︡︡︖︑) ︣داری ٢- وا︡﹨︀ی اداری – ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫ 
(︡︡︖︑) ﹩﹠﹫﹝︠ ︀م﹞٢١٢ - ٢٠٩ – ٢٢٢ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ︠﹫︀︋︀ن ا ︡٣- وا

(︡︡︖︑) ︪︣﹞︣ ﹫︀︋︀ن︠  ﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩︠   ︋-۵     (︡︡︖︑) ︣داری ﹞︀ره ٣︫  ︀ر﹋﹫﹠﹌︫   ︎-۴
(︡︡︖︑) ︣داری ︀﹡︧﹢ن ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫   ︎﹏︐﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ -۶

(︡︡︖︑) ۴ ﹜︀﹇ ︩︊﹡ ︀ری︖︑ ︡٨- وا       (︡︡︖︑) ︣︋︣ی﹁︀︧﹞ ﹤﹡︀︀︎ ︀ی ︑︖︀ری﹨︡٧- وا
(︡︡︖︑) ︡﹠﹝︫﹢﹨ ١٠- وا﹎︢اری ﹋︀رت ︎︀رک         (︡︡︖︑) ︕﹫︧︋ ٩- ﹋︀﹁﹩ ︫︀پ ︎︀رک

١١- وا﹎︢اری وا︡ ﹝︧﹊﹢﹡﹩- اداری ︵︊﹆﹥ ﹁﹢﹇︀﹡﹩ ﹡︊︩ ا﹝︀م ٨
١٢- ︑︀﹋︧﹩ ︋﹫︧﹫﹛ ١٣٣        ١٣- ز﹝﹫﹟ ﹝︭﹢ر وا﹇︹ در ︋﹢﹜﹢ار ﹋﹞︀ل ا﹜﹞﹙﹉ ۴١

︫︣ ︴︨ و ﹟١۵- ︋﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹝﹫︀د       ﹩﹞﹑︾ ︫︡ ︣ی ﹝﹫︡ان︫ ن﹢︤﹢﹚︑ -١۴
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:   ١- در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٢٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ٩٨/٣/٧ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٣/١١ ︣ روز︫  ︭︻ ١٨ ️ ︻︀ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︀﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️. ۶-︋   ︎️ ﹝﹫﹇ -۵

٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣داری ︋︀ ︑﹙﹀﹟ 
︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۱
۶۸
۹

/ع
۹۸
۰۱
۶۹
۰

آگهى مناقصه نوبت دوم
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏و وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ ︡︣︠ ﹤︋ ️︊︧﹡ ︣داری ﹋︀︫﹞︣ در ﹡︷︣ دارد︫

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام
(︡︡︖︑) ︣﹝︫︀﹋ ︤رگ ١- ︻﹞﹙﹫︀ت ︻﹞︣ا﹡﹩ د﹢ار ﹫﹠﹩ ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای︋ 

(︡︡︖︑) ﹩﹊﹫﹁٢- ︻﹞﹙﹫︀ت ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︣ا
٣- ︑︀﹝﹫﹟، ﹡﹍︡اری و آ︋﹫︀ری ﹁︱︀ی ︨︊︤ در ﹇︀﹜︉ ︎﹫﹞︀ن ب.

﹩︱︑︣﹞ ︡﹫ ︀رک ︗﹠﹍﹙﹩︨  ﹍﹡ ،﹟﹫﹞︀︑ -۴︡اری و آ︋﹫︀ری︎ 
۵- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو    ۶- ︑﹢ز︹ ﹁﹫︩ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ﹡﹢︨︀زی

٧- ︑﹢ز︹ ﹁﹫︩ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ︮﹠﹀﹩
︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن

٩٨/٣/٧ ️︀︽﹛ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/٢٨ ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.

۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٣/١١
︣داری  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.  ︋-٨

︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

دولت قانون افزايش حقوق كارمندان را واژگون اجرا مى كند   اقتصاد:رئيس فراكسيون نمايندگان واليى مجلس با انتقاد از عملكرد دولت در اجراى قانون افزايش حقوق گفت: دولت اين قانون را 
به صورت واژگون اجرا مى كند. حميدرضا حاجى بابايى گفت: دولت براساس روندى كه خودش اعتقاد دارد، حقوق كسانى را كه يك ميليون و 240 هزار تومان مى گيرند، 400 هزار تومان به عالوه 3,4 درصد اضافه 

كرده و كسى را كه 20 ميليون حقوق مى گيرد، 400 تومان به عالوه 16 درصد اضافه مى كند؛ يعنى 6 درصد باالتر از قانونى كه ما مصوب كرديم به حقوق اين افراد مى افزايد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
عضو كميسيون اقتصادى مجلس در گفت و گو با قدس:

احياى وزارت بازرگانى 
با تمام اسناد باالدستى مغايرت دارد

مينا افرازه: على اكبر كريمى، 
اقتصادى  كميســيون  عضــو 
مجلس گفــت: رئيس جمهــور علت 
مشكالت كشور را در ساختار و نهادهاى 
دولتى مى بيند، درحالى كه بخش كمى از 
مشــكالت اقتصــادى ناشــى از اثــر 
تحريم هاســت و بخش عمــده آن به 
ناكارآمدى و ســوء مديريت مديران برمى گردد. هدف و نتيجه تشــكيل وزارت 
بازرگانى با مفاد بند 16 سياست هاى اقتصاد مقاومتى و بند 10 سياست هاى كلى 
نظام درباره كوچك و چابك سازى دولت مغايرت دارد و برخالف اصل 75 قانون 

اساسى است.
نماينده مردم اراك در مجلس شــوراى اسالمى در گفت و گو با خبرنگار «قدس 
آنالين» درباره پيشــنهاد اخير رئيس جمهور مبنى بر تشــكيل دوباره وزارت 
بازرگانى، اظهارداشــت: ما در حوزه تنظيم بازار، كنترل قيمت ها و عرضه كاالها 
با مشكل مواجهيم و اين موضوع در ماه هاى اخير شدت گرفته است كه همين 
عوامل ســبب شــد دولت بار ديگر به صورت جدى طرح تفكيك وزارتخانه هاى 
صنعت و معدن و بازرگانى را مطرح كند. آقاى روحانى اعالم كرد، رفع مشكالت 

كنونى بدون تفكيك اين وزارتخانه ها مسير نخواهد شد.
على اكبر كريمى افزود: رئيس جمهور علت مشــكالت كشــور را در ساختار و 
نهادهاى دولتى مى بيند، درحالى كه بخش كمى از مشكالت اقتصادى ناشى از اثر 
تحريم هاست و بخش عمده آن به ناكارآمدى و سوء مديريت مديران برمى گردد. 
رئيس جمهور بايد به جاى اين اقدامات هزينه بر، بتواند حجم كار و وظايف را در 

يك وزارتخانه در حوزه صنعت و تجارت مديريت كند.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: زمانى در استان ها اداره كل بازرسى 
و نظارت بر قيمت وجود داشــت كه آن هم با بخش بازرگانى ادغام شــده و در 
ساختار كنونى و در حوزه بازرسى تنظيم بازار ضعف آن محسوس است. در دولت 
دوازدهم بيش از يك سال است كه معاونت بازرگانى تشكيل شده اما تاكنون اقدام 

خاصى صورت نگرفته است.
نماينده مردم اراك در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: اينكه برخى مدعى اند با 
تفكيك وزارتخانه ها همه مشكالت كشور حل خواهد شد، نوعى فرافكنى است 
و در واقع اين طرح با تمام اســناد باالدســتى مغايرت دارد. طرح احياى دوباره 
وزارت بازرگانى برخالف اصل 75 قانون اساســى است. همچنين هدف و نتيجه 
تشكيل چنين وزارتخانه اى با مفاد بند 16 سياست هاى اقتصاد مقاومتى و بند 
10 سياســت هاى كلى نظام درباره كوچك و چابك سازى دولت مغايرت دارد، 
درحالى كه رئيس جمهور بايد سياســت هاى كلى نظام در زمينه كوچك سازى 

دولت را پيگيرى كند.
وى اظهار داشــت: ادغام اين دو وزارتخانه كه در سال هاى پيش صورت گرفته 
هميشه موجب اختالفات و دعواهاى مستمر بين وزارت صنعت و معدن با وزارت 
بازرگانى بوده است. در وزارت صنعت و حوزه توليد همواره تأكيد و اصرار بر توليد 
كاالهاى مورد نياز داخلى است، درحالى كه وزارت بازرگانى اصرار به واردات كاال 

و مباحث تجارت دارد.

بانك مركزى طرح الزام رمزهاى يكبارمصرف را 
به تعويق انداخت

درحالى كه بنا بود از اول خرداد مشتريان بانكى براى عمليات هاى خريد از 
رمزهاى يكبارمصرف استفاده كنند، به دليل آماده نشدن زيرساخت هاى 
الزم، اجراى اين طــرح به تعويق افتاد. دليل بانك مركزى براى الزام بانك ها به 
استفاده از رمزهاى يكبارمصرف برقرارى امنيت بيشتر در معامالت غيركارتى مردم 
بود و كماكان هم به اين موضوع تأكيد دارد كه بانك ها بايد مشتريان پرريسك 

خود را به استفاده از رمزهاى يكبارمصرف تشويق كنند.

خبر

با تمام اسناد باالدستى مغايرت دارد

رنا
 اي

س:
عك

واعظى: اگر تفكيك صمت قطعى نشود، معاونت بازرگانى به جاى وزارت بازرگانى راه اندازى خواهد شد

وزارت زوركى! 
 اقتصــاد/ زهرا طوســى  محمــود واعظى، 
رئيس دفتر رئيس جمهور در حالى كه خواســتار 
تســريع در تصويب اليحه تفكيك وزارت صمت 
در مجلس شده اســت، تلويحاً اين موضوع را نيز 
به نمايندگان گوشزد كرده كه در صورت تصويب 
نشدن اين اليحه، به جاى وزارت بازرگانى، معاونت 
بازرگانى در رياست جمهورى تشكيل خواهد شد.

طرح احياى مجدد وزارت بازرگانى در حالى براى 
چهارمين بار در دســتور كار مجلس قرار گرفته 
كه نهادهاى كارشناس همواره مخالفت خود را با 

تفكيك اين وزارتخانه اعالم كرده اند.
با اين حال دولت حاضر نيســت ماشين پيگيرى 
خود را براى احياى وزارت بازرگانى خاموش كند 
و بى توجه به هشــدار كارشناســان، در اين جاده 
مى راند و در عيــن حال راه هاى جايگزينى را نيز 
براى به كرســى نشــاندن حرف خود در زمينه 
ضــرورت تعيين متولى براى تنظيــم بازار دنبال 

مى كند.
واعظى در تشريح نقشه راهى كه دولت قرار است 
بر اســاس آن در ميدان جنگ اقتصادى پيش رو 
حركت كند، گفته اســت: بر اساس طرحى كه به 
رئيس جمهورى ارائه شده، دولت مى خواهد نهادى 

بازرگانى رياست جمهورى ايجاد  باعنوان معاونت 
كند. طبق اين پيشنهاد بخشى از اين معاونت در 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت و بخش ديگر در 
وزارت جهاد كشاورزى است كه زير نظر معاونت 

جديد جمع شده و بازار را اداره خواهد كرد! 
براساس آمارها، دولت فقط در نيمه نخست امسال 
18ميليارد دالر ارز ترجيحى براى واردات كاالهاى 
اساسى، دارو و ديگر كاالهاى گروه يك اختصاص 
داده تا ثبات بازارهاى داخلى حفظ شــود، اما در 
عمل، مصرف كنندگان اغلــب اين كاالها مجبور 
شــده اند قيمت گذارى بازار بر مبنــاى دالر آزاد 
را بپذيرند تا ســود كالنى به جيب رانت خواران و 

واسطه هاى خاص سرازير شود. 
كارشناســان جــدا از انتقادهاى جــدى كه به 
سياست هاى يارانه اى ارزى دولت دارند، دليل اصلى 
ناكامى سياســت دولت در تنظيم بازار كاالهاى 
اساسى را ناتوانى نظارت دقيق بر واردات و ناتوانى 
مديريتــى در توزيع و فروش اين كاالها مى دانند. 
ولى دولــت مى خواهد از ايــن آب گل آلود ماهى 
خودش را صيد كند و در اين مسير همه مشكالت 
موجود در بازار، از گوشت كيلويى 120 هزار تومان 
تا پرايد 50 ميليونى را به نبودن وزارتخانه مستقل 

بازرگانى گره مى زند. رئيس جمهور هم  قاطعانه 
پشــت تريبون اعالم مى كند، مشكل تنظيم بازار 
بدون وزارت بازرگانى حل نمى شــود. اين بيانگر 
رويكردى است كه نشان مى دهد روحانى  بيشتر از 
اينكه به راهبردها، سياست ها و جايگاه هاى مسئول 
در هماهنگى ها اهميت بدهد و در انتخاب مديران 
شايسته كه بتواند اين حجم كار را در يك وزارتخانه 
در حوزه صنعت و تجارت توليت و سرپرستى كند 
دقت داشته باشد، نگاهش به ساختار است و انتظار 
دارد از يك اصالح ساختارى نتايج موردنظرش را 

بگيرد.
اين در حالى اســت كه بررسى هاى كارشناسى و 
همچنين مطالعه موردى ساير كشورها نيز نشان 
 مى دهد ايجاد يك نهاد تصميم گير مســتقل در 
حوزه بازرگانى بدون توجه به بخش توليد به نفع 
صنايع و ساير بخش هاى توليدى نيست و در همه 
اين كشورها سياســت گذارى ها به گونه اى است 
كه بخش بازرگانى در خدمت تقويت بخش هاى 

صنعتى و كشاورزى قرار مى گيرد. 
به هر حال دولت به جاى پذيرش ضعف مديريتى، 
با دســت زدن به يك ابتكار جديد تالش مى كند 
خواســته خود را بدون تفكيك وزارت صمت، با 

ايجاد يك معاونت جديد در حوزه بازرگانى عملى 
كند تا به گفته مسعود اسدى، عضو شوراى مركزى 

خانه كشاورز، بهشت واردكنندگان احيا شود.

 داليل مخالفت با ايجاد وزارت بازرگانى
قانون برنامه پنج ســاله پنجم توسعه اقتصادى، 
اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسالمى ايران براى 
كوچك سازى اندازه دولت، اقدام به ادغام كرد حال 
بدون كار كارشناسى تفكيك دوباره وزارتخانه در 

دستور كار قرار گرفته است.
مالزمت بيــن توليد و توزيــع و هماهنگى بين 

سياســت ها و خط مشــى هاى صنعت و معدن و 
بخش بازرگانى با تشكيل مجدد وزارت بازرگانى بار 
ديگر مختل خواهد شد. تفكيك، متضمن بار مالى 
خواهد بود و با توجه به اينكه اين تفكيك در قالب 
طرح اســت نه اليحه، مغاير اصل هفتاد و پنجم 
قانون اساســى است. به لحاظ توسعه تشكيالتى، 
مغاير بند الف ماده 28 قانون برنامه پنج ساله ششم 
توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى 
اسالمى ايران است.مهندسى مجدد ساختار دولت 
بايد با بررســى هاى كارشناسى به صورت كلى و 

يك جا انجام شود و كارهاى پراكنده انجام نشود.

خبر كوتاه

نود اقتصادى: محمــود بهمنى، رئيس كل 
اســبق بانك مركزى گفت: ما از اينستكس 

نتيجه خاصى نمى گيريم. 
آن ها اين سامانه را ايجاد كردند تا ما را رصد 
كنند و تمام جزئيات فعاليت هاى كشــور در 
تأمين كاالهاى اساســى را در اختيار داشته 

باشند. 
ما مى توانيم بسيارى از نيازهايمان را از طريق 
پيمان هاى پولى چندجانبه با همسايه هايمان 
تأمين كنيم. چه ضرورتى دارد كاالى مورد نياز 

ما حتماً محصول اروپا باشد؟

رئيس كل اسبق بانك مركزى:

اينستكس 
نتيجه اى براى ما ندارد

نود اقتصادى: وحيد شقاقى شهرى اقتصاددان 
و عضو هيئت علمى دانشــگاه خوارزمى گفت: 
آمارهاى اخير نشان مى دهد كه در سال گذشته 
تقريبــاً 23 ميليــارد دالر ارز 4200 تومانى در 
كشور توزيع شــده است كه 13.5 ميليارد دالر 
آن براى كاالهاى اساســى بوده اســت و بنده 
هنوز متوجه نشده ام كه آن 9 ميليارد دالر ديگر 
براى چه منظورى بوده است. عمال در حوزه ارز 
4200 تومانى با جعبه ســياهى روبه ور هستيم 
كه گزارش هاى بانك مركزى نيز به ابهامات اين 

موضوع مى افزايد.

يك اقتصاددان :

در مورد ارز 4200 تومانى با 
يك جعبه سياه مواجه هستيم

مهر: عضو كميســيون شــوراها و سياست 
داخلــى مجلس گفت: در صورتى كه قانون 
هدفمندى يارانه ها به صــورت دقيق اجرا 
شــود به هر نفر ايرانى ماهانه 600 تا 800 
هزار تومان يارانه تعلق مى گيرد و مردم نيز 

با آن مخالفتى نخواهند كرد.
عليرضا بيگى، عضو كميســيون شــوراها و 
سياســت داخلى مجلس تصريح كرد: دولت 
براى مردم نسخه اى نمى پيچد، بلكه درصدد 
است با آزادســازى قيمت ها، كسرى بودجه 

خود را جبران كند و اقتصاد را از بين ببرد.

عضو كميسيون شوراها:

يارانه واقعى 
800 هزار تومان است

باشــگاه خبرنگاران : رئيس بانك مركزى 
گفت: عده اى خواستند پس از تصميم ايران 
در خصوص برجام كه هفته پيش اعالم شد، 

نرخ ارز را باال ببرند، ولى نتوانستند.
عبدالناصر همتــى ادامه داد: روزى شــايعه 
مى كنند قرار اســت جنگ يا مذاكره شود و 
عده اى از اين فرصت ها اســتفاده مى كنند تا 

نرخ را باال و پايين كنند. 
وى تصريح كرد: تأكيد دارم كه مردم روى ارز 
سرمايه گذارى نكنند و نرخ موجود، نرخ مدنظر 

ما نيست.

 رئيس بانك مركزى:

تالش كردند نرخ ارز را 
باال ببرند  ولى نتوانستند

خبر آنالين: محمد اســالمى، وزيــر راه و 
شهرســازى گفت: اصالحيه اى را با مجلس 
شــوراى اســالمى پيگيرى مى كنيم كه در 
صورت تصويب، چنانچه ســقف اجاره بهاى 
مسكن رعايت شود، مشمول معافيت مالياتى 
شــود، در غير اين صورت دريافت ماليات به 
صورت تصاعــدى افزايش مى يابد. نكته مهم 
اين اصالحيه اين است كه كار اثربخشى براى 
مستأجران انجام مى شــود. وى افزود: براى 
اتصال سامانه مالياتى آن نيز اقداماتى را انجام 

داديم.

وزير راه و شهرسازى خبر داد

ماليات تصاعدى براى 
اجاره بهاى بيشتر از سقف
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︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ ︎︣اــ︡ ︑﹫ــ︌ ︗﹩ ︑﹩ 
ا﹊ــ︦ آی ﹝ــ︡ل١٣٨٣ ︋ــ﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی - 
رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر٠٠۶۶٠١٧٣و︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩

S1412283203359 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ١۴س٧١٢-۵۴ 
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۱
۹۹
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ د﹁︐︣ ﹝﹠︨︡ــ﹩ اــ﹟ ︗︀﹡︉ ﹝︭︴﹀﹩ 
دل آرام ا﹞ــ︡ی ﹁︣ز﹡ــ︡  ﹝﹞ــ︡ ︻﹙ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ٠٧٣١٧۵٧٣١٩ ︫ــ﹞︀ره ﹝︖﹢ز ︎︣وا﹡ــ﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ 
٠٠٠۵۴٣١٠٠۶٨٩-١٩-﹞ ۵﹏ ︮︡ور ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۱
۲۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︡﹫﹀ ﹫﹊︀ن ﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌︨   ︎️ ﹢دروی وا﹡  ︠︤ ــ︊ ︋︣گ︨ 
︣ان  ︫ــ﹫︣ی رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۵۶ن٩٣ ا
ــ﹩  ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 118P0142195 و ︫ــ﹞︀ره ︫︨︀
 ﹩﹛ا ﹩﹡︀﹝︀ز ر﹠﹚﹎ ️ ﹫﹊﹛︀ ﹞ ﹤  ︋NAAA36AA5EG723362

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۱
۹۹
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮ــ﹏ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ (︋︣گ ︨ــ︊︤) 
و﹋︀رت ︠ــ﹢درو و ﹋︀رت ︨ــ﹢︠️  وا﹡ــ️ دو ﹋︀︋﹫﹟ ︎︀ژن  
︑﹫ــ︌ ٢٫۴.︗ــ﹩.دی ︋﹥ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ﹝ــ︡ل ١٣٨١ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر z ٢۴٢٢۴٣۴١ M و  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩  
٨١٠٠۴٣٧ و ︋﹥ ︫﹞︀ره ︎﹑ک ٧٧٩ ب ۶٧  ا︣ان ١٩﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡.

/ع
۹۸
۲۰
۰۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨︊︤︠﹢دروی ︨﹢اری ︎﹩ ﹋﹩ آی ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٢ اــ︣ان  ٧۶٩ د ٣۵ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
  PSV68I5069901   : ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  M131734239  و︫ 
﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی ﹝︧ــ﹟ د﹐﹋﹥ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۸
۲۰
۱۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹞﹠︡ ﹝︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌ آ︋﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉  ﹢دروی︨   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧١٨ط۵١ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
NAACJ1JC4- ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   14790060180

CF105498 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞ــ﹢د ︮︀د﹇﹩ ︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د 
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۰۳
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︗﹉  S5 ︋﹥ ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣۶ اــ︣ان  ٣١٢ و ٨۵ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
                   ﹩︀︀︨ــ﹠︫ ︫ــ﹞︀ره  HFC4GA3,1DF3033786و 
 ︡﹝﹞ ﹤ــ﹅ ︋ــ﹚︺︐﹞ (VIN) :NAKSH7310FB110831
ر︲︀ ﹨︀︫ــ﹛ ز﹨﹩  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۲
۰۳
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︉﹡︀︖﹠ا︮﹏ ﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ را﹡﹠︡ه ︋﹥ ﹡ــ︀م ا
﹁︣ــ︡ون ﹁﹫﹙ــ﹩ ﹁︣ز﹡︡ ︧ــ﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره ﹋︀رت 
١٢۵٩٠٧١︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ١۵۵۵ و ︋ــ﹥ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶١۶٩۶٩۶٨٩٣ ﹝︐﹢﹜︡ ١٣۴۵﹝﹀﹆﹢د 

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۲۰
۰۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ را﹨﹢ر ﹝﹢︑﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ روان ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ 
﹇︣﹝︤ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٢۶۵۵١/٧۶٣ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NEK***200E8907511 ﹩︨︀︫ 31001559 و ︫﹞︀ره
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ر︲︀ ︨ــ︣﹎︤ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۲۰
۱۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︨ــ︍﹠︡ ︎﹩ ﹋﹩ ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ 
ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی رو︫ــ﹟ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 M13 1791067 ︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر۶۶٢و۵٣ ا
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ PSV6815071085 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ 
﹝︣︑︱ــ﹩ ︵ــ︀ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۲
۰۳
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ️﹋︣ ﹊︧ــ︐﹥︫  ــ﹟ و ﹝︀︨ــ﹥︫  ︣داری︫  ︣ه︋  ︎︣وا﹡﹥︋ 
ــ﹞︀ره ︔︊︐﹩ ١٣٢ و ︑︀︨ــ﹫︦  ــ﹥︫   ︋︣︣ا﹡︪ــــ﹢ن ا︐︋
 ︹︀﹠︮ ︣ه ︋︣داری ٣٣٧٠ وزارت︋ ١٢٢٢٩ ︋﹥ ︫﹞︀ره
︋﹠︀م ︫ــ︣﹋️ ︋︐﹢ن ا︣ا﹡︪ــ︣ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۲
۰۴
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹞︀ره ︎﹠︕ ﹋﹫︀ن ︨﹀︣ ︎︀︨︀ر﹎︀د ﹝︣ان
 ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٧۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٨۶٣٨۴٨

 ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۵,١۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - آ﹇︀ی ︗﹢اد ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
۴۴٩٠٢۶۶٢٩۴ ︋ــ︀ ︎︣دا︠ــ️ ﹝︊﹙︼ ٢٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫ــ︣﹋️ در ز﹝︣ه ︫ــ︣﹋︀ء ﹇︣ار﹎︣﹁ــ️ - آ﹇︀ی ﹝︡ی ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٠٢١٠٢۵٩٧۵ ︋ــ︀ ︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ٢٠٠٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹠︡وق ︫ــ︣﹋️ در ز﹝︣ه ︫ــ︣﹋︀ ﹇︣ار﹎︣﹁️ در﹡︐﹫︖﹥ :︨ــ︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١۴٠٠٠٠٠ 
 ︩﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ و ا﹝︱︀ ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︀ ︋︺︡ ازا﹁︤او﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ درا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ︫ــ︡. ﹝﹫︤ان ︨ــ ️﹁︀ ︩︀ل ا﹁︤ا︀ل ︋﹥ ١٨٠٠٠٠٠ رر
﹞︀ره   ︫﹤  ︋﹩﹊﹚﹞ ﹟︧ ﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ - آ﹇︀یــ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶٣۴٩٧٣٧٩٩٧ دارای ۵٠٠٠٠٠ ر︀ل︨   ︫﹤  ︋﹩﹍﹫  ︋﹩︗︀ ︀︲︡ر﹝﹞ آ﹇︀ی - :﹤︀﹞︨︣ــ
 ﹜︨ ︀ل︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٠١١۶١٣۶١ دارای ٢٠٠٠٠٠ ر﹝︫ــ ﹤︋ ﹩﹍﹫︋ ﹩︗︀ ︀ب﹛ ا﹜︪ــ︣﹋﹥ - آ﹇︀ی ︫ــ︀ل ︨ــ۴۵٢٩٧٠١٢١٢ دارای ۵٠٠٠٠٠ ر ﹩﹚﹞
ا﹜︪︣﹋﹥ - آ﹇︀ی ︗﹢اد ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۴٩٠٢۶۶٢٩۴ دارای ٢٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ - آ﹇︀ی ﹝︡ی ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٠٢١٠٢۵٩٧۵ دارای ٢٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ - ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ه ﹝﹙﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٢٩٨٧۶٨٠٢ دارای ١٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ - ︠︀﹡﹛ 

︎︨︣︐﹢ ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۴٩٠٢۵٣۵٣٢. دارای ١٠٠٠٠٠ ر︀ل ︨﹛ ا﹜︪︣﹋﹥ 
رو﹡﹢︫️ - اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ا﹑م ︋︀ز﹎︪️ ︋︪﹞︀ره ٨٣,٩۵٣٢ ﹝﹢رخ ٢١,١٣٩۶,۵ ︗️ ا︵﹑ع . 

اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹝︣ان ︾︣ب (۴۶٧٨٠٧)

/ع
۹۸
۰۱
۹۸
۷

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝︧︀﹁︣︋︣ی ︫﹞︀ره ︎﹠︕ ﹋﹫︀ن ︨﹀︣ ︎︀︨︀ر﹎︀د ﹝︣ان ︫︣﹋️ ︋︀ ﹝︧﹢﹜﹫️ ﹝︡ود ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٧۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٨۶٣٨۴٨
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋︀ ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۵,١۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -ا︻︱︀ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ︨﹞️ ا﹡︀ ︋﹥ ﹝︡ت ﹡︀﹝︡ود ︋︪︣ح ذ﹏ ا﹡︐︀ب 
 ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶٣۴٩٧٣٧٩٩٧︋   ︫﹤  ︋﹩﹍﹫  ︋﹩︗︀ ︀︲︡ر﹝﹞ ︣ه - آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ــ﹞️ ر  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٢٩٧٠١٢١٢︋   ︫﹤ ﹎︣د︡﹡︡: - آ﹇︀ی ︧ــ﹟ ﹝﹙﹊﹩︋ 
︨︣ــ︐﹢ ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره  ــ︀ب ︀︗﹩ ︋﹫﹍﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٠١١۶١٣۶١ ︋︧ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه - ︠︀﹡﹛︎  ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه - آ﹇︀ی︫ 
﹝﹙﹩ ۴۴٩٠٢۵٣۵٣٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ه ﹝﹙﹊﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٢٩٨٧۶٨٠٢ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه -٢ ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و

 ️﹋︫︣︣﹞︀ ﹫﹍﹩ ﹨﹞︣اه︋   ︋﹩︗︀ ︀ب ﹫﹍﹩ ︀آ﹇︀ی︫   ︋﹩︗︀ ︀ا﹝︱︀ ﹝﹠﹀︣د آ﹇︀ی ︗﹢اد ︀دارو﹝﹊︀︑︊︀ت ︻︀دی اداری︋  ︣ات و اوراق︋   ︋﹤︐﹀  ︨﹉ ﹏﹫︊﹇ از ️﹋︣  ︑︺︡ آور︫ 
﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. -٣ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡.

 رو﹡﹢︫️ - اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ا﹑م ︋︀ز﹎︪️ ︋︪﹞︀ره ٨٣,٩۵٣٢ ﹝﹢رخ ٢١,١٣٩۶,۵ ︗️ ا︵﹑ع . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا﹑م ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹝︣ان ︾︣ب (۴۶٧٨٠٨)

/ع
۹۸
۰۱
۹۸
۸

آ﹎﹩ د︻﹢ت از ︋︧︐︀﹡﹊︀ران ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ 
︎︨︣﹠﹏ ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫︐﹩ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ 
﹝︪︡ (در︀ل ︑︭﹀﹫﹥ ) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٧٩٨ و 

︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٠۴٣٧ (﹡﹢︋️ ︨﹢م) 
در ا︗︣ای ﹝︀ده ٢٢۵ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت از ﹋﹙﹫﹥ ︋︧︐︀﹡﹊︀ران 
︡ا︫ــ︐﹩  ︨︣ــ﹠﹏ ﹝︺︀و﹡️︋  ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡ــ﹩ ﹝︧ــ﹊﹟︎ 
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٧٩٨ 
︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ﹝ــ︡ارک  د︻ــ﹢ت ﹝ــ﹩ ﹎ــ︣دد ︑ــ︀︋ 
︫﹠︀︨ــ ﹩︀︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝ــ︡ت ۶ ﹝ــ︀ه از ︑︀ر او﹜﹫﹟ 
آ﹎﹩ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝﹏ ︑︭﹀﹫﹥ وا﹇︹ در: ا﹡︐︀ی ︨﹠︀︋︀د 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡ا︫️ ا︨︐︀ن︋ ︤﹋︣﹞

/ع
۹۷
۱۶
۱۱
۸

 ️﹋︫︣ ﹩﹑︵ ا﹡︐﹆︀﹜﹩ ︫︣﹋️ ︑︀ر﹡﹞︀ی ﹩﹎آ
︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٠۶٢۶٩

 ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹡︀﹝ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢٧,٩٨,٢۶۶ ﹝﹢ر︠ــ﹥ 
﹝﹢︨︧ــ︀ت                        و   ︀︐﹋︫︣ــ ︔︊ــ️  اداره   ٩٨,١,٢۴
︾﹫︣ ︑︖︀ری ﹝︪ــ︡ و ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,١۶ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ 
از واــ︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ وا︡ ︔︊︐ــ﹩ ︑︣ان ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩ ︑︣ان ، ︻︊︀س آ︋︀د، ﹇︀﹛ ﹝﹆︀م ﹁︣ا﹨︀﹡﹩ 
، ︠﹫︀︋ــ︀ن ︀رم ، ︎﹑ک ١٢ ، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ١٩ ، ︵︊﹆﹥ 
︨﹢م ، وا︡ ١١ ﹋︡ ︎︧︐﹩١۵٨۶٨٣٣٩٣٧ ا﹡︐﹆︀ل 
︀﹁ــ️ و در ا﹟ اداره ︑️ ︫ــ﹞︀ره ۵۴٠١٨٢ ︋﹥ 

︔︊️ ر︨﹫︡ 
 ︀︐﹋︫︣ ️︊︔ ︨︀ز﹝︀ن ︔︊️ ا︨﹠︀دوا﹝﹑ک ﹋︪﹢ر اداره

و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︑︣ان (۴۶٩١۴٧)

/ع
۹۸
۲۰
۰۸

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
     آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ٢٠۶/ع/٩٨ ﹜︽︀️ ٢٠٨/ع/٩٨
    و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ ﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ٢٠٩/ع/٩٨﹜︽︀️ ٢١١/ع/٩٨ ︋︀ 

 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
شـركت توزيع نيروى برق خراسـان جنوبى در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ ︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︃﹝﹫﹟ 
︋︣ق ︎︣وژه ﹨︀ و ︣︠︡ ﹋︀﹐ ︋﹥ ︫ــ︣ح ︗︡ول ذ﹏ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن ︫ــ︣﹋️ در 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ ︋︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر٩٨/٠٢/٢۴  ︋﹥ http://www.setadiran.ir️︀︨  ﹝︣ا︗︺﹥ 
و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ تنها از طريق سامانه تداركات الكترونيكى 

 .︡﹠︀﹝﹡ ٩٨/٠٣/٠٧  ︋︀ر﹎︢اری ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر دولت
الزم به ذكر اسـت اسناد تكميل شده ارزيابى كيفى براى رديف هاى 4-5-6 مى بايست حداكثر تا ساعت 13 مورخ 
98/03/04بصورت فيزيكى به دبيرخانه توزيع نيروى برق خراسـان جنوبى شركت تحويل گردد . در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز 
 ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره  ︑﹙﹀﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶اداره ﹇︣ارداد﹨︀ ︑﹞ــ︀س﹋ ﹤︋
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ا︗︣ای ︫︊﹊﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ دارای ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ در ر︫︐﹥ ﹡﹫︣و از 

︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︋︀︫﹠︡ . 

شرحشماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين    ضمانتنامه 
شركت در فرايند ارجاع 
كار  يا واريز نقدى (ريال)

تاريخ و ساعت 
افتتاح پاكات

محل افتتاح 
پاكات

خريد چراغ خيابانى 20 وات 206/ع/198
LED600/000/000

98/03/08
چهار شنبه
ساعت 13
خراسان (الف,ب)

جنوبى 
بيرجند، 

سايت ادارى
شركت توزيع 
نيروى برق 

خراسان 
جنوبى، 

سالن جلسات

300/000/000خريد انواع تير سيمانى207/ع/298

كابل آلومينيوم خود نگهدار208/ع/398
3*50+50+25+25600/000/000

تأمين روشنايى معابر مسكن مهر 209/ع/498
82/000/000بيرجند

98/03/09
پنجشنبه

 ساعت 13
(الف,ب,ج)

تأمين برق شهرك IT در 210/ع/598
180/000/000شهرستان بيرجند

211/ع/698
احداث شبكه فشار متوسط 

شهرك صنفى فاز 3 شهرستان 
بيرجند

100/000/000

روابط عمومى شركت توزيع نيروى  برق خراسان جنوبى

﹡﹢︋️ دوم



 جامعه/ اعظم طیرانی  در دو دهه اخیر 
تغییر در سبک زندگی، فرم های ارتباطی و نیز 
صنعتی شدن و افزایش مشغله های خانواده ها، 
سبب شــده است تعامالت و ارتباطات میان 
اعضای خانواده با یکدیگر کاهش یابد، چنانکه 
بر اساس ادعای کارشناسان میانگین گفت و گو 
در خانواده های ایرانی ۱۵ دقیقه و با کودکان 

حدود 22 دقیقه در روز است.

 نیاز اساسی بشر به تعامل 
دکتر احمد ایزدی، روان شناس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه شــهید بهشتی ضمن تأیید 
میزان کاهش گفت وگو میان اعضای خانواده، 
می گویــد: یکی از تبعــات طبیعی زندگی 
اجتماعی انســان ها، »تعارض« است. معموالً 
مدیران با کارکنان، شریکان با یکدیگر، والدین 
با فرزندان، همســران با یکدیگر و حاکمان 
با مردم تعارض دارند. منابــع و فراوانی این 
تعارض ها در بین تمام انســان ها یک اندازه 
نیست، اما هیچ رابطه انسانی نیست که کاماًل 

از تعارض مبرا باشد. 
دکتــر ایزدی ادامه می دهــد: وجود تعارض 
در روابــط بین افــراد دارای دالیل متعددی 
اســت که یکی از مهم ترین آن ها به ماهیت 
و درون انسان ها برمی گردد و آن چیزی جز 
توانایی درک و تفسیر پدیده ها توسط آن ها 
نیست. برای مدیریت تعارضی ناشی از نظام 
ادراکی، انسان ها فقط و فقط باید یاد بگیرند 
درخصوص موضوع مورد اختالف با یکدیگر 

گفت و گو کنند.

 توهم و اعتماد به نفس 
به اعتقاد این روان شناس گفت و گوی اصولی 
درباره موضــوع تعارض می تواند به مدیریت 
تعارض بین افراد اعــم از والدین با کودکان، 
همســران با یکدیگر، همــکاران و... کمک 
کند، بویژه تعارض بین همسران با یکدیگر 
و همچنین فرزندانشان، چرا که سخن گفته 
نشده می تواند درون ذهن فرد جوالن دهد و 
زمینه اختالالتی نظیر پرخاشگری، افسردگی 
و اســترس های مداوم را فراهم کند. توهم و 
اعتماد به نفس کاذب نیز از جمله ویژگی هایی 
است که افراد با این صفت، مستبد و زورگو 
می شوند و شرایط وقتی سخت می شود که این 
افراد صاحب فرزند باشند، چرا که با مستبد و 
زورگو بودن، شرایط تعامل فرزندانشان با آن ها 

دشوار خواهد شد. دکتر ایزدی می افزاید: یکی 
از این ویژگی های شخصیتی توهم و اعتماد به 
نفس است. خودشناسی رمز زندگی با کیفیت 
است. اما والدینی که از خود شناخت درستی 
ندارند، معموالً دچار »ترس« می شوند. ترس از 
خودی که مدام با او در حال زیستن است، اما 
شــناختی از او ندارد. این ترس وقتی با سایر 
صفات شخصیتی آن ها ترکیب می شود، دو 
واکنش کامالً متضاد یعنی انزوا و توهم را در 
آن ها به وجود می آورد که موجب می شــود 
همیشــه فاصله خود را با فرزندانشان حفظ 

کنند و کمتر با آن ها در تعامل باشند.

 والدینی که کمال گرا هستند
این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه 
برخی والدین نیز ممکن است دارای ویژگی 
شخصیتی کمال گرا باشــند، ادامه می دهد: 
کمال گرایــی در صورتی کــه گام به گام و 
با توجه به محدودیت ها باشــد، پسندیده و 
مثبت است. افراد دارای این ویژگی شخصیتی 
بدون توجه به واقعیت هــا، در دنیای ذهنی 
خود عالمی ســاخته و قصد رساندن خود و 
دیگران به آن را دارند. این افراد بیشــتر در 
دنیای آرمانی خود زندگی می کنند و چندان 
با واقعیت های زندگی کاری ندارند، بر همین 
اســاس چندان اهل گفت و گو نیستند و به 
اصطالح مرغ آن ها یک پا دارد یعنی به ندرت 

پای صحبت فرزندانشان می نشینند. 
به گفته دکتــر ایزدی یک شــکل دیگر از 
کمال گرایــان افرادی هســتند که به جای 
پذیرش نداشته های خود در حوزه استعداد 
و توانایی هــا، با آن ها می جنگنــد. این ها با 
تحقیر دیگران بویژه فرزندانشان درصدد التیام 

بخشــی به نقصی هستند که در درون خود 
کشف کرده اند.

 
 تله ذهن

وی می افزاید: دسته سوم این قبیل والدین، 
افرادی هستند که در تله ذهن خود گرفتارند. 
تله ذهن، صفتی اســت که بیشتر در افراد 
باهوش دیده می شــود. این افــراد باهوش 
تصــور می کنند که چون باهوش هســتند 
و سخت ترین مســائل ریاضی یا فیزیک را 
براحتــی حل می کنند و یا چون با یک رتبه 
تک رقمی در دانشــگاهی خــوب پذیرفته 
شده اند، پس همه چیز را بهتر از دیگران بویژه 
همسر و فرزندانشان درک می کنند. افتادن 
در این دام ذهنی موجب می شــود تا گوش 
این افراد برای پذیرش تفسیر و نگاه دیگران 
به مسائل بسته شود و شریک مناسبی برای 

گفت و گو نباشند.

 خودخواهان ادراکی 
دکتر ایزدی در خصوص والدین دارای ویژگی 
شــخصیتی خودخواه ادراکی می گوید: این 
افراد کســانی هستند که معتقدند پدیده ها، 
مسائل و موضوعات فقط یک تفسیر و تحلیل 
دارند و آن هم تحلیل و تفســیر آن هاست. 
شاید این صفت را بیشتر بتوان در افرادی که 
سال های سال در زمینه ای کار کرده و کسب 
تجربه دارند، مشاهده کرد. اما برای یک پدر 
و یا مادر ویژگی شخصیتی مناسبی نیست، 
چرا که شرایط جامعه و افراد هر روز نسبت 
به قبل تغییر می کند و شخصیت افراد نیز با 
هم متفاوت است؛ بنابراین آن ها نمی توانند 
نسخه ای را که سال ها پیش تجربه کرده اند 

برای فرزندان خــود بپیچند و تجربه آن ها 
نباید مانع گفت وگو با فرزندانشان شود.

 اثر بخشی تعامل والدین و فرزندان 
این روان شــناس با اشاره به اینکه گفت و گو 
با جر و بحث، مناقشــه، جــدل و نظایر آن 
متفاوت اســت، می گویــد: هدف گفت و گو 
تالش برای نزدیک کردن فهم ها و تفسیر دو 
طرف تعامل از یک موضوع است و هر اقدامی 

که درصدد تخریب، مقصریابی، 
محکوم ســازی و نظیــر آن ها 
باشد موجب دور شدن طرفین 
از مفهوم گفت و گو می شــود؛ 
بنابرایــن عالوه بر شــنونده، 
اثربخشی گفت و گو به گوینده 
و اصول و قواعدی که او هنگام 
ارسال پیام باید مورد توجه قرار 
دهد نیز، بستگی دارد. به همین 
دلیل گفت و گو را باید با عبارت 
مثبتی مانند ســالم آغاز کرد 
و سپس به بیان ایراد، ضعف، 
گالیه و نظایر آن پرداخت و در 
پایــان نیز باید با پیامی که بر 
امیدواری و امکان تغییر اشاره 

دارد، ارسال پیام را به پایان رساند. همچنین 
یــک اصل مهم در ارســال پیــام، اصل » 
محدودیت « اســت. بر این اساس نباید در 
ارسال پیام پای افراد دیگر و موضوعاتی غیر 
از موضوع مورد گفت و گو به میان کشیده 
شود، چرا که بی توجهی به این اصل موجب 
پیچیده تر شدن موضوع مورد اختالف شده 
و این خود به دور شــدن فهم و تفســیر 

طرفین دامن می زند. 

گازوئیل خواری 14 میلیاردی!
عقیل رحمانی: پرونده قضایی یک جایگاه 
ســوخت کــه در چند ســال گذشــته و به 
روش های مختلفی حدود ۱4 میلیارد تومان 
گازوئیل با نرخ دولتی را به صورت عرضه خارج 
از شــبکه فروخته بود، در دادسرای ناحیه 2 

مشهد در حال رسیدگی است. 

 ماجرای دستکاری شمارنده تلمبه 
چه بود؟ 

چندی پیش به واســطه ارائــه گزارش ها و 
مستنداتی از ســوی برخی افراد مسئول به 
دستگاه قضایی که در آن ها اشاره به تخلف 
حرفــه ای صــورت گرفته در یــک جایگاه 
سوخت در یکی از شهرســتان های اطراف 
مشهد شده بود، دستور بررسی دقیق تمامی 

زوایای این ماجرا صادر شد. 
با ورود ضابطان دســتگاه قضایی به ماجرا و 
انجام اقدامات نامحســوس گسترده و ورود 
مأموران به تاریکخانه این موضوع، مشخص 
شد که در چند سال اخیر اقدامات مشکوک 
فراوانی در جایگاه ســوخت مذکور صورت 
گرفته و بازخوانی برخی مستندات از فروش 
حجم زیادی گازوئیل یارانه ای به افراد خاصی 

حکایت دارد. 
همچنین امتداد برخی سرنخ ها این نتیجه را 
در پی داشت که برخی افراد مسئول در جایگاه 
سوخت، اواخر شب و یا ابتدای روز با دستکاری 
شمارنده یکی از تلمبه ها، سوخت را در چند 

خودرو تکراری تخلیه و آن ها به سرعت از محل 
دور می شــدند. با توجه به اینکه رسیدگی به 
این پرونــده که به نوعی خیانت به بیت المال 
محســوب می شد، در شــعبه 20۱ دادسرای 
ناحیه 2 مشــهد و توسط بازپرس سالم اندای 
به صورت ویژه ای در دست رسیدگی قرار دارد، 
کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس 
آگاهی استان پس از انجام تحقیقات میدانی، 
فنی و پلیسی خود، ۱2 فردی را که در این باره 
اطالعاتی داشتند شناسایی و تمامی آن ها را 
مورد بازجویی قرار دادند و به نتایج قابل توجه 
و عجیبی دســت یافتند که تمامی اقدامات 
نامحسوس و مقدماتی مأموران را تأیید می کرد.

 ارتباط متخلف با برخی مسئوالن! 
در میان افــراد مورد تحقیق قرار گرفته یکی 
از نیروهای جایگاه سوخت بود که در جریان 

کامل ماجرا بود و در توضیح نحوه وقوع جرم به 
کارآگاهان گفت: تمامی تخلفات صورت گرفته 
توسط یکی از همکاران من در جایگاه سوخت 
انجام می شد. فروختن سوخت های یارانه ای را 
هم بیشــتر در اوایل صبح و زمانی که جایگاه 
خلوت بود انجام مــی داد. فرد مطلع از ماجرا 
کــه پای او هم در این اقدام گیر اســت،ادامه 
داد:عامل فروش غیرقانونــی گازوئیل که در 
این مســیر با فرد دیگری همدست بود، ابتدا 
شماره اندازهای تلمبه را دستکاری و ارقام آن را 
کم یا زیاد می کرد و پس از آن هم سوخت را به 
صورت قاچاق داخل برخی تانکرهایی که روی 
خودروهای سنگین و... قرار داشت، می ریخت. 
کارگر جایگاه سوخت مذکور همچنین مدعی 
شــد عامل دســت درازی به امــوال عمومی 
در نوعــی دیگر از اقدامات خــود، با افرادی با 
هویت هــای »س.ک« و»ح.ر« کــه از نیروهای 

شاغل در شرکت نفت شهرستان مربوط بودند 
ارتباط داشت و در ازای پرداخت حق حساب، از 
آن ها کارت گازوئیل دریافت می کرد و سوخت 
سهمیه ای را به افرادی که با آن ها ارتباط داشت 

می فروخت.

 از فروش حواله سوخت 
تا بررسی حساب بانکی

او حتــی حواله های گازوئیل را چند صد هزار 
تومان می فروخت. کارگر جایگاه سوخت ادامه 
داد: گاهی که تریلــی با مخزن مخصوص در 
جایگاه حاضر می شد 2000 لیتر گازوئیل به 
شیوه ای که عنوان شد از چرخه قانونی خارج و 

در مخزن خودرو تخلیه می کرد. 
در ادامه با توجه به اظهارات صریح فرد مذکور و 
ارائه برخی مستندات، با دستور قضایی حساب 
بانکی فرد متخلف مورد بازبینی قرار گرفت و 
مشخص شــد در بازه زمانی وقوع جرم، اعداد 
و ارقام نامتعارفی به آن واریز و حتی از حساب 
او خارج شــده اســت. در حالی که تحقیقات 
پلیسی نشان می داد رقم فروش گازوئیل توسط 
فرد مجرم در حدود ۱4 میلیارد تومان است، 
بازپرس پرونده دستور داد تا دفاتر پمپ بنزین 
در ســال های منتهی به اقدام صورت گرفته و 
همچنین حساب بانکی تمامی افراد دخیل در 
ماجرا به دقت مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه 
آن در کمترین زمان ممکن به دستگاه قضایی 

منعکس شود.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 تعدیل محتوای کتاب های درسی      تسنیم: رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت:  تعدیل محتوای کتاب های درسی به منظور آزاد کردن زمان برای اجرای طرح هایی مانند »بوم« مدنظر است.
حجت االســام علی ذوعلم افزود: برنامه کوتاه مدت این اســت که برای اجرای طرح بوم »کاهش دو ســاعت از زمان برنامه آموزش و واگذاری آن به مدارس برای طراحی برنامه های مختلف« مقداری محتوای کتاب 
تدریسی را تعدیل کنیم تا طرح »بوم« فرصت اجرا داشته باشد. ذوعلم خاطرنشان کرد: کار شروع شده است و امیدواریم زودتر به جمع بندی برسد و برای کتاب های سال آینده، در صورت امکان  بتواند اجرا شود.

وزیر ارتباطات خبر داد
فضای مجازی مجهز به سامانه صحت اخبار می شود

خانه ملت: وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات از طراحی ســامانه ای برای 
ارزیابی صحت اخبار در فضای مجازی 

خبر داد.
محمدجــواد آذری جهرمی گفت: در 
پژوهشــگاه های وزارت ارتباطــات و 
فناوری اطالعات برای کمک به سواد 
رسانه ای، ســامانه ای در حال طراحی 

است که این سامانه بتواند صحت و راستی اخبار را ارزیابی و مشخص کند آیا منبع این 
خبر موثق است؟ وی با اشاره به راهکار مقابله با شایعه ها، اظهار کرد: باید ابزارهایی در 
اختیار مردم قرار گیرد که قدرت آن ها برای سنجش و ارزیابی اخبار افزایش یابد. برای 
تحقق این مهم باید مجموعه هایی شکل بگیرد که اخبار را بررسی و صحت آن ها را 
به مردم گزارش دهند. جهرمی خاطرنشان کرد: بهترین شیوه این است که ما فعاالنه 
برخورد کنیم یعنی اگر قرار است اتفاقی رخ دهد نگذاریم دیگران ابتدا مسائل را بازگو 
کنند بلکه خودمان با صداقت مطالب را با مردم در میان بگذاریم. وی ادامه داد: اگرچه 
کم فروشی اینترنت توسط برخی اپراتورها اتفاق ناگواری است اما ما بدون لکنت زبان 
این موضوع را با مردم در میان گذاشتیم. این موضوع می توانست شایعه های بسیاری 

ایجاد کند. در برخی موارد سکوت های بی جا موجب دامن زدن به شایعات می شود.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت هالل احمر پاسخ داد
چه زائرانی امسال به حج اعزام نمی شوند؟

و  پزشــکی حج  مرکز  رئیس  ایلنا: 
زیارت هالل احمــر از حضور ۱۸00 
زائــر بیــن ۶۵ تا ۸0 ســال در حج 
تمتــع ۹۸ خبــر داد. محمــد تقی 
حلی ساز درباره زائرانی که استطاعت 
جســمی ندارند، خاطرنشان کرد: در 
قالب دســتورعمل هایی آزمایش های 
استطاعت جسمی را تعیین کرده ایم. 

نخستین خط قرمز ما در آزمایش های استطاعت جسمی، موضوع اعتیاد است. زائرانی 
کــه اعتیاد دارند، حتی اگر به میزان کم مصرف کنند به هیچ وجه برای این ســفر 
تأیید نمی شوند. وی تصریح کرد: دومین موضوع آزمایش های استطاعت جسمی، بحث 
بیماری های اعصاب و روان است. در واقع زائری که به چنین بیماری هایی مبتالست 
نمی تواند در هنگام انجام اعمال تمرکز الزم را داشــته باشد و در چنین مواقعی کل 
کاروان را معطل می کند، از همیــن رو به زائران توصیه می کنیم که چنانچه به این 
بیماری ها مبتال هستند داوطلب نباشــند و ما هم تست ها و آزمایش های خودمان 
را انجام می دهیــم، امیدواریم با یک دقتی این کار را انجام دهیم که در آنجا چنین 

مواردی را مشاهده نکنیم.

رئیس سازمان زندان ها:
 برای بازدید نمایندگان مجلس از زندان زنان 

مشکلی نداریم
ایرنا: رئیس سازمان زندان ها، اقدامات 
تأمینی و تربیتــی گفت: برای بازدید 
نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
از زندان زنان مشکلی نداریم و آماده 
هستیم که نمایندگان مجلس از زندان 
بازدید کنند. اصغر جهانگیر در حاشیه 
جشن گلریزان ستاد دیه، در پاسخ به 
پرسش خبرنگاران درباره درخواست 

تعدادی از نمایندگان مجلس برای بازدید از زندان زنان شهر ری، این مطلب را عنوان 
کرد. جهانگیر در پاسخ به پرسشی درباره کسری بودجه سازمان زندان ها نیز گفت: با 
توجه به آنچه درخواست کرده ایم و آنچه اختصاص داده اند، حدود 200 تا 300 میلیارد 

تومان کسری بودجه داریم. 

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:
آزمون ورودی مدارس غیردولتی تخلف است

رئیســه  هیئت  عضو  ملت:  خانه 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس گفت: متأســفانه آموزش و 
پرورش با مدارس غیردولتی که اقدام 
به برگزاری آزمون ورودی می کنند، 
مماشــات می کند درحالی که باید 
مجوز این مدارس لغو شود. علیرضا 
سلیمی با اشاره به انتقادات مبنی بر 

برگزاری آزمون ورودی در مدارس غیردولتی، گفت: مدارس غیردولتی به کمک 
آموزش و پرورش آمدند و نباید تعداد خاصی از افراد یا نخبگان و استعدادهای برتر 
را غربالگری کنند و آمار دهند که به دلیل اینکه شهریه می گیریم، رشد و کیفیت 
تحصیلی در این مدارس باالتر است و این یک ظلم بزرگ است. سلیمی تصریح 
کرد: زمانی که آموزش و پرورش متوجه شد این مدارس اقدام به برگزاری آزمون 
می کننــد، باید برخورد کند و اگر مجــوز دو تا از این مدارس را لغو کند، این کار 

درست می شود.

رئیس سازمان نظام پزشکی:
 پزشکان باید حداقل »۱۵ دقیقه«

 صرف »ویزیت« بیمار کنند
فارس: رئیس سازمان نظام پزشکی 
میزان زمانی را که پزشکان عمومی و 
متخصص باید صرف ویزیت بیماران 

کنند، اعالم کرد.
محمدرضا ظفر قندی اظهار داشت: 
زمان آن برای پزشک عمومی حدود 
۱0 تــا ۱۵ دقیقه و برای پزشــک 
متخصــص ۱۵ تا 20 دقیقه در نظر 

گرفته شده است. وی ادامه داد: با توجه به پیچیدگی بیماری، زمان فرق می کند 
و این چارچوب قطعی نیست. مریض پرونده مدارک پزشکی دارد و گاهی اوقات 
نیم ساعت طول می کشد تا پزشک از مشکل او باخبر شود و باید این معدل زمانی 

رعایت شود.

مدیر اورژانس کبودرآهنگ خبرداد
مسمومیت تنفسی ۶۳ نفر در روستای »قوره جینه«

مهر: مدیر اورژانــس کبودرآهنگ 
گفت: ۶3 نفر بر اثر استنشاق گازهای 
گوگردی مرکاپتان در روستای»قوره 
جینه «دچار مســمومیت تنفسی و 
تنگی نفس شده و در مراکز درمانی 
به صورت ســرپایی درمان شــدند. 
داوود مــرادی در تشــریح ماجرای 
مسمومیت  ۶3 نفر از اهالی روستای 

»قوره جینه« افزود: یکی از اهالی این روستا که مبادرت به خرید و فروش ضایعات 
می کند با خرید تانکر 200 لیتری ذخیره ســوخت که حاوی ۱0 لیتر از این گاز 
گوگردی بوده، موجب بروز این اتفاق شد. به طوری که با تخلیه این مواد سمی و 

بخار حاصل از این تخلیه، مشکالت تنفسی برای اهالی روستا ایجاد کرد.
وی اضافه کرد: با اعزام دو دستگاه آمبوالنس از مراکز بهداشتی درمانی علیصدر و 
کوهین هفت نفر از این افراد که دچار مسمومیت تنفسی شدیدی شده بودند به 
بیمارســتان امام رضا)ع( کبودرآهنگ اعزام و پس از چند ساعت مراقبت و انجام 

مراحل درمانی مرخص شدند.
وی گفت: روســتای قوره جینه با ۹۸۵ نفر جمعیت در بخش مرکزی شهرستان 

کبودرآهنگ واقع است.

خـــبر

خبر عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی پاسخ می دهد

چرا خانواده ها کمتر با هم حرف می زنند؟

یکی از تبعات 
طبیعی زندگی 

اجتماعی انسان ها، 
تعارض میان 

آن هاست و برای 
مدیریت آن الزم 
است تا انسان ها  

بیاموزند که با 
یکدیگر گفت وگو 

کنند 

بــــــرش

خط قرمز

اطمینان بیش از حد کار دست مالک داد

سرایدار سارق
تسنیم: معــاون مبارزه با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران 
بزرگ از دســتگیری ســارقی خبر داد که ۵ میلیــارد تومان از 

گاوصندوق یک خانه به سرقت برده بود.
فروردین ۹7، پرونده ای از پایگاه دوم پلیس آگاهی با شکایت یکی 
از شهروندان مبنی بر سرقت ۵0 میلیاردی از گاوصندوق یک منزل 

در محدوده باغ  فیض، به اداره ۱7 پلیس آگاهی تهران ارجاع شد.
مالباختــه پس از حضور در پلیس آگاهی بــه مأموران گفت: در 
روزهای عید به همراه خانواده ام به مسافرت خارج از کشور رفتم و 
در این مدت کلید و ریموت در ســاختمانم در اختیار سرایدار بود 
که در صورت نیاز هر از چند گاهی داخل منزل را کنترل کند، اما 
پس از برگشــت به منزل متوجه شدم که سرایدار در ساختمان 

نیست و طال و جواهرات موجود در خانه با تخریب گاوصندوق )به 
ارزش ۵ میلیارد تومان( به سرقت رفته است. در تحقیقات بعدی 
مشخص شد سرایدار به مدت چهار سال در ساختمان مالباخته 
مشغول به کار بوده و پس از جلب اعتماد مالک، با در اختیار گرفتن 
کلید ســاختمان در زمان نبودن وی، اموال را ســرقت کرده و از 
محل متواری شــده است. در پایش های اطالعاتی به دست آمده، 
متهم از اتباع افغانستانی بوده که به طور غیرقانونی به داخل کشور 
تردد دارد. تحقیقات پلیسی درباره شناسایی مخفیگاه وی آغاز و 
مشخص شد متهم پس از سرقت بالفاصله به شهر شیراز رفته و 
در یکی از روســتاهای دور افتاده از توابع شهر شیراز به مدت یک 
سال، مخفی شده اســت. مأموران اداره هفدهم در نهایت با اخذ 

نیابت قضایی به مخفیگاه متهم اعزام  شده و موفق شدند متهم 
را 20 اردیبهشــت امسال دستگیر و برای تحقیقات تکمیلی به 
شهر تهران منتقل کنند. سرهنگ احمد نجفی، معاون مبارزه 
با سرقت های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعالم این خبر 
گفت: متهم اکنون با قرار بازداشــت توســط شعبه 3 دادیاری 
دادسرای ناحیه 2 روانه زندان شده و برای تحقیقات تکمیلی در 

اختیار این اداره قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بقاع متبرکه سازمان اوقاف:
بقاع جعلی تخریب می شود

ایرنا: مدیرکل بقــاع متبرکه و اماکن مذهبی 
ســازمان اوقاف و امور خیریه گفت: در صورت 
تأیید کارشناســان این سازمان مبنی برجعلی 
بودن برخی بقاع فاقد سند و شناسنامه معتبر، 
پس از انجام مراحل قانونی این اماکن تخریب یا 

تغییر کاربری داده می شوند.
حجت االســالم محمد نوروزپور افزود: اماکن 
مذهبی دارای ســندیت و شناسنامه معتبر در 
قالب بقاع متبرکه شامل پیامبران، امامزادگان، 

علما، بزرگان و مشاهیر هستند.
مدیرکل بقاع متبرکه و اماکن مذهبی سازمان 
اوقاف و امور خیریه گفت: بیشترین بقاع متبرکه 
کشــور در استان های مازندران، فارس و گیالن 
وجود دارد. وی ادامه داد: هم اکنون ۸000 بقاع 
متبرکه معتبر و دارای سند و شناسنامه مورد 

تأیید این سازمان در سطح کشور وجود دارد.
وی گفت: در طول تاریخ 40 ســاله جمهوری 
اســالمی ایران، بقعه های مختلفــی که فاقد 
ســندیت و اعتبار بوده یا مثالً به واسطه خواب 
یک فرد اقدام به ســاخت بقاع کرده اند، پس از 
تأیید نشدن به طور قانونی با آن ها برخورد شده 

و آن اماکن تخریب شده است.
حجت االســالم نوروزپور تصریح کرد: سازمان 
اوقاف به جدیت با این گونه اماکن برخورد کرده 
و آن ها را پس از طی مراحل قانونی تخریب کرده 
است یا اینکه ضریح ساخته شده جمع آوری و 
آن مکان در صورت دارا بودن شــرایط الزم به 

حسینیه تبدیل شده است.

وزارت بهداشت توضیح داد
 چرایی سقف گذاری
 داروی »انسولین«

فارس: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: به 
دلیل باال بودن قیمت نوعی از انسولین، شورای 
عالی بیمه اعالم کرد انسولین »پِن« فقط برای 

افراد زیر 20 سال پوشش داده می شود.
قاسم جان  بابایی با بیان اینکه وزارت بهداشت 
باید از مصرف انســولین استقبال کند، گفت: 
انسولین بیماری دیابت را بخوبی کنترل می کند 
اما این نوع انسولین گرانقیمت و وارداتی است، 
به دلیل اینکه انسولین »پن« در کودکان کاربرد 
بیشتری دارد اعالم شد که این دارو فقط برای 

آن ها مورد استفاده قرار گیرد.
روز گذشته اســداهلل رجب، مدیرعامل انجمن 
دیابت ایران در اظهاراتی از کاهش سقف تقبل 

هزینه داروها توسط بیمه ها گالیه کرده بود.

تکذیب ادعای پخت حلیم با پنبه

ایســنا: معاون فنی مرکز سالمت محیط 
و کار وزارت بهداشــت در واکنش به انتشار 
ویدئوهایی در فضای مجازی مبنی بر پخت 
حلیم با پنبه و پشــم گوسفند در پی گرانی 
گوشت، گفت: با بازرسی های صورت گرفته بر 
روی مراکزی که از آن ها شکایت شده بود و یا 
مراکزی که خودمان به آن ها مشکوک بودیم، 
به این نتیجه رســیدیم که عماًل هیچ گونه 
تخلفی در این زمینه در حلیم های به فروش 
رســیده صورت نگرفته اســت و اینچنین 

اخباری کذب است.
مهندس فرهادی در این بــاره توضیح داد: 
اوالً مخلــوط کــردن شــیء خارجی مانند 
پنبه یا پشم گوسفند در حلیم کار ساده ای 
نیست و ثانیاً در بازرسی های صورت گرفته 
در انبار این رســتوران ها هیچ گونه پنبه یا 
پشم گوسفند مشاهده نشده است تا بتوانند 
در غذای خود اســتفاده کنند. همچنین در 
تمام نمونه های برداشته شــده از مراکز که 
به آزمایشگاه فرستاده شد، جواب آزمایش ها 

منفی بود.
وی گفت: از مردم نیز خواهش می کنیم در 
صورت مشاهده تخلف با شماره گیری ۱۹0 
موارد را با وزارت بهداشــت و دانشــگاه های 

علوم پزشکی در میان بگذارند.

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

پرونده دست اندازی به بیت المال توسط یک پمپ بنزین در خراسان رضوی روی میز دستگاه قضا
خط قرمز
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روزنامـه صبـح ایـران

گران ترین اسب، 100 میلیون تومان قیمت گذاشته شد   مردم: پایه گران ترین اسب که سیلمی معروفی  به نام آالرمن بود، 100 میلیون تومان گذاشته شد. البته ما زمان کافی  برای حراج و 
گلریزان  اخیرمان نداشتیم و دلیل آن هم وضعیت آن روزها و اطالع ر سانی بسیار کم ما بود. برای همین قرار است در آینده حراج دیگری برگزار کنیم. چون همه اسب ها فروش نرفته است و به تدریج تمام 

اسب های اهدایی به نفع سیل زدگان فروش خواهند رفت. 

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

 مـردم/ عباسعلی سـپاهی یونـسی 
برای  را  غیادی«  دکتر»عبدالجلیل  نام   
نخستین بار بعد از سیل گلستان و گمیشان 
عالقه مند  است  پزشکی  فهمیدم  شنیدم. 
به پرورش اسب اصیل ترکمن. او آن زمان 
پیگیر برگزاری گلریزان و حراج اسب هایش 
کند.  برای سیل  زدگان جمع  کمکی  تا  بود 
اما بعداً با مطالعه بیشتر درباره او فهمیدم 
این یکی از کارهای خیرخواهانه این پزشک 
برای  او سال های سال  است.  انسان دوست 
منشأ  اطرافش  روستاهای  و  و جرگالن  راز 
خیر بوده، چه آن زمان که همه هم  و غمش 
حال  منطقه  روستاییان  تا  بود  گذاشته  را 
که  زمان  آن  چه  شود،  بهتر  اقتصادشان 
سال های طوالنی، بار بهداشت و درمان مردم 
روی دوشش بود و چه حاال که دلش برای 

سیل زده ها می تپد.

 شما اهل گمیشــان در استان گلستان 
 هســتید، اما سال هاســت که ســاکن 
راز و جرگالن شده اید. چه شد که گذرتان به 

اینجا افتاد؟
بله. من از ســال 73 به راز و جرگالن آمدم. طرح 
پزشــکی در آن دوره خیلی سخت بود. یعنی سه 
ســال دوره طرح بود و دو سال هم باید سربازی 
می رفتیم. من دو ســال ســربازی را در سبزوار 
گذرانده بودم و برای ســه ســال بعدی به اجبار، 
برای گذراندن دوره طرح پزشکی، به راز و جرگالن 
آمده بودم، اما عمالً با دیدن استعدادهای منطقه 
به اختیار ماندم و به قول معروف پابند اینجا شدم.

  چرا ماندید؟
من در واقع  نماندم. همین االن هم پنج قاره جهان 
را می روم و از پنج قاره هم میهمان و دوست دارم. 
اینجا مردمان بسیار با فرهنگی دارد. می شود گفت 
گنجینه اقوام و فرهنگ هاست. من هم در ظاهر 
اینجا مانده ام، اما به اندازه ای که یک پزشک بتواند 
در 26 ســال ســفر کند، 100 برابر آن هم سفر 

کرده ام و هم از سراسر دنیا میهمان داشته ام.

 آن موقع که به اینجا آمدید، اینجا چطور 
جایی بود؟

آن زمان نه راه درست و حسابی بود، نه برق. آب را 
هم از چشمه می آوردیم. در مورد تلفن هم، فقط 
بعضی از روستاها، دفتر مخابرات داشتند. اینترنت 
هم، اواخر دهه 80 آمد که ســرعت خیلی کمی 
داشت. االن البته خوشبختانه اوضاع خیلی فرق 

کرده و کمتر مشکل داریم.

 پس روزگار سختی را از سر گذرانده اید؟
ببینید، به نظر من،این ذهنیت آدم هاست که شرایط 
را سخت یا آسان می کند. ذهن را اگر برای برخورد 
با سختی ها آماده کنیم، سختی ها خود مقدمه ای 
برای رسیدن به آسانی ها می شود. ما باید از آن ایام 
عبور می کردیم تا به این مرحله که آسان تر است 
و امیدواری در آن بیشــتر است، برسیم. احساس 
من این است که ذهنمان بیشتر از محیط اطراف 
ســختی را بر ما تحمیل می کنــد وگرنه طبیعت 
روستاهای این منطقه پر اســت از اکسیژن ناب، 
مواد ارگانیک لبنی و غذاهای سالم  و زیست بومی 
دســت نخورده با مردمانی با فرهنگ و دارای تنوع 
فراوان.من در آن روزگار، امتیاز پزشکی ام به حدی 
رسیده بود که می توانستم حتی  در تهران مطب 
بزنم. حتی در اواخر دهه 70 مطبی با درآمد خوب 
در بجنورد داشتم، اما آن را بستم. ترجیحم این بود 

که پایگاه اصلی فعالیتم روستا باشد.

  همان روزگاری که در راز و جرگالن بودید، 
مطبی هم در بجنورد داشتید؟

بله، سال75 و 76 بود که اجازه تأسیس مطب در 
دو جا را داشتم. برای همین سه روز اینجا بودم و 
سه روز در بجنورد. ولی بعداً دیدم در بجنورد کار 
خاصی غیر از طبابت نمی توانم انجام بدهم و آنجا 
هم پزشکان متبحری مشغول به کار هستند. برای 
همین فکر کردم جایــی بروم که نیاز به حضورم 
بیشتر است. آن موقع البته تعداد بیماران من در 
بجنورد تا روزی 70 نفر می رسید و درآمد خوبی 
داشتم، اما اثرش تنها برای اقتصاد زندگی خودم بود 
و این موضوع مرا راضی نمی کرد؛ بنابراین مطبم را 
در بجنورد تعطیل کردم. خالصه اینکه عالقه مندی 
من به توسعه روستایی تأثیر بیشتری برای منطقه 

داشت و این چیزی بود که من به دنبال آن بودم.

 زمانی که در روستاهای این منطقه مشغول 
طبابت شدید، مردم فقط باید پول پرداخت 
می کردند یا اقالم دیگری هم در ازای هزینه 

طبابت قبول می کردید؟
وقتی کسی پول نداشت، سعی می کردم همکاری 
کنم. گاهی هزینه ویزیت و خدمات پزشــکی  را 
دریافت نمی کردم یا در دفتری یادداشت می کردم. 
االن هــم که سال هاســت دیگر یادداشــت هم 
نمی کنم. البته بعضی وقت ها چون برای اسب ها نیاز 
به یونجه و علوفه بود، مردم  معادل هزینه هایشان، 
برای اسب ها جو یا یونجه می آوردند. من هم این 
اقالم را به قیمت باالی روستا می پذیرفتم و مثل 
روزگاران قدیم، معامله پایاپای می کردم! االن هم 
درهر سال، 300 تا 400 میلیون تومان بدون اینکه 
جایی ثبت شــود، در همین راه ویزیت و خدمات 
رایگان صرف می شود. به عنوان مثال طرف مراجعه 
کننده، اســیر بیماری های صعب العالج یا اعتیاد 
اســت و پولی ندارد یا اکثراً خانواده های بیماران 

نیازمند هستند، یا اینکه از پرسنل  نیروی انتظامی 
است و چون امنیت کشورمان را تأمین می کنند، 
مورد احترام من هستند، یا مثالً گاهی اوقات فرد 
مراجعه کننده  معلم است. در بعضی از  این موارد 
هزینه ویزیت را نمی گیرم. در واقع  این افراد شاید 
نیازمند هم نباشند، اما از جهت احترام به آن ها، 

ترجیح می دهم هزینه ویزیت را نگیرم.

 زمانی که به راز و جرگالن آمدید، فقط یک 
پزشک بودید یا سعی کردید کارهای دیگری 

را هم شروع کنید؟
االن بــه کســی کــه طبابت می کند، پزشــک 
می گوییم، اما در گذشته حکیم می گفتند. حکیم 
یعنی چه؟ یعنی کســی که فقط به فکر درمان 
دردهای جســمی بیمار نباشــد. مگر درد فقط 
جسمی است؟ من به عنوان یک پزشک باید بدانم 
مریضی که به مطب می آیــد، محل درآمدش از 
کجاست؟ شغلش چیست؟ وقتی می خواهم بیمار 
را تحلیل کنم باید نســبت به او شناخت داشته 
باشــم و بدانم او مجموعه ای از جریانات مختلف 
زندگی اســت. این شناخت همان حکمت است. 
یعنی ما نمی توانیم نسبت به اشتغال و درآمد فرد 
بی تفاوت باشیم.حال آنکه اگر من به عنوان پزشک 
در جهت توانمندسازی مردم منطقه گام بردارم، 
افراد کمتری از پرداخت هزینه های زندگی شان باز 
می مانند. برای همین هم وقتی به منطقه آمدم، 
فکر کردم این مردم چه داشته ها و امکاناتی دارند 
که می تواند موجب تغییر در زندگی شــان بشود. 
می دیدم که این افراد هرکدامشان در چند رشته 
تبحر دارند؛ دامداری، کشاورزی و هنرهای دستی 
مثل بافت فرش و پشتی و غیره. خالصه با کمک 
دیگر دوســتان و بعضی نهادهای دولتی شــروع 
کردیم به کار کــردن روی این ظرفیت ها. بخش 
دیگر ماجرا »اسب« و »ابریشم« بود. با خودم فکر 
کردم که اسب و ابریشم می تواند برند ما ایرانی ها 

باشد. ما جاده و شاهراه ابریشم را در تاریخ خودمان 
داشــته ایم. از طرفی »هرودوت« وقتی چند هزار 
سال قبل تاریخ می نویســد اشاره می کند که در 
ایران ســه چیز را به فرزندان می آموزند: اســب 

سواری، تیراندازی و راستگویی.

 ولی برای پرورش کرم ابریشــم نیاز به 
درخت توت داشتید؟

بله. برای رونق بیشتر، روستاییان باید درخت توت 
بیشتری می کاشــتند. این کار را هم االن شروع 
کرده اند. البته سال ها رکود و واردات بی رویه اسب 
و ابریشم، پدر تولیدکنندگان این منطقه را درآورده 
بود و برای همین از تولید دســت کشیده بودند. 
مثل امروز که ابریشم و حتی پشم وارد می شود. در 
حالی که به نظر من این مسئله اصالً قابل پذیرش 
نیســت. چون واقعاً در اسب و ابریشم تا مدت ها 
اصالً نیاز بــه واردات نداریم. حتی برعکس مانند 
گذشته های درخشان کشورمان، می توانیم اسب و 
ابریشم را صادر کنیم. خالصه نهایتاً من احساس 
کردم اسب و ابریشم می تواند دو وزنه توسعه درونزا 
برای منطقه باشد، بدون هیچ وابستگی به خارج 
یا حتی بدون وابستگی شدید به سرمایه بانک ها. 
می دیدم که اقتصاد پرورش و خرید و فروش اسب 
می تواند درآمد باالیی برای روستاییان داشته باشد. 
البته اگر آن ها با دانش نوین پرورش اســب آشنا 
شوند که خوشبختانه در این منطقه این اتفاق در 

حال رخ دادن است.

 مردم تا چه اندازه ایــن تعالیم را پذیرا 
بودند؟

تا حــدودی پذیرفتند. ولــی چالش های زیادی 
هم وجود داشــت. یک چالش بزرگ این بود که 
بخش دولتی هنــوز آن فهم را پیــدا نکرده که 
می تواند بدون وابستگی، مردم را وارد گود کند و 
متأسفانه فدراسیون سوارکاری به عنوان یک قیم 

به ماجرا نگاه می کند و در بحث آموزش های پایه 
و استانداردهای جهانی بسیار عقب است. درست 
مثل اینکه االن براساس کارت ملی به مردم یارانه 
می دهیم. در صورتی که این یارانه باید موجب تولید 
شود، نه تنبل کردن مردم و کاهش تولید ملی. فکر 
کنید در یک روستای 5000 نفره در سال حدود 
3 میلیارد تومان یارانه پرداخت می شــود. این در 
حالی است  که با پول پنج سال آن می توان ابریشم 
مورد نیاز را برای تمام ایران و حتی برای بسیاری 
از کشورهایی که در این زمینه با ما مبادله دارند، 
تأمین کرد. آن هم نه فقط ابریشم خام، بلکه نهایت 
تولیدات نفیس و فرش های مرغوب ابریشــمی و 
حتی پارچه های نفیس مورد نیاز هواپیمایی ها و 

هتل های معتبر جهان را.

  ولی با همه این کاستی ها، فعالیت شما در 
زمینه اسب ترکمن موجب شناخت این اسب 

و باال رفتن ارزش آن شد. درست است؟
بلــه. البته من تنها نبودم. ما تعاونی تشــکیل 
 داده ایم و من هم مدیر این تعاونی ام که االن وارد 
بیســت و یکمین سال فعالیتش شده است. در 
این تعاونی ســعی کردیم آگاهــی مردم را باال 
ببریــم و آن هــا را با جشــنواره ها و حراج های 
مناطق مختلف ایران آشــنا کنیــم. برای این 
کار آن ها را به حراج ها و جشنواره های مختلف 
می بردیم. عــالوه بر این، کارهــای تحقیقاتی  
بســیار دیگری هم انجام شد تا ارزش این نژاد 
معلوم شود، کارهایی مانند تحقیقات شجره ای 
و ژنتیک و خرید اسب معروف »آلمیال «توسط  
خانواده رئیسی که اصالتاً اصفهانی هستند. بعد 
هم پیمودن مسیر 6400 کیلومتری توسط آن 
اسب با سوارکاری » لورنس بوگو «ی فرانسوی 
از اصفهان تــا پاریس. خــب همین مجموعه 
فعالیت ها هم موجب شناخته شدن بیشتر این 

نژاد و باال رفتن ارزش هر اسب شد.

دکترغیادیبعدازاهدایهمهاسبهایش،
برایاحیایدوبارهگلهاشدورخیزکردهاست

دوباره شروع کرده ام

  چندی قبل هم خبری درباره شما منتشر شد که همه اسب هایتان را 
به نفع سیل زدگان به حراج گذاشته اید. چه شد که تصمیم به فروش همه 

گله اسبتان گرفتید؟
من قبل از این هم هر ســال هبه اســب داشته ام، هم به مسئوالن فهیم  و هم به 
افراد مختلف مثل افراد نیازمند اجتماع بخصوص مددجویان تحت پوشش کمیته 
امداد یا بعضاً علما و روحانیون عالقه مند منطقه یا حتی افراد شاخص اجتماع .تا 
قبل از اهدای کل گله 26 تایی اخیر به نفع سیل زدگان 1398، قبالً هم حداقل 
15 سر اسب اهدا کرده  بودم. عالوه بر این در کنار هدیه دادن، کشش  های رایگان 
از ِسیلمی های مطرح هم بوده است، از جمله اسب هایی  مانند دلشاد، روزان، اورال 
و ده ها اسب دیگر... برای هیچ کدام هم پول کشش نگرفته ایم. قبالً هم در جریان 
زلزله کرمانشــاه به شکل اینترنتی نخستین حراج و گلریزان فروش اسب به نفع 

زلزله زدگان را برگزار کردیم.

  ولی کمک این دفعه شما به سیل زدگان بیشتر از دفعات قبل دیده شد.
در زلزله کرمانشــاه، کار با دو اسب من شروع شد و بقیه مردم هم 20 اسب 
اهدا کردند. امســال هم در ماجرای سیل، اول در قالب »انجمن نژادی اسب 
ترکمن ایرانیان« به  اتفاق همکاران انجمن، وارد عمل شدیم که چیزی حدود 
160 میلیون تومان پول و اســب جمع آوری و گلریزان اینترنتی شــد و به 
هموطنان ســیل زده لرستان، آق قال و شــهدای خدمت گمیشان اهدا شد. با 
این همه من احســاس کردم باید کار دیگری بکنم که جدی تر ، مستمرتر و 
پایدارتر باشد و به نوعی شــوکی باشد به جامعه ما، چون اصوالً ماهیت اکثر 
کمک ها برای رفع نیازهای ســیل زدگان و زلزله زدگان در کوتاه مدت است 
که بســیار مؤثر و قابل تقدیر است، ولی باید کارهای اساسی برای بعد از این 
اتفاقات و بحران ها  کرد تا در جهت توانمندســازی این خانواده ها مؤثر واقع 
شــود. من هم فکر کردم باید برای اشتغال بعد از سیل فکری کرد و مردم را 
در ایــن بخش توانمند کرد. این ایده عماًل انگیزه من برای حراج اســب هایم 
شــد. برای همین تمام 26 اسبی را که داشــتم، اهدا کردم. حتی اسب هایی 
که به نوه ها، دخترها و دامادها هدیه کرده بودم هم به خواســت خودشان به 
سیل زدگان اهدا شد. فکرمان هم این بود که باید به جامعه شوک فکری وارد 

شود و بگوییم که می شود گذشت کرد و مؤثر و ماندگارتر عمل کرد.

  گران ترین اسبی که فروختید چه قیمتی داشت؟
البتــه ما زمان کافــی  برای حراج و گلریزان  اخیرمان نداشــتیم و دلیل آن هم 
وضعیت آن روزها و اطالع ر سانی بسیار کم ما بود. برای همین قرار است در آینده 
حراج دیگری برگزار کنیم. چون همه اسب ها فروش نرفته است و به تدریج تمام 
اسب های اهدایی به نفع سیل زدگان فروش خواهند رفت. اما پایه گران ترین اسب 

که سیلمی معروفی  به نام آالرمن بود، 100 میلیون تومان گذاشته شد.

  پس بعد از اهدا کردن تمام اسب ها، شما دیگر اسبی ندارید.
قطعاً این طور نخواهد بود و عشق من به اسب و اسبداری هرگز فروکش نخواهد 
کرد. شاید حتی بیشتر از روزهای 21 سال قبل، فعالیت خواهم کرد. البته االن هم  
با چند مادیان خارج از مجموعه اســب های اهدایی، دوباره کار تهیه و خرید اسب 
را شــروع کرده ام و ان شاءاهلل ظرف یکی، دو سال آینده عدد اسب هایم از قبل هم  

بیشتر خواهد شد. قطعاً خداوند هم، بیشتر از همیشه کمک می کند.

دکتر غیادی را در سفر به راز و جرگالن مالقات کردیم. »یکه سعود«، »یکه صعود« 
یا هر نام دیگری روی این منطقه بگذاریم خیلی مهم نیســت، مهم این است که 
محل زندگی دکتر تقریبا 110کیلومتــر پس از بجنورد بود، اما از همان بجنورد 
که راه می افتادی، خیلی از افراد دکتر را می شــناختند. از بجنورد به بعد منطقه 

اثرگذاری دکتر بود. 
پس از 110کیلومتر جاده وحشــتناک خودمان را رســاندیم به »یکه ســعود«؛ 

منطقه ای که خیلی از اهالی آن از ایده ها و خدمات دکتر منتفع شده بودند. 
نیــم روزی را هم با دکتر گذراندیم. البه الی گفت وگوهایمــان با او اما، جابه جا 
پرستارها می آمدند که: »آقای دکتر! مریض بدحال دارید...« و دکتر مرتب می رفت 
و می آمد.بعد هم همراه او به »دویُدخ« رفتیم؛ روستایی با اهالی ترکمن که پایتخت 
فرش دوروی ابریشمی بود. آنجا ساعتی را میهمان »آبادان حاجی«، پیرزن ترکمنی 
بودیم که همراه 9دختر و 9 دامادش به بافت فرش مشغول بودند. دکتر اما در این 

میانه به ویزیت اهالی روستا سرگرم بود.
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــوع ماده3قانون وماده13آيين نام ــى موض آگه
ــماره139860301046000015هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  رسمى برابرراى ش
ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  و س
خانم معصومه خليفه بجستانى فرزند حسين بشماره شناسنامه319 صادره ازمشهد درششدانگ يك باب خانه به 
ــمتى ازپالك 1فرعى از6 * اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك  ــاحت 102/13مترمربع قس مس
رسمى آقاى محمد حسين شيركوند محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز 
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــيد ظرف مدت يك  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ازتاريخ انتش
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 شد110ث /م الف
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى  آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــت ثبتى اراضى و  ــوع قانون تعيين تكليف وضعي ــماره 139760301046001016هيئت اول موض ــرراى ش براب
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى  ــاختمانهاى فاقد سندرسمى مس س
ــنامه3 صادره ازورامين درششدانگ يك قطعه زمين وبناى  ــون فرزند خيراله بشماره شناس آقاى نعمت اله شاهس
ــاحت952مترمربع پالك12فرعى از149* اصلى ثبت9239صفحه306 دفتر70 واقع درحوزه ثبت  احداثى به مس
ــقلى هداوند خانى) محرز  ــون (خريدارى ازعباس ــمى آقاى محمد كاظم شاهس ــوا خريدارى ازمالك رس ملك پيش
ــود درصورتى كه اشخاص  ــت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه  ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باش نس
ــت  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ــليم وپس ازاخذ رس اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــدم وصول اعتراض طبق  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروع ــع قضايى تقديم نمايند بديهى اس ــه مراج خودراب

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد111ث/م الف
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هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــوع ماده3قانون وماده13آيين نام ــى موض آگه
ــف وضعيت ثبتى  ــون تعيين تكلي ــوع قان ــماره139860301046000020هيئت اول موض ــرراى ش ــمى براب رس
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض  ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سندرس اراضى و س
ــدانگ يك باب خانه به  ــنامه22صادره ازكاشمردرشش ــماره شناس متقاضى آقاى محمد تيمورى فرزند ابراهيم بش
مساحت139/02مترمربع پالك 1 فرعى از6 * اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى آقاى 
ــيركوند ثبت83312صفحه372دفتر235 محرز گرديده است لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردو نوبت  خسروش

به فاصله15روز آگهى مى شود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف مدت 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض دادخواس يك ماه ازتاريخ تس

مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد113ث /م الف   
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آگهى حصروراثت

به تاريخ98/2/23آقاى مسعود مومنى طى تقديم دادخواستى كه به شماره58 ثبت اين شوراشده است چنين اعالم 
ــماره.. درتاريخ97/12/16درآخرين اقامتگاه  ــود مومنى فرزند يونس بموجب گواهى فوت ش ــوده كه آقاى محم نم
ــوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. مسعود مومنى ش ش0045965064  دائمى خوددرپيش
ــر متوفى2. سعيد مومنى ش ش0072505923صادره ازتهران پسرمتوفى3. محمد مومنى ش  صادره ازتهران پس
ــى ش ش0071302689 صادره ازتهران دختر  ــرين مومن ــادره ازتهران دختر متوفى4. نس ش0069912122ص
ــرمتوفى// لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد  متوفى5. منصوره حيدر ش ش0045240647صادره ازتهران همس
كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه 

ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره6پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره6شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
ــند مالكيت ملك مورد آگهى  ــدن س ــتى حصارى بااعالم مفقود ش ــعيد موالزاده با وكالت ازمحمد عليدوس آقاى س
وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره يكتا 139802151266009037وباشماره ترتيب9037مورخ97/6/14 
ــت وارده2849مورخ 97/7/3 تقاضاى صدورالمثنى سند مالكيت  ــماره6 پيشواو طى درخواس ــناد رسمى ش دفتراس
ــى ميگردد 1. نام ونام  ــرح زيرآگه ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــك برگى رانموده اس ت
ــتى حصارى2. ميزان مالكيت : ششدانگ يك قطعه زمين3. شماره پالك : 1245فرعى  خانوادگى : محمد عليدوس
ــوخته پيشوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن  از114* اصلى مفروزاز 481* 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س
ــن قطعه2 تفكيكى به  ــدانگ يك قطعه زمي ــى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش ــباب كش به دليل جابجايى دراس
مساحت104مترمربع ذيل ثبت 58687دفتر111صفحه100بنام مرتضى عرب عامرى فرزند حبيب ا... ثبت وسندبه 
ــند قطعى164757مورخ83/7/19دفترخانه4ورامين به  شماره چاپى643903صادرگرديده است سپس بموجب س
ــت وبموجب سند رهنى2679مورخ58/12/10دفترخانه17پيشوادرر محمد عليدوستى حصارى منتقل گرديده اس
ــت  ــند مالكيت ملك فوق الذكر ودرخواس هن بانك صادرات منطقه14تهران قرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان س
ــمت  ــبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقس ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نس صدورس
ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روز پس ازانتشاراين 
آگهى به اداره ثبت اسنادو امالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودرا ضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله 
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه  تس
ــند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./  ــود اداره ثبت نسبت به صدورس نش

نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 125م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

٩٨
٠١

٩٩
٤

︀م   ︨﹩︧﹢﹡ ︣ه︢  ︎﹩﹎آ
 ﹤ ︀وران︋  ︫︣﹋️ ا﹡﹍﹫︤ه ﹡﹍︀ر︠ 

 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶٢٨٢︫ 
١٠٣٨٠٣١٨٩٠٢

﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩   ︮﹅︊︵ ﹤﹊﹠ا ﹤  ︋︣︷﹡
﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده در ﹝ــ﹢رخ ٩٨/٢/٢٢ ا﹁︤اــ︩ 
︨︣﹝︀﹥ ︫ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل 
︋ــ﹥ ﹝︊﹙ــ︼ ۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ رــ︀ل و ا﹁︤اــ︩ 
 ﹤︋ ﹩﹛︀١٠٠/٠٠٠ ر ﹜︨ ︀م از ١٠٠︡اد ︨ــ︺︑
 ﹅︣︵ ︀م از﹡ ︀︋ ﹩﹛︀١٠٠/٠٠٠ ر ﹜۵/٠٠٠ ︨ــ
وار︤ ﹡﹆︡ی ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا︨️. 
﹜ــ︢ا ︋ــ﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝﹙️ داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
 ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ︣ف ﹝ــ︡ت ۶٠ روز از ︑︀ر︸
 ﹉﹡︀  ︋﹤ ــ︀م ︗︡ــ︡︋  ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩︨   ︎️︗
﹫︀م ﹝︪︡ ﹝︣ا︗︺﹥  ︺︊﹥ ︀رراه︠  ︮︀درات︫ 
و ﹝︊﹙︼ ا﹁︤ا ︩︀﹁︐﹥ را ︋﹥ ︧ــ︀ب ︨︍︣ده 
 ︤︀ره ٠١٠۴٠٨۵۶٢٩٠٠٠ وار﹝︫ ﹤︋ ص﹢︭﹞
﹡﹞︀﹠ــ︡. ︻︡م ﹝︣ا︗︺ــ﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ﹅ ده و﹢ ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩︋  ﹝﹠︤﹜﹥ ا﹡︭︣اف از︎ 
 ︣﹍︡ار د﹞︀ــ  ︨﹤ ︢︣ه ﹡﹢︧ــ﹩︋  ︑﹆︡م در︎ 
 ︡︡︗ ︀م︋︣ای ︨ــ .︡وا﹎︢ار ︠﹢ا﹨ــ︡ ﹎︣د
ا﹝︐﹫ــ︀ز ︠︀︮﹩ در ﹡︷︣ ﹎︣﹁︐﹥ ﹡︪ــ︡ه ا︨ــ️ 
 ﹩﹠︺ ﹤﹫﹛︀م ﹨﹞︀ن ﹝︊﹙︼ او﹝︊﹙︼ ا︨ــ﹞﹩ ︨ــ

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩﹛︀١٠٠/٠٠٠ ر
︀وران  ︣﹋️ ا﹡﹍﹫︤ه ﹡﹍︀ر︠   ︫

/ع
۹۸
۰۱
۹۱
۸

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه ︋︀ 
ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹝﹠︀﹇︭︀ت ︫﹞︀ره  ٩٨/٣٨۴ و ٩٨/٣٨۵)

﹡﹢︋️ دوم- ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ١٣٩٨٫٩۵۵
١ـ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹜︿- ︣︠︡ ︫ــ﹫︣ ︑﹢︎﹩ ١۶ ا﹠︘ ﹋﹑س ۶٠٠ (٩٨/٣٨۴)    ب- ︣︠︡ ︫ــ﹫︣ ︨﹞︀وری ٢، ۴ 

و ۶ ا﹠︘ ﹋﹑س ۶٠٠ (٩٨/٣٨۵)
﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩  ︖﹠﹢رد-︠   ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋﹩﹛︀﹝ ︣ا︨︀ن︫  ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ٢ـ ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︫ 

︫︣﹇﹩-﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن د﹨︡ا -﹋︡ ︎︧︐﹩٧۵٩۴٩-٩۴١۵۶
٣ـ ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ و ﹝﹙️ ارا﹥ ﹝︡ارك : از ﹋﹙﹫﹥ ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن/︑︃﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹋︀﹐ (دارای 
﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹢رد ︑︃﹫︡ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز VENDOR LIST) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︲﹞﹟ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ﹋︐︊﹩، 
︗️ ︑︪ــ﹊﹫﹏/︑﹊﹞﹫﹏ ︎︣و﹡︡ه ︋︣ا︨ــ︀س ︗︡اول ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︡رج در ︀︎﹍︀ه ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ 
 ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤  ︋﹩﹛︀﹝ ︣ا︨ــ︀ن︫  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠   ︫️︀ــ آدرس اhttp://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠ و︨ 
 ️︧︎ ﹅︣︵ از ︀ ١٣٩٨/٠٣/١٨ ︋﹥ د﹁︐︣ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ،www.nigc-nkgc.ir
︎﹫︪ــ︐︀ز ﹝︡ارك ︠﹢د را ار︨︀ل ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی دارای ﹨﹫︡﹞ ️︣ه/︨︀﹝︡ار 

﹝﹣︔︣ ﹝︪︐︣ک ﹝︖︀ز ︋﹥ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹇﹫﹞️ ﹨﹞︤﹝︀ن در ا﹡ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د.
 ﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫ــ︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ︋﹠︡ ا﹜ــ︿ ﹝ــ︀ده ۵ آ﹠۴- ﹡ــ﹢ع و ﹝﹫ــ︤ان ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣آ
﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ﹝︊﹙︼: ا﹜︿: ٠٠٠/٠٠٠/۶٢۵/١ (﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد و ︫︪︭︡ و ︋﹫︧️ و ︎﹠︕ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل، ب: 
 ﹟﹫﹝︱︑ ﹩︀﹡ ︤ان﹫﹞ ً︀ ٢۴٢/٣٠٠/٠٠٠ (دو︧ــ️ و ﹏ و دو ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ︨ــ﹫︭︡ ﹨︤ار) ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︲﹞﹠

︋︣ا︨︀س ︋︣آورد ﹇︴︺﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀﹡︭ــ︡ ﹝﹫﹙﹫ــ﹢ن) رــ︀ل، ب:  ــ︣آورد او﹜﹫ــ﹥: ا﹜ــ︿: ٣٢/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ (︨ــ﹩ و دو ﹝﹫﹙﹫ــ︀رد و︎  ۵- ﹝︊﹙ــ︼︋ 
︣آورد  ︩ ﹝﹫﹙﹫﹢ن) ر︀ل. (︋︣آورد ︑﹆︣︊﹩ ا︨️ و︋  ٠٠٠/٠٠٠/٨۴۶/) ۴︀ر ﹝﹫﹙﹫︀رد و ﹨︪︐︭︡ و ﹏ و︫ 

﹇︴︺﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︻﹑م ﹝﹩ ﹎︣دد.)
﹡ -۵ــ﹢ه و ز﹝︀ن ︑﹢ز︹ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︑︀رــ ١٣٩٨/٠٣/٢٧ ︋ــ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ 

︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹋︧︉ ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡ ︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد.
︫﹞︀ره ﹝︣﹋︤ ︑﹙﹀﹟: ﹋︡ ︫︣ی (٠۵٨)  ٩-٣٢۴٠٣٣٣٣

︑﹙﹀﹟ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀: ٣٢۴٠٣٣۴١- ﹁︀﹋︦ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀: ٣٢۴٠٣٣۴٢
﹋︡ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج در ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ا﹜︿: ٣٢٠٠٣٧۵   ب: ٣٢٠٠٣٧٩

 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان شمالى

/ع
۹۸
۲۰
۱۴
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

    در سوگ یاوران آیین محمد)ص(     معارف: مرثیه ای از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( نقل شده است که »ای چشمان من! بر رحلت جانسوز بزرگ بطحاء )حضرت ابوطالب)ع(( و بانوی بانوان )حضرت 
خدیجه)س((، نخستین زنی که نماز با پیامبر اسالم)ص( خواند، بگریید؛ همان پاک بانویی که خداوند او را پیراسته ساخت و برتری اش داد. رحلت آن دو، فضا را بر من تیره ساخت و زین پس شب ها را در سوگ 

به سر می کنم. آن دو، آیین محمد)ص( را برای خدا یاری کردند و با ستمکاران و یاغیان، تا آخرین توان مبارزه نمودند و پیمان خویش را پاس داشتند«.

جزء از جزء / دهم
مواجهه حکومت اسالمی با مشرکان و منافقان 

معارف/ ناهید الله زاری: در ســوره 
مبارکه توبه، پنج گروه سیاسی شامل 
مشــرکان، اهل کتــاب توطئه کننده، 
منافقان معمولی، منافقان توطئه گر و 
مؤمنان معرفی و ویژگی های هر گروه 
در کنار توصیه هایی به پیامبر)ص( در 
روش برخورد با آن ها ذکر می شود. در 

ابتدا  وظیفه حکومت اســامی در برابر مشــرکانی که به عهدهای خود پایبند 
نبوده اند، مشخص می شود و این پیمان ها ی سیاسی را لغو و می فرماید: »بََراَءٌة 
َِّذیَن َعاَهْدتُْم ِمَن الُْمْشِرِکیَن«  )توبه:1(؛ ]این آیات[ اعام  ِمَن اهللِ َو َرُسولِِه إِلَی ال
بیزاری ]و عدم تعهد[ است از طرف خدا و پیامبرش نسبت به آن مشرکانی که 
با ایشان پیمان بسته اید و در ادامه به مشرکان توطئه گر اعان جنگ می کند، 
اما همواره مسلمانان را از تعدی باز می دارد و از آنان می خواهد با مشرکانی که 
نقض پیمان نکرده اند، وفادار به عهدشان بمانند و اگر فرد مشرکی خواست در 
تعالیم اســام تحقیق کند، فضای امنی را برای او فراهم کنند: »َو إِْن أََحٌد ِمَن 
َُّهْم  الُْمْشِرِکیَن اْســَتَجاَرَک َفَأِجْرُه َحتَّی یَْسَمَع َکَاَم اهللِ ثُمَّ أَبْلِْغُه َمْأَمَنُه ذلَِک بَِأن
َقْوٌم الَ یَْعلَُموَن«  )توبه:6(؛ و اگر یکی از مشــرکان از تو پناه خواست پناهش ده 
تا کام خدا را بشنود؛ ســپس او را به مکان امنش برسان، چرا که آنان قومی 
ناداننــد. اما مبارزه با رهبران کفر و توطئه )ائمه الکفر( و ممانعت از آباد کردن 
مســاجد توسط کفار و قطع رابطه دوســتی با آن ها از وظایف مؤمنان شمرده 
شــده اســت. خداوند در ادامه به روش برخورد حکومت اسامی با اهل کتابی 
می پردازد که توطئه گر هســتند و برای از بین بردن اســام تاش می کنند و 

درآمدهای نامشروع دارند؛ خداوند جهاد با آن ها را الزم می داند.
گروه سیاسی سومی که در این ســوره به آن پرداخته شده، منافقانی هستند 
کــه به بهانه های مختلف از جنگ کناره گیری می کنند و حب و دوســتی دنیا 
را عامــل اصلی این فرار می داند؛ خداوند خاطرنشــان می کند که پیامبر برای 
پیروزی به یاری آن ها نیازی ندارد: »إاِلَّ تَْنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اهللُ«؛ اگر او ]پیامبر[ 
را یاری نکنید، قطعاً خدا او را یاری کرد. ویژگی دیگر این منافقان آن اســت 
که در مشکات با مؤمنان همدلی نمی کنند و از شکست مسلمانان خوشحال 
هســتند: »إِْن تُِصْبَک َحَسَنٌة تَُسْؤُهْم َو إِْن تُِصْبَک ُمِصیَبٌة یَُقولُوا َقْد أََخْذنَا أَْمَرنَا 
َّْوا َو ُهْم َفِرُحوَن«  )توبه:50(؛ اگر نیکی به تو رسد آنان را بدحال  ِمْن َقْبُل َو یََتَول
می سازد و اگر پیشــامد ناگواری به تو رسد، می گویند ما پیش از این تصمیم 
خود را گرفته ایم و شــادمان روی برمی تابند. خصوصیت دیگر آن ها این است 
َُّهْم لَِمْنُکْم َو َما  که به همراهی با مســلمانان تظاهر می کنند: »َو یَْحلُِفوَن بِاهللِ إِن
ُهْم ِمْنُکْم َو لِکنَُّهْم َقْوٌم یَْفَرُقوَن«  )توبه:56(؛ و به خدا ســوگند یاد می کنند که 
آنان قطعاً از شــمایند، در حالی که از شما نیستند، لیکن آنان گروهی هستند 

که می ترسند.
منافقان از روش تقســیم صدقات و زکات توســط پیامبر گلــه دارند و آن را 
نمی پسندند: »و برخی از آنان در ]تقسیم[ صدقات بر تو خرده می گیرند، پس 
اگر از آن ]اموال[ به ایشــان داده شود خشنود می گردند و اگر از آن به ایشان 
داده نشــود بناگاه به خشــم می آیند«؛ و به پیامبر آزار می رسانند: »و از ایشان 
کســانی هســتند که پیامبر را آزار می دهند و می گویند او زودباور است؛ بگو 
گوش خوبی برای شماست، به خدا ایمان دارد و ]سخن[ مؤمنان را باور می کند 
و برای کسانی از شما که ایمان آورده اند رحمتی است و کسانی که پیامبر خدا 

را آزار می رسانند، عذابی پردرد ]در پیش[ خواهند داشت.« )توبه:61(
ویژگی مهم دیگر منافقان این است که امر به منکر و نهی از معروف می کنند: 
»الُْمَنافُِقــوَن َو الُْمَنافَِقــاُت بَْعُضُهْم ِمْن بَْعــٍض یَْأُمُروَن بِالُْمْنَکــِر َو یَْنَهْوَن َعِن 
الَْمْعــُروِف« )توبه:67( در ادامه خداوند به روشــی که پیامبر باید در مقابل این 
گروه از منافقان در پیش بگیرد می پردازد. قرآن کریم در آیه 107 سوره توبه، 
به معرفی گروه دیگری از منافقان که توطئه گر هســتند می پردازد و از پیامبر 
می خواهد در مســجدی که آن ها بنا کرده اند، توقــف نکرده و نماز نخواند. در 
ادامه سوره، گروه مؤمنان هم معرفی می شوند؛ مؤمنانی که در راه خدا از جان 

و مال خویش می گذرند؛ اهل توبه و عبادت هستند و از مشرکان بیزارند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  دهم ماه 
رمضان، مصادف است با سالروز رحلت همسر 
واالی پیامبر، نخستین بانوی گرونده به اسام 
و یکی از چهار زن بزرگ تاریخ؛ ام المؤمنین 
که  فردی  کبری)س(.  خدیجه  حضرت 
بود  پیامبر)ص(  غمخوار  و  یار  نزدیک ترین 
و در سال دهم بعثت و تنها چند روز پس 
از رحلت ابوطالب)ع(، عموی پیامبر)ص( و 
بزرگ ترین حامی او، درگذشت اما تا زمانی 
که پیامبر)ص( در قید حیات بودند، همواره 
از او به نیکی یاد می کردند. بانویی که رسول 
و  »خدیجه  فرمود:  درباره اش  خدا)ص( 
کجاست مثل خدیجه؟ او مرا تصدیق کرد، 
آن گاه که مردم مرا تکذیب کردند و در راه 
پیشرفت اسام، در کنار من و یاور من بود و 
مرا به وسیله مال خود کمک کرد«. گفت وگوی 
ما با خانم دکتر نهله غروی نائینی، عضو هیئت 
علمی دانشگاه تربیت مدرس و پژوهشگر علوم 

اسامی، درباره این بانوی بهشتی است. 

 عزیزترین همسر پیامبر)ص(
غــروی نائینــی از مهم تریــن خصلت های 
حضــرت خدیجه)س( را ایمــان او می داند؛ 
ایمــان واالیی که به خدا، پیامبر)ص( و دین 
اسام داشــت آن قدر قوی بود که توانست 
در تمام سختی ها در کنار پیامبر)ص( باشد. 

حضرت خدیجه)س( طبق آنچه از 
روایات به ما رسیده، تسلی دهنده 
پیامبر)ص( در مشکات رسالت 
بود. این اســتاد دانشــگاه اضافه 
خدیجه)س(  حضــرت  می کند: 
پیــش از ازدواج با پیامبر)ص( از 

امکانات، وضع مالی و زندگی بســیار مرفهی 
برخوردار بــود و همه آن هــا را وقف هدف 
پیامبر)ص( کرد. ایــن صداقت و همدلی با 
همسر، سبب شده بود که پیامبر)ص( ایشان 
را بهترین و عزیزترین همسر بدانند. در دورانی 
که پیغمبر اکــرم)ص( در غار حرا به عبادت 
مشــغول بودند، خدیجه)س( خود با تحمل 
سختی گذر از مسیر کوه و راه طوالنی، برای 
ایشان غذا می برد. تحمل سختی ها و محاصره 
اقتصادی شعب ابی طالب در ماه هایی که منجر 
به رحلت این بانو شد نیز از دیگر نمونه های 

همراهی او با پیامبر)ص( است.

 خدیجه)س(، مادر  »ام ابیها«
او در ادامــه با بیان محبت بســیار حضرت 
خدیجــه به پیامبــر)ص( عنــوان می کند: 
خدیجه)س( هیچ  گاه پیامبــر)ص( را تنها 
نگذاشت؛ همین محبت، پیوند و یکی بودن 
با همســر بود که سبب شــد با وجود اینکه 
پیامبــر)ص( پس از رحلــت خدیجه)س( 

ازدواج هــای دیگری نیز داشــته 
باشــند اما بــاز همــواره به یاد 
حضرت خدیجه)س( بودند و در 
 هر مناســبتی از او یاد می کردند. 
غروی نائینــی می افزاید: پیش از 
اســام هم حضرت خدیجه)س( 
بانویی بسیار محترم و پاکدامن بود تا حدی 
که بین افراد جامعه به طاهره مشهور بود. به 
دلیل ثروت و شخصیت او بسیاری از مردان 
نامدار قریش خواهان وصلت با او بودند، اما به 
دلیل همین شخصیت واال بود که لیاقت پیدا 
کرد همسر پیامبر اسام و مادر  ام ابیها شود. 
انتخاب الهی بر این بود که نسل پیامبر)ص( 
از او باشد و خدیجه)س( به چنان جایگاهی 
برسد که بتواند ظرف حمل فاطمه)س( باشد.

 اخالص خدیجه)س( سبب شد
 ثروتش را در راه اسالم خرج کند

این پژوهشگر علوم اســامی بیان می کند: 
می دانیم که حب دنیا همواره انسان را فریب 
می دهد اما حضرت خدیجه)س( به جایگاهی 
رسید که توانست تمام ثروتش را در راه اسام 
خرج کند؛ دلیل اصلی آن، این است که وقتی 
فردی ایمان و پیوند قوی به خدا داشته باشد، 
شیطان نمی تواند به او نفوذ کند. تمام فریب ها 
از طریق شیطان است. وقتی شیطان از خدا 

اجازه می خواهد تــا در آدم اثر کند، خداوند 
می فرماید: »اال المخلصین« و بی شک حضرت 

خدیجه)س( از همین مخلصین بوده است.
این مدرس دانشــگاه با اشــاره به شبهات 
موجــود دربــاره این شــخصیت بزرگوار 
می گوید: در مورد زندگی ایشان و اینکه آیا 

ازدواج  پیامبر)ص(  از  پیش 
کرده بودند و یا اینکه در زمان 
داشتند،  زیادی  ازدواج سن 
تحریف هــای  و  شــبهات 
زیادی وجود دارد؛ متأسفانه 
این  در  دقیقی  گزارش  های 
حوزه وجــود ندارد و به طور 
مطالب چشــمگیری  کلی 
دربــاره بانــوان در تاریــخ 
 اسام نوشــته نشده است.

غروی نائینــی در پایان و با 
بیان اینکه هنــوز آن گونه 
که باید در بیان شــخصیت 
حضرت خدیجه)س( کاری 
انجام نشــده و ایشان برای 

بسیاری از افراد جامعه، بانویی شناخته نشده 
است، می گوید: برای احیا و تبیین جایگاه 
حضرت خدیجه)س( در جامعه باید وجود 
ایشــان را در مناسبت های مختلف بیشتر 

مطرح کنیم.

گفت وگو با عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به مناسبت سالروز رحلت ام المؤمنین  

 آیت اهلل مصباح یزدی در جلسهکجاست مثل خدیجه ؟
درس اخالق ویژه ماه مبارک رمضان:

روح انسان در سایه ارزش های 
اخالق اسالمی تکامل می یابد

اختاف نظام اخاقی اســام با نظام های دیگر 
در اهداف اســت؛ آنچه مکاتب اخاقی، فلسفی، 
اجتماعــی و کامی مطرح می کنند این اســت 
که انســان با رعایت اصول اخاقی زندگی آرام، 
آســوده و مرفهی خواهد داشت اما اهداف اسام 
در زمینه اخاق بسیار فراتر است. انسان با رعایت 
اخاق به قرب الهی دست پیدا می کند. یکی از 
روش های عادی برای ترویج ارزش های اخاقی 
تلقین، تشویق، احترام و محبوبیت است که در 
نهایت ارزش ها برای انسان ملکه می شود، ممکن 
اســت که این روش در اسام هم مورد استفاده 

قرار گیرد.
وقتی هدف اصلی قرب خدا باشد با تشویق های 
ســاده تحقق پیدا نمی کند، اصل نظام اخاقی 
اسام این اســت که در سایه رعایت ارزش های 
اخاق اسامی روح انسان تکامل پیدا می کند و 
به جایی می رســد که الیق قرب الهی می شود و 
در سایه قرب خداوند به باالترین کمال مخلوقات 
نایل خواهد شد. اصل تربیت اخاقی استفاده از 
نعمت های الهی و نجات از عذاب های ابدی برای 
داشتن سعادت و کمال ابدی است، هیچ مکتب 
اخاقی جز اسام به موضوع قرب الهی و مسئله 

پس از مرگ اشاره نکرده است.
مجموعه های آموزش اخاقی به سه دسته تقسیم 
می شوند؛ یک دسته مانند ایمان به خدا، اطاعت 
الهی و معرفت اهلل اســت که مســتقیم به خود 
خداوند متعال مربوط می شــود و به آن اخاق 
الهی می گوییم؛ دســته دیگر مربوط به ساختن 
شخصیت انسان است که اخاق فردی نام دارد 
و دسته سوم مربوط به روابط با دیگران است که 

اخاق اجتماعی نامیده می شود.
سؤال می شــود چرا انسان به گونه ای خلق شده 
اســت که عامل فســاد در او پیدا شود، خداوند 
متعال می خواهد انسان با اراده خودش بهترین 
کماالت را کســب کند و اوج این اراده در جایی 
تحقق پیدا می کند که انگیــزه ای بر ضد کمال 
داشته باشد و با اراده خود از آن چشمپوشی کند، 
به همین دلیل باید زمینه هر دو راه برای انسان 

وجود داشته باشد.

پیامبر )ص(فرمود: 
خدیجه و کجاست 

مثل خدیجه؟ او 
مرا تصدیق کرد، 
آن گاه که مردم 

مرا تکذیب کردند 
و در راه پیشرفت 

اسالم، در کنار من 
و یاور من بود و مرا 
به وسیله مال خود 

کمک کرد

بــــــــرش

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

یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

گفتار

شماره آگهى :139803908285000005
شماره پرونده:139304008285000031

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به شماره پالك  ــناد رسمى شش ــتند به مواد 121 و 122-آئين نامه اجراى مفاد اس مس
ثبتي يكصد و پنجاه و دو فرعى از يازده اصلى مفروز و مجزا شده از يازده فرعى از اصلى مذكور واقع در بخش دوازده 
ــصت و دو متر و پنجاه و پنج دسيمتر مربع به نشاني: شهر  ــان جنوبى به مساحت سيصد و ش ــتان خراس نيمبلوك اس
ــدانگ عرصه و  ــهيد صادقى بعد از فرعى فاطميه چهار پالك هفتاد كه شش ــيزده كوچه ش نيمبلوك خيابان وليعصر س
اعيان آن ذيل صفحه يكصد و شش دفتر امالك ذيل شماره سه هزار و نهصد و سى و شش ثبت و سند مالكيت به نام: 
على اكبر دهقان فرزند : غالمحسين به شماره ملى: 0889208352  صادر شده است. و محدود به حدود اربعه به شرح 
ــمت اول ديواريست بطول يك متر و سى و نه سانتيمتر به شماره باقيمانده يازده فرعى  ــماالً: در دو قس پرونده ثبتى ش
ــماره باقيمانده يازده فرعى شرقاً: ديواريست مشترك بطول  ــى و دو سانتيمتر به ش ــت بطول ده متر و س دوم ديواريس
ــماره باقيمانده يازده فرعى جنوباً: درب و ديوار بطول يازده متر و هفتاد و چهار  ــانتيمتر به ش ــى متر و هفتاد و دو س س
ــترك بطول سى و يك متر و نوزده سانتيمتر به شماره باقيمانده يازده فرعى  ــانتيمتر به خيابان غرباً: ديواريست مش س
حقوق ارتفاقى ملك: ندارد.كه به موجب سند رهنى شماره سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت مورخ بيست و چهارم آذر 
ماه سال يك هزار و سيصد و نود  دفترخانه اسناد رسمي شماره يك شهر خضرى دشت بياض استان خراسان جنوبى 
ــصت  ــت و هفتاد ميليون ريال به عنوان اصل طلب بدهى آقاى: على اكبر دهقان كه براي مدت ش در قبال مبلغ دويس
ماه در رهن موسسه مالى و اعتبارى كار سازان آينده (موسسه نور) شعبه خضرى قرار گرفته است. چون متعهد ظرف 
ــت ، بانك مرتهن مستند به ماده 34 اصالحى قانون ثبت از  ــند به تعهدات خويش عمل ننموده اس مدت مندرج در س
دفترخانه تنظيم كننده سند راجع به وصول مبلغ (دويست و هفتاد ميليون ريال)  به عنوان اصل طلب تقاضاى صدور 
اجرائيه بر عليه (متعهد) به عنوان وام گيرنده و راهن با مشخصات فوق را نموده و پرونده اى تحت كالسه 9300035 
ــكيل شده است كه پس از ابالغ اجرائيه  ــناد و امالك بخش نيمبلوك تش در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره ثبت اس
ــرر قانونى به دليل اينكه متعهدين بدهى خويش را پرداخت يا نزد صندوق ثبت توديع ننموده اند  ــاى مهلت مق و انقض
ــبت به ارزيابى مورد رهن اقدام و بر طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى وارده  ــتانكار نس ــت بانك بس به درخواس
ــيصد و نود و هفت ملك فوق با عرصه  ــفند ماه سال هزار و س ــماره 139705008285000699 مورخ هجدهم اس بش
ــانتيمتر مربع اعيان حدوداً يكصد و بيست و دو متر و پنج  ــيصد و شصت و دو متر و پنجاه و پنج س ــاحت س اى به مس
ــد. ملك مورد نظر ساختمانى است داراى سقف طاق ضربى ،ديوار باربر فاقد نماسازى، كف  ــانتيمتر مترمربع مى باش س
ــكوني بوده و همچنين داراي  ــاختمان داراي كاربري مس ــال  س ــازى و با كابينت فلزى و با قدمت بالغ بر دوازده س س
انشعابات آب،برق،گاز  ميباشد.لذا با در نظر گرفتن موقعيت و مصالح، ساختمان به مبلغ هفتصد و شصت و پنج ميليون 
ــت مرتهن پالك فوق بصورت ششدانگ از ساعت  ريال ارزيابى و بدليل عدم وصول اعتراض قطعيت يافته و به درخواس
ــت در اداره ثبت اسناد وامالك بخش  ــت و يكم خرداد ماه سال نود و هش ــنبه مورخ: بيس ــه ش 9 الى 12 صبح روز س
ــاني بلوار امام رضا(ع) از طريق مزايده حضورى به فروش مى رسد. ــهر خضرى دشت بياض به نش نيمبلوك واقع در ش
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته ميشود الزم به ذكر  ــده ش مزايده حضوري و نقدي از مبلغ ارزيابى ش
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد  ــعاب و يا حق اش ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق،گاز اعم از حق انش اس
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش مزايده داراى آنها باش
آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ،حقوق دولتى به 
شرح ماده 40 آئين نامه اجرا نقداً وصول و نسيه فقط راجع به طلب بستانكار با موافقت بانك بستانكار جايز مى باشد.

ــاعت و مكان مقرر برگزار  ــمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس
خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين تكليف بدهى خويش نمايند 

از انجام مزايده خوددارى مى گردد.9801881
تاريخ انتشار: پنجشنبه: بيست و ششم ارديبهشت ماه سال هزار و سيصد و نود و هشت                     

حميد رضا توسلي فرشه رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك

(آگهى مزايده)
آگهى مزايده مال غير منقول پرونده كالسه 9100029 اجراى ثبت شهركرد

بستانكار: بانك ملت شعبه شهركرد
ــجانى و راهنين آقايان حشمت اهللا  ــجان با امضاء ارژنگ طالبى هفش ــت هفش ــركت طالب پالس بدهكار: ش
ــجانى راهن پالكهاى 234/94 نوآباد و 221/1124 هفشجان، و اردوان طالبى هفشجانى راهن  طالبى هفش

پالك 221/1678 هفشجان به موجب پرونده اجرائى كالسه 9100029
ــكونى يك طبقه به مساحت عرصه 328 متر مربع به شماره پالك ثبتى  ــش دانگ يك باب خانه مس 1-ش
ــت فرعى از دويست و بيست و يك اصلى) ثبت شده در صفحه  ــصدو هفتاد و هش 221/1678 (هزار و شش
ــماال" به  ــده و محدود به حدود: ش ــجانى صادر ش ــر 251- امالك بنام آقاى اردوان طالبى هفش 484 دفت
طول15  متر ديواريست به خانه پالك شماره 1672 فرعى شرقا" به طول 21/90 متر درب و ديوارى است 
ــالك 1124 فرعى باقيمانده غربا" به طول 21/70 متر  ــه  جنوبا" به طول 15 متر ديوار به ديوار پ ــه كوچ ب
ــمى به مبلغ  ــناس رس ديوار به ديوار  پالك هاى 1126 و 1135 فرعى از 221 اصلى كه طبق نظر كارش
ــش ميليون و پانصد هزار ريال ) ارزيابى شده  واقع  ــه ميليارد و سيصد و شصت و ش 3/366/500/000(س
در شهر هفشجان، خيابان نواب، كوچه 64، پالك 4 با كاربرى  موجود ساختمان مسكونى در يك طبقه با 
زير بناى 243 متر مربع كه مورد استفاده مالك ميباشد. ساختمان ديوار آجرى سقف طاق ضربى پشت بام 
ــتى تا سقف كاشى كف سراميك و آشپزخانه كاشى تا سقف و كف سراميك  ــرويس هاى بهداش ايزو گام س
ــقف گچ به همراه رنگ آميزى شده درب هاى  ــراميك بدنه و س با كابينت MDF اتاق ها و پذيرايى كف س
ــمت كوچه فلزى به  ــى، پنجره ها و درب داخل حياط آلمينيومى و پنجره  س ــا قاب فلزى و چوب ــى ب داخل
ــين رو و يك درب كوچك فلزى) نماى  ــه درب( دو درب ماش همراه نرده و درب هاى ورودى به تعداد س
ــمت كوچه و نماى حياط، سراميك حياط سازى، كف موزائيك و سقف آن پوشش قوطى و ورق  بيرونى س

پالستيكى پوشيده شده  گرمايش بخارى و سرمايش كولر آبى ميباشد.
ــاحت 332 متر مربع به پالك ثبتى 221/1124( هزار و  ــكونى به مس ــش دانگ  يك  باب خانه مس 2-ش
ــت و يك اصلى باقيمانده)  كه سند آن در صفحه 526 دفتر  ــت و بيس ــت و چهار فرعى از دويس صد وبيس
ــجانى ثبت گرديده و محدود به حدود: شماال" به طول15   ــمت اهللا طالبى هفش 241 امالك بنام آقاى حش
ــت به  ــرقا" به طول 22/10 متر درب و ديوارى اس ــماره 1678 فرعى ش ــت به خانه پالك ش متر ديواريس

ــول 22/23 متر ديوار به  ــت به كوچه  غربا" به ط ــا" به طول 14/98  متر درب و ديوارى اس ــه  جنوب كوچ
ــمى به مبلغ 4/491/500/000 (چهار ميليارد  ــناس رس ديوار خانه پالك  1126 فرعى كه طبق نظر كارش
ــجان، خيابان نواب،  ــهر هفش ــده و  واقع در ش و چهارصدونودويك ميليون و پانصد هزار ريال ) ارزيابى ش
كوچه 64، پالك 2 با كاربرى  موجود ساختمان مسكونى در دو طبقه با زير بناى  461 متر مربع كه مورد 
استفاده مالك ميباشد. طبقه همكف ساختمان تيرچه و بلوك ديوارها از جنس آجرومالت سيمان همراه با 
گچ سفيد و سرويس هاى بهداشتى ديوراها  تا سقف كاشى كف سراميك و پذيرايى كف موزائيك، پوشش 
ــفيد درب هاى  داخلى چوبى با چارچوب فلزى ، پنجره ها آلومينيومى  ــراميك و ديوارها گچ س ديوارها س
ــقف تير آهن و طاق ضربى، ديوار ها از جنس آجر و مالت سيمان نماى بيرونى  ــاختمان  با س طبقه اول س

سمت كوچه و نماى حياط، سراميك محوطه سازى گرمايش بخارى و سرمايش كولر آبى ميباشد.
ــاحت عرصه 1685/50 متر مربع به پالك ثبتى234/94 (  ــش دانگ  يك  باب خانه مسكونى به مس 3-ش
ــند آن در صفحه 22 دفتر292  امالك بنام آقاى  ــى وچهار اصلى)  كه س ــت و س نود چهار فرعى از دويس
ــجانى ثبت گرديده و محدود به حدود: شماال" به طول 29/90 متر ديوار است به  ــمت اهللا طالبى هفش حش
ــت به زمين على حيدر زاده  جنوبا" به طول  ــرقا" به طول 54/70  متر ديوارى اس زمين آقاى پاليزبان  ش
28/40 متر ديوارى است به  جاده خاكى  غربا" به طول 20/45 متر و 41 متر ديوارى است به زمين جعفر 
ــمى به مبلغ 4/734/900/000 (چهار ميليارد و هفتصدوسى چهار  ــناس رس ــفى كه طبق نظر كارش يوس
ــنگ شكن سازمان هميارى  ــجان، نوآباد جاده س ــده و واقع در هفش ميليون و نهصد هزار ريال ) ارزيابى ش
ــاحت عرصه موجود 1685/50 متر مربع  و مساحت  ــت كه مس ــهردارى ها روبروى مرغدارى  طالبى اس ش

اعيانى جمعا" 982 بدين شرح: 
ــه باب كارگاه يك طبقه با قدمت 16 سال به مساحت زير بناى 652  ــاختمان كارگاهى شامل س الف – س

متر مربع ، با سازه فلزى و سقف شيروانى مى باشد.
ــامل يك باب ساختمان دو طبقه با زير بناى جمعا" 225 متر مربع ، سبا سيستم   ــاختمان ادارى ش ب – س

ديوار باربر و سقف تيرچه وبلوك و فلز، كف موزاييك مى باشد
ــتم ديوار باربر و  ــاختمان يك طبقه به زير بناى 90 متر مربع با سيس ــامل بك باب س ــگاه ش ج – آزمايش

سقف شيروانى مى باشد.
ــامل يك طبقه به زير بناى 40 مترمربع با سيستم ديوار باربر و سقف شيروانى و  ــاختمان انبارى ش د – س

پوشش كف موزاييك مى باشد.
ه – ساختمان نگهبانى يك طبقه به زير بناى 15 متر مربع سقف شيروانى و ديوار باربر مى باشد.

و – ديوار محوطه بصورت آجر به ارتفاع 3 متر مى باشد و داراى يك انشعاب آب و برق و گاز و مى باشد.
كليه موارد فوق طبق سند رهنى شماره 319408 دفتر خانه 69 شهركرد در قبال مبلغ 3/695/000/000 
ــصد و نود و پنج ميليون ريال) در رهن بانك ملت شعبه شهركرد قرار گرفته كه  ــه ميليارد و شش ريال ( س
برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالكين فوق الذكر مى باشند. پالكهاى فوق از ساعت 9 الى 12 روز شنبه 
ــهركرد بلوار كاشانى از طريق مزايده به  ــمى شهركرد واقع در ش ــناد رس مورخ 98/4/15 در اداره اجراء اس
فروش مى رسند مزايده از مبالغ ارزيابى فوق الذكر شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا" فروخته مى 
شود.  الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك 
ــهردارى و غيره  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در  ــده يا نش تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 
و نيم عشر و حق مزايده نقدا" وصول مى گردد ضمنا" چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز 

ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.981981
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد

ايرج عليارى

دادنامه
ــوراى حل اختالف شماره 1 شهرستان شهركرد تصميم نهايى  ــه 9609983844100284 ش پرونده كالس

شماره 9609973844101055 
ــاء نوربخش چم چنگى فرزند سيد مراد على به نشانى چهار محال و بختيارى –  ــيده نس خواهان : خانم س

سامان – روستاى چم چنگ شهرك جديد منبع آب قديم.
خوانده: خانم سميرا اميرى به نشانى مجهول المكان

خواسته: مطالبه
گردشكار – خواهان درخواستى بخواسته فوق  بطرفيت خوانده تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شورا 
ــوزه بتصدى امضاء كننده زير  ــريفات قانونى در وقت فوق العاده / مقرر ح ــه فوق و جرى تش و ثبت بكالس
ــيدگى را اعالم و به  ــت و با توجه به محتويات پرونده پس از اخذ نظريه كتبى اعضا ء ختم رس ــكيل اس تش

شرح ذير مبادرت به صدور راى مى نمايد.
« راى شورا»

ــيده نساء نوربخش فرزند سيد مراد على به طرفيت خانم سميرا اميرى به  ــت خانم س در خصوص دادخواس
ــى به شرح متن دادخواست تقديمى؛ شورا با  ــته مطالبه مبلغ 9،800،000 ريال و هزينه هاى دادرس خواس
ــاب متعلق به خواهان كه  ــت مصدق يك برگ صورتحس عنايت به جميع اوراق و محتويات پرونده ، رونوش
ــت و با عنايت به  ــده اس ــاب متعلق به خوانده واريز ش در مورخ 1396/6/7 مبلغ 9،800،000 ريال به حس
ــاورزى و اعالم اين موضوع كه شماره كارت به شماره  ــتعالم به شماره 3701 صادره از بانك كش ــخ اس پاس
ــت و با عنايت به اينكه بر طبق قانون  ــده اس 6393461032452480 متعلق به خوانده معرفى و اعالم ش
هر كس مالى به ديگرى بدهد ظاهر در عدم تبرع است ، بنا براين اگر كسى چيزى به ديگرى بدهد بدون 
ــترداد كند و نظر به عدم حضور خوانده در شورا به  ــد مى تواند اس اينكه مقروض آن چيز قابل واخواهى باش
ــته خواهان در دعوى مطروحه وارد تشخيص  جهت دفاع و ارائه دليل مبنى بر برائه ذمه خويش فلذا خواس
ــوراى حل اختالف مصوب 1394 و مواد 265 قانون مدنى و مواد 198 و 519  ــتندا" به ماده 9 قانون ش مس
قانون آيين دادرسى دادگاه هاى  عمومى و انقالب در امور مدنى مصوب 1379 حكم بر محكوميت خوانده 
ــغ 1،090،000 ريال بابت هزينه  ــته و پرداخت مبل ــه پرداخت مبلغ 9،800،000 ريال  بابت اصل خواس ب
ــت روز پس از ابالغ  قابل  ــى در حق خواهان صادر و اعالم مى گردد. راى مصدور غيابى و ظرف بيس دادرس

ــت روز ديگر پس از ابالغ  قابل تجديد نظر در محاكم عمومى حقوقى  ــعبه و ظرف بيس واخواهى در اين ش
شهركرد مى باشد./ن  9801982

قاضى شعبه 1 شوراى حل اختالف  شهركرد
فاطمه صابرى

آگهى ابالغ رأى شورا
پرونده كالسه 461/4/97 شماره دادنامه 565/97 تاريخ: 97/12/21 

خواهان: مهدى بيژنى-  ايوان- خ امام ره پايين تر از كالنترى مبل ديبا
خوانده: فريد رضايى ايوان- ميدان مصطفى خمينى ره جنب تاالر شادى

موضوع:  مطالبه وجه سفته
گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده به تصدى قاضى شورا تشكيل و با 

توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگى اعالم و به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى مى نمايد.
رأى شورا

درخصوص  دادخواست مهدى بيژنى فرزند حشمت اله ساكن شهرستان ايوان بطرفيت فريد رضايى فرزند 
ــته مطالبه مبلغ 55/000/000 ريال بابت دو فقره سفته به شماره  ــاكن شهرستان ايوان به خواس فريبرز س
ــى خسارت تأخير تأديه  بعنوان  خزانه دارى كل 366622-596257  به انضمام هزينه هاى قانونى دادرس
ــفته  ــته مذكور و با توجه به  تصويرس ــرح منعكس تقديمى، نظر به خواس ــفته هاى مرقوم  به ش متعهد س
ــتند به خود ايرادرى كه  هاى مدركيه خواهان و با عنايت به اينكه خوانده مذكور از دعوى مطروحه و مس
ــت  عليهذا به جت مصون ماندن  ــان را فراهم آورد به عمل نياورده اس ــناد خواه ــات بى اعتبارى  اس موجب
دعوا و مستندات دعوا در يد خواهان كه دليل  بر اشتغال ذمع خوانده در قبال خواهان مى باشد  از طرفى 
ــذا به مواد 307و309و  ــت ل ــد ابراز نكرده اس ــعر بر برائت ذمه نامبرده باش خوانده دليل و مدركى كه مش
ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت  قانون تجارت و مواد 198و515و522 قانونى آيين دادرس
ــته بعالوه پرداخت مبلغ 2/367/500 ريال بابت هزينه دادرسى  مبلغ 55/000/000 ريال بابت اصل خواس
ــارت تاخير تاديه از تاريخ سر رسيد 97/2/26 لغايت اجراى خكم بر اساس شاخص اعالمى  : همچنين خس
ــت  ــورم بانك مركزى  در حق خواهان صادر و اعالم مى نمايد. رأى صادره غيابى و ظرف مدت بيس ــرخ ت ن
روز پس از ابالغ واقعى قابل واخواهى در اين شورا و پس از مهلت مذبور به مدت 20 روز قابل تجديد نظر 

خواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى ايوان مى باشد.9802002
قاضى شعبه چهارم شوراى حل اختالف – محمد تارى پور 

آگهى ابالغ راى شورا
مرجع رسيدگى كننده: شعبه دوم شوراى حل اختالف ايوان غرب

خواهان:  محمد على پناهى فرزند خدادمراد – ايوان خ شهيد تند گويان 
خوانده:  شيما ملكشاهى فرزند على، كرمانشاه، كارمندان- ميدان گلها

تعيين خواسته:  مطالبه طلب
گردشكار: خواهان دادخواستى به خواسته فوق به طرفيت خوانده باال تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين 
شعبه و ثبت به كالسه فوق و جرى تشريفات قانونى در وقت فوق العاده به تصدى قاضى شورا تشكيل و با 

توجه محتويات  پرونده  ختم رسيدگى اعالم و به  به شرح ذيل مبادرت به صدور رأى  مى نمايد.
رأى شورا

درخصوص دعوى  خواهان محمد على پناهى فرزند خدامراد به طرفيت خوانده شيما ملكشاهى فرزند على 
به خواسته مطالبه طلب به مبلغ 110/090/000 ريال   بابت پرداخت دين خوانده بانضمام كليه خسارات 
ــريح خواسته خود  اشعار  ــى تأخير تأديه، با توجه به اوراق و محتويات پرونده و اينكه خواهان در تش دادرس
داشته كه ضمانت تسهيالت اعطايى بانك آينده ايوان به خوانده بوده اند كه پس از عدم پرداخت اقساط از 
ناحيه خوانده بانك محال عليه به شرح گواهى صادره، بدهى خود را وصول نموده و خوانده تاكنون نسبت 
به باز پرداخت آن اقدامى نكرده  كه تقاضاى صدور حكم بشرح خواسته دارد. نظر به گواهى صادره از بانك 
ــط خواهان دارد و از طرفى  ــهيالت مذكور توس محال عليه كه حكايت از واريز مبلغ فوق بابت ضمانت تس
خوانده به جهت عدم حضور در جلسه غليرغم ابالغ واقعى،دفاعى ننموده اند لذا  شورا بنا به مراتب معنونه 
ــته و مستندأ 198و519و520و522و قانون آيين دادرسى مدنى حكم به  فوق دعواى خواهان را وارد دانس
ــته همچنين مبلغ 1/66/125  ــت خوانده به پرداخت مبلغ 110/090/000 ريال بابت اصل خواس محكومي
ــارت تاخير تاديه از تاريخ مطالبه 97/7/16 لغايت اجراى حكم  ــى  همچنين خس ريال بعنوان هزينه دادرس
ــاخص ساالنه  بانك مركزى   كه دايره اجراى احكام مدنى موظف به محاسبه آن مى باشد در  ــاس ش بر اس
حق خواهان صادر و در خصوص شق ديگر خواسته موضوع مطالبه حق الوكاله به جهت فقد مدارك . ادله 
ــده  و مستند ماده 197 قانون آيين دادرسى مدنى  ــخيص داده نش كافى دعواى وارده مقرون به صحت تش
حكم به بطالن خواسته در شق مورد نظر صادر و اعالم ميگردد رأى صادره غيابى و پس از ابالغ واقعى به 
ــورا و متعاقب آن و به مدت بيست روز  قابل اعتراض در محاكم  ــت روز قابل واخواهى در اين ش مدت بيس

قضايى شهرستان مى باشد.9802003
قاضى شعبه دوم شوراى حل اختالف ايوان - مرادنژادى 

آگهى مزايده مال منقول نوبت اول
ــوم تايباد محكوم عليه على على محمدى  ــعبه س ــوراى حل اختالف ش به موجب دادنامه 246 صادره از ش
ــى طيبين و مبلغ  ــال بابت محكوم به در حق غالم يحي ــه پرداخت مبلغ 36/985/000ري ــت ب محكوم اس
1/849/250 ريال بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايى شماره 960718 كه بعلت عدم پرداخت 
ــت بدينوسيله جهت فروش شروع  ــده اس ــرح ذيل ارزيابى ش ــش توپ پارچه با اوصاف ذيل توقيف و بش ش
ــى حوزه قضايى تايباد تعيين مى  ــاعت 11 الى 12 روز 1398/3/19 در محل اجراى احكام مدن ــده س مزاي
ــى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد  گردد مزايده از قيمت كارشناس
در صورت تمايل متقاضيان مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايشان 

ــپرده و  ــت 10٪ بهاى مزايده في المجلس و به صورت نقدى به عنوان س ــود الزم به ذكر اس از مال داده ش
ــل خريدار در زمان مقرر بهاى  ــد در صورتيكه به هردلي ــى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد ش مابق
ــد . در صورتى كه تاريخ مزايده مصادف با  ــپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد ش مزايده را نپردازد 10٪ س

روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقى مى گردد.
1- پارچه هاى پرده اى ساتن طرحدار عريض ضخيم هر متر مبلغ 210/000 ريال 2- پارچه هاى پرده اى 

حرير طرحدار عريض نازك هر متر مبلغ 180/000 ريال  آ-9801963
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى شهرستان تايباد صادق دادمحمدى

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى 
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك تربت جام 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139760306007000902     -27 / 6/ 97هيات اول / دوم  كالسه  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
96/96  موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد 
ــاالرى چهار طاقى   فرزند على  ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى محمد س
محمد   بشماره شناسنامه 11309  صادره از تربت جام در يك باب منزل   به مساحت 244,69 متر مربع 
پالك 3 فرعى از 197 - اصلى مفروز   واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام 
خريدارى از مالكيت مشاعى خودشان(محمد ساالرى چهار طاقى)  محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود و در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه 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.9801951
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/2/26

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/11
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

اصالحيه 
پرونده اجرايى كالسه9700714-اجراى ثبت اسناد سبزوار

ــت  ثب ــه9700714اجراى  ــى كالس ــماره6218000012-98/2/14پرونده اجرائ ــده ش ــى مزاي پيروآگه
ــطر6بخش دوازده سبزوار صحيح  ــماره8964مورخ98/2/23 س ــبزوار منتشره در روزنامه قدس ش اسنادس

ميباشد.9801950   تاريخ چاپ:پنج شنبه98/2/26
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015000943 -1398/01/26 هيئ برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم كشور براتى فرمان آباد به شناسنامه شماره 62 كد ملى 3673128507 صادره از زابل فرزند جهان در ششدانگ 
ــمى آقاى  ــاحت 292 متر مربع (كه موازى 220 متر مربع از محل تمامت مالكيت رس ــكونى به مس يكباب منزل مس
ــمتى از مالكيت رسمى و  مصطفى صادقى و تمامت پالك 132/1270/1349 فرعى و موازى 72 متر مربع از محل قس
مشاعى آقايان شهرام و شهريار شهرت هر دو حنفى و قسمتى از پالك 132/194 فرعى از 256 اصلى ) محرز گرديده 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. 9801255
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/11  / تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/26

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
ــاختمان هاى فاقد  ــون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــى موضوع ماده 3 قان آگه

سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139760306015009185- 1397/11/1 هيئت اول موضوع قان ــر رأى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمان هاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 1584 صادره از تايباد در ششدانگ يكباب منزل به  ــى بى كس فرزند اسمعيل بشماره شناس متقاضى آقاى موس
ــهد شهرستان تايباد خريدارى از محل قسمتى از  ــاحت 620/28 مترمربع پالك 147 اصلى واقع در بخش 14 مش مس
ــاعى حيدر اسكندرى و قسمتى از پالك محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــمى و مش مالكيت رس
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند، بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم  وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.آ-9800990
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/2/11

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/2/26 
رئيس ثبت اسناد و امالك- غالمرضا آقازاده
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 اســماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس اعالم کرد، 
رژیم صهیونیســتی در جنگ دو روزه اخیر پس از اینکه 
حمالت هدفمند مقاومت را دید درخواست آتش بس کرد.

ایلهان عمــر، نماینده دموکرات و مســلمان مینه ســوتا 
معتقد اســت رئیس جمهور آمریکا به دنبال بریدن صدای 

مسلمانان در بیان واقعیات است.

 تداوم پس لرزه عملیات بزرگ ابابیل های یمنی 

وحشت شیوخ عرب از مانور قدرت انصاراهلل
  جهان  در حالی که ســردمداران آل سعود هنوز از شوک حمله 
پهپادی گسترده اخیر نیروهای مشترک یمنی به تأسیسات نفتی در 
عمق خاک این کشور خارج نشده اند، کانال افشاگر سعودی» لیکس« 
ترس و وحشــت نظامیان عربســتانی از این حمالت را افشا کرد. 
می گویند »کسی که باد می کارد توفان درو می کند«؛ این حال و روز 
این ایام شیخ نشین های حاشیه جنوبی خلیج فارس و بویژه عربستان 
است؛ دولت هایی که با اتکا به ثروت بادآورده نفت در چند سال اخیر 
به آتش اختالف و جنگ در منطقه دمیده و حاال ترکش های آن را 
دریافت می کنند. کشورهای عربی به سردمداری عربستان و امارات 
که در مدت چهار سال گذشته با محاصره کامل یمن، مردم بی دفاع 
این کشور را از زمین و هوا هدف حمالت خود قرار داده و به شهادت 
رسانده اند، حال که با واکنش قاطع نیروهای یمنی مواجه شده اند، 
سایه وحشت بر آن ها مســتولی شده است. بر همین اساس یک 
رســانه معارض سعودی، به یک برگ سند وزارت دفاع این کشور 
دست یافته که از ترس نظامیان عربستانی از حمالت پهپادی اخیر 
نیروهای مشترک یمنی به عمق خاک عربستان حکایت دارد. این 
ســند، نامه ای به امضای سرهنگ ستاد »محمد بن ناصر الحربی« 
فرمانده نیروی وظیفه 162 نیروی زمینی ارتش سعودی در منطقه 
»الشرقیه« خطاب به معاون فرمانده این نیرو در خصوص آماده باش 
برای استقرار نیروها در مناطق مأموریت خود در 72 ساعت آینده 
است. کانال اطالع رسانی سعودی لیکس که به افشای اسناد محرمانه 

رژیم آل ســعود شهرت یافته، اعالم کرد که دستور اعزام نیروهای 
گارد ملی عربستان به سمت منطقه الشرقیه، با هدف حفاظت از 
چاه های نفت و پاالیشــگاه ها و بندرهای صادرات نفت، صادر شده 
است. این در حالی است که در پی تحوالت اخیر منطقه از جمله 
هدف قرار گرفتن چهار نفتکش در بندر الفجیره امارات، رسانه های 
کویتی نیز از آماده باش امنیتی بی سابقه بویژه در اطراف تأسیسات 
نفتی و آب های منطقه ای این کشور خبر دادند. پیش از این امیر 
کویت از نیروهای گارد ملی کشورش خواسته بود باالترین سطح 

هوشیاری و احتیاط را در نظر بگیرند. 
گفتنی اســت ارتش یمن، صبح روز سه شنبه 23 اردیبهشت ، در 
یک عملیات پهپادی گســترده، نقاط راهبردی مرتبط با صادرات 
نفت سعودی را با هفت فروند پهپاد مسلح، هدف حمالت انفجاری 
قرار داد. شاخص بورس عربستان پس از حمالت پهپادی یمن به 
تاسیسات نفتی این کشور کاهش چشمگیری داشت و 31میلیارد 
دالر خسارت عاید عربستان کرد. شبکه خبری المیادین دیروز نیز 
از 10 عملیات اعالم نشده یمن در عمق عربستان خبر داد. اقدامات 
یگان پهپادی ارتش و کمیته های مردمی یمن در کشــاندن نبرد 
به عمق خاک عربستان، جنگ را وارد مرحله جدیدی کرده است. 
جنبش انصاراهلل در این باره گفت: این پیامی است مبنی بر اینکه ما 
وارد مرحله جدیدی از هدف قرار دادن اقتصاد گاو شیردهی شده ایم 

که دونالد ترامپ، همواره تأکید دارد آن را می دوشد. 

بدون تیتر

اتاق فکر

خبرگزاری آلمان: بنابــر اعالم منابع نظامی 
آلمان، این کشور برنامه آموزش نیروهای عراقی 

را به دلیل شرایط منطقه متوقف کرده است.
المیادین: وزیر امور خارجه ترکیه گزارش داد 
رئیس جمهور این کشــور و همتای روس وی 
توافق کردند نشست کارگروهی درباره ادلب هر 

چه زودتر برگزار شود.
آناتولی: تــالش دو عضــو احتمالی »جبهه 
آزادی بخش انقالبی خلق« برای گروگان گیری 

در پارلمان ترکیه با تالش پلیس خنثی شد.

مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک: 
کنگره باید مقابل 

ماجراجویی های ترامپ  بایستد
 )IISS( مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک
در تحلیلی به قلم »مــارک فیتزپاتریک« مدیر 
پیشین اجرایی برنامه عدم اشاعه این مؤسسه 
با فهرســت کردن تحــوالت پیرامون آمریکا و 
ایران، شکست های دیپلماتیک واشنگتن را به 
تصویر کشــید. مارک فیتزپاتریک در خصوص 
شکست های دیپلماتیک اخیر آمریکا می نویسد: 
-اســپانیا ناو خود را از فرماندهــی آمریکا در 

خلیج فارس بیرون کشید.
-ژنرال انگلیسی ادعای آمریکا درباره تهدیدهای 

ایران را نقض کرد.
- مقامات عراقی دربــاره اطالعات آمریکا ابراز 

تردید داشتند.
و در آخر ســه کشــور اروپایی از انجام نشست 

مشترک با پمپئو در بروکسل خودداری کردند.
گزارش مؤسسه بین المللی مطالعات استراتژیک 
در ادامه با تأکید به رویکرد یکجانبه ترامپ در 
حوزه سیاست خارجی تصریح می کند: ترامپ 
در حال نادیده گرفتن نقش کنگره در تحوالت 
سیاســت خارجی است؛ بنابراین کنگره باید با 
اهرم های خود جلو ترامپ ایستاده و به او اجازه 
ندهد تا با آغاز یک جنگ غیرقانونی مقابل ایران 
فاجعه ای دیگر برای سیاست خارجی آمریکا و 

منطقه رقم بزند.
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در تظاهرات یوم النکبه
۱۳ فلسطینی در شرق نوار 

غزه زخمی شدند
مهر: در جریان تظاهرات سراسری مردم 
مظلوم فلســطین در هفتــاد و یکمین 
ســالگرد تصرف اراضی اشــغالی توسط 
صهیونیســت ها موســوم به یوم النکبه، 
13 فلسطینی در شــرق نوار غزه زخمی 
شدند. این در حالی است که النشره چند 
روز پیــش در خبری اعالم کرده بود، یک 
رسانه رژیم صهیونیستی از آمادگی ارتش 
این رژیــم برای ســرکوب تظاهراتی که 
روز چهارشنبه به مناســبت بزرگداشت 
یوم النکبه برگزار می شود، خبر داده است. 
مردم فلســطین، 15 می سالروز تأسیس 
رژیم جعلی صهیونیستی و اشغال فلسطین 

را »روز نکبت« می نامند. 

انصاراهلل و تغییر بزرگ در معادالت جنگ یمن 
جنوب شــبه جزیره عربســتان این روزها همه نگاه ها را به خود جلب کرده و 
در صدر اخبار رســانه ای قرار گرفته؛ جایی که پابرهنگان یمنی در طول چهار 
ســال گذشــته چکمه پوشــان غربیـ  عربی را زمینگیر کرده و به آن ها اجازه 
عرض اندام نداده اند. اگرچه حمالت گاه و بی گاه نیروهای یمنی به اهدافی در 
عمق خاک عربســتان، که در واکنش به ادامه جنایات ائتالف متجاوز سعودی 
و کشــتار مردم بی دفاع یمن صورت می گیرد، مسبوق به سابقه بوده، اما در دو 
روز گذشــته تحوالتی روی داد که می تواند تمام معادالت آینده این نبرد را به 

نفع مقاومت تغییر دهد. 
روز ســه شنبه بود که نیروهای مشترک یمنی از هدف قرار دادن اهداف حیاتی 
در عمق خاک عربستان خبر دادند. در این حمله که با هفت پهپاد صورت گرفت، 
شاه لوله انتقال نفت عربستان از شرق به غرب و چند تلمبه خانه تأسیسات نفتی 
شرکت ارامکو ســعودی هدف قرار گرفت. هنوز انتشار این رویداد مهم از صدر 
اخبار خبرگزاری ها خارج نشده بود که دیروز نیز شبکه خبری المیادین از انجام 
10 عملیات نظامی نیروهای یمنی علیه اهداف مهم در عمق خاک عربستان خبر 
داد. ایــن وقایع از تحول بزرگ در صحنه نبرد و تغییر رویکرد یگان های مردمی 
یمن از تدافعی به تهاجمی و کشــاندن جنگ به داخل خاک عربستان حکایت 
دارد. پیش از این محمد عبدالسالم، سخنگوی انصاراهلل در اظهاراتی از این تغییر 
خبر داده و به ائتالف سعودی هشدار داده بود که اگر همچنان به تجاوزات خود 

و کشتار مردم بی دفاع یمن ادامه دهند، باید منتظر عواقب آن باشند. 
از ســوی دیگر این حمالت پیام و پیامدهای مهمی برای سعودی به دنبال دارد. 
ریاض حال مســلماً به این نکته واقف اســت که پس از پیشرفت های چند سال 
اخیر انصاراهلل در زمینه موشــکی و پهپادی هیچ دســت برتری در جنگ ندارد. 
عربســتان در طول چهار سال گذشــته همه حربه های جنگی از جمله بمباران 
موشــکی و هوایی، عناصر مزدور و اجیر شده، توان زمینی و دریایی را استفاده 
کرده، اما به در بســته خورده است. به نظر می رســد ریاض اکنون باید به طور 
جدی تر گزینه های سیاسی؛ یعنی عقب نشینی و دست برداشتن از جنگ را روی 
میز گذاشــته و مورد بررســی قرار دهد. سعودی که در چند سال اخیر با اتخاذ 
رویکرد تهاجمی به نیابت از کشورهای غربی در آتش بحران های منطقه دمیده 
است، اکنون خود را گرفتار در باتالق یمن می بیند؛ مسئله ای که اگر حاکمان آل 
سعود برای آن تدبیری نیندیشند می تواند برای آن ها گران تمام شده و پایه های 

پادشاهی آن ها را به لرزه درآورد.
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عکس نوشت

استقبال متفاوت از دونالد ترامپ!
قائم مقام فرماندار ایالت لوییزیانا با جوراب »ترامپ نشان« خود از 
رئیس جمهور آمریکا استقبال گرمی کرد. بیلی نونگسر در مراسم 
اســتقبال از دونالد ترامپ ناگهان شلوار خود را باال زد و با افتخار 
جورابش را به رئیس جمهور نشان داد. او جورابی به پا کرده بود که 
طرح صورت و حتی مو های ترامپ را داشت و با این کار خواست 
تا به شیوه ای متفاوت رضایت رئیس جمهور را جلب کند. فرماندار 
با این کار، خود را سوژه خبرنگاران و شبکه های اجتماعی کرد و 

استقبال متفاوت او از ترامپ تیتر داغ روزنامه ها شد.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 جعفر قنادباشی، تحلیلگر مسائل منطقه

 فرار آمریکایی ها از عراق نشنال اینترست مدعی شد دیدار پوتین و وزیر خارجه آمریکا
مذاکرات بی نتیجه در 

سوچی روسیه
 ترامپ جان بولتون را 

اخراج می کند
کاهش دیپلمات های 

آمریکایی در بغداد و اربیل 
ایرنــا: »یوری اوشــاکوف« دســتیار امور 
بین الملــل رئیــس جمهور روســیه در 
گفت وگو با خبرنگاران در سوچی پس از 
دیدار رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه 
آمریکا خاطرنشان کرد: در این دیدار هیچ 
پیشــرفتی حاصل نشد. والدیمیر پوتین، 
رئیس جمهور روسیه و مایک پمپئو، وزیر 
خارجه آمریکا به مدت حدود یک ساعت 
و در اقامتــگاه رئیس جمهور روســیه در 
سوچی به نام »بوچاروف روچی« برگزار شد.  
اوشاکف پس از این دیدار گفت: پیشرفتی 
دیده نشــد، ولی طرف آمریکایی رویکرد 

سازنده ای نشان داد.

ایسنا: مجله نشــنال اینترست آمریکا در 
گزارشــی با اســتناد به منابع خود خبر از 
خواســته دونالد ترامپ بــرای اخراج جان 
بولتون از دولتش داده اســت. روز دوشنبه 
»نیویورک تایمز« از برنامه احتمالی پنتاگون 
برای اعزام 120 هزار نیرو به خاورمیانه خبر 
داد. پــس از آن »نیوزویک« بعد از رفتن به 
سراغ منابع خودش، این گزارش را تأیید کرد 
و این منابع اضافه کردند که دولت آمریکا در 
حال آماده سازی چندین گزینه نظامی برای 
برخورد با ایران است؛ گزارشی که با تکذیب 
ترامپ همراه بود. حاال نشــنال اینترست از 

اخراج احتمالی بولتون خبر می دهد.

فــارس: وزارت خارجــه آمریــکا روز 
چهارشــنبه با صدور بیانیه ای به کارکنان 
»غیرضروری« ســفارت خــود در بغداد و 
کنسولگری این کشور در اربیل دستور داد 
عراق را ترک کنند. وزارت خارجه آمریکا به 
این دسته از کارکنان دستور داده »در اسرع 
وقت« عراق را ترک کنند و از تأسیســات 
ایاالت متحده در سرتاسر عراق دور بمانند. 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه عراق این هفته 
در سفری از پیش اعالم  نشده راهی بغداد 
شــد و با مقام های عراقی دیدار کرد. او در 
این سفر فشــار بیشتر به نیروهای بسیج 

مردمی عراق را خواستار شده بود.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- دو ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ١٢-٩٨/١ (﹡﹢︋️ اول)
︋︪﹞︀ره ︔︊️ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت دو﹜️ «︨︐︀د»، ٢٠٩٨٠٠١٢٢۴٠٠٠٠١٢

شـركت برق منطقه اى مازندران در ﹡︷︣ دارد ︻﹞﹙﹫︀ت ﹡︭︉، ︑︧ــ️ و راه ا﹡︡ازی ا︡اث ﹁﹫︡ر 
︪︣ح ﹝︪︭︀ت و ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︣ا︳ ذ﹏ و︋  ︣ا︋︫︣  ﹡﹫︣و﹎︀﹨﹩ ︎︧️ ﹎︣﹎︀ن ١ را︋ 
﹫︪﹠︀د   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹋ .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ر وا︗︫︡   ︎﹤︋
﹥ آدرس ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ «︨ــ︐︀د»︋  ︀﹋ــ️ از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان و︋ 
️ ﹡︀م  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡   www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 

در ︀︨️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡.
شرايط مناقصه:

1- دا︫︐﹟ ر︑︊﹥ ۵ ﹡﹫︣و از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥
2- ارا ﹤︡ا﹇﹏ ﹉ ﹡﹞﹢﹡﹥ ﹋︀ر ﹝︪︀︋﹥ ︋︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥

︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹑﹫️ ا﹞﹠ــ﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ در ز﹝︀ن︋   ︮︡﹫︃︑ ﹤ــ﹥ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝ــ3- ارا
.︫︡︀︊﹫﹞

 ︤وار ،﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ رت﹢︭︋ ︡︀︋ ﹤﹋ ︫︡︀︊﹫﹞ ︀ل4- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣٧٩/۵٠٠/٠٠٠ ر
﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ﹨ـ ﹝﹢رخ ٩/٢٢/١٣٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان   ︫﹤﹞︀﹡ ︉ ﹢︭︑ از ﹝﹢ارد ﹝﹠︡رج در ﹩﹊ ︀ و︗﹥ و

(︋︣ا︋︣ ︫︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥) ارا﹥ ﹎︣دد.
5- ﹝︡ت ا︗︣ای ﹋︀ر ۶ ﹝︀ه ︠﹢ر︫﹫︡ی (︫﹞︧﹩) ﹝﹫︊︀︫︡.

︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ﹝﹩ ︋︀︫︡.
️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠١  از ︫︣﹋
﹜︽︀️ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٠٧ ︋﹥ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ «︨ــ︐︀د» ︋﹥ آدرس 
 ︣﹞ ﹤︋ ر﹢﹝﹞ را ︀﹡ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، آ ︳︣ا︗︺﹥ و ︎︦ از ا︠︢ ﹋︍﹩ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک و ︫︣ا﹞ www.setadiran.ir

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︀د ﹇﹫﹞️ ارا﹠︪﹫︎ ︣اه﹝︋ و ا﹝︱︀ء ﹡﹞﹢ده و
︀︣ ﹝︡ارک ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د  ︀️ و︨  ﹞︣اه ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︀﹁︐﹩ از︨  ﹢د را︋  ﹫︪﹠︀د︠   ︎﹩︐︧︀︊﹫﹞ ︀ن﹫︲︀﹆︐﹞
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ «︨ــ︀︻️ ١۵/٣۵ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/١٨ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
︀ً ︋﹞︣اه ︲﹞ ﹤︵﹢︋︣﹞ ﹜︀︡ا﹋︓︣ ︑︀  دو﹜️ «︨︐︀د» ︋︀ر﹎︢اری و ︻﹑وه ︋︣ آن ﹁﹫︤﹉ ︎︀﹋︀ت ︋︀ر﹎︢اری ︫︡ه را ︻﹫﹠
﹉ ︨︀︻️ ﹇︊﹏ از ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران وا﹇︹ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︡﹫︨ا︠︢ ر ﹏︋︀﹆﹞ در ︨︀ری- ﹝﹫︡ان ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩«ره» در
﹐زم ︋︢﹋︣ ا︨ــ️ ﹁﹆︳ ︎﹫︪ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ ﹝︡ارک و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ «︨ــ︐︀د» در︀﹁ــ️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹝︣ و ا﹝︱︀ء ︋︣ روی ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞﹢ده و 

﹝︪︭︀ت ︠﹢د را ︋︴﹢ر ﹋︀﹝﹏ ︔︊️ و درج ﹋︣ده ︋︀︫﹠︡ ﹝﹢رد ﹇︊﹢ل و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀دات وا︮﹙﹥ رأس ︨ــ︀︻️ ٨/٣٠ ︊︮ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢١ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ و︡ت 

︫︣﹋️ ︋︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران (︵︊﹆﹥ دوم) ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط ﹝︡وش و ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د وا︮﹏ ︫﹢﹡︡ 

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ﹆﹚︴﹞
︀ً ︗️ ا︵﹑ع در ︨ــ︀️ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ آدرس WWW.Tavanir.org.ir و ︀︨️ ︫︣﹋️ ︋︣ق  ﹁︣︮ ﹩﹎آ ﹟ا

﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹝︀ز﹡︡ران ︋﹥ آدرس www.mazrec.co.ir/tender ﹡﹫︤ درج ﹎︣د︡ه ا︨️.
روابط عمومى شركت برق منطقه اى مازندران

/ع
۹۸
۲۰
۰۱

« 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

1
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

﹡﹢︋️ دوم

آ﹎﹩ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋︀﹐ (﹡﹢︋️ دوم )
﹞︀﹜﹩ 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
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۷

﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب
﹡﹢︋️ دوم
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