
تیم »ب« در آستانه فروپاشی

افزایش سالمندان و کمبود نیروی کار جوان دغدغه های اساسی فردا

فرصت طالیی »پنجره جمعیتی« را قدر بدانیم

 اخبار  داگالس مک گرگور، کارشناس و 
نظامی بازنشسته آمریکایی در یک برنامه 
تلویزیونی در شــبکه مورد عالقه »دونالد 
ترامپ«، نسبت به هرگونه درگیری با ایران 
هشدار داد و تأکید کرد که این موضوع نه 
تنها برای آمریکا سودی ندارد، بلکه سبب 

شکســت ترامپ در انتخابــات 2020 نیز 
خواهد شد و »تاکر کارلسون« مجری فاکس 
 نیــوز هم با هر گونه جنگی مخالفت کرده 
اســت. از ســوی دیگر همزمان با تشدید 
تنش ها میــان ایران و آمریــکا، گزارش ها 
حاکی از آن است که اختالفاتی میان جان 

بولتون، مشــاور امنیت ملی کاخ سفید و 
مایک پمپئو بروز یافتــه و دونالد ترامپ از 
مواضع جنگ طلبانه مشــاوران ارشد خود 
ناراحت شــده و معتقد اســت که اکنون 
وقت مناســبی برای تشــدید تنش های 
نظامی با ایران نیســت.  اما  رئیس جمهور 

آمریکا بامداد دیروز در یک سخنرانی گفت 
که رســانه های دروغین ایران را سر در گم 
کرده اند. ترامپ که در انجمن ملی مسکن 
سخنرانی می کرد، به شایعات اخیر درباره 
وجود اختالف در تیم امنیتی کاخ ســفید 

واکنش نشان داد و...

 ............ صفحه 5

 فاکس نیوز: ترامپ با ایران جنگ کند، انتخابات ۲۰۲۰ را می بازد 

 

هر مسجد یک قرارگاه فرهنگی است
 معارف  در ماه مبارک رمضان، مســاجد بیش از هر زمان دیگری رونق عبادی دارند اما آیا گفت وگو با حجت االسالم قوامی درباره کارکردهای مساجد در جامعه اسالمی  

تمام کارکردهای مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه دینی، در همین مورد خالصه می شود؟ دین 
اسالم به مسجد نگاه ویژه ای دارد و آن را از مهم ترین نهادهای یک جامعه می داند؛ اهمیتی 

 ............ صفحه 7بسیار واال که از ارزش و کارکردهای مختلف آن حکایت دارد؛ البته این...

پدافند هوایی ارتش سوریه 
حمله متجاوزان را دفع کرد

افتضاح  پهپادی صهیونیست ها

قدس چرایی حذف قیمت خودرو 
از بازارهای مجازی را بررسی می کند

»توافقی« روی »دیوار«
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 2

یحیی 
و تصمیم کبری

فیلم من در ستایش
 عشق و خانواده است

سالمی: مقیاس عمل اطالعات سپاه 
کل جغرافیای تهدید علیه ایران است
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گل محمدی در مشهد ماندنی شد علیرضا معتمدی، کارگردان فیلم »رضا« در گفت وگو با قدس: تغییر ساختار در اطالعات سپاه
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(﹩﹞﹢﹝︻)﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︋︀ز︨︀زی ﹁︱︀ی دا︠﹙﹩ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹝︣﹋︤ ︎﹫︀م ︫︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
٣- ︫︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن:ا﹜︿- دارا ︋﹢دن ر︑︊﹥ در ر︫︐﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن و ا︋﹠﹫﹥ از ︨︀ز﹝︀ن ︋︣﹡︀﹝﹥ و ︋﹢د︗﹥ ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ 

 ﹩﹝﹢﹆︑ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ د-﹝︡ت ︎﹫﹞︀ن :۴۵ روز ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ︡﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨ار︗︀ع ﹋︀ر       ج- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا
. ︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︋︣ای ︑︧﹙﹫﹛ آن در ﹁︣ا︠﹢ان ذ﹋︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹤﹋ ﹩︀د﹨︀ : از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ۴-﹝︡ت ا︻︐︊︀ر 

︣ ا︨︀س ﹊﹩ از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅   ︋️︧︀ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر :١۵۵٫۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-۵
آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/٩۴ ︑﹫﹥ ﹎︣دد.

 IR 020170000002174531601004 ︀ره﹝︀ل ︋﹥ ︫ــ۴٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ︤وار ﹟﹝︲ ٩٨/٢/٢٨ ا﹜﹩ ٩٨/٠٣/٠١ ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹞ ۶-﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن
︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ︫ــ︺︊﹥ ︨ــ︖︀د ︋﹠︀م ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︨︠︣ــ︀ن ر︲﹢ی ︗︣︠ ️︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪ــ︡ ، ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م ،                

. ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ار︫︀د ، ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ، ︵︊﹆﹥ دوم ، ا︑︀ق ٢١٢ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د ︹︵︀﹆︑ ︩︊﹡
٧-آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︋︀ز﹎︣دا﹡︡ن ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︨︀︻️ ٩:٠٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/١٢

 ︀ ︀دد﹨﹠︡﹎︀ن و﹠︪﹫ ﹢د و ︱﹢ر︎  ﹢ا﹡︡ه ﹝﹩︫  ︀ز و︠  ــ︀︻️ ١٠:٠٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/١٢ در ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︣︋﹢ط︋  ٨-︎﹫︪ــ﹠︀د ﹨︀ی وا︮﹙﹥ در︨ 
︀﹝﹡ ︣﹀﹡ ﹉﹠︡ه ﹝︖︀ز آ﹡︀ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹞﹢ر ︋﹥ ﹝︣ ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ا﹁︐︐︀ح ︎︀﹋︀ت آزاد ا︨️ .

︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️ د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹝︐﹟ ا﹟ آ﹎﹩ و ﹋︀ر︋︣﹎︀ی ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در WWW.NIGC-KHRZ.IR ️︀︨ ا﹝﹊︀﹡︢︍︣ ︋﹢ده 
.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ص ︋︀ ︑﹙﹀﹟: ٣٧٠٧٢٢٠٩- ٠۵١ ︑﹞︀س﹢︭︠ ﹟و در ︮﹢رت ﹡﹫︀ز ︋﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ا

 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى
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︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫١٠٩١

آ﹎ـ﹩ ﹝ـ︤اـ︡ه ( ﹡﹢︋️ دوم ) 
﹝﹢︨︧ــ﹥  ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س (روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س) در ﹡︷︣ دارد ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹉ د︨ــ︐﹍︀ه ﹝︀︫ــ﹫﹟ ︀پ ︋︀ ﹝︪︭︀ت ذ﹏ را 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋
CD ︀رر﹡﹌ ﹝︡ل ٢٠٠٧ ﹩﹇︀پ دو ور ﹟﹫︫︀﹞ د︨︐﹍︀ه ﹉ -١

﹥ ا﹝﹢ر اداری  ﹢د︋  ﹫︪ــ﹠︀دات︠   ︎﹤و ارا ︡︀زد  ︋️︗ ︡ت ٢ روز ﹋︀ری﹞ ﹤  ︋﹩﹎درج آ ــــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞
. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ار ︨︖︀د- ﹡︊︩ ︨︖︀د ١﹢﹚︋ -︪︡﹞ روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س وا﹇︹ در

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣︋︀ ︫﹞︀ره ٣٧۶٧٠١١۶ ︑﹞︀س ︉︧﹋ ️︗ 
 ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س

/ع
۹۸
۰۲
۱۲
۰

 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨﹫︧︐﹛ ا︵﹀︀ء ︣﹅ ا﹡︊︀ر﹨︀ی ︑︀︋︺﹥  ︨︀ز﹝︀ن 
︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀ (ع)

٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۲
۱۵
۶

چهره خبر

رئیس قوه قضائیه:

کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری از اهداف قوه قضائیه است

خبر

 مهر  حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی 
در حاشیه نشست قضات دادگاه های تجدیدنظر و بازدید 
جمع  در  یک،  کیفری  دادگاه  و  تجدیدنظر  دادگاه  از 
خبرنگاران در پاسخ به ماده 450 آیین دادرسی کیفری 
که سبب اطاله دادرسی می شود، افزود: امروز در جمع 
همکاران قضایی بودیم که بسیار زحمت می کشند و برای 
رسیدگی به پرونده ها شنیدن دیدگاه های آن ها و نظراتشان 

نسبت به مشکالت و موانع برای ما بسیار مغتنم است.
وی گفــت: نظراتی که دوســتان ما قبالً گــزارش کرده 
بودند و طبق بازدیدی که امــروز از دادگاه تجدیدنظر و 
دادگاه کیفری یک داشتم، از بعضی مواد قانونی که آیین 
دادرسی کیفری است، از جمله ماده 450 که موجب ایجاد 
مشکالتی شده است، صحبت هایی شد که ما در این چند 
روز با کمیسیون قضایی مجلس نشستی داشتیم و از آنان 
خواستیم به صورت فوری بررســی کنند و اصالحیه ای 
تقدیم مجلس می شــود و ان شــاء اهلل در صحن علنی 

مجلس اصالح گردد.
رئیس قوه قضائیه افزود: وقتی قوانین در مجلس تصویب 

می شــود، بازخورد اجرای قوانین بسیار مهم است که ما 
ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده اســت، آیین دادرسی 
کیفری مواردی دارد که باید از همکاران قضایی ســؤال 
شــود که چه اتفاقی افتاده است و بهترین کارشناسان و 
صاحبنظران همکاران قضایی هستند که دست اندرکار این 

قوانین هم هستند.
حجت االسالم والمسلمین رئیسی در پاسخ به اینکه این 
اطاله سیستمی است یا کمبود کارکنان سبب این موضوع 
می گردد؟ افزود: اطاله دادرسی علل مختلفی دارد؛ برخی از 
علل آن برون سازمانی است و برخی درون سازمانی، برخی 

از آن ها مربوط به قوه قضائیه است و برخی از آن ها مربوط 
به قوه قضائیه نیست و باید پیگیری کنیم، ولی علت آن 
مربوط به بیرون است و از ابعاد مختلف بررسی شده است.
وی گفت: یکی از مسائل بسیار مهم که در اطاله دادرسی 
نقــش دارد، حجم باالی ورودی پرونده هاســت و ما این 
میزان حجم ورودی پرونده ها به دادگستری را نباید داشته 

باشیم و به هر شکل ممکن موضوع را حل کنیم.
حجت االســالم والمسلمین رئیســی افزود: فعال کردن 
حوزه های پیشــگیری از وقوع جرم و فعال کردن ادارات 
و ســازمان های مسئول که می توانند کاری کنند که این 
پرونده ها تشــکیل نشود، مهم است و نباید هر روز شاهد 

تشکیل پرونده در کشور باشیم و برایمان زیبنده نیست.
وی خاطرنشان کرد: کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری 
حتماً در دستورکار ماست که از گام های اولیه تحول در قوه 
قضائیه محسوب می شود و هدف قوه قضائیه کاهش ورودی 
پرونده به دادگستری است که تمام بخش ها و ادارات باید 
نســبت به این موضوع حس بگیرند تا ما بتوانیم موضوع 
بسیار مهم ورود پرونده به دادگستری ها را عملیاتی کنیم.

 سیاســت   پس از گذشت  
مقام های  اظهــارات  از  روزها 
کاخ سفید در خصوص اینکه 
واشنگتن شــماره  تلفن هایی 
برای تماس ایــران در اختیار 

ســوئیس گذاشــته، یکی از مقامات آمریکا گفت که 
رهبران این کشــور همچنان در انتظــار این تماس 
هستند. شبکه المیادین به نقل از خبرگزاری رویترز 
شامگاه جمعه )2۶ اردیبهشت( به نقل از مقام مسئولی 
در دولــت دونالد ترامپ گــزارش داد، هنوز ایرانی ها 
تماســی با آمریکایی ها نداشته اند. این مقام گفت: »ما 
کنار تلفن نشســته ایم؛ ولی هیچ پاسخی )تماسی( از 
سوی ایران در ارتباط با گفت وگوهای رو دررو دریافت 
نکرده ایم«. مقام آمریکایی همچنین گفت: »به اعتقاد ما 
تهران باید از تنش ]با آمریکا[ خالص شود و به سمت 
مذاکره برود«. شبکه سی ان ان آمریکا شنبه این هفته به 
نقل از منابعی آگاه گزارش داد که دولت ترامپ به امید 
اینکه ایران بــا وی برای مذاکره مجدد تماس بگیرد، 
شماره تماسی به سوئیس، به عنوان حافظ منافع تهران 
در آمریکا داده اســت. ترامپ پس از انتشار این خبر، 
گفت که مطمئن است که ایرانی ها بزودی با او تماس 

خواهند گرفت و مذاکره خواهند کرد.

 سیاست   ســفیر ایران در 
انگلیس تأکید کرد که ایران به 
دنبال شروع درگیری با آمریکا 
نیســت اما ملت آماده  است با 
ایستادگی در مقابل واشنگتن 

هزینه مقاومت را بپردازد. حمیــد بعیدی نژاد بامداد 
دیروز در گفت وگو با شبکه رادیویی بی.بی.سی جهانی 
افزود: ما گام هایمان را با احتیاط برداشتیم و اینک تمام 
مردم ایران پشــت موضع دولت هستند. بیش از یک 
سال اســت که آمریکا از برجام خارج  شده و به اندازه 
کافی به شرکای اروپایی فرصت داده شد تا مشکالت 
را برطرف کنند، اما آن ها موفق نبوده و ایران نتوانسته 
از منافع اقتصادی و تجاری برجام بهره مند شود. اینک 
به این نتیجه رسیدیم که اگر اقدام مناسبی را صورت 
ندهیم برجام از بین می رود. وی با تأکید بر اینکه این 
گام هــا در چارچوب برجام خواهد بــود، افزود: در این 
مقطع تصمیم نداریم از توافق هســته ای خارج شویم. 
هرچند این مسئله یکی از گزینه هایی است که ممکن 
است آن را مد نظر قرار دهیم، اما در این مقطع تصمیم 
گرفتیم تا از پارامترهــای برجام به  عنوان ابزاری برای 
تشویق بیشتر شرکایمان در جهت اجرای تعهداتشان 

استفاده کنیم.

 سیاست   فرمانده کل ارتش 
راهبردی  قرارگاه  در جلســه 
ذوالفقار که با حضور فرماندهان 
هوایی،  زمینــی،  نیروهــای 
دریایی و پدافند هوایی برگزار 

شــد، بر ضرورت حفظ و ارتقای هوشیاری و آمادگی 
روحی و رزمی فرماندهان در تمام ســطوح راهبردی و 
عملیاتی و تاکتیکی تأکید کرد. به گزارش ایسنا، امیر 
سرلشکر موسوی فرمانده کل ارتش پس از ارائه گزارش 
فرماندهان از وضعیت و آمادگی نیروهای ارتش مستقر 
در مناطق مختلف خاطرنشان کرد: به لطف خدا امروز 
تمامی یگان های ارتش از آمادگی کامل روحی و رزمی 
برخوردارند و چنانچه دشمن مرتکب خطای محاسباتی 
و راهبردی شود، پاسخ پشیمان کننده ای دریافت خواهد 
کرد. وی خطاب به فرماندهان عالی رتبه ارتش گفت: 
در شرایط کنونی حفظ و ارتقای هوشیاری و آمادگی 
یگان های ارتــش ضرورتی اجتناب ناپذیــر بوده و در 
مقابل تهدیدات دشمن بازدارنده است. فرمانده قرارگاه 
ذوالفقار ارتش، تصریح کرد: نیروهای مســلح با اتکا به 
ایمان راسخ و برخورداری از تجربیات سال های اخیر و 
آموزش های نوین به قابلیت های مهم و قابل مالحظه ای 

دست یافته اند.

فرمانده کل ارتش: بعیدی نژاد:مقام آمریکایی:
 منتظر تماس ایران

پای تلفن نشسته ایم
در این مقطع، تصمیم به خروج 

از برجام نداریم
دشمن پاسخ پشیمان کننده ای 

دریافت خواهد کرد

 ............ صفحه 3

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 دکتر حسن هانی زاده

آن گونه که یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع در پارلمان عراق روز جمعه 
اعالم کرد، قرار اســت الیحه اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور روز 
شنبه آینده در مجلس عراق بررسی و به رأی گذاشته شود. احتماالً این الیحه 
تصویب خواهد شود؛ زیرا ائتالف  الفتح و سائرون که دارای اکثریت در پارلمان 

هستند، از این روند حمایت می کنند...

آغازی بر پایان اشغالگری

به همت مؤسسه جوانان 
 آستان قدس رضوی 

برگزار خواهدشد

اعتکاف رمضانی 
نوجوانان و 

فعاالن فرهنگی

روایتی درباره »شهرک 
عرب ها«ی مشهد؛ جایی که 
حال و هوای آبادان را دارد 

شب های 
رمضان با فالفل 

و لهجه عربی
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 3 ............ صفحه ۶

همزمان با سایر 
نهادهای آستان قدس 

رضوی در نمایشگاه 
قرآن انجام می شود

اجرای طرح 
  j مهدالرضا
با 11 کارگاه 

آموزشی
 آستان  امســال نیز همچون سال های 
گذشــته، همزمان با ماه مبارک رمضان 
نمایشگاه قرآن و عترت در حال برگزاری 
است. آســتان قدس رضوی نیز در کنار 
ســایر نهادهــای فرهنگی بــا حضوری 
پررنگ در این نمایشــگاه، دستاوردها و 
محصوالت فرهنگی خود را در عرصه های 
مختلــف و متنــوع تبلیغــی، ترویجی، 
آموزشی، پژوهشی، هنرهای قرآنی، موزه، 
کتابخانه ، چاپ و نشــر با محوریت قرآن 
کریم به این نمایشــگاه آورده است.یکی 
از این اتفاقات که به همت آستان قدس 
رضوی رقم خورده است طرح مهدالرضا 
است. حجت االسالم سیدمسعود میریان، 
مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی در خصوص حضور 
آســتان قدس رضوی در این نمایشگاه 
می گوید: ستاد برگزاری این رویداد بزرگ 
برعهده مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی است و مؤسسه هایی 
همچون به نشــر، مؤسســه چاپ و نشر 

آستان قدس رضوی... وی
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

  استقبال ایران  از گفت وگوی دولت ونزوئال و مخالفان   سیاست: سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اخبار مربوط به گفت وگوی دولت ونزوئال و مخالفان در نروژ، ضمن استقبال از 
این ابتکار گفت: امیدواریم که این گفت وگوها به یک راه حل سیاسی بین طرفین منتج شده و ونزوئال بتواند هر چه سریع تر در آرامش وضعیت اقتصاد و معیشت مردم خود را بهبود بخشد. متأسفانه آمریکا با بلوکه 

کردن و غارت منابع مالی ونزوئال مردم این کشور را تحت مجازات دسته جمعی قرار داده که ضروری است دست از تروریسم اقتصادی و خالف موازین حقوق بشری بردارد.

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

 سیاست  داگالس مک گرگور، کارشناس 
و نظامی بازنشسته آمریکایی در یک برنامه 
تلویزیونی در شبکه مورد عالقه »دونالد 
ترامپ«، نسبت به هرگونه درگیری با ایران 
هشدار داد و تأکید کرد که این موضوع 
بلکه  ندارد،  سودی  آمریکا  برای  تنها  نه 
در  ترامپ  شکست  سبب 
انتخابات 2020 نیز خواهد 
کارلسون«  »تاکر  و  شد 
مجری فاکس نیوز هم با هر 
 گونه جنگی مخالفت کرده 

است. 
از ســوی دیگر همزمان با 
تشدید تنش ها میان ایران 
آمریکا، گزارش ها حاکی  و 
از آن اســت که اختالفاتی 
مشاور  بولتون،  جان  میان 
امنیت ملی کاخ ســفید و مایک پمپئو 
بروز یافتــه و دونالد ترامــپ از مواضع 
خود  ارشــد  مشــاوران  جنگ طلبانــه 
ناراحت شــده و معتقد است که اکنون 
تشــدید تنش های  برای  مناسبی  وقت 

نظامی با ایران نیست. 

 واکنش ترامپ به اختالف بر سر ایران
اما  رئیس جمهور آمریکا بامداد دیروز در 
یک سخنرانی گفت که رسانه های دروغین 
ایران را ســر در گم کرده اند. ترامپ که در 
انجمن ملی مسکن سخنرانی می کرد، به 
شــایعات اخیر درباره وجــود اختالف در 
تیم امنیتی کاخ سفید واکنش نشان داد 
و گفت: گزارش رسانه ها درباره عدم اتفاق 
نظر در تیم امنیت ملی کاخ سفید، مزخرف 

محض بوده و پمپئو و بولتون اقدامات بسیار 
خوبــی انجام داده و از آن ها خشــمگین 
نیســتم و کامالً مســتقل تصمیم گیری 

می کنم.
اما به گزارش »تابناک«  با وجود تکذیب 
صریح دعــوای داخلی توســط ترامپ، 
وجود  بر  همچنان  آمریکایی  رسانه های 
اختالف نظر میان مقامات کاخ سفید بر 
سر ایران خبر می دهند. در همین رابطه، 

نشــریه آمریکایی »پولیتیکو« در مطلبی 
عنوان کرد، کارزار فشار حداکثری علیه 
تهران سبب تشــدید شکاف ها میان دو 
مرد سیاســت خارجــی ترامپ )بولتون 
و پمپئو( شــده اســت. چندیــن مقام 
آمریکایــی به واشنگتن پســت گفته اند 
که ترامپ از برخی مشاوران ارشد خود 
راضی نیســت. از طرف دیگر، گزارش ها 
حاکی از آن است که اختالفات بولتون 
صرفاً به ترامپ و پمپئو محدود نشــده 
و ایــن اختــالف در درون »تیم ب« نیز 
بروز یافته اســت؛ جایی که بن سلمان، 
بنیامین نتانیاهو و بــن زاید قرار دارند. 
هرچند آن ها بارها با بولتون برای حمله 
به ایران همراه شــده و از او خواسته اند 
ترامــپ را برای بمباران ایــران متقاعد 
کند، گزارش ها و نشــان ها حاکی از آن 
است که ســه عضو دیگر تیم از مواضع 
خود برای حمله به ایران عقب نشــینی 
کرده اند. همچنــان که مقامات اماراتی، 
عربســتانی و اســرائیلی در چنــد روز 
گذشته بر ضرورت عدم درگیری با ایران 

تأکید کردند.

فاکس نیوز: ترامپ با ایران جنگ کند، انتخابات ۲۰۲۰ را می بازد

تیم » ب« در آسـتانه فروپاشی

 ما قناعت را از موالیمان حضرت علی)ع( آموخته ایم. قناعت در شــرایط 
حاضر بهترین گزینه و بهترین ثروت هست. حاضریم گرسنه بمانیم ولی تن 

به ذلت و تسلیم ندهیم. ۰938۰۰۰1154
 وقتی موضوع امنیت ملی مطرح می شــود و آمریکا و ایادی اش یک لحظه را 
برای ضربه زدن به ما از دســت نمی دهند، چرا این قدر از گرانی گله می کنید؟ 
اکنون وقتش نیســت. االن وقت همدلی و یکپارچگی در مقابل شیطان بزرگ 

است:. ۰93۰۰۰۰1637
 فتنه گران منافق، فتنه جدید خود را دوباره از دانشــگاه شــروع کردند و 
یک عده را به اسم دانشجو آوردند وسط؛ یکسری افراد که همیشه این جور 

مواقع حی و حاضرند. ۰9۰1۰۰۰9۰87
 مقاومت در مقابل مســتکبران بویژه آمریکا عزت اســت ولی تحمل این 
دولت بی کفایت ذلت است اون از سیاست خارجی این از اقتصاد داخلی آیا 
عدم کفایتش را کافی نیست؟ ادامه وضعیت موجود تا کجا؟۰915۰۰۰1746

 قتل یک طلبه روزه دار در همدان و ضرب و شتم یک خانم محجبه ناهی 
از منکر روزه دار توسط هنجارشکنان ساکن در دانشگاه تهران!در ماه مبارک 
رمضان نشانه های زیرپوســتی فتنه ۹۸ است. با توجه به اینکه ۹ ماه دیگر 
انتخابات سرنوشت ساز مجلس برگزار می شود الزم است که نیروی انتظامی 
و اطالعات سپاه و نه وزارت اطالعات! هوشیارانه این فتنه را بدون مسامحه 

از ریشه خشک کنند. ۰936۰۰۰6158
 سهام عدالت سال ۹6 که قرار بود 2۱ اردیبهشت به حساب مستمری بگیران 
تأمین اجتماعی واریز بشه هنوز به حساب ما ریخته نشده، کی قراره واریز بشه؟

۰93۰۰۰۰1557
 قضات، الگوی قانونمداری باید باشــند و زحماتشان در احقاق حقوق عامه بر 
کسی پوشیده نیست، همچنان که زحمات کارمندان وزارت اطالعات در امنیت 
کشور و آرامش مردم، برهیچ انسان منصفی پوشیده نیست. اماهمه ما باید دست 

از افراط و تفریط برداریم. ۰915۰۰۰8863
 موالیمان حضرت علی )ع( فرمودند حق دادنی نیســت، گرفتنی اســت. 
پــس ای مظلومان فلســطین و یمن حقتان و آزادگی تــان را از ظالمان و 
ســتمگران با استقامت باز پس بگیرید. آزادی بشــارت خداوند است برای 
ایستادگی مظلوم علیه ظالم. برادران یمنی، ما تا استقالل و آزادگی کامل، 
شما را حمایت معنوی می کنیم، باشد قوت قلبی برای شما. با پهپادهایتان 
ترس را در دل دشــمنان و متجاوزان مســتولی کردید. آفرین بر غیرتتان. 

۰938۰۰۰1154
 متأســفانه مســئوالن کشــور، تمایل و اراده الزم جهــت جلوگیری از 
بی بندوباری آگاهانه و مغرضانه بعضی از خانم ها که کاماًل مشــخص اســت 
اهداف دشــمن را اجرا می کنند و هدفشان ترویج فساد است ندارند و اصاًل 
توجه نمی کنند که آن ها باید حافظ یک جامعه ســالم اســالمی که ثمره 
خون هزاران شــهید است ، باشــند، آخر پس از این همه شهادت جوانان و 
فداکاری و زحمات زیاد مردم برای اســتقرار نظام اسالمی ، وضع حجاب و 

پوشش در کشور اسالمی باید این گونه باشد؟ ۰9۲۲۰۰۰۰118 

 مدیریت بازار
بدون تغییر ساختار

در ماه هــای اخیــر، التهاب هــای بــازار 
سبب شــده تا مردم در فشــار و تنگنای 
اقتصادی قرار بگیرند. سوء مدیریت برخی 
ارگان هــا از جملــه وزارت صمت موجب 
شده تا اســتیضاح وزیر صمت به مطالبه 
نمایندگان مجلس تبدیل شود. مهم ترین 
علت درخواســت نمایندگان مجلس برای 
این اســتیضاح، وضعیت آشفته بازار اقالم 
مختلف است؛ وضعیتی که وزارت صمت با 
توجه به در اختیار داشــتن ابزار الزم برای 
تنظیم بازار، مســئول اصلی پاســخگویی 
به آن اســت.  در چند سال اخیر، وزارت 
صمت در مدیریت بازار محصوالت مختلف 
عملکرد بســیار ضعیفی داشــته اســت، 
به نحوی کــه قیمت کاالهایی کــه باید با 
مدیریــت وزیــر صمت، کنترل می شــد، 
نوسان و التهاب قابل توجهی را تجربه کرده 
است. این بی ثباتی قیمت ها در حالی است 
که ابزار تنظیم بــازار محصوالت مختلف 
در بدنــه وزارت صمت وجــود دارد، ولی 
ســوء مدیریت وزیر صمت، عامل بنیادی 
بازار محســوب  قیمت های  به هم ریختگی 
می شــود. در حال حاضر، سازمان حمایت 
تولیدکننــدگان،  و  مصرف کننــدگان  از 
مدیریت اصناف، مدیریت عمده فروشــان 
و خرده فروشــان در اختیار وزارت صنعت، 
معــدن و تجارت قــرار دارد. با وجود این 
اختیــارات امــا در ماه های اخیــر، بازار 
محصوالتی همچون خودرو، اقالم خوراکی 
و... آشفته و نابسامان بوده است. آشفتگی 
که وزیر صمت به جای پذیرش مسئولیت 
آن، ضمن فرار رو به جلو، موضوع تشکیل 
وزارت بازرگانــی را برای حل مشــکالت 
بازار پیگیری می کند. بــا توجه به اوضاع 
نامســاعد بازار، دولتمردان راه حل کنترل 
نوسان های شدید قیمتی کاالهای مختلف 
را در تشــکیل وزارت بازرگانــی دنبــال 
می کننــد. بــه عقیده مســئوالن دولتی، 
شــبکه توزیع محصــوالت مختلف تنها با 
تشــکیل وزارت بازرگانی سامان می یابد. 
این در حالی اســت کــه تجربیات ثابت 
می کند که این ســازمان در زمان فعالیت، 
سیاست های مناســبی را در پیش نگرفته 
بود و با سیاست هایش سبب واردات کاالها 
و درنهایت ورشکســتگی تولیدکنندگان و 
زمینه سازی ضربه به تولید داخل را فراهم 
کرده بود. از منظر بسیاری از کارشناسان 
برای مدیریت بازار، نیازی به تغییر ساختار 
نیست و نباید به ســبب ناکارآمدی وزیر 

صمت، ساختار وزارتخانه را تغییر داد. 
به طورکلی ازجمله آســیب هایی که برای 
تشــکیل وزارت بازرگانی عنوان می شود، 
عبارت اســت از: تشــتت و چنددستگی 
مدیریتــی در زنجیره تولید و مصرف غذا، 
افزایش هزینه های دولت ناشــی از ایجاد 
ساختار جدید، اتالف زمان زیاد، مدیریت 
بازار به  واسطه واردات محصوالت، کاهش 
تولید محصوالت کشاورزی، کاهش تعرفه 
بخواهیم  اگر  بنابرایــن  وارداتی.  کاالهای 
برای حل مشــکل مردم چــاره ای به نام 
تشکیل وزارت بازرگانی بیندیشیم سخت 
در اشتباه هســتیم؛ زیرا دچار مشکالتی 
نظیر آنچه ذکر شد، می شویم؛ پس باید در 
قالب همین ســازمان صمت به فکر بهبود 
اوضاع باشــیم. امروزه برخی ادعا می کنند 
که گرانــی و نبود ثبــات در قیمت ها به 
ســبب نبــود وزارت بازرگانی اســت؛ اما 
این نظر کاماًل اشــتباه است. آنچه امروزه 
آرامش اقتصادی مردم ایران را به مخاطره 
انداختــه، عدم به کارگیری افراد متخصص 
و نظرهای کارشناسی شده و سیاست های 
غلط تجاری اســت کــه درنهایت به وزیر 

صمت برمی گردد.
هرج ومرج در بازار خــودرو و نبود نظارت 
برافزایــش افسارگســیخته قیمــت اقالم 
مختلف خوراکی از سوی سازمان حمایت 
از مصرف کننده و تولیدکننده، ســبب شد 
اســتیضاح رحمانی، وزیر صمت از سوی 

برخی نمایندگان مجلس پیگیری شود.
آنچه در قالب توصیــه می توان بیان کرد، 
این نکته اســت کــه تفکیــک وزارتخانه 
فرایند زمانبری اســت و بار مالی جدیدی 
را بر دولت تحمیل خواهد کرد. در شرایط 
فعلی که کشــور درگیر جنــگ اقتصادی 
اســت، بایــد اولویت دولــت و مجلس بر 
تقویــت زیرســاخت های تولیــد داخل و 
تقویت ســنگرهایی که در شرایط تحریم 

موفق بوده اند، باشد. 
بدین جهــت از آن ها انتظــار می رود که 
در ســال رونق تولید در جهت حمایت از 
تولیــدات داخلی و جلوگیــری از افزایش 
ناهماهنگی میــان تولیــد و تجارت گام 
بردارند. به عبارت بهتر با توجه به وضعیت 
بازار محصوالت اساسی که به  نابســامان 
ســبب ســوء مدیریت وزیر صمت اتفاق 
افتاده اســت؛ از نمایندگان مجلس انتظار 
می رود تا ضمن اســتیضاح وزیر صمت و 
مخالفت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، 
مانع ضرر به تولید و اشــتغال مردم ایران 

شوند.
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 مهدی درفکی

صدای مردم   

خبــــــر

دانشمند ایرانی 8 ماه در زندان  آمریکا به سر می برد
فارس: یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه تربیت مدرس گفت: 
علت دستگیری دانشمند ایرانی دانشگاه 
تربیت مدرس که هشــت ماه پیش در 
هواپیما توسط پلیس FBIدستگیر شده، 
هنوز از ســوی مقامات آمریکایی اعالم 
نشده است. استاد مسعود سلیمانی که 
جزو دانشــمندان برتر یک درصد جهان شناخته می شود، در ۱5 مهر ۹7 برای 
تحقیقات در قالب یک فرصت مطالعاتی به بیمارستان مایو کلینیک آمریکا دعوت 
شــد، اما پیش از ورود به خاک کشــور آمریــکا در هواپیما و به علت نامعلومی 
توسط پلیس FBI دستگیر شد. این دانشمند ایرانی که در رشته خون شناسی 
)هماتولوژی( و سلول های بنیادی تحقیق می کند، توسط مؤسسه آمریکایی به 
نام »مایوکلینیک« برای انجام تحقیقات تخصصی دعوت  شــد و اکنون هشــت 
ماه از دســتگیری این دانشمند ایرانی می گذرد، اما هیچ گزارش رسمی از سوی 
دولت آمریکا اعالم نشده است. محمدتقی احمدی، رئیس دانشگاه تربیت مدرس 
در گفت وگو با یکی از خبرگزاری های داخلی گفت: جرم این استاد دانشگاه این 
بوده که به نام وی یک ماده شــیمیایی مربوط به بحث پزشــکی آزمایش های 
خون شناسی توسط شرکتی که به آن سفارش داده شده بود از آمریکا خریداری 
شده است. این در حالی است که وی خود به صورت مستقیم خریدی انجام نداده، 
بلکه سفارش دهنده بوده است و این جرمی که مطرح شده واقعاً جرم مضحکی 

است و به صورت محکمه پسند نیز قابل قبول نیست.

ایرادهای شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات مجلس
مشارکت در انتخابات کم می شود

سیاست: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی 
شــورای نگهبان پیش از ظهر دیروز در 
گفت وگوی زنده تلویزیونی درباره ایرادها 
و ابهام های این شورا نسبت به استانی 
شدن انتخابات مجلس، گفت: اشکال ها و 
ایرادهایی از حیث شرعی و قانون اساسی 
نســبت به طرح اصالح موادی از قانون 
انتخابات مجلس از ســوی شــورای نگهبان وارد شده که در این ابهام ها مقصود 
قانون گذار مشخص نیست. ســخنگوی شورای نگهبان با اشاره به ایرادهای این 
شورا نسبت به استانی شدن انتخابات مجلس که جزئی از اصالح قانون انتخابات 
مجلس است، اظهار داشت: موارد متعددی محل ابهام واقع شده که بر این اساس 
تعداد موارد ابهامی بیش از ۱0 مورد بوده و بعضی از مواد نیز در چهار مورد خالف 
شرع و مواردی هم خالف قانون اساسی بوده است. کدخدایی با بیان اینکه شورای 
نگهبان با نفِس استانی شدن انتخابات مخالفتی ندارد، تصریح کرد: در طرحی که 
مجلس تصویب کرده، روش هایی که در نظر گرفته شده، ناقض حقوق نامزدها و 
مردم است و از طرفی موجب کاهش مشارکت مردم می شود؛ البته در این طرح، 
حقوق نامزدها نیز بخوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه های اصلی و فرعی 

شده که این هم محل ایراد است.
کدخدایی در پایان در پاســخ به این پرســش که آیا اصالح قانون انتخابات در 
انتخابات دوره بعدی مجلس که دوم اســفند امسال برگزار می شود، اجرا خواهد 
شد یا خیر؟ اظهار داشت: اگر این اصالحیه الزم االجرا نشود، طبیعتاً قانون فعلی 
حاکم خواهد بود، انتظار داشتیم که مجلس در طول سال های گذشته این تالش 
را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت الزم اصالح کند و ابالغ و باید 
اجرا شود، اما این کار به هر دلیلی انجام نشد، اما آنچه اکنون الزم االجراست، قانون 

فعلی است و همین قانون اجرا می شود.

موضع صریح اروپایی ها خطاب به آمریکا
در جنگ با ایران روی ما حساب نکنید

ایسنا: یک روزنامه آمریکایی نوشت که سران کشورهای اروپایی ضمن مخالفت با 
آمریکا برای هرگونه درگیری با ایران به واشنگتن اعالم کرده اند: اگر دنبال جنگ با 
ایران هستید، روی ما حساب نکنید. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، اروپایی ها که 
جنگ فاجعه بار عراق را خوب به خاطر دارند، به طور متحد با آنچه تالش آمریکا برای 
تحریک ایران و جنگ با این کشور خوانده می شود، مخالفند. با این حال و با به وجود 
آمدن اصطکاک در روابط فراآتالنتیک در دوران ریاست جمهوری ترامپ، مخالفت 
قطعی و مطلق با واشنگتن کماکان برای کشورهای اروپایی یک موقعیت ناخوشایند 
اســت. حتی انگلیس که حامی آمریکا به شــمار می آید نیز دولت ترامپ را )برای 
جنگ( همراهی نخواهد کرد. یک ژنرال انگلیسی که معاون فرمانده ائتالف موسوم 
به ضد داعش است، گفت که هیچ تهدیدی از سوی ایران در عراق و سوریه مشاهده 
نشــده است. کوری ِشیک، یک مقام پیشین پنتاگون و معاون مؤسسه بین المللی 
مطالعات اســتراتژیک اظهار داشت: تمام دولت های اروپایی بر این باورند که رفتار 
کنونی ایران نتیجه خروج آمریکا از توافق هســته ای و فشار بر تهران برای پذیرش 
خواسته های واشنگتن در مسائل دیگر است. آن ها معتقدند که آمریکا تحریک کننده 
رفتار می کند و نگرانند که واشنگتن به اقدامات قابل پیش بینی تهران با شدت زیادی 

واکنش نشان  دهد تا زمینه را برای حمله آمریکا به ایران فراهم کند.

شماره پیامک: 30004567

 گزارش ها حاکی 
از آن است که 
اختالفات بولتون 
صرفاً به ترامپ 
و پمپئو محدود 
نشده است

بــــــــرش

روایت ضرغامی از علت تشکیل نشدن شورای انقالب فرهنگی
روحانی لجبازی می کند

سیاســت: عزت اهلل ضرغامی، عضو شورای 
عالی انقالب فرهنگی در مراسم افطاری انجمن 
اسالمی دانش آموختگان ایتالیا با بیان اینکه 
شورای عالی انقالب فرهنگی مدتی بی صاحب 
است، گفت: این شورا که باید دست کم یک 
هفته در میان جلسه تشکیل دهد و بزرگ ترین 
نهاد سیاســت گذاری فرهنگی کشور است، 
متأســفانه در این دولت کالً بی صاحب است. 
جلسات گاهاً یک ماه ، دو ماه، سه ماه و حتی 
چهار ماه تشکیل نمی شود و هر چقدربه رئیس 
جلسه تذکر داده می شود که این جلسات مهم 
اســت، رئیس جمهور می گوید من به دلیل 
اینکــه از دو نفر)عزت اهلل ضرغامی و حســن 
رحیم پور ازغدی( خوشم نمی آید و این ها در 
جلسه تند و صریح صحبت می کنند، جلسات 
را تشکیل نمی دهم. فعالً به دلیل لج و لجبازی 
این جلسات تشکیل نمی شود، مشخص نیست 
صاحب این شورا چه کسی است؟ البته بتازگی 

رهبر معظــم انقالب تذکر جدی فرمودند که 
بر اساس آیین نامه اگر رئیس جمهور نخواهد 
جلسه را تشکیل دهد، نایب رئیس باید جلسه 
را برگزار کند. آقای روحانی یک اخالقی دارد 
و تا به حال نشده که یک بار جلسه را بر عهده 
نایب رئیــس )چه اول چه دوم( بگذارد. حتی 
من در یک جلسه اعتراض کردم که وقتی شما 
گرفتارید جلسه را بر عهده نایب رئیس بگذارید 
و ما نیز قبول می کنیم که هر چیز در جلسه 
تصویب شد، شما بازنگری کنید و اگر دلتان 

خواست مصوب کنید.

خبر

ظریف:
تصمیم هند درباره نخریدن نفت ایران، موقتی است

سیاست: محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه 
کشــورمان در پایان ســفرش به چهار کشور 
)ترکمنستان، هندوستان، ژاپن و چین( و پیش 
از ترک پکن در جمع خبرنگاران در تشــریح 
رایزنی هایش گفت: در هند که یکی از شرکای 
اصلی ماست و ارتباطات تجاری خیلی خوب 
و یک ســازوکار ویژه مالی با این کشورداریم، 
گفت وگوهای خوبی با وزیر خارجه اش داشتم 
و برای وی دالیل اقدامات ایران را توضیح دادم 
که از طرف آن ها قابل درک بود. همان طور که 
در اخبار شنیدید، اکنون در هند دولت در حال 
انتقال اســت و انتخابات در این کشور نزدیک 
است، قرار شد تصمیمی را که درباره عدم خرید 
موقتی نفت از ایران گرفتند، پس از تشــکیل 
دولت کــه در هفته های آینــده خواهد بود، 
مورد تجدیدنظر قرار دهند و تصمیم نهایی را 
براساس ضوابط خودشان که از مهم ترین آن ها 
امنیت انرژی کشورشان است و از سویی ایران 

به عنوان یکی از شرکای اصلی و قابل اعتماد 
انرژی هند اســت، اتخاذ کنند. ظریف درباره 
سفرش به ژاپن گفت: این سفر برای گفت وگو 
با وزیر خارجه این کشوربود که ایشان خواسته 
بودند با هم گفت وگو داشته باشیم. در این سفر 
فرصتی شد با آقای شــینزو آبه دیدار کنیم، 
هم دیدگاه های ایران منتقل شد و هم راهکار 
خــروج از وضعیت کنونی که یک اقدام عملی 
است، توسط شــرکای ما و اعضای باقیمانده 
برجام را با ایشان مطرح کردیم. سفر به چین 

بسیار برای ما مهم بود. 

خبر

تغییر ساختار در اطالعات سپاه

سالمی: مقیاس عمل اطالعات سپاه، کل جغرافیای تهدید علیه ایران است

گزارش خبری

سیاست: صبــح دیروز در مراسمی با حضور سرلشکر حسین 
ســالمی، در پی تغییر ساختار در حوزه اطالعات سپاه، حجت 
االســالم والمسلمین حسین طائب به عنوان مسئول اطالعات 
سپاه و سردار سرتیپ پاسدار حسن محقق نیز به عنوان جانشین 
اطالعات سپاه معرفی شدند. هرچند رسانه های رسمی اشاره به 
ادغام معاونت اطالعات راهبردی و سازمان اطالعات سپاه نکردند، 
اما برخی منابع غیررسمی در شبکه های اجتماعی همانند قرارگاه 
سایبری عمار از تجمیع این دو خبر دادند. این انتصاب به این 
معنا می تواند باشــد که طائب از این پس هم معاون اطالعات 
راهبردی و هم رئیس  اطالعات ســپاه اســت. حسین طائب از 
مهر ۱۳۸۸، رئیس  ســازمان اطالعات سپاه است و پیش از آن 
هم فرماندهی نیروی مقاومت بسیج را در کارنامه دارد.همزمان 

سرلشکر ســالمی با قدردانی از خدمات سردار سرتیپ پاسدار 
حســین نجات در حکمی وی را به عنــوان معاون فرهنگی و 
اجتماعی ســپاه منصوب کرد. پیش تر سردار محمدرضا نقدی 
معاون فرهنگی سپاه بود که وی با حکم فرمانده کل قوا به عنوان 
معاون هماهنگ کننده سپاه منصوب  شده است. جلسه تودیع و 
معارفه ســردار نقدی و ســردار نجات امروز برگزار خواهد شد.

 نبرد اطالعاتی بین ایران و آمریکا جدی است
به گزارش ســپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار حسین سالمی 
فرمانده کل سپاه پاســداران انقالب اسالمی در آیین تکریم و 
معارفه مسئوالن اطالعات نبرد اطالعاتی بین ایران و آمریکا را 
یک واقعیت جدی دانست و افزود: ما امروز در فضای جنگ تمام 
عیار اطالعاتی با آمریکا و جبهه دشمنان انقالب و نظام اسالمی 
هستیم و این فضا ترکیبی از عملیات روانی و عملیات سایبری، 
تحرکات نظامی، دیپلماســی عمومی و القای رعب و وحشت 
اســت و در این نبرد لحظه ای از اندیشیدن به آمریکا و تمرکز 
بر دشــمن، تشخیص راهبردها و الگوی رفتاری آن نباید غافل 
شویم. وی تحوالت و رخدادهای اخیر را کارگاه آمریکا شناسی 
پیش روی ملت ها قلمداد و تصریح کرد: دشمنان دیگر ما هم 
مثل آمریکا قاعده مند عمل می کنند و هرگاه احســاس خطر 
می کنند از ما دور می شــوند؛ آن ها بر این باور بودند که هرچه 

فشار را تشدید کنیم، ایرانی ها واکنش نشان نمی دهند، اما با 
تصمیم گیری ها و اقدامات اخیر جمهوری اسالمی مفروضات 
آن ها فرو ریخت. فرمانده کل سپاه با بیان اینکه آمریکایی ها هم 
اینک با دامنه وسیعی از ریسک های ناشناخته مواجه شده اند، 
خاطرنشان کرد: نظام سیاسی آمریکا ترک برداشته و استحکام 
خود را از دست داده است، این نظام ظاهر و هیکلی مهیب دارد، 
اما دچار پوکی استخوان است؛ در حقیقت داستان آمریکا مانند 
برج های تجارت جهانی اســت که با ضربه ای ناگهان فرو می 
ریزند. سرلشکر سالمی موقعیت جمهوری اسالمی و ملت ایران 
را مطمئن و خوب ارزیابی و با تأکید بر اینکه ســاختمان های 
بزرگ در حین فرو ریختن خطرآفرین نیز هستند، گفت :هیمنه 
آمریکا در روند زوال قرار گرفته و در حال نزدیک شدن به انتهای 
خود اســت و در عین حال بایــد مراقب خطرهای محتمل در 
چنین شرایطی باشیم؛ در حالی که قدرت ایران اسالمی ظهور و 
در مسیر بالندگی و تثبیت قرار دارد. فرمانده کل سپاه با تأکید 
بر ضرورت تشــخیص نقاط تهدید و محاسبه درست و دقیق 
اقدامات و دستورکارهای مأموریتی، مقیاس عمل اطالعات سپاه 
را کل نظــام و انقالب و جغرافیای تهدید علیه ایران برشــمرد 
و تأکید کرد: ما در جنگ اطالعاتی قادر به شکســت دشــمن 
هستیم؛ اینکه اراده دشــمن برای به کارگیری قدرت را سلب 

کنیم، به مفهوم خلع سالح دشمن است.

چهره خبر

آیت اهلل نوری همدانی:
 گره  زدن همه مشکالت 

به تحریم غلط است
آیت اهلل  سیاســت: 
نوری همدانی وضعیت 
فعلی آمریکا و نوکران 
به  رو  را  منطقه ای اش 
افول دانســت و افزود: 

امروز تمام قــدرت آمریکا به میدان آمده 
تا ملت ایران را شکست دهد، اما با عنایت 
خداونــد این آرزو را به گــور خواهد برد. 
مشکل دشمن این اســت که ملت ایران 
را نشناخته، دشــمن نمی داند مردم ما با 
معنویت پیشــرفت کرده اند. اما گره زدن 
همه مشــکالت با تحریم غلط  اســت، با 
مدیریــت و نظــارت و همچنین مصرف 
صحیح می توان بخشــی از مشــکالت را 

حل کرد.

معصومه ابتکار:
 کسی در دولت طرفدار

 مذاکره نیست
معصومه  خبرآنالین: 
ابتکار در پاســخ به این 
پرســش که »آیا شــما 
دولــت  در  را  کســی 
می شناســید که موافق 

مذاکره باشد؟« گفت: خیر من چنین کسانی 
را در کابینه نمی شناســم. قطعاً فرمان رهبر 
معظم انقالب در این موضوع خیلی شــفاف 
اســت. البته در کنار جنگ اقتصادی، جنگ 
روانی هم وجود دارد، بحثی که اکنون آمریکا 
برای مذاکره مطرح می کند و ادعا دارد برای 
مذاکره آماده اســت و رئیس جمهورشــان 
شماره می دهد، به نوعی می خواهد مسئله را 
بر گردن ما بینــدازد یا در اصطالح توپ در 

زمین ما باشد.

یک نماینده مجلس مطرح کرد
 سوء استفاده احتمالی 

از دوگانه صلح و جنگ
مهر: ســید امیرحسین 
هاشــمی  زاده  قاضــی 
گفــت:  غربگرایــان و 
اصــالح طلبــان که در 
داخل کشــور به دنبال 

ایجاد دوگانه جنگ و صلح هستند، در جریان 
مذاکره دســتاوردی نداشتند؛ بنابراین تالش 
دارنــد صلح یا عدم وقــوع جنگ را به عنوان 
دســتاورد خود به مردم بفروشند و این گونه 
جایگاه خود در قدرت را حفظ کنند. صلح در 
واقع دستاورد انقالب اسالمی به پشتوانه شهدا، 
نیروهای مسلح و دستاوردهای دفاعی به دست 
آمده اســت، اما غربگرایان تالش دارند آن را 
به عنوان دستاورد خود در انتخابات به مردم 
بفروشند و خود را در محور جامعه قرار دهند.

حاجی:
 ائتالف با باهنر 

بهتر از واعظی است
سیاست: وزیــر کابینه 
دولــت اصالحات گفت: 
ما اگــر اصل را بر منافع 
ملی قرار دهیم، می توان 
محدودتــر  منافــع  از 

صرف نظر کــرد؛ بنابراین اصالح طلبان حاضر 
بــه ائتالف بــا اعتدالیون خواهنــد بود. من 
اصولگرایان معتدل را محدود به این آقایان و 
حزبشان }واعظی و نوبخت{ نمی دانم؛ چرا که 
باید به فراتر از این مسائل فکر کنیم. به طور 
مثال ممکن است با آقای باهنر بتوان بهتر کنار 
آمد تا آقای واعظی؛ چرا که باهنر، مشکالت، 
ضرورت همکاری و نزدیکی مشــترک را در 
جاهایی دقیق تر دیده است تا برخی افراد که 

فقط نگاه حزبی خودشان را دارند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 اعالم نتایج نهایی آزمون اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی حرم  آستان نیوز: طبق جدول زمانبندی شده نتایج آزمون اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی 26 اردیبهشت اعالم شد و داوطلبان برای اطالع 
از وضعیت خود می توانند به درگاه http://yon.ir/vNci5 مراجعه کنند. با قبول شدگان در خرداد ماه سال جاری جهت تعیین وقت مصاحبه شفاهی تماس گرفته می شود. افرادی که در تمام مراحل جذب  موفق به 

اخذ قبولی شوند، در سامانه تلفنی ۳2۰2۰،  سامانه پیامکی ۳۰۰۰2۰2۰ و دفاتر پاسخگویی به سؤاالت شرعی و... به صورت پاره وقت و افتخاری مشغول خدمت رسانی به زائران بارگاه منور رضوی خواهند شد.

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

 به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 
در روزهای پایانی ماه مبارک برگزار خواهدشد

اعتکاف رمضانی نوجوانان و فعاالن فرهنگی
آستان/نیک پندار: ثبت نام سومین 
دوره اعتکاف »راه وصل« ویژه پسران 
و دختران مشهدی به همت مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوی در حال 

برگزاری است.
امسال برای سومین سال پیاپی آیین 
اعتــکاف راه وصل ویــژه دختران و 
پسران در حرم مطهر رضوی برگزار 

می شود. دختران و پسران پایه هشتم، نهم، دهم و یازدهم می توانند تا پایان روز 
۲9 اردیبهشت با مراجعه به سامانه 98http://form.javanan.org/etekaf در 
این اعتکاف ثبت نام کنند.آیین اعتکاف راه وصل همانند سال گذشته در روزهای 
پایانی ماه مبارک رمضان 9تا ۱۱خرداد در مســجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی 
برگزار می شود. با توجه به تعداد باالی متقاضیان، انتخاب افراد بر اساس قرعه کشی 
انجام شــده و اسامی پذیرفته شــدگان ۳۰ اردیبهشت ساعت ۱9 بر روی پایگاه 
خبری این مؤسسه اعالم خواهد شد.همچنین به همت این مؤسسه آیین اعتکاف 
فعاالن فرهنگی مشهد هم امسال در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار 
می شود. طبق آنچه از سوی پایگاه مؤسسه جوانان رضوی اعالم شده است، ۱۳۰ 
نفر از فعاالن فرهنگی مشــهد در ماه مبارک رمضان در آیین اعتکاف مســجد 

گوهرشاد حرم مطهر رضوی شرکت خواهند کرد. 
مجتبی مختاری، مدیرعامل مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوی در تشریح 
ویژه برنامه اعتکاف ماه مبارک رمضان گفت: مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی 
به عنوان تنها درگاه ارتباطی تشــکل های فرهنگی با آســتان قدس رضوی، در 
راستای حمایت و راهبری فعاالن فرهنگی مشهد و با شعار »خودسازی مقدمه 
جامعه ســازی« آیین اعتکاف ویــژه فعاالن فرهنگی در ماه مبــارک رمضان را 
برنامه ریزی کرده است.فعاالن فرهنگی می توانند تا تاریخ ۳۱ اردیبهشت با مراجعه 
به سامانه http://form.javanan.org/etekaf_farhangi  نسبت به ثبت نام 
این اعتکاف که در روزهای پایانی ماه مبارک رمضان و در تاریخ 9 الی ۱۱ خرداد 

در مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی برگزار می شود، اقدام نمایند.

با حضور استاد نظافت در حرم مطهر رضوی برگزار می شود
دومین دوره آموزشی »در سایه سار نهج البالغه«

آســتان/ مروج: رئیس اداره علوم قرآنی حرم مطهر رضوی از برگزاری دومین 
دوره آموزشی آشنایی با کالم امیرالمؤمنین حضرت علی بن ابیطالب)ع( با عنوان 
»در سایه سار نهج البالغه« در ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر امام رضا)ع( 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع به خبرنگار قدس گفت: نخستین دوره 
آموزشــی مربوط به کتاب شــریف نهج البالغه حضرت امیرالمؤمنین)ع( در ماه 
مبارک رمضان ســال گذشــته در حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد و امسال 
دومین دوره آن با حضور حجت االســالم والمسلمین استاد محمدجواد نظافت 
با شــرکت روزانه بیش از ۲۰۰ نفر از بــرادران و خواهران زائر و مجاور در محل 
دارالقرآن کریم حرم مطهر رضوی واقع در صحن جمهوری اسالمی در روزهای 

زوج هفته از ساعت ۱4/۳۰ تا ۱5/۳۰ برگزار می شود.
وی افزود: هدف از این دوره آشــنایی با شــرح و تفسیر نامه شماره ۳۱ حضرت 
علی بن ابیطالب)ع( به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی)ع( هنگام بازگشت از 
جنگ صفین بوده که در ارتباط با موارد تربیتی و اخالقی و در زمینه موضوعاتی 
مانند: تربیت فرزند، ضرورت یاد مرگ، جایگاه زن، خودسازی، اخالق اجتماعی، 

توجه به معنویات و شرایط استجابت دعا و... نگارش شده است.
حجت االسالم والمسلمین شجاع  ادامه داد: تاکنون برنامه های مختلفی با موضوع 
نهج البالغه در حرم مطهر امام هشتم)ع( در طول سال های مختلف برگزار شده 
اما ویژه برنامه در سایه ســار نهج البالغه در ماه مبارک رمضان یکی از مهم ترین 
و اثرگذارترین این برنامه در راســتای آشــنایی با این کتاب شریف بوده است.

حجت االسالم والمسلمین شجاع تصریح کرد: در راستای اهتمام و توجه بیشتر به 
کتاب نهج البالغه و آشنایی با کالم امیرالمؤمنین)ع( در بین عموم زائران و مجاوران 
عالوه بر ایام ماه مبارک رمضان، در طول سال نیز در شبستانی به نام نهج البالغه 
در مسجد جامع گوهرشاد همه روزه برنامه های آموزشی با عنوان انس با نهج البالغه 
پس از اقامه نماز صبح و با حضور عالقه مندان به آشنایی با معارف بیان شده از 
این کتاب ارزشمند توسط استادان و کارشناسان حوزه نهج البالغه اجرا می شود.

 سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی خبر داد

اجرای طرح »سرای خاتون« ویژه بانوان کارآفرین
آســتان / مروج: سرپرست مرکز 
امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضــوی از اجــرای طرح »ســرای 
خاتون« ویژه بانــوان کارآفرین بعد 
از ماه مبارک رمضان و در بیســت 
و چهارم خردادماه سال جاری خبر 
داد.فاطمه دژبــرد در این ارتباط به 
خبرنگار قدس گفــت: اجرای این 

طرح که ویژه بانوان کارآفرین اســت در راســتای ارائه دستاوردها و محصوالت 
نوآورانه این بانوان بوده و قرار است بیش از 6۰ نفر از بانوان مشهدی و غیرمشهدی 
از منطقه سیل  زده شهرستان کالت و استان گلستان در این طرح دور هم بیایند 
و تولیدات و دستاوردهای نوآورانه خود را در حوزه های صنایع دستی، محصوالت 
فرهنگی، پوشــاک، تغذیه و طب سنتی ارائه دهند.این مقام مسئول اضافه کرد: 
طرح »ســرای خاتون« از جمله ایده ها و پیشنهادات ارائه شده توسط گروهی از 
بانوان شرکت کننده در ویژه برنامه های باغ اردوگاه خاتون است که در اسفند ماه 

سال گذشته به این مرکز ارائه شده است.

 نمایشگاه و فروشگاه سبک زندگی خالق اسالمی
سرپرست این مرکز در ارتباط با طرح سرای خاتون، افزود: سرای خاتون به عنوان 
نخستین نمایشگاه و فروشگاه سبک زندگی خالق اسالمی ویژه بانوان است که 
مراسم افتتاحیه این طرح در بیست و سوم خردادماه سال جاری و با حضور بانوان 
کارآفریــن در محل باغ اردوگاه خاتون انجام می گیرد.دژبرد تصریح کرد: پس از 
افتتاح این طرح از بیست و چهارم خرداد ماه به مدت دو هفته ادامه خواهد داشت 
و عالوه بر موارد ذکر شده، فعالیت های فرهنگی ویژه دختران کودک، نوجوان و 
پسران زیر پنج سال هم در این طرح پیش بینی شده است.وی در زمینه حضور 
بانوان در این طرح و در محل اجرای آن نیز گفت: حضور عموم بانوان عالقه مند 
در مدت زمان اجرای این طرح، رؤیت محصوالت، دســتاوردهای ارائه شده در 

نمایشگاه و فروشگاه مزبور و خرید محصوالت مورد نظر آزاد می باشد.

خـــبر

 آستان/ محمدحسین مروج کاشانی  مدیر 
فرهنگی حرم مطهر رضوی از انتشــار گزیده ای 
از کتاب عیون اخبارالرضا)ع( با عنوان »چشــمه 
معارف رضوی« برای نخســتین بار در کشــور 
توســط معاونت تبلیغات اسالمی حرم منور امام 
رضا)ع( خبــر داد.جواد هاشــمی در گفت وگو با 
خبرنگار قدس بــا اعالم این خبر افــزود: کتاب 
عیون اخبارالرضا)ع( از کتاب های مهم حدیثی و 
روایی شیعه به شمار می آید و درباره زندگی، آثار 
و روایات امام هشتم)ع( و سنت رضوی در 69 باب 
در موضوعات اعتقادی، فقهی، اخالقی و ســیره 
توسط مرحوم شــیخ صدوق)ره( از مفاخر بزرگ 
شیعه تدوین شده است.وی ادامه داد: این کتاب در 
سال ۱۲75 هجری قمری در تهران با چاپ سنگی 
منتشر شد و پس از آن بارها در شهرهای مختلف از 
جمله بیروت، نجف، قم و... نیز انتشار یافت.هاشمی 
اضافه کرد: کتاب »چشمه معارف رضوی« در سه 
جلد به ترتیب به زبان های فارسی )۱8۰صفحه(، 
عربی- فارسی )۲7۰صفحه( و عربی )۱5۰صفحه( 
و در مجموع سه جلد در شمارگان حدود ۱5 هزار 
جلد )نسخه( و در قطع وزیری توسط آستان قدس 

رضوی تا اوایل ماه ذی القعده ســال جاری که ماه 
زیارتی مخصوص حضرت رضا)ع( اســت چاپ و 
منتشر می شــود.وی یادآور شد: بخشی از روایات 
این کتاب، حکایت ها و داســتان های واقعی را از 
زندگانی امــام رضا)ع( عنــوان می کند که برای 
نوجوانان و جوانان بســیار جذاب و قابل استفاده 

است. 

 هدف از انتشار این کتاب
هاشمی در بیان هدف معاونت تبلیغات اسالمی 
حرم مطهر امام رضا)ع( )زائر رضوی( از انتشــار 
گزیــده ای از این کتاب بیان داشــت: برای اینکه 
قابل استفاده برای عموم شود یعنی تنها مخاطبان 
خاص از این کتاب اســتفاده نکنند و عموم مردم 
بویژه زائران بارگاه مطهر امــام رضا)ع( نیز از آن 
بهره مند شوند، نیاز به این بود که یکسری روایات و 
متن های ویژه و خاص از این کتاب به عنوان گزیده 
و منتخب انتخاب شــود.وی اضافه کرد: در زمان 
تولیت سابق آستان قدس رضوی، حجت االسالم  
والمسلمین رئیسی این کتاب مورد توجه ایشان 
بود و تأکید داشــتند که از ایــن منبع حدیثی 

گرانبها برای ترویج معارف رضوی اســتفاده شود 
که البته تولیت این آستان مبارک حجت االسالم  

والمسلمین مروی هم همین تأکید را داشته اند.

 تأکید علما  بر انتشارکتاب
هاشــمی عنوان کرد: حتی در دیداری که تولیت 

جدید آســتان قدس رضوی با مراجع عظام تقلید 
در شــهر قم داشــته اند، برخی از مراجع عظام و 
آیات بزرگوار نســبت به توجه بیشتر به این کتاب 
و تنقیح آن و استفاده از این منبع مهم روایی شیعه 
توصیه های مهمی ارائه نمودند.این مدیر فرهنگی در 
بخش دیگری از ســخنانش اظهار کرد: این پروژه 

مهم توسط حجت االسالم والمسلمین محمدباقر 
پورامینی از سال ۱۳96 آغاز و خوشبختاته در انتهای 
سال گذشته با موفقیت به پایان رسید و مطالب و 
موارد به گزینی شــده به تأیید اســتاد فرهیخته 
حجت االسالم  والمسلمین محدثی نیز رسیده است.

 برخی از ویژگی های این کتاب
هاشمی درباره برخی از ویژگی های این کتاب به 

موارد زیر به اختصار اشاره کرد: 
- برای رعایت اختصار، سلسله سند روایات حذف 
شده و در برخی موارد همچون پرسش و پاسخ ها، به 
درج نام آخرین راوی بسنده شده است.- ترتیب متون 
انتخابی فراتر از چینش کتاب عیون اخبارالرضا)ع( 
انجام شــده و این اثر در سه فصل زندگی، معارف 
و زیارت امام رضا)ع( تنظیم شــده اســت. معارف 
و اندیشــه تنظیمی در فصل دوم نیز در ســه رده 
عقاید، احکام و اخالق ارائه شــده است، از این رو 
نسبت به اصل کتاب، برش و جابه جایی های فراوانی 
صورت گرفته اســت.-این متن گزیده با قلم شیوا 
و جذاب حجت االسالم  والمسلمین محمدمهدی 
رضایــی به فارســی روان ترجمه شــده اســت.

توسط معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر رضوی صورت می گیرد

انتشار گزیده  عیون اخبارالرضا برای نخستین بار

آستان/ مروج کاشــانی: همزمان با ماه ضیافت الهی، 
نهمین برنامه از سلسله برنامه های سه شنبه های فرهنگی 
موزه های آستان قدس رضوی، به رونمایی از اسناد تاریخی 
مراســم های ماه مبارک رمضان در حــرم مطهر رضوی 
اختصاص دارد.معاون امور موزه های ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اســناد آســتان قدس رضوی در این  باره 
به خبرنگار قدس گفت: این مراســم روز سه شــنبه ۳۱ 
اردیبهشت سال جاری و مطابق با نیمه ماه مبارک رمضان 
و روز میالد باسعادت امام حسن مجتبی)ع( در محل موزه 

قرآن و نفایس حرم برگزار می شود.

 مرور تاریخ، از صفویه تا کنون
مهدی قیصری نیک افزود:  در این مراســم اسناد تاریخی 
آســتان قدس رضوی مربوط به مراسم ماه مبارک رمضان 
از دوره صفویه تا عصر حاضر رونمایی می شــود.وی اظهار 
داشت: در میان اسناد قدیمی مربوط به تشکیالت آستان 
قدس رضوی در دوره های صفویه، افشاریه و قاجاریه، روایاتی 
در مورد مراســم و برنامه های ویژه ماه مبارک رمضان در 
موضوعاتی مانند: دستورعمل های خاص این ماه پرفضیلت، 
برنامه هــای ویژه شــب های قدر، قرائت قــرآن، برگزاری 
مراســم افطاری، چگونگی برپایی جشن عید سعید فطر 
در حرم منور رضوی و... مشــاهده می شود که هم وظایف 
کارکنان حرم مطهر رضوی را مشــخص می کرد وهم به 
ارائه گزارشی از برنامه های اجرایی حرم مطهر می پرداخت.

 مراسم و دستورعمل های رمضانی 
 قیصــری نیک تصریح کــرد: مطابق این دســتورعمل ها 
مؤذنان حرم مطهر موظف بودند هر شــب در وقت سحر 
در گلدسته ها به ذکر و مناجات الهی بپردازند و نقاره چیان 
هم پس از اتمام مناجات مؤذنان به منزله تعیین وقت سحر 
به نقاره نوازی می پرداختنــد.وی در بیان دیگر برنامه های 

ویژه این ماه در حرم مطهر رضوی مطابق این اسناد اظهار 
داشت: تالوت روزانه یک جزء قرآن کریم با حضور تمامی 
حافظان و قاریان قرآن در سه ساعت مانده به غروب آفتاب 
در ایــوان طالی صحن عتیق )صحن انقالب اســالمی(، 
برپایی جشن میالد امام حســن مجتبی)ع( در نیمه ماه 
مبــارک رمضان پس از اذان مغرب همراه با چراغانی حرم 
مطهر و پذیرایی از میهمانان با شــربت و شــیرینی و... از 

جمله دیگر مراسم ویژه این ماه مبارک بوده است.
دبیر کمیته برگزاری سه شــنبه های فرهنگی اضافه کرد: 
اجرای مراســم احیای شب های قدر و روضه خوانی از دوره 
صفویه در بارگاه ملکوتی امام رضا)ع( به صورت یک سنت 

هر ساله از دیگر مراسم یاد شده در متن این اسناد است.
وی تأکید کرد: درهای اماکــن متبرکه رضوی در ابتدای 
شب با خاموش کردن چراغ های حرم مطهر بسته می شد، 
اما مطابق این اسناد، در شب های قدر و برخالف شب های 
دیگــر، درها تا صبح برای حضور زائــران و مجاوران باز و 
چراغ هــای حرم نیز روشــن می ماند.قیصری نیک اظهار 
داشت: در این اسناد همچنین به برپایی جشن باشکوه عید 
سعید فطر در پایان ماه مبارک رمضان مبنی بر شکرانه یک 
ماه عبادت و بندگی پروردگار هم اشاره شده که اجرای این 

مراسم دارای آداب ویژه ای بوده است.

آستان نیوز: همزمان بــا برگزاری چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن کریم مشــهد، به نشــر )انتشارات آستان 
قدس رضوی( جدیدترین آثار خود را در دو بخش عمومی، 
کودک و بزرگسال عرضه می کند. جدیدترین آثار به نشر در 
چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم شامل رمان، 
داســتان کوتاه، شعر، قرآن و ادعیه با موضوعات فرهنگ و 
گفتمان انقالب اسالمی، سبک زندگی، سنت و سیره اهل 

بیت)ع(، معارف اسالمی و متون دینی است.
کتاب های »مدیرعامــل زندگی« به قلــم محمد زارعی، 
»زن و جایگاه ارزشــی« نوشته حســام رضایی، »آدرس 
را عوضی داده اند، غــروب و پایان تاریخ« به قلم غالمعلی 
سلیمانی، »فضای مجازی و تحوالت آن« از سید ابوالحسن 
فیروزآبادی، رمان »مثل یک خواب عمیق« نوشته عزت اله 
الوندی، »اسم تو یعنی بهار« نوشته شاهین رهنما، »سبک 
زندگی و گفتار پیشوایان برگزیده« و جلد ششم از مجموعه 
قصه های نهج البالغه با عنوان »گنجشک ها تب کرده اند« به 
قلم مجید مالمحمدی از جمله آثار جدید به نشر با موضوع 
سبک زندگی اسالمی و سنت و سیره اهل بیت)ع( است که 
به چهاردهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم مشهد راه 
یافته است.»اوسنه ی گوهرشاد«، »آبی ها« و »موقف« هم 
جدیدترین آثار ســعید تشکری با موضوع رضوی، سنت و 
ســیره اهل بیت)ع( و فرهنگ زیارت است که در این دوره 
از نمایشگاه عرضه  می شــود.»مبانی حسابرسی از دیدگاه 
جهان بینی اســالمی« نوشته حســین کیانخواه، »رساله 
حقوق: 5۰ تکلیف و وظیفه مؤمن نسبت به دیگران از امام 
سجاد)ع(« و »لبخندهای بی لهجه« از جمله تازه های کتاب 
به نشــر در حوزه معارف اسالمی است که در چهاردهمین 
نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم مشــهد در دســترس 
عالقه مندان قرار می گیرد.کتاب های »ســنگر عالف ها« و 
»پیرمرد و حــوری« از اکبر صحرایی، »روطه؛ جبهه ای به 
عرض ۱۰ متر« نوشــته احمدرضا طاوسی، مجموعه ۱5 

جلدی »یک روایت معتبر« به کوشش جمعی از نویسندگان، 
»مرد قورباغه ای« از فرخنده حق شنو و »سید بغداد« نوشته 
دکتــر محمد طحان از جمله آثار به نشــر با موضوع دفاع 
مقدس و انقالب اسالمی هستند که عالقه مندان به حوزه 
ادبیات دفاع مقدس می توانند با مراجعه به غرفه های به نشر 
در چهاردهمین نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم این آثار 
را تهیه کنند.»سه فندق گمشده« از مجموعه داستان های 
شکر خدا نوشــته کلرژوبرت، »یک سبد انجیر بچین« از 
مجموعه فرهنگ وقف نوشته سیدمحمد مهاجرانی، »روزی 
که ماه دلش گرفت« به قلم مرتضی دانشــمند از مجموعه 
قصه های احکام برای کودکان و جلدهای 6 تا ۱۰ »قصه ما 
مثل شد« نوشته محمد میرکیانی از جمله آثار ویژه به نشر 
در بخش کودکان اســت که بتازگی منتشر شده و در این 
نمایشگاه عرضه می شود.در حوزه متون دینی، قرآن کریم 
»خط عثمان طه« در ســه قطع جدید با جلد چرم رنگی، 
مناجات با خدا شرح حدیث شریف کسا، دعای علقمه، ختم 
ســوره مبارکه یس به انضمام زیارت عاشورا و دعای توسل 
و مناجات استغفار هفتاد بند از حضرت امیرالمؤمنین)ع(، 
در قطــع نیم جیبی و جیبی، کتــاب »موانع فهم قرآن«، 
برای نخستین بار توسط به نشر در چهاردهمین نمایشگاه 

بین المللی قرآن کریم مشهد عرضه می شود.

  به همت انتشارات آستان قدس رضوی صورت گرفت  در نهمین سه شنبه فرهنگی موزه های آستان قدس رضوی رونمایی و بررسی می شود
رمضان در حرم رضوی به روایت اسناد تاریخی رونمایی  از تازه های به نشر در چهاردهمین نمایشگاه قرآن مشهد

﹜︽﹢ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
 ︋ــ﹥ ا︵ــ﹑ع ﹝﹫︨︣ــ︀﹡︡ ︋ــ︣ ا︨ــ︀س ︋﹠︡ 
ــ︀ز﹝︀ن  ــ﹉ ﹝︭﹢︋ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه︨ 
﹝︣︡️ ︎︧﹞︀﹡︡ ︫ــ︣داری ︤د ﹝﹢رخ 
١٣٩٨/٠٢/٢۶در و﹇ــ️ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده و 
 ﹩﹎︨ــ﹫﹙﹥ آ﹢﹠︡︋ ،︢ه︐﹞ ــ︀ت﹝﹫﹝︭︑
﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹠︐︪ــ︣ ︫︡ه در ︫﹞︀ره 
٨٩۶۴﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠٢/٢٣︋ــ︀ ﹝﹢︲﹢ع  
وا﹎ــ︢اری ︻﹞﹙﹫︀ت ︗﹞︹ آوری ︎︧ــ﹞︀﹡︡ 
 ︴ ︀ ارزش (︑﹀﹊﹫﹉ از﹝︊︡ا)︨  ︪︠ــ﹉︋ 

 ︫︣︤د ﹋︀ن ﹜﹛ ﹊﹟ ︑﹙﹆﹩ ﹝﹫﹍︣دد. 
︣داری ︤د  ︫︡ ﹡︀﹝︧  ︎️ ︣︡﹞ ︀ز﹝︀ن  ︨

/ع
۹۸
۰۲
۱۳
۶

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ﹡﹫ــ︣و CDZ١٢۵  ﹝ــ︡ل 
١٣٨۶ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٧٢ / ۶۴۶۵۵  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر NMHCG200628631 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
 ﹤﹞︀﹋ ﹩﹚﹋﹢︑ ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ــ NFB***125K8611143
︻﹙﹫︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۱۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹉ ﹝ــ︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌  ــ﹢دروی ٢٠۶ ﹨︀چ︋  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
﹡﹆︣ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٣۴ط۴٢ ا︣ان 
 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر FSM84719760 و︫   ︫۵۶
﹫﹚﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ 83626573ــ﹥ ﹇︀زی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۲
۱۴
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹞﹠LX︡ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ﹇︣﹝︤ 
︨ــ﹫︣ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴١۵س۴٢ ا︣ان 
٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 12490237541 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAACA1CB9CF246332 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︻﹙﹩ ا﹞︡ی 

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

/ع
۹۸
۰۲
۱۲
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۲
۱۲
۵

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری ر﹡﹢ PK ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌ 
﹡﹢ک ﹝︡ادی ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر M131653009 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ PSV68I5068063 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٢٧ 
ی ۵٢  اــ︣ان ١٢ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️  ︡﹞︀﹫ــ︡ری ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︋﹑غ ﹊﹛ ︵﹑ق
︣ا︋︣  ︠︀﹡ــ﹛ ز﹨︣ه ﹁︱﹫︀د ﹁︣ز﹡︡ ا﹞︡ ﹝︖ــ﹢ل ا﹜﹞﹊︀ن︋ 
در   ٩٧/١٢/۵ ٩٧٠٩٩٧٠٨۴۴٣٠١۵٠٢-﹝ــ﹢رخ   رأی 
︺︊﹥ اول داد﹎︀ه  ا﹑م ﹊﹛ ︵﹑ق  ︎︣و﹡︡ه ﹋﹑︨ــ﹥ ۵٩١︫ 
︀در ﹎︣د︡ه  ﹞︀ و ﹨﹞︧︣︑︀ن ︻︤︤ ر﹨︊︣ی︮   ︫﹟﹫  ︋﹩︺︴﹇
 ﹟از  ا﹡︐︪︀ر ا ︦ ﹞︀ ٧ روز︎   ︫﹤  ︋﹤﹚﹫︨﹢﹠︡ ا︨️ ﹜︢ا ︋ 
﹥ د﹁︐︣︠︀﹡﹥ ︵﹑ق ٢٩ ا﹑م وا﹇︹  ا︠︴︀ر︗ ﹤️ ﹝︣ا︗︺﹥︋ 
 ﹟در ︠﹫︀︋︀ن آزادی ٩ ﹁︣︮️ داده ﹝﹩ ︫ــ﹢د در ︾﹫︣ ا

﹢د. ﹢ا﹨︫︡  ︮﹢رت  ︵﹑ق ︾﹫︀︋﹩ ︔︊️︠ 
ــــ ﹨﹢︫﹠﹌ ﹋﹞︀﹜﹩ ︨︣د﹁︐︣ ر︨﹞﹩ ︵﹑ق ٢٩  ا﹑مـ  /ع

۹۸
۰۲
۱۳
۷

ع ۹
۸۰
۲۱
۵۳

فراخوان مناقصه
 

در   ︪︡ــ﹞ ︎︫︤ــ﹊﹩  ︻﹙ــ﹢م  دا﹡︪ــ﹍︀ه 
︎ــ︣وژه  آ︨︀﹡︧ــ﹢ر﹨︀ی  دارد  ﹡︷ــ︣ 
 ﹅︣︵ ︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝ــ︡اد ︗﹠ــ﹢ب  را از﹝﹫︋

ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ ︣︠︡اری و 
﹠︀︨ــ﹥   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹡︭ــ︉ ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏︋ 
 ﹤ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢٣،از در
︎﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹢ا﹨︫︡  www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
﹎ــ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در 
︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡، ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١٫۵٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
ا﹝ــ﹢ر ﹝︀﹜﹩  دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ︋﹙﹢ار ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری 
-رو︋﹥ روی ︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴- ︫︣ک دا﹡︩ و ︨﹑﹝️ 

︵︊﹆﹥ دوم ﹎︣دد.
٩٨/٢/٢٨ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٣/٠۴

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/١٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٣/٢٠

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹫︊︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آستان نیوز: امسال نیز همچون سال های گذشته، همزمان با 
ماه مبارک رمضان نمایشگاه قرآن و عترت در حال برگزاری 
است. آستان قدس رضوی نیز در کنار سایر نهادهای فرهنگی 
با حضوری پررنگ در این نمایشگاه، دستاوردها و محصوالت 
فرهنگی خــود را در عرصه های مختلــف و متنوع تبلیغی، 
ترویجی، آموزشی، پژوهشی، هنرهای قرآنی، موزه، کتابخانه ، 

چاپ و نشــر با محوریت قرآن کریم به این نمایشــگاه آورده 
اســت.یکی از این اتفاقات که به همت آستان قدس رضوی 
رقــم خورده اســت طرح مهدالرضا اســت. حجت االســالم 
سیدمسعود میریان، مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی در خصوص حضور آستان قدس رضوی 
در این نمایشگاه می گوید: ســتاد برگزاری این رویداد بزرگ 

برعهده مرکز قرآن کریم ســازمان فرهنگی آســتان قدس 
رضوی است و مؤسســه هایی همچون به نشر، مؤسسه چاپ 
و نشــر آستان قدس رضوی، مؤسســه آفرینش های هنری، 
دانشــگاه های علوم اســالمی رضوی و امام رضا)ع(، سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و... در 

این نمایشگاه حضور فعالی دارند.
وی از اجرای طرح مهدالرضا در چهاردهمین نمایشگاه قرآن 
و عترت مشــهد مقــدس خبر داده و اضافــه می کند: طرح 
مهدالرضا ویژه کودکان 4 تا ۱۰ سال در چهاردهمین نمایشگاه 
بین المللی قرآن و عترت  مشهد در حال اجراست. این طرح در 

قالب ۱۱ کارگاه آموزشی در سالن مولوی نمایشگاه بین المللی 
قرآن و عترت  مشهد در حال برگزاری است.

این مقام مسئول همچنین ادامه می دهد: کارگاه های آموزش 
روش تدریس مهدالرضا، قصه های قرآنی، حفظ قرآن، نمایش 
عروسکی، کتابخوانی و نقاشی، آموزش آداب و رفتار، حضور در 
مکان های مقدس و زیارتی، کاردســتی، نیایش، اهدای هدایا 
به بهترین قرائت ها و ســوره های حفظ شــده، کارگاه بازی و 
فعالیت های گروهی، نقاشی بدون مداد رنگی و کاغذ از جمله 
عنوان های کارگاه های یازده گانه ای اســت که ویژه مخاطبان 

کودک در این نمایشگاه در حال اجراست.

اجرای طرح مهدالرضا با 11 کارگاه آموزشی 
همزمان با سایر نهادهای آستان قدس رضوی در نمایشگاه بین المللی  قرآن انجام می شود

aq
r.i

r :
س

عک
  

قاب رضوی

در دوازدهمین روز از ماه مبارک رمضان، تولیت آستان قدس رضوی با جمعی از نیروهای 
خدماتــی حرم مطهر رضوی دیدار و از تالش های آنان در خدمت به زائران و مجاوران 

قدردانی کرد.



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

تخصیص ۳ میلیارد دالر ارز دولتی به کاالهای اساسی در 2 ماه اقتصاد:فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد با اشاره به نحوه تخصیص ارز دولتی به کاالهای اساسی در سال ۹۸، اظهار داشت: در حال حاضر 
از واردات سال گذشته استفاده می کنیم و در سال جاری تاکنون حدود ۳ میلیارد دالر ارز برای کاالهای اساسی تخصیص یافته است. وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت در حال حاضر به دنبال احیای 

وزارت بازرگانی است تا یک وزارتخانه مستقل و متولی، امر توزیع و نظارت بر بازار را بر عهده داشته باشد، افزود: یعنی سیاست گذاری و نظارت بر بازار باید توسط یک دستگاه مستقل انجام شود.
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بورس به سرمایه گذاری بلند مدت نیاز دارد
بــا آنکه این روزها حال بورس خوب اســت و روزانــه چندین هزار میلیارد 
در بــورس معامله می شــود، اما مســئله  موجود در بورس کشــور افزایش 
نوسان گیرهاســت که مانع ســرمایه گذاری بلند مدت و فواید ناشــی از آن 
شده اند. هر چند حضور نوسان گیرها در همه بازارها طبیعی است یا به نوعی 
ذات بازار اســت و نمی توان آن را رد کرد، اما مســئله، عدم سرمایه گذاری 
بلندمــدت در بورس اســت. خرید و فروش های کوتاه مدتی که ســودهای 
مقطعی را دنبال می کنند آفت بزرگی اســت که بورس و ســرمایه گذاری را 
تحت تأثیر قرار داده، در حالی که فلســفه بورس در تمام دنیا این اســت که 
عامل تأمین مالی تولید کشــور باشد. متأســفانه در کشور ما به دلیل نبود 
اطمینان از سرمایه گذاری و اینکه افق اقتصاد روشن نیست، بورس نیز متأثر 
از مســائل سیاسی با نوســان گیرهایی مواجه شده که حضور آن ها منجر به 

بی ثباتی سرمایه گذاری در بورس شده است.
شــواهد حاکی از آن است که متأسفانه 90درصد سرمایه گذاری ها در بورس 
فقط برای سودآوری کوتاه مدت است و از سرمایه گذاری های بلند مدت سه 
یا پنج ساله خبری نیست. فرهنگ سازی برای سرمایه گذاری طوالنی مدت 
و توجه دادن ســرمایه گذاران به تأثیرات مهم آن در اقتصاد کشــور بســیار 
ضروری اســت. از جمعیت 400 میلیونی آمریکا 92 درصد مردم ســهامدار 
هستند، اما بخش بزرگی از مردم ما به خاطر ناآگاهی و نبود فرهنگ سازی، با 
بورس و تأثیر آن بر رونق تولید و شــکوفایی اقتصاد آشنا نیستند و پس انداز 
در بانک را به عنوان یک قلک مطمئن آموخته اند! در حالی که نمی دانیم  با 

سرمایه گذاری در بورس چقدر منافع کشور را تأمین کرده ایم.

حمایت از بورس یعنی افزایش رونق تولید
بحــث اقتصــادی مقدم بر تجهیز یــک بنگاه یا یک صنعت بــرای افزایش 
بهره وری و تولید الزمه تجهیز منابع مالی اســت. منابع مالی از دو قســمت 
بازار پول یا بازار ســرمایه تأمین می شود. بازار پول به واسطه رسالتی که در 
بازه زمانی کمتر از یک سال دارد محل مناسبی برای تأمین منابع بلندمدت 
صنایع و بنگاه ها به شمار نمی رود، از این رو بزرگ ترین نقش و رسالت بازار 
ســرمایه، تأمین مالی بنگاه های اقتصادی و تولیدی در جهت دســتیابی به 

هدف رونق تولید ملی است.
دراین میان بهترین و مؤثرترین سیاست پولی که دولت می تواند اتخاذ کند، 
حمایت مطلوب تر از بازار پول و ســرمایه است تا با ایجاد انگیزه، شرکت ها و 
صنایع به جای در دستورکار قرار دادن منابع مالی به منظور افزایش راندمان 
تولید از بازار پول به بازار ســرمایه وارد شوند. قطعاً چنین ظرفیتی در بازار 
بورس و سرمایه وجود دارد و می تواند در رونق تولید بسیار تأثیرگذار باشد.

در ســال 96 بورس رقمی نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان در تأمین مالی 
بنگاه های اقتصادی نقش  داشــت، اما این رقم در سال 97 افزون بر70 هزار 
میلیارد افزایش داشــت که نشان دهنده قدرت مانور بورس است؛ قدرتی که 
با برنامه ریزی و ایجاد انگیزه در شرکت ها و استفاده از امتیازاتی که در بازار 
سرمایه وضع می شــود از جمله کاهش نرخ هزینه معامالت، کاهش کارمزد 
ارکان تأمین کننده فرایند تأمین مالی برای شــرکت های بورســی و صنایع، 
می توانــد با همکاری وزیر اقتصاد به عنوان رئیس و رئیس کل بانک مرکزی 
به عنوان عضو شــورا، منجــر به اعمال قوانین و مقرراتی شــوند که انگیزه 
استفاده شرکت ها از بازار سرمایه برای تأمین مالی را افزایش دهند. بی تردید 
اهتمام به این موضوع روشن کننده مسیر سرمایه گذاری است و در توسعه و 

رشد اقتصادی کشور بسیار مؤثر خواهد بود.
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 علیرضا باغانی 
کارشناس بازار سرمایه 

 فردین آقا بزرگی 
کارشناس بورس 

قدس چرایی حذف قیمت خودرو از بازارهای مجازی را بررسی می کند

»توافقی« روی »دیوار«
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  متولیان کنترل و نظارت 
بر بازار، با باال گرفتن التهابات بازار خودرو، سایت های 
ویژه درج آگهی را به عنوان یکی از بســترهای اصلی 
تحرکات دالالن و قیمت سازان معرفی کردند تا اینکه 
سرانجام وب ســایت های شناخته شده در این حوزه 
از جمله »دیوار« پس از بازگشت مجدد قیمت ها به 
آگهی های اینترنتی، دو سه روز پیش، بار دیگر گزینه 

حذف قیمت را مقابل بازدیدکنندگان قرار داده اند. 
البته با افزایش شدید قیمت خودرو و برای مثال 50 
میلیونی شدن پراید، این تحلیل هم مطرح است که 
نمی توان با قاطعیت گفت آن ها که در فضای مجازی 
به دنبال بازار گرمی و خرید و فروش خودروهای نو و 
دست دوم هستند، لزوماً دالل هستند، بلکه چه بسیار 
شــهروندانی که برای حفظ ارزش اندک دارایی خود 
و تبدیل به احســن کردن آن، معامالت خودرویی را 
گزینه مطمئنی می دانند؛ گزینه ای که در هر معامله 
حداقل دو ســه میلیون ســود بی دردسر عایدشان 

می کند.
با غبارآلودگی شــدید بازار خودرو و افزایش بیش از 
پیش ابهامات در این بازار، قرار بر این شد که اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو به صورت روزانه 
لیست قیمتی خودروها را به اتحادیه کسب و کارهای 
اینترنتی ارائه دهد تا بر اســاس این لیست، قیمت 
واقعی خودرو محرز و در ســایت های آگهی گیرنده 

درج شــود تا امکان جوالن ســودجویان و دالالن و 
قیمت سازی های کاذب از بین برود.

  کسب و کارهای نوپا را قربانی نکنید
بر اســاس اظهارات ســخنگوی 
اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، 
اتحادیه نمایشــگاه داران در ارائه 
لیســت قیمت تعلل و درنهایت 
فهرستی شــامل قیمت 25 خودرو را به آن ها اعالم 
کرده، حال آنکه حداقل 250 برند خودرو دائم خرید 

و فروش می شوند!
به گفته رضا الفت نسب، با همکاری نکردن اتحادیه 
فروشــندگان خودرو، امکان قیمت گذاری منصفانه 
در آگهی های فروش وجود ندارد. وی گفت: باوجود 
پیگیری های ما، اتحادیه نمایشــگاه داران اعالم کرد، 
توان ارائه لیســت قیمتی از برند خودروهایی را که 
بیش از دیگران خرید و فروش می شــوند، ندارند و 
حتی گفتند، ما وقت نداریم چنین فهرســتی را به 

سایت های آگهی دهنده بدهیم.
وی همچنین در گفت وگویی با خبرنگار ما، سایت های 
درج آگهی را تنها ابزاری برای شفاف سازی قیمت ها 
دانســت و تأکید کرد: ما قطعاً قیمت گذار نیستیم. 
دادستانی تصمیم گرفته اتحادیه فروشندگان خودرو، 
مرجع اعالم قیمت باشــد، اما این دوستان ابتدا تنها 

فهرســت 40 خودروی داخلی و بعــد 25 خودرو را 
فرستادند. می گویند برای چنین کارهایی وقت نداریم! 
اما در واقع از زیر بار مســئولیت محوله، شانه خالی 

می کنند و اگر توانایی ندارند باید اعالم کنند. 
الفت نســب ادامه داد: البته آن ها هم ظاهراً معتقدند 
اول باید با خودروسازان مذاکره کنند چون خودروساز، 
قطره چکانی عرضه می کند و بازار را به این روز انداخته، 

پس باید در خصوص قیمت هم پاسخگو باشد.
وی با اشاره به اینکه کسب و کارهای نوپا و پلتفرم های 
اینچنینی نباید قربانی این دعواها شوند، خاطرنشان 
ساخت: از سه هفته پیش تاکنون درگیر درج و حذف 
قیمت ها هستیم و به هیچ وجه دوست نداریم تنش 
تازه ای در بازار ایجاد شود، چرا که این سایت ها محل 
مراجعه مردم برای انجام معامالت هســتند. اینکه 
مسئولیت التهاب در بازار را بر گردن فضای مجازی 

بیندازند، آدرس غلط دادن به مردم است.

 ضرورت اتصال فضای مجازی 
با سامانه های اطالعاتی        

سخنگوی اتحادیه کســب و کارهای اینترنتی ادامه 
داد: بزودی جلسه ای با شورای عالی فضای مجازی، 
مرکز اصناف و بازرگانان و دادستانی خواهیم داشت 
تا در این خصوص تصمیم گرفته شود. به گفته وی با 
احراز هویت افراد در فضای مجازی و حصول اطمینان 

از جعلی نبــودن افراد و قیمت ها می توان به صحت 
معامالت دست یافت، اما هنوز داده قابل اطمینانی در 
اختیار اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی قرار نگرفته 

است.
الفت نسب ادامه داد: برای حذف دالالن از معامالت 
فضای مجازی، به سامانه شاهکار )شبکه احراز هویت 
کاربران ایران( وزارت ارتباطات و کد شاســی خودرو 
که در دســت راهور ناجاست، نیاز داریم و اگر چنین 
سامانه هایی با ما مرتبط شوند، فضای مجازی حداقل 

تا 80 درصد از دالالن پاکسازی می شود.

 نمایشگاه دار، شورای رقابت را متهم می کند
برای کسب اطالع از دلیل همکاری نکردن اتحادیه 
فروشــندگان خودرو، چندین بار با سعید مؤتمنی، 
رئیس این اتحادیه تماس گرفتیــم اما او بصراحت 

گفت، مایل به صحبت در این زمینه نیست.

در ادامه ســراغ رئیس پیشــین 
اتحادیه و یکی از فعاالن صنفی بازار 
فروش خودرو رفتیم. علی ارسالن 
منصوری بــه خبرنگار ما گفت: تا 
نماینــده ای از اتحادیه های صنفی و نهادهای مردمی 
در شورای رقابت حضور نداشته باشند، قیمت گذاری 
خودرو با مشکل روبه رو است. شورای رقابت قیمت گذار 
اســت نه اتحادیه. وقتی تولیدکننده خود، گرانفروش 

است، چرا نام دالل و اتحادیه را وسط می کشید؟ 
وی با بیان اینکه اتحادیه همواره با واحدهای صنفی 
بدون پروانه برخورد و آن ها را پلمب می کند، افزود: 
ما قیمت گذار نیستیم که قیمت اعالم کنیم! واقعیت 
این است که قیمت ها در بازار خودرو، ساعتی تغییر 
می کند و اتحادیه در آن نقشــی ندارد. خودروســاز 
داخلی به طور مستقیم زیر نظر شورای رقابت است 

اما متأسفانه این شورا از حقوق مردم دفاع نمی کند.

خبر

حمیدرضا قاسمی پژوهشــگر اقتصادی گفت: 
معموالً هر نوسان ارزی، 6 سال بعد دوباره تکرار 
می شــود و این چرخه همین گونه ادامه خواهد 
یافت. طبق نمودار هر چه منصب های رانتی در 
دولت ها کمتر بوده جهش های ناگهانی نرخ ارز 
و بازی با آن کمتر اتفاق افتاده اســت. در دولت 
احمدی نژاد )دولت دهم( سال 9۱ این بازی اتفاق 
افتاد؛ در دولت روحانی ســال 97 نیز بود. اینکه 
جهش بیشتر است حدس من این است تعداد 

افرادی که دور سفره نشسته اند بیشتر هستند. 

حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر :
مناصب رانتی بیشتر،  موجب

جهش ارزی بیشتر می شود
مسائل  تحلیلگر  مویدیان،  محمدجواد 
اقتصادی گفت: براساس برآورد کارشناسان، 
جدید  وزارتخانه  تشکیل  برای  دولت  اقدام 
جابه جایی  صمت،  وزارت  تفکیک  شامل 
 ... و  جدید  نیروی  فعلی،جذب  نیروهای 
دست کم به 2000 میلیارد تومان بودجه نیاز 
دارد. در کشوری که 80 تا 90 درصد بودجه  
دولتی در امور جاری مصرف می شود دلیلی 
برای افزایش حجم ساختار اداری و تحمیل 

هزینه  کالن اقتصادی وجود ندارد.

یک تحلیلگر مسائل اقتصادی:
احیای وزارت بازرگانی 2000 

میلیارد تومان هزینه دارد
حسن نیا رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای کشور از توزیع سیستمی الستیک در 
کشور خبر داد. وی افزود: با آغاز توزیع سیستمی 
الستیک، اطالعات رانندگان خودروهای سنگین 
پیمایش شده و با توجه به آن، توزیع سوخت و 
الستیک انجام خواهد شد. برای توزیع الستیک 
در روش سیســتمی، نیاز اســتان ها با توجه به 
میزان بار تولید شده، نگهداری و حمل این بارها، 
همچنین تعداد ناوگان هر استان بررسی می شود 

و با توجه به این نیازها، توزیع صورت می پذیرد.

رئیس سازمان راهداری کشور:
توزیع الستیک در کشور 

سیستمی  می شود
آلبرت بغزیان، استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: 
مردم عادی سهم زیادی در رشد نرخ ارز ندارند. 
ارز مانند هر کاالیی دارای تقاضاست، اما میزان 
خرید و تقاضای مردم محدود است و نمی تواند 
موجب رشــد شــدید قیمت ها شود.سوداگران 
بــزرگ ارزی که در بــازار ارز فعالیت می کنند، 
نقش اصلی را در رشد قیمت ها بازی می کنند. 
سوداگران حدود ۱۱ صبح براساس شاخص ها و 
اخبار مختلفی که دریافت کرده اند نرخی را برای 

دالر تعیین و آن را به بازار تحمیل می کنند.

 استاد اقتصاد دانشگاه تهران:
 سوداگران بزرگ، نرخ ارز را 

به بازار تحمیل می کنند
مهدی غالمی، کارشــناس مســکن گفت: اگر 
قرار است مســکن استیجاری دولتی راهگشا و 
تأثیرگذار باشد، باید تعداد قابل توجهی مسکن 
عرضه شــود که تأمین این تعداد از توان دولت 
خارج اســت. وی افزود: در دیگر کشــورها قرار 
دادن مســکن های استیجاری دولتی در اختیار 
خانوارها به این دلیل است که آن ها پس از پنج 
سال توانایی مالی الزم را بدست آورند و بتوانند 
صاحب خانه شــوند. اما در کشور ما فرد پس از 

پنج سال نمی تواند خانه دار شود.

یک کارشناس مسکن:
 طرح مسکن استیجاری 
در ایران جواب نمی دهد

   یکشنبه 2۹ اردیبهشت 1۳۹۸ 1۳ رمضان 1440 1۹ می 201۹   سال سی و دوم  شماره ۸۹6۹ 

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــورخ 1398/02/09 دفترخانه 8  ــماره 151552 م ــر به اينكه آقاى على اكبر كيانى دوغ آباد برابر وكالتنامه ش نظ
مشهد بوكالت از طرف آقاى محمدرضا پارسائيان باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت 
سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت 3 دانگ مشاع از ششدانگ 
ــهد كه متعلق به نامبرده ميباشد  ــماره پالك 16400 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مش اعيان يك باب منزل به ش
ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت  ــهل انگارى مفقود گرديده اس به علت س
384816 دفتر 2397 صفحه 301 بنام آقاى محمدرضا پارسائيان ثبت و سند به شماره چاپى 412369 الف 90 

صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز از  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم  تاريخ انتش
ــند مالكيت يا  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س نمايد. بديهى اس
سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9802077 

م.الف 1081
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره مزايده: 139804306091000008    تاريخ ثبت: 1398/1/24
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول 9504614- 9504613
ــتناد اسناد رهنى 11161 و 11160 دفترخانه 210 مشهد اجرائيه تحت كالسه هاى 9504613  بانك ملت به اس
ــه تا مورخه 1395/9/29) عليه محمد  و 9504614 در قبال مبلغ 979463689 ريال (مبلغ الزم االجرا دو كالس
ــماره ملى 093222570 و محبوبه جليليان راستگو فرزند حسن به شماره ملى  ــتگو فرزند حسن ش جليليان راس
0933076312 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1395/11/25 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى 
مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 71/793 
اصلى بخش 9 مشهد ملكى محبوبه جليليان راستگو به آدرس خ گاز- مسلم شمالى 3- پالك 561 (انتهاى كوچه 
ــت 3 مترى) به مبلغ 950/000/000 ريال (نهصد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود  بن بس

و مشخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ملك شماره 793 فرعى از 71 اصلى بخش 9 مشهد به شماره ثبت 256747 دفتر 1430 صفحه 170 به شماره 
دفترچه مالكيت 891294 به نام خانم محبوبه جليليان راستگو ثبت و سند صادر گرديده است. ملك فوق داراى 
گواهى عدم خالف به شماره 1222493 مورخه 1393/03/13 و داراى عرصه به مساحت 82/98 مترمربع (مطابق 
سند و 80/23 مترمربع اصالحى وضع موجود) موقوفه اداره اوقاف اوقافى در انتهاى كوچه بن بست به طول 18 متر 
قرار دارد. اعيان ملك شامل يك واحد مسكونى يك طبقه قديمى به مساحت تقريبى 48 مترمربع- با ديوار باربر 
و سقف ضربى- نماى سيمان سفيد- درب و پنجره فلزى- داراى يك خواب- آشپزخانه اپن- كابينت فلزى- كف 
موكت- گرمايش بخارى گازى با صحن حياط مى باشد. در حال حاضر با توجه به موقعيت مكانى- مساحت- عرصه 
ــع عوامل مؤثر ارزش  ــال) و كيفيت بنا و جمي ــاخت و قدمت بنا (بيش از 40 س ــت- نوع س ــى انتهاى بن بس اوقاف
ــات موجود جهت پايه مزايده به مبلغ 950/000/000 ريال (نهصد و پنجاه  ــش دانگ اعيان منزل فوق با تأسيس ش

ميليون ريال) ارزيابى و اعالم مى گردد.
منزل مورد انتفاع مستأجر (رهن 150/000/000 ريال) و پالك ثبتى با محل مطابقت دارد.

حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:
شماالً: ديوار بديوار بطول (6/10) شش متر و ده سانتيمتر به هفتاد و يك اصلى

شرقاً: ديوار بديوار بطول (12) دوازده متر به هفتاد و يك اصلى
جنوباً: ديوار بديوار بطول (7) هفت متر به هفتاد و يك اصلى

ــانتيمتر به شماره پانصد و چهل فرعى  ــمت اول ديوار بديوار بطول (9/75) نه متر و هفتاد و پنج س غرباً: در دو قس
دوم درب و ديوار بطول (2/60) دو متر و شصت سانتيمتر به كوچه

مشخصات منضمات ملك
ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مستأجر مى باشد و حدود ملك با واقع تطبيق 
مى نمايد ملك موصوف برابر نامه شماره 139885606271001311- 1398/02/22 دفتر امالك بازداشتى فاقد 
ــده در قبال مبلغ 950000000 ريال  ــد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى ش ــتى مى باش فقره بازداش
ــعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 1398/03/22 از س در روز چهارش
ــنهادى نقداً واگذار  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش در خياب
ــده روز بعد در همان محل و در  ــه مزاي ــمى مصادف گردد جلس مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رس
ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبلغ نيم عشر اجرايى و حق مزايده و نيز حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير 
ــد. آ- 9802078  ــى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باش ــاى قانون هزينه ه

م.الف 1082
مسئول شعبه اول اجراى ثبت اسناد و امالك مشهد

شماره مزايده: 139804306091000033    تاريخ ثبت: 1398/02/08
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9302502
ــينا به استناد سند رهنى شماره 117970 مورخ 92/12/18 دفترخانه 16 مشهد اجراييه اى تحت كالسه  بانك س
ــال 12/199/777/279 ريال (دوازده ميليارد و يكصد و نود و نه ميليون  ــه 93/11/26 در قب 9302502 در مورخ
و هفتصد و هفتاد و هفت هزار و دويست و هفتاد و نه ريال) عليه شركت خضرانگين توسعه بارثاوا به شماره ثبت 
ــهد به نمايندگى آقاى ايمان كاظمى نژاد (بعنوان وام گيرنده) و خانم منصوره زاهدى فرزند على به  42982 مش
ــماره ملى 0931996503 (بعنوان راهن) صادر كه پس از ابالغ اجراييه در  ــماره 35949 صادره از مشهد و ش ش
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك  ــناد رس مورخه 93/12/18 و در پايان مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــدانگ اعيان مسكونى پالك ثبتى دو هزار و پانصد و هجده (2518) فرعى  مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش
ــى و چهار (234) اصلى بخش نه (9) مشهد، ملكى خانم منصوره زاهدى واقع در مشهد احمدآباد  ــت و س از دويس
ــت كه طبق نظر كارشناس  رضا 22 پالك 1/53، كه به مبلغ 31/500/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته اس
رسمى دادگسترى ارزيابى آن به شرح ذيل مى باشد: ملك مذكور داراى پروانه به شماره 2/3854 مورخه 62/2/12 
ــازى 9/54/14/1/32 بوده و داراى گواهى پايان كار شماره 1/4006 مورخه 72/4/6 مى باشد. بر اساس  با كد نوس
ــد  ــرقاً 30/15 و جنوباً 8/05 و غرباً 30/30 متر مى باش ــماالً 8/05 متر و ش پايان كار مذكور حدود اربعه زمين ش
ــد. اعيان ملك مذكور داراى زيرزمين  ــتان قدس رضوى مى باش كه عرصه اى برابر با 243 مترمربع كه موقوفه آس
ــورت يك واحد دوبلكس و  ــاحت 153 مترمربع بص ــاحت 42 متر با كاربرى انبارى و طبقه همكف به مس ــه مس ب
طبقه باالى همكف (اول) 121 مترمربع مسكونى مى باشد كه در مجموع در دو طبقه 316 مترمربع زير بنا دارد. 
ساختمان بصورت نيمه اسكلت با ديوار باربر بنا شده است و نماى آن آجر مى باشد و داراى آب، برق و گاز مى باشد. 
آشپزخانه كابينت و كف سراميك و پنجره ها آلومينيوم مى باشد. النهايه با توجه به موارد مذكور و موقعيت محلى 

ــاختمان هاى مشابه برابر 31/500/000/000  ــاخت و جميع جهات تأثيرگذار در ارزيابى و همچنين س و قدمت س
ريال (معادل سى و يك ميليارد و پانصد ميليون ريال) برآورد مى گردد.

ــماالً: در 8/05 متر ديوار به ديوار اعيان على اصغر رضائى  ــد: ش ــرح ذيل مى باش حدود اجمالى ملك موصوف به ش
ــائى جنوباً: 8/05 متر درب و ديواريست به خيابان غرباً:  ــرقاً: به طول 30/15 متر ديوار به ديوار اعيان آقاى رس ش

بطول 30/30 متر ديوار پالك اعيانى محمدعلى قناعتگر حقوق ارتفاقى: ندارد.
ملك موصوف برابر نامه شماره 1398856026266000626- مورخه 1398/02/22 دفتر امالك بازداشتى، فاقد 
ــد. مزايده بصورت ششدانگ به مبلغ مورد ارزيابى شده در روز شنبه مورخه 98/3/25 از ساعت  ــتى مى باش بازداش
9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه 
ــنهادى نقداً واگذار ميگردد. ضمناً بدهيهاى مربوط به آب- برق- گاز اعم از  ــروع و به باالترين قيمت پيش ثبت ش
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض ش ــعاب و يا اش حق انش
ــده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف  ــده يا نش رقم قطعى آن معلوم ش
گردد جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عشر 
دولتى و حق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 

بعهده برنده مزايده ميباشد. آ- 9802079 م.الف 1083
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139704006092003778/1        شماره بايگانى پرونده: 9705788
شماره ابالغيه: 139805106092002693           تاريخ صدور: 1398/02/25

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9705788
بدينوسيله اعالم مى گردد سهم االرث احتمالى: آمنه شارعى نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1313/07/10 شماره 

ملى: 0871159805 شماره شناسنامه: 941
- پرستو شعبانى نام پدر: عليرضا تاريخ تولد: 1387/07/03 شماره ملى: 0929436350

- پريا شعبانى نام پدر: عليرضا تاريخ تولد: 1379/09/10 شماره ملى: 0925505587
ــت گرديده لذا  ــماره انتظامى 196 ه 15 ايران 36 در قبال طلب خانم زهرا خانى على آبادى بازداش از خودرو به ش
ــما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد  طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش
ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه منتشر گرديده  ــت و ترتيب اثر داده نمى ش ــت ممنوع اس بازداش

است. آ- 9802080 م.الف 1084
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000573/1     شماره بايگانى پرونده: 9800838
شماره ابالغيه: 139805106092002695       تاريخ صدور: 1398/02/25

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9800838

ــماره ملى:  ــدر: محمدباقر تاريخ تولد: 1327/12/17 ش ــهيدى همدانى نام پ ــيله به آقاى محمدصادق ش بدينوس
ــه 9800838 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به  ــنامه: 96238 بدهكار پرونده كالس ــماره شناس 3870945516 ش
آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 7575- 1357/04/29 بين شما 
و خانم ميمنت گشايشى اول تعداد 500 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه 
بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراء مطرح 
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى  مى باش
كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه  به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

شما تعقيب خواهد شد. آ- 9802081 م.الف 1085

شماره مزايده: 139804306093000003        تاريخ ثبت: 1398/01/22
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9603335
ــهد آقاى مهدى نعيمى پور  ــوم اجراى ثبت مش ــعبه س ــه 9603335 مطروحه ش به موجب پرونده اجرايى كالس
ــماره شناسنامه: 186 باستناد  ــماره ملى: 4432694270 ش ــين تاريخ تولد: 1352/04/05 ش نام پدر: عبدالحس
چك هاى شماره 1555/173193/37 تاريخ چك 1395/09/20 و 1555/173195/60 تاريخ چك 1395/07/20 
و 1555/173194/23 تاريخ چك 1395/08/20 هر يك به مبلغ 5/000/000/000 عليه كاظم شيردل نام پدر: 
ــنامه: 570 اجرائيه اى به كالسه  ــماره شناس ــماره ملى: 0940638266 ش على اكبر تاريخ تولد: 1347/06/21 ش
ــتانكار وارده به شماره 5194-  ــت بس ــب درخواس فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه در تاريخ 1396/07/20 حس
1396/07/26 ششدانگ اعيان پالك ثبتى 4335 فرعى از 16 اصلى بخش 09 مشهد ملكى كاظم شيردل در قبال 

مبلغ 14/998/572/410 ريال بازداشت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى:
ملك واقع در مشهد بلوار ميامى بلوار كرامت شهرك صنعتى ثامن تالش 8 درب سبز رنگ پالك 104 در معيت 

مالك از محل بازديد و نتيجه به شرح ذيل به استحضار مى رساند:
ــده و معاينات فنى، داراى پالك ثبتى 4335 به  ــخصات ملك: محل مورد ارزيابى طبق تصوير مدارك ارائه ش مش
مساحت عرصه موقوفه 102/78 مترمربع مى باشد كه با پالك هاى 4336 و 4337 تجميع و بصورت كارگاهى به 
مساحت عرصه كل 307/08 مترمربع و طبق پايانكار شهردارى شماره 5/2886 مورخ 1385/08/11 داراى اعيان 
ــامل زيرزمين 274/5 مترمربع با كاربرى كارگاهى، همكف 245/4 مترمربع با كاربرگى  كل 636/90 مترمربع ش
ــتفاده  ــكونى مورد اس ــوئيت مس كارگاهى و طبقه اول 117 مترمربع با كاربرى كارگاهى كه به صورت دفتر و س
ــازه، اسكلت فلزى با سقف كامپوزيت، كف طبقه همكف سنگ و بدنه غالباً  ــد. نوع ملك واحد صنعتى و س مى باش

سنگ و نما سنگ مى باشد.
ــت با مبلغ 3/681/710/000 ريال معادل  ــاحت 102/78 مترمربع برابر اس ــدانگ پالك 4335 با مس ارزش شش

سيصد و شصت و هشت ميليون و يكصد و هفتاد و يك هزار تومان ارزيابى و قطعيت يافته است.
ــماره 8602- 1397/07/12 در زمان بازديد محل داراى يك  ــهد وارده به ش برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش

انبارى بزرگ و يك زيرزمين بوده كه بصورت انبارى و در تصرف مديون مى باشد.
حدود اجمالى ملك شماالً ديوار بديوار بطول (5/00) پنج متر به مجاور شرقاً: ديواريست مشترك بطول (20/53) 
ــش فرعى جنوباً: ديواريست بطول  ــه سانتيمتر به شماره چهار هزار و سيصد و سى و ش ــت متر و پنجاه و س بيس
ــصت و دو سانتيمتر به شماره چهار  ــت متر و ش (5/00) پنج متر به خيابان غرباً: ديوار بديوار بطول (20/62) بيس

هزار و سيصد و سى و چهار فرعى
ــى از اصلى مذكور واقع در  ــده از 3537 فرع ــدانگ پالك 4335 فرعى از 16 اصلى مفروز و مجزا ش ــده شش مزاي
بخش 9 مشهد از مبلغ 3/681/710/000 ريال (سه ميليارد و ششصد و هشتاد و يك ميليون و هفتصد و ده هزار 
ــنبه مورخه 1398/03/12 در محل شعبه سوم اجرا شروع و به  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز يكش ريال) از س
ــد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و  ــته باش باالترين قيمت كه خريدار داش
گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه 

ــت و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد  ــده بعهده برنده مزايده اس ــده يا نش رقم قطعى آنها معلوم ش
ــمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد.  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس ش
مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار 

ميگردد. آ- 9802082 م.الف 1086

شماره پرونده: 139804006092000053/1
شماره بايگانى پرونده: 9800082       شماره ابالغيه: 139805106092002602

تاريخ صدور: 1398/02/24
آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9800082

ــماره انتظامى 535 ج 96- 12 و 821 س 92- 12 متعلق به  ــوارى به ش ــيله اعالم مى گردد خوروى س بدينوس
ــت گرديده لذا طبق ماده  ــعيده زارع بازداش ــعود عنايتى كدملى 0064816478 در قبال طلب خانم س آقاى مس
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت  ــما اخطار ميش 87 آئين نامه اجراى مراتب بش
ــت. آ- 9802083  ــر گرديده اس ــود. در ضمن اين آگهى يك نوبت منتش ــت و ترتيب اثر داده نمى ش ممنوع اس

م.الف 1087
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092002958/1    شماره بايگانى پرونده: 9704303
شماره ابالغيه: 139805106092002710      تاريخ صدور: 1398/02/25

آگهى 
ــيداحمد تاريخ تولد: 1343/05/20 شماره ملى:  ــيله- به آقاى سيدابوالفضل سپهرى خاتمى نام پدر: س بدين وس
0942213084 شماره شناسنامه: 457 ابالغ مى گردد پالك ثبتى 3264 فرعى از 5- اصلى بخش 9 مشهد متعلق 
ــتانكار زهرا هيئت حسينيان بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب  ــما در قبال طلب بس به ش
بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده 

نمى شود. آ- 9802084 م.الف 1088
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهد بوكالت از  ــماره 26140 مورخ 1396/06/20 دفترخانه 153 مش نظر به اينكه مريم رضائى برابر وكالتنامه ش
ــتناد 6 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم  ــهرت همگى محمد حسينى باس ــته و هما و زهرا ش طرف خانمها فرش
تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است اسناد مالكيت عرصه 
ــهد كه متعلق به  ــماره پالك 6103 اصلى بخش يك مش و اعيان يك قطعه زمين كه بصورت دو دربند دكان به ش
نامبردگان ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در 
ــينى هر كدام نسبت  ــته و هما محمد حس ــماره ثبت 7876 دفتر 73 صفحه 410 بنام خانم ها زهرا و فرش ذيل ش
ــناد به شماره چاپى 145112 الى  ــاع (باستثناء ثمن اعيان) از هشت سهم ششدانگ ثبت و اس ــهم مش به يك س

145114 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.....
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز از  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم  تاريخ انتش
ــند مالكيت يا  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س نمايد. بديهى اس
سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9802085 

م.الف 1089
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــماره 13105 مورخ 1398/02/24 دفترخانه 814 تهران  ــين مومن برابر وكالتنامه ش نظر به اينكه آقاى سيدحس
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت  ــه پردازان آسيا باستناد 2 برگ فرم استش ــركت نقش بوكالت از طرف ش
ــت سند مالكيت ششدانگ يك باب منزل  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــد به علت  ــهد كه متعلق به نامبرده مى باش ــماره پالك 11 فرعى از 78 فرعى از 1923 اصلى بخش 3 مش به ش
سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر الكترونيك 
ــه پردازان آسيا ثبت و سند به شماره چاپى 077673 د 94 صادر  ــركت نقش 139620306003018002 بنام ش

گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد......
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز از  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم  تاريخ انتش
ــند مالكيت يا  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س نمايد. بديهى اس
سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9802086 

م.الف 1090
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

ــماره  ــماره پرونده 9709982602300363ش ــماره دادنامه9709972602300599تاريخ تنظيم97/7/23 ش ش
بايگانى شعبه970364

 دادنامه
ــهرك انصاريه سهروردى سه قطعه 6245  ــانى استان زنجان ش ــين كارگر فرزند عبداله به نش  خواهان آقاى حس

واحد 4
 خوانده آقاى جليل رسولى فرزند ذوقعلى به نشانى مجهول المكان

 خواسته مطالبه وجه چك
ــته فوق به طرفيت خوانده تقديم نموده كه پس از ارجاع به اين حوزه  ــتى به خواس  گردش كار خواهان دادخواس
ــه حوزه به تصدى امضاكنندگان  ــريفات قانونى در وقت فوق العاده و مقرر جلس ــه فوق و جرى تش وثبت به كالس
ــورا و تبادل نظر ختم رسيدگى را اعالم و به شرح زير  ــورا با توجه به محتويات پرونده پس از ش ــكيل و ش زير تش

مبادرت به صدور راى مى نمايد
 راى شورا

ــولى فرزند  ــه طرفيت خوانده آقاى جليل رس ــر فرزند عبداله ب ــين كارگ ــوص دعوى خواهان آقاى حس  در خص
ــته مطالبه مبلغ25/000/000 ريان از بابت وجه يك فقره چك به شماره2396/004064 تاريخ  ذوقعلى به خواس
ــعبه  ــه راه امجديه زنجان و گواهى عدم پرداخت بانك تجارت ش ــعبه س ــيد96/3/3 عهده  بانك تجارت ش سررس
ــارت تاخير تاديه و خسارت دادرسى نظر به اينكه رونوشت مصدق چك موصوف  ــاب خس اميركبير زنجان با احتس
و گواهى عدم تاديه مربوطه كه اصالت آنها نيز مصون از تعرض مانده و بقاى اصول اسناد ياد شده در يد خواهان 

ــته و خوانده نيز عالرغم  ابالغ  ــته و اشتغال ذمه خوانده داش ــتحقاق وى در مطالبه وجه مورد خواس داللت بر اس
ــورا بنا به داليل مارالذكر و  ــت لذا ش ــده و دفاعى در اين خصوص صورت نگرفته اس ــه حاضر نش قانونى در جلس
ــتناد به بند الف ماده 9 قانون شوراهاى حل اختالف و با استناد به مواد 519  ــتصحاب بقاع دين خوانده و با اس اس
ــى مدنى و نيز مواد 313 و 310 قانون تجارت و تبصره الحاقى به ماده  و 515 و 198 و 522 قانون آيين دادرس
ــته و  ــه پرداخت مبلغ25/000/000 ريال از بابت اصل خواس ــدور چك حكم به محكوميت خوانده ب ــون ص 2 قان
مبلغ656/500 ريال به عنوان هزينه دادرسى  و نيز خسارت تاخير در تاديه وجه مورد خواسته از تاريخ سررسيد 
ــق خواهان صادر و اعالم  ــاى نرخ تورم اعالمى بانك مركزى در ح ــته بر مبن ــتنادى96/3/3 وصول خواس چك اس
ــپس در  ــد راى صادره غيابى بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابالغ قابل واخواهى در همه مرجع و س ــى نماي م
ــتان زنجان مى  ــت 20 روز پس از آن قابل تجديدنظرخواهى در محاكم محترم عمومى حقوقى شهرس ــرف مهل ظ

باشد.9802135
 قاضى شعبه 14 شوراهاى حل اختالف زنجان

 مدحت

مزايده فروش 6 دانگ ملك مشاع 
ــتور فروش 6 دانگ                   ــعبه 2 دادگاه حقوقى همدان دس ــه 2083/95 اجرايى طى راى صادره از ش در پرونده كالس
ــعيد*مريم* فردين جواد  ــجاعى خوانده: على*اقدس*س 2 باب خانه عادى يك بابا مغازه خواهان: مهين صبع ش
ــوار رجايى-نبش كوچه امام خمينى  ــته آدرس ملك مورد فروش:همدان- بل ــجاعى و دولت صبحى آراس صبع ش
ــمت شمال 1/3 متر منتهى به تقاطع بلوار رجائى و خيابان  ــاختمان دوبر- متراژ حدى به حدى از س پالك 62 س
امام خمينى و از سمت غرب بطول 8/30 متر از سمت شرق 10/80 متر منتهى به خيابان امام خمينى و جنوب 
ــهرى در  ــه 65/28 متر { قبل ازتعريض} كه در طرح جامع ش ــر منتهى به پالك مجاور عرص ــول 16/40 مت بط
ــمت بلوار  ــد.صد درصد تراكم اعيان 153 متر مربع همكف 65/28 متر مربع دو باب مغازه س ــرح بلوار مى باش ط
ــده داراى  ــد} و اول 87/72 متر مربع بصورت غير مجاز به دو واحد تبديل ش ــدارك تجارى ارائه نش ــى { م رجاي
ــتاجر ارزش  ــال كيفيت مصالح نامطلوب و مغازه در يد مس ــى س ــى و يك خواب با قدمت باالى س ــال و پذيراي ه
ــن نامه قانونى افراز و  ــت.لذا اين اجرا وفق ماده 9 و 10 آئي ــال ارزيابى گرديده اس ــگ 4/000/000/000 ري 6 دان
ــاعت 8:30 تا 9  ــبت به فروش آن اقدام مى نمايد. به تاريخ 98/3/22 س ــاع مصوب 1357 نس فروش امالك مش
ــتان واحد مزايده مى باشد.مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مذكور  ــترى كل اس صبح محل برگزارى مزايده دادگس
ــنهادى را ارئه و 50 درصد مبلغ پيشنهادى  ــت.برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيش ــاهده اس قابل مش
ــز ده درصد به نفع دولت ضبط  و غير  ــرف ده روز بعد واريز نمايد.در صوت عدم واري ــس و الباقى ظ ــى المجل را ف

قابل برگشت است.9802133
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان- مزجات

مزايده فروش مال مشاعى سر قفلى مغازه 
در پرونده كالسه 973648 اجرايى طى راى صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقى همدان دستور فروش سرقفلى مغازه 
خواهان:منصوره رجبيان  فرزند كريم خوانده:نيره-سميه-نفيسه-حميد-نسرين-ناهيد-سارا نام خانوادگى همگى 
طهماسبى پور فرزندان احمد آدرس ملك مورد فروش:همدان-خيابان اكباتان – بعد از مسجد جامع- كاروانسراى 
شريفيه- ملك مور تنازع شامل سرقفلى يك باب مغازه به مساحت حدود 16 متر مربع با كف سازى سنگ مرمر، 
ــش گچ بوده كه داراى امتياز برق مجزا نيز مى  ــى تا ارتفاع 2 متر و طاق قوس آجرى با پوش نازك كارى با كاش
باشد الزم به ذكر است كه هيچ مدركى مبنى بر مالكيت مرحوم احمد طهماسبى پور و همچنين سوابق مكتوبى 
ــان معرفى گرديده است  ــط ايش ــط طرفين دعوى ارايه نگرديد و محل مورد نظر توس از كاربرى ملك مذكور توس
ــرقفلى مذكور 2/700/000/000 ريال برآورد و اعالم ميگردد.لذا اين اجرا وفق ماده 9 و 10  و همچنين ارزش س
آئين نامه قانونى افراز و فروش امالك مشاع مصوب 1357 نسبت به فروش آن اقدام مى نمايد.به تاريخ 98/3/22 
ــترى كل استان همدان- طبقه اول- واحد مزايده مى باشد. ــاعت 9 تا 9:30 صبح محل برگزارى مزايده دادگس س

ــى است كه باالترين قيمت  ــت. برنده مزايده كس ــاهده اس مورد مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده مذكور قابل مش
پيشنهادى را ارائه و كل مبلغ پيشنهادى را فى المجلس واريز نمايد.9802134

دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان- مزجات 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــماره  230 و كد ملى 45007099762 به شرح  ــالمى  فرزند على محمد  داراى شناسنامه ش ــيروس اس آقاى  س
دادخواست به كالسه 112/98 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان   
گالب فكورى نژاد  فرزند شنبه و زينب   به شناسنامه شماره  3 و كدملى 5819914449 در تاريخ22/ 89/7در 

اقامتگاه  دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه آنمرحوم منحصر است به:
1-سعيد اسالمى   فرزند  على محمد  و گالب  به شماره شناسنامه 236 مواليد  متولد 1347 فرزند متوفى

2-سيروس اسالمى   فرزند  على محمد  و گالب  به شماره شناسنامه 230 مواليد  متولد 1345 فرزند متوفى
3-كبرى اسالمى   فرزند  على محمد  و گالب  به شماره شناسنامه 1562 متولد 1351 فرزند متوفى

ــى اعتراضى دارد و  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــورا تقديم دارد و اال  ــتين آگهى ظرف يك ماه به اين ش ــد از تاريخ نشرنخس يا وصيتنامه  اى از متوفى نزد وى باش

گواهى حصر وراثت صادر خواهد شد.9802132
دفتر شعبه پنجم شوراى حل اختالف شهرستان ايالم

اداره ثبت اسناد و امالك حوره ثبت ملك بهار
 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 فاقد 
سند رسمى برابر راى شماره 139860326007000100 مورخه 1398/1/26هيات موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 21592 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ  ــم بش بالمعارض متقاضى خانم رقيه قربانى فرزند قاس
يك باب خانه به مساحت 171/26 متر مربع پالك 10857 فرعى از 769 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش 
چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى تقى اسدى نوين محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت  ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره 
ــت خود را به مراجع قضايى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد. ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد.( م الف24) آ-9801400
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/2/14
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/2/29

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار- هادى يونسى عطوف



 جامعه/ محمود مصدق  کاهش جمعیت 
جوان تهدیدی جدی و دغدغه  ای اساسی 
برای برنامه ریزان هر جامعه است. براساس 
پیش بینی کارشناسان، اگر فرایند افزایش 
جمعیت همچنان به گونه حاضر پیش رود، 
کشــور ما نیز در آینده ای نه چندان دور با 
افزایش تعداد ســالمندان و کمبود نیروی 
کار جوان مواجه خواهد شــد که این مهم 
آسیب های جدی و خطرناکی برای کشور 

ایجاد خواهد کرد.
بی تردیــد پیش بینی تغییرات جمعیتی و 
برنامه ریزی اصولی برای مقابله با تهدیدهای 
آن می تواند روند توسعه کشور را در تمامی 

شئون آن تضمین کند.

 جمعیت سالمند بیشتر از میانگین دنیا 
الســادات  مهین  دکتر 
اداره  رئیــس  عظیمی، 
ســالمندان  ســامت 
بهداشت، درمان  وزارت 
و آموزش پزشــکی با اشــاره به آماری در 
خصوص رشد جمعیت سالمندان در آینده، 
می گوید:طبق آخرین بررســی های سال 
1395، 7 میلیون و400 هزار نفر از جمعیت 
کشور سالخورده هستند که این رقم 9/2 
درصد کل جمعیت کشــور را تشــکیل 
می دهد. اما با توجه به روند رشد جمعیت 
ســالمند در ســال های اخیر، پیش بینی 
می شود تا سال 2050 میادی،30 درصد 
جمعیت کشور ســالمند شوند که در این 
صورت جمعیت ســالمند کشــورمان از 
میانگین آسیا و حتی دنیا بیشتر خواهد بود.
وی در خصوص میزان افزایش رشــد یاد 
شده به خبرنگار ما می گوید: طبق تخمین 
HWO رشد ســالمندی در سال 2050 
 در جهــان 21/5 درصد و این رقم در ایران

31/2 درصد خواهد بود.
دکتر عظیمی مهم ترین عامل سالمندی در 
ایران را مثل تمام کشورهای دنیا، افزایش 
امید به زندگی افراد یک جامعه می داند و 
می افزاید: نگاهی به آمارها نشــان می دهد 

در ســال 90 امید به زندگی در کشور در 
بین مردان 71/5 ســال و در زنان 74 سال 
بوده که در سرشماری ســال 95 امید به 
زندگی در مردان 72/5 ســال و در زنان به 
75/5 سال رسیده است. یعنی در این پنج 
سال، یک سال به امید زندگی مردان و 1/5 
سال به امید زندگی زنان اضافه شده است. 
به همین نســبت اگر به سال های پیشتر 
برگردیم می بینیم کــه در امید به زندگی 
از 40 به 70 ســال رســیده ایم؛ بنابراین 
افزایــش امید به زندگــی مهم ترین عامل 
رشد سالمندی در ایران است. به طوری که 
اکنون گروه های ســنی باالی 100 سال را 
داریم که پیش از این اصاً مطرح نبودند اما 
اکنون درصدشان بویژه در نواحی روستایی 
در حال افزایش است. البته کاهش باروری 
هم می تواند روی درصد ســالمندی افراد 
جامعه تأثیرگذار باشد. یعنی یکی از عوامل 
دیگر رشد نرخ سالمندی، کاهش نرخ موالید 

در کشور است. 
وی در خصوص تبعات پدیده ســالمندی 
برای کشور می گوید: این پدیده تمام کشور 
را از لحاظ اقتصادی و اجتماعی تحت تأثیر 
قرار می دهد. مثاً از جنبه اقتصادی فعالیتی 
که این افراد در جامعه داشــته اند تقریباً از 
بین می رود و یا افزایش هزینه های خدمت 

برای این قشر از جامعه خواهد بود. 
عظیمی در پاســخ به این پرســش که 
آیــا آمادگی الزم برای مقابلــه با پدیده 
سالمندی وجود دارد؟ می گوید: خیر. ما 
هنوز آمادگی مقابله با این پدیده را نداریم 
اما با حداکثر توانی که داریم برنامه های 
مورد نظر را در این زمینه اجرا می کنیم.

 
 فرصت طالیی پنجره جمعیتی

میرزایی،  محمد  دکتر 
انجمن  ســابق  رئیس 
جمعیت شناسی ایران 
در ایــن خصــوص به 
قدس می گوید: در پی توسعه اقتصادی و 
اجتماعی دو قرن اخیر، تحوالت جمعیتی 
ایجاد شده است، یعنی جمعیت کشورها 
که هــم مرگ و میرشــان و هم باروری 
جمعیتشــان باال بوده به گونه ای تغییر 
داده که اوالً آمار مرگ و میر کشــورها و 
ثانیاً رشد باروری آن ها کاهش یافته است 
تا رشد انفجاری جمعیت دوباره متعادل 

شود.
وی می افزایــد: البته ما اکنون در فرصت 
طایی پنجره جمعیتی هستیم و باید قدر 

این فرصت طایی را بدانیم.
این استاد جمعیت شناسی دانشگاه تهران 

با بیان اینکه جمعیت سالخورده جمعیتی 
است که بیش از 15 درصدش باالی 65 
سال سن داشــته باشند که با این معیار 
جمعیت ما ســالخورده نیســت، تصریح 
می کنــد: از لحاظ علمی ســالخوردگی 
اجتناب ناپذیری  موضــوع  یک  جمعیت 
اســت، به طوری که در مفهــوم آماری 
آن تا آخر قرن 21 همه کشــورهای دنیا 
 بیــش از 15 درصد جمعیتشــان باالی 
65 سال ســن خواهند داشت؛ بنابراین 
ایران ما هم در ســال 1430 بیش از 16 
درصد جمعیتش باالی 65 ســال خواهد 
بود که به اصطاح می توان گفت کشوری 

سالخورده است. 
وی اضافه می کند: تنها مسئله ما باید این 
باشــد که باروری ها در کشور زیر سطح 

جانشینی نباشد. 
وی در پاسخ به این پرسش که برای آنکه 
سطح باروری به زیر سطح جانشینی نرود 
چه باید کرد؟ می گوید: باید در این زمینه 
به جوانــان در اشــتغال و ازدواج کمک 
کننــد. اکنون ســن ازدواج آقایان به 28 
و سن ازدواج خانم ها به 24 سال رسیده 
است. اگر این سن از 24 به 22 برسد قطعاً 

باروری در کشور به باالی 
می رسد.  جانشینی  سطح 
در این صورت رشد منفی 
نخواهیــم داشــت و این 
چالش حل می شود. یعنی 
برنامه ریزی  بدرستی  اگر 
شود هیچ تهدیدی متوجه 
کشور از این بابت نخواهد 
شــد. در غیر این صورت 
همــان طور کــه در دهه 
60 بــرای تأمین نیازهای 

شیرخشــک  مثل  کودکان 
مشکاتی داشتیم، در سال 1430 در ارائه 
خدمات مورد نیاز سالمندان مثل دندان 
مصنوعی و... نیز مشکاتی خواهیم داشت 
که باید برای رفع این مشکات احتمالی 

برنامه ریزی کرد. 

عقیل رحمانی: فرمانده انتظامی مشــهد 
درحالی از دستگیری عامل وارد آمدن ضربه 
چاقو به چشــم یک دانش آموز خبر داد که 
چند روز پیــش او در پی یک نزاع خیابانی، 
سبب آســیب جدی به بینایی فرد مجروح 

شده بود. 

 بازخوانی ماجرای چاقوکشی در راه 
مدرسه

 22 اردیبهشــت ماه ســال جــاری خبری 
تلخ که باز هم به واســطه یک چاقوکشی به 
وقوع پیوســته بود در رسانه ها منتشر شد و 
به سرعت ماجرای وارد آمدن ضربه چاقو به 
چشم یک دانش آموز مشهدی در شهر گوش 
به گوش چرخید. از سوی دیگر در متن این 
خبر و بــه نقل از مدیرکل آموزش و پرورش 
خراسان رضوی آمده بود، دانش آموز آسیب 
دیده در درگیری روز شنبه )21 اردیبهشت( 
بــا چند نفر از اراذل و اوباش در مشــهد که 
موجب مجروحیت وی شــد، در بیمارستان 

شهید هاشمی نژاد بستری است.
قاســمعلی خدابنده در حالی که این خبر را 
یک روز بعد از حادثه رســانه ای کرد، افزود: 
پنج نفر از دانش آموزان دبیرستان ترنم والیت 
در محدوده کوی امیر مشهد در ساعت 11 و 
30 دقیقه روز حادثه حین رفتن به مدرسه با 
هفت نفــر از اراذل و اوباش منطقه درگیری 

لفظی و سپس فیزیکی پیدا کردند.
مدیرکل آموزش و پرورش خراســان رضوی 
با بیان اینکه 6 نفر از اراذل موتورسوار ساح 
ســرد همراه داشــتند، اظهار داشت: در این 
درگیری یکی از دانش آموزان از ناحیه چشم 
آسیب دید و به مرکز درمانی منتقل شد. وی 
گفت: حال عمومی سایر دانش آموزان خوب 
بوده اما آســیب وارده به دانش آموز مجروح 
شده جدی اســت. خدابنده افزود: درگیری 

بیرون از مدرســه و خارج از ساعت آموزشی 
رخ داده است.

در ادامه همچنین فرمانده انتظامی مشــهد 
ضمن تأیید ماجرا بیان کرد: در این درگیری 
یک نفر زخمی شده و در بیمارستان بستری 
است. ســرهنگ اکبر آقابیگی افزود: ضارب 
هنوز شناسایی نشده و تحقیقات پلیسی برای 

شناسایی عامان این اقدام ادامه دارد.

 دستور ویژه رئیس پلیس مشهد برای 
دستگیری متهمان

همزمان با رسانه ای شدن ماجرا و با دستور 
مستقیم فرمانده انتظامی مشهد، مأموران 
کانتری آبکوه شناسایی متهمان و عامان 
اصلی این اقدام را در دســتور کار خود قرار 

دادند.
اقدامــات پلیــس در حالی که بــا نظارت 
مســتقیم ســرهنگ اکبــر آقابیگی رصد 
و دســتورات مورد نیاز به صــورت آنی و 
لحظــه ای در اختیار تیم های عملیاتی قرار 
می گرفت، خبری به دســت ما رسید که از 
نتیجه دادن اقدامات پلیسی برای دستگیری 

عامل اصلی این اقدام حکایت داشت.

 عامالن نزاع شرور نیستند
از همین رو فرمانده انتظامی مشــهد مقدس 
در مصاحبه ای تلفنی ضمن تأیید دستگیری 
عامــل اصلــی وارد آمدن ضربه به چشــم 
دانش آموز مشهدی، در تشریح ماجرا به قدس 
گفت: همان طور که در جریان واقعه هستید 
 21 اردیبهشــت ماه درگیری رخ داد و در آن
ساح سرد توسط تعدادی از افراد مورد استفاده 
قرار گرفته بود. سرهنگ اکبر آقابیگی ادامه داد: 
در این نزاع که بین تعــدادی از دانش آموزان 
دبیرســتانی و چندین جوان در منطقه کوی 
امیر رخ داد، متأسفانه یکی از دانش آموزان بر 
اثر وارد آمدن ضربه چاقو به یکی از چشمانش، 

آسیب جدی به بینایی اش وارد شد.
پس از اعام این درگیری به پلیس، مأموران در 
محل حاضر شدند اما عامان این اقدام از محل 
متواری شده بودند. درحالی که فرد مجروح به 
بیمارستان منتقل شده بود، تحقیقات میدانی 
برای مشخص شــدن دالیل بروز این واقعه و 
همچنین شناسایی عامان این اقدام به صورت 

ویژه ای در دستورکار پلیس قرار گرفت.
این مقام ارشد انتظامی تصریح کرد: مأموران 
در حیــن تحقیقات میدانی پی بردند که این 

حادثه به هیچ عنوان بین افراد شرور رخ نداده 
است و عامان درگیری به هیچ عنوان سابقه 
رفتارهای مغایر با قانون و مخل نظم عمومی 
نداشته اند و صرفاً بر سر مسائل پیش پا افتاده 
و بی اهمیت با هم وارد بحث و جدل شده اند. 

 فرد ناشناس ردزنی شد
فرمانده انتظامی مشــهد در تشریح ماجرای 
دستگیری متهم اصلی عنوان کرد: در حالی 
که هیچ ســرنخی از فرد ناشناسی که در این 
نزاع ضربه ای را به چشم دانش آموز مشهدی 
وارد کرده در دســت نبود، تیم ویژه پیگیری 
ایــن ماجــرا در کانتری آبکوه با اســتفاده 
از بررســی های میدانــی، اظهارات شــهود، 
به کارگیری اقدامات فنی و پلیسی توانستند 
عامل اصلی چاقوکشی را که جوانی 18 ساله 
بود شناســایی و پس از انجام هماهنگی های 
الزم قضایــی، وی را در یک مغازه در اقدامی 

غافلگیرانه دستگیر کنند.
پس از دســتگیری عامل اصلی این ماجرا به 
ســرعت فرد دیگری هم که در بروز این نزاع 
خیابانی نقش مهمی داشت، شناسایی و وی 
هــم در محل اختفایش در یکــی از مناطق 

مرکزی شهر زمینگیر شد.
وی در پایــان توصیه ای به جوانان و نوجوانان 
کــرد و گفت: این عزیزان باید توجه داشــته 
باشــند که براحتی وارد هــر درگیری لفظی 
نشــوند و در زمان بروز ایــن گونه اتفاقات به 
اعصاب خود مسلط باشند و از تنش زایی دوری 
کنند. اینکه برخی با خود ســاح سرد حمل  
و برای قدرت نمایی از آن استفاده می کنند به 
هیچ عنوان از سوی پلیس قابل چشمپوشی 
نیست و همکاران ما با تمام قدرت با این افراد 
برخورد قاطع خواهند کرد. از سوی دیگر حمل 
ساح ســرد می تواند عواقب جبران ناپذیری 

مانند همین ماجرا در پی داشته باشد.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 پرونده دوشغله های وزارت کار و رفاه بسته شد    ایسنا: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بسته شدن پرونده دوشغله های وزارت کار خبر داد. محمد شریعتمداری در توییتی نوشت: از امروز هر فردی 
دوشغله و  استعفا نداده باشد، از هر دو شغل عزل و به مراجع ذی صالح معرفی خواهد شد. با تکیه بر تعهد قبلی به مردم، با استعفای ۳۸ نفر از دو یا چند شغله های مجموعه های تابعه وزارتخانه و طبق اعالم رسمی 

رؤسای صندوق ها، پرونده دوشغله ها )ماده ۲۴۱( در وزارت کار بسته شد. 

وزیر آموزش و پرورش:
 تحصیالت رایگان دانش آموزان افغانستانی 

همچنان پابرجاست
فارس: ســید محمد بطحایی، وزیر 
آمــوزش و پرورش در پاســخ به این 
پرســش، با توجه به شرایطی که در 
کشــور به وجود آمده آیا در سیاست 
وزارت آمــوزش و پــرورش در ارائه 
آمــوزش رایــگان بــه دانش آموزان 
افغانستانی تغییراتی ایجاد شده است، 
گفت: هیــچ تغییری ایجاد نشــده، 

برادران و خواهران افغانســتانی ما همچنان براســاس تأکید مقام معظم رهبری در 
مدارس کشور مشــغول به تحصیل خواهند بود. وزیر آموزش و پرورش افزود: مقام 
معظم رهبری سه سال پیش تأکید مؤکد داشتند تحت هر شرایطی زمینه تحصیل 

برای کودکان افغانستانی فراهم شود و این رویه در آموزش و پرورش جاری است.
وی ادامه داد: شرایط فعلی کشــور شرایطی نیست که بر سیاست وزارت آموزش و 
پرورش اثر گذاشــته باشــد، ما همچنان با تأکید مقام معظم رهبری، خدمات دهی 

آموزشی به دانش آموزان افغانستانی را ادامه خواهیم داد.
بطحایی تصریح کرد: افتخار جمهوری اسامی ایران است که اتباع خارجی در کنار 
ایرانی ها زیر یک ســقف، در یک کاس و در یک میز تحصیل می کنند و شــرایطی 
همانند بچه های ایرانی دارند. وزیر آموزش و پرورش درباره برخی اظهارات مبنی بر کم 
شدن تعداد دانش آموزان افغانستانی در سال تحصیلی آینده، توضیح داد: ما به هیچ 
وجه سیاست جدیدی مبنی بر کم کردن این تعداد نداریم و مانعی ایجاد نمی کنیم، 

مگر اینکه تعداد آن ها به صورت طبیعی کم شود.

رئیس مرکز مطالعات فقهی تعلیم و تربیت:
مدارس در روزهای پنجشنبه رها شده اند

ایسنا: حجت االســام محی الدین 
بهرام محمدیان، رئیس مرکز مطالعات 
انتقاداتی  فقهی تعلیــم و تربیــت، 
پیرامون رها کردن مدارس در روزهای 
پنجشنبه و رعایت نکردن قانون در این 

زمینه مطرح کرد.
وی گفت: برای چه پنجشــنبه های 
مدارس را تعطیل کرده بودیم؟ هدف 

چه بود و اکنون کدام مدرسه در پنجشنبه ها دایر است؟ هیاهوی شادمانی کدام مدرسه 
در روز پنجشنبه باال می رود؟ این در حالی است که در برنامه تعطیلی پنجشنبه آمده 
بود: مدارس باید در این روزها فوق برنامه داشته باشند. مدارس آن را انجام نمی دهند 

و قانون را نادیده می گیرند که این تخلف است.
معاون اســبق وزیر آموزش و پرورش افزود: پنجشنبه ها تعطیل نبود، بلکه قرار بود 
ساماندهی شــود. فعالیت هایی در این راستا پیش بینی شده بود، اما کدامش اکنون 
در حال انجام است، آموزش ضمن خدمت یا فعالیت های فوق برنامه؟ کودکان ما در 

فضاهای آپارتمانی، در خیابان ها و پارک ها چه باید بکنند؟ 

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی خبر داد
بازنگری بیش از ۹۰ درصد رشته های علوم پزشکی 

ایسنا: دبیر شورای عالی برنامه ریزی 
علوم پزشــکی از بازنگــری بیش از 
90 درصد رشــته های علوم پزشکی 
در کشــور خبــر داد و گفت: توجه 
به رشــته های میان رشته ای و رفع 
نیازهای جامعــه از مهم ترین اهداف 

این بازنگری است.
دکتر سید حسن امامی رضوی با تأکید 

بر اینکه بیش از 90درصد برنامه های درسی رشته علوم پزشکی بازنگری شده است، 
گفت: براســاس برنامه تدوین  شده، بازنگری هر رشته ای هر پنج سال یک بار انجام 
می گیرد، اما در روش بازنگری نیازمند نوآوری بودیم که خوشبختانه به این موضوع نیز 
دست یافتیم. دکتر امامی رضوی خاطر نشان کرد: بازنگری برنامه های درسی رشته های 

علوم پزشکی مبتنی بر توانمندی، یکی از نوآوری هایی بود که توانستیم اجرایی کنیم.

وزیر بهداشت:
 مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستم

فارس: وزیر بهداشــت در خصوص 
اخبار منتشر شــده درباره ممنوعیت 
ادامه تحصیل پزشکان عمومی، گفت: 
مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی 
نیستم. ســعید نمکی اظهار داشت: 
متأسفانه برخی از سایت ها مطلبی را 
در زمینه عــدم امکان ادامه تحصیل 
پزشــکان عمومی منتشر و نوشتند، 

وزارت بهداشــت از ادامه تحصیل پزشکان عمومی به صورت »استریتی« جلوگیری 
می کند، در صورتی که ما مخالف ادامه تحصیل پزشکان عمومی نیستیم.

وزیر بهداشــت افزود: دانشــجویان ممتاز بدون گذراندن طرح می توانند به صورت 
مستقیم در امتحان تخصص شرکت کنند.

وی بیان کرد: برای افرادی که زمان بیشتری در شبکه ارائه خدمت در مناطق کمتر 
برخوردار مشغول به فعالیت می شوند، امتیازاتی با تأثیر مثبت به ازای هر سال، برای 

ورود آن ها به دوره تخصص در نظر گرفته خواهد شد.

گزارش معاونت ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی
دانشمندان ایران  6۰ هزار مستند علمی تهیه کردند

ایرنــا: براســاس پایــش وضعیت 
شــاخص های علم، فناوری و نوآوری 
دانشمندان  ایران،  اسامی  جمهوری 
 ایرانــی در ســال 2018 میــادی، 
60 هزار و 412 مســتند علمی تهیه 
کردند. معاونت پایش، ارزیابی و نظارت 
علم و فناوری ســتاد راهبری اجرای 
نقشه جامع علمی کشور، گزارشی از 

میزان پیشــرفت علمی ایران تهیه کرده است.  بر این اساس، مستندات علمی چاپ 
شــده از دانشمندان ایرانی در نشریات نمایه شده پایگاه استنادی اسکوپوس از 842 
مستند علمی در سال 1996 میادی به 60 هزار و 412 مستند علمی در سال 2018 

میادی رسیده است. 
رتبه جهانی جمهوری اسامی ایران در شاخص تعداد مستندات علمی به نقل از پایگاه 
اســتنادی اسکوپوس، از رتبه 52 در سال 1996 میادی به رتبه 16 در سال 2018 

میادی ارتقا یافت. 

سردار موسی کمالی خبر داد
1۰ میلیون تومان؛جریمه به کارگیری سرباز غایب

ایلنا: رئیس اداره سرمایه انسانی ســرباز ستاد کل نیروهای مسلح گفت:همه 
مشــموالن غایب بدانند، پرونده قانون جریمه مشموالن غایب بسته شده و به 

تاریخ پیوسته است و کسی دیگر منتظر اجرای این قانون نباشد.
سردار موسی کمالی ادامه داد: براساس ماده 63 مکرر، افراد و کارفرمایانی که از 
مشموالن غایب به عنوان نیروی کار استفاده می کنند براساس این قانون ملزم به 
پرداخت جریمه هستند.این واحدهای صنفی شناسایی ، به مراجع قانونی معرفی 
می شوند و براســاس قانون، به کارگیری یک سرباز 10 میلیون تومان و تعداد 

بیشتر نیز باید هزینه سه سرباز که شامل 30 میلیون تومان است را، بپردازند.
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه غایبان 
باید خود را معرفی کرده و راهی جز این ندارند، تصریح کرد: متولدین سال 55 
به بعد سرباز محســوب می شوند، امسال نیز متولدین سال 80 جزو مشموالن 
 محســوب می شــوند؛ بنابراین در این بازه زمانی 25 ســاله در حدود بیش از 

2 میلیون مشمول غایب داریم.

خـــبر

خبر افزایش سالمندان و کمبود نیروی کار جوان دغدغه های اساسی فردا

فرصت طالیی »پنجره جمعیتی« را قدر بدانیم

ایران در سال 143۰ 
بیش از 16 درصد 

 جمعیتش باالی 
65 سال خواهد 

بود که به اصطالح 
می توان گفت 

کشوری سالخورده 
است

بــــــرش

 در خرم آباد اتفاق افتاد

تسنیم: جانشین فرمانده انتظامی لرستان با 
بیان اینکه بر اثر یک اقدام مسلحانه در خرم آباد 
دو نفر کشته و هشت نفر زخمی شدند، گفت: 

30 نفر از عوامل درگیری دستگیر شدند.
سرهنگ علی میراحمدی در تشریح این ماجرا 
اظهار داشت: براثر اختافات خانوادگی که از 

قبل بین طرفین درگیری وجود داشــت، 
ظهــر روز جمعــه درگیری مســلحانه در 
منطقه گلدشت و بهرامی خرم آباد رخ داد.

وی افزود: در این درگیری دو نفر کشــته 
و حــدود هشــت نفــر هم زخمــی و در 

بیمارستان بستری هستند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان عنوان کرد: 
با حضور مأموران در محــل و انجام اقدامات 
پلیسی 30 نفر از عوامل درگیری شناسایی و 
دستگیر شدند. وی عنوان کرد: در حال حاضر 
وضعیت در محــل وقوع جرم به حالت عادی 

برگشته و پلیس در منطقه حضور دارد.

10 کشته و زخمی در یک درگیری مسلحانه

عضو کمیسیون آموزش مجلس:
 آموزش و پرورش برای 

 اجرای کامل سند تحول 
عزم جدی ندارد

خانه ملت: عضو کمیسیون آموزش مجلس 
با اشــاره به اجرای ناقص سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش، گفت: مســئوالن آموزشی 
کشور، عزم جدی برای اجرای کامل سند تحول 

بنیادین را ندارند.
محمدمهدی زاهدی گفت: از ســال 90 سند 
تحول بنیادین تهیه و تنظیم شــد و آموزش 
و پرورش وظیفه اجرای این ســند را در نظام 
آموزشی کشــور برعهده داشت که متأسفانه 
اجرای ناقص این ســند، تبعات منفی در نظام 
آموزشی کشــور ایجاد کرد و سبب به وجود 

آمدن مشکاتی در این زمینه شد.
وی ادامه داد: در ســند تحول بنیادین به طور 
مثال، امور پرورشــی مورد تأکید قرار گرفته 
است که متأســفانه دولت و آموزش و پرورش 
توجهــی به این مبحث مهم ندارند و حتی در 
این ســند که بحث رتبه بندی معلمان نیز در 
آن آمده اســت، باید در ســال های اخیر این 
رتبه بندی صورت می گرفت که مورد بی مهری 
مســئوالن آموزش و پرورش قرار گرفته است. 
باید گفت سند تحول بنیادین عاوه بر اجرای 
ناقص، به صورت سلیقگی نیز اجرا می شود که 
این وضعیت شایسته نظام تعلیم و تربیت در 

جمهوری اسامی ایران نیست.

رئیس مرکز سنجش پزشکی خبر داد
مهلت مجدد برای ثبت نام آزمون 
کارشناسی ارشد گروه پزشکی 

مهر: رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از 
فراهم شدن فرصت مجدد ثبت نام در آزمون 
کارشناسی ارشــد گروه پزشکی در 7 خرداد 

ماه خبر داد. 
دکتر آبتین حیــدرزاده گفت: امکان ثبت نام 
مجــدد در آزمون کارشناســی ارشــد گروه 
پزشــکی در 7 خرداد ماه بــه مدت یک روز 
فراهم شده اســت و با توجه به تعویق زمان 
آزمون به تیرماه به داوطلبان توصیه می شود 
در صورت نیاز بــه ویرایش فرم ثبت نام در 7 

خرداد اقدام کنند. 
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به وقوع سیل 
در برخی از مناطق کشــور، مصوب شد زمان 
آزمون کارشناسی ارشد رشته های گروه علوم 
پزشکی سال 98 که پیش از این قرار بود در 
روزهای پنجشــنبه و جمعه 30 و 31 خرداد 
98 برگزار شود با تعویق به مدت یک ماه در 

روزهای 27 و 28 تیرماه برگزار می شود.

درگیالنغرب 
 خرس5۰ رأس گوسفند 

را تلف کرد

ایرنا: فرماندار گیانغرب از حمله یک قاده 
خرس به گله گوسفندان در یکی از روستاهای 
بخش گواور از توابع این شهرســتان خبر داد 
که منجر به تلف شدن 50 رأس گوسفند شد.

کوروش محمودیان در تشریح این خبر افزود: 
این حادثه جمعه گذشته در حوالی روستای 
»قیطــول« رخ داد و در جریان آن یک قاده 
خرس به گله یکی از دامداران منطقه حمله ور 

شد.
فرماندار گیانغرب اظهار کرد: با حمله خرس، 
گله گوســفندان رم کرده و 50 رأس دام به 
داخــل دره ای که در همــان نزدیکی وجود 
داشت سقوط کردند و بر اثر این اتفاق تمامی 

گوسفندان تلف شدند.
محمودیان گفت: این روســتا در منتهی الیه 
دهســتان گواور گیانغرب به سمت استان 
ایام واقع شــده است که در منطقه حفاظت 

شده قاجه قرار دارد.

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

در پی انجام اقدامات فنی و پلیسی
ضارب دانش آموز مشهدی دستگیر شد

خط قرمز
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روزنامـه صبـح ایـران

فالفل توی خون ماست، مثل شله در خون مشهدی ها !    شاید باور نکنید اما عشق به فالفل، توی خون ماست. چطور مشهدی ها هر جا می نشینند از شله مشهدی می گویند، فالفل برای ما همین طور 
است. قلقش دست ماست. فالفلی که ما درست می کنیم، چیز دیگری است. هیچ کس جز خود ما جنوبی ها نمی تواند فالفل ما را درست کند. همان طور که فقط شله پزهای مشهدی می توانند شله مشهدی را آن 

طوری که باید، بپزند. 

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

 مردم/ حسن احمدی  فرد  فقط هوای کارون را کم دارد 
و گرنه شب های شهرک، مو نمی زند با شب های آبادان، اهواز 
و خرمشهر؛ چیزی در هوای شهرک هست که انگار درست از 
خود خوزستان آمده است، از البه الی نخل ها و هوای شرجی، 
از کنار لوله های نفت و بوی پاالیشگاه ها، از »شادگان«، از »نهر 

حمیسه« و »ُرَمیله«، از »خسروآباد« و از »دارُخِیّن«.
شــاید برای همین اســت که فالفل های شــهرک هم طعم 
فالفل هــای جنوب را دارد، با همــان ادویه های تند و با همان 

بوی روغن جوشان. 
آدم های شــهرک شب  که می شــود تازه کرکره مغازه شان را 
باال می دهند. ظرف های بلوری پر از کاهو، کلم و خیارشــور را 
می چینند جلوی پیشــخوان؛ بعد کبریت می کشند به شعله 
گازی که قرار است فالفل ها را در روغن داغ سرخ کند. بعد هم 
پا می اندازند روی پا، تا مشــتری ها برسند. جنگ هم نتوانسته 
آن ها را عوض کند، آن ها هنوز هم همان جنوبی های خونگرم 
هستند. شب های شهرک، شب های لهجه عربی است؛ شب های 

»َدلّه« و فالفل.
»محمدعســاکره« ته  لهجه عربی دارد، اما ته لهجه اش پشــت 
کلماتی که با دقت انتخاب می کند، پنهان اســت. ســه سالی 
می شود که اینجا در شــهرک فالفلی دارد، جایی که بیش از 
9000 عرب زبان در آن زندگی می کنند. آن ها خوزستانی هایی 
هســتند که آتش جنگ ســال ها پیش، خانه، کاشانه و زار و 
زندگی شــان را سوزانده است. مشــهدی ها خودشان را راحت 
کرده اند و می گویند »شهرک عرب ها«؛ جایی که هنوز سنگینی 
آوار و گــرد و غبار جنگ را می شــود در آن دید. در شــهرک 

عرب های مشهد، جنگ هنوز ادامه دارد... .
یکی از همین شــب های ماه مبارک، با محمد عساکره فالفل 
خوردیم و دربــاره همه چیز گپ زدیم. درباره مشــهدی ها و 
شــهرک، درباره خوزســتان و هوایی که نمی شود آن را نفس 

کشید. 

 شما اصالتاً خوزستانی هستید؛ چطور از مشهد سر 
درآوردید؟

حاجِی ما در شــادگان موتورســازی داشــته است. جنگ که 
می شود و خرمشهر را می گیرند، همراه همه عشیره به مشهد 
کوچ می کنند. نمی توانستند بمانند، جنگ شده بود. پدرم اینجا 
در همین شــهرک با دخترعمویش که مادر من باشد، ازدواج 
می کند. پدربزرگ هایم، دایی هایم، عموهایم همه اینجا هستند. 
من مشهد به دنیا آمده ام، هشتم اردیبهشت 69. برادر و خواهر 
بزرگ ترم مشهد به دنیا آمده اند. یک برادر و خواهر کوچک تر 
از خودم هم دارم. برادرم محسن هم همین  جا ساندویچی دارد. 
برادر دیگرم عقیل هم کمی پایین تر، شــهر فالفل، مال برادرم 

عقیل است. 

 پس جوان های شهرک بیشتر فالفلی دارند!
یک بازار، انتهای شــهرک هســت که میوه، ســبزی، خرما و 
ماهــی دارد. چند نفــری از جوان ها، آنجا هســتند. خیلی از 
مشــهدی ها اینجا برای خرید می آیند. ته لنجی هم هست. اما 
جوان های شهرک، بیشتر با کاروان های زوار عرب کار می کنند، 
کار مترجمی و لیدری. کار خوبی اســت و درآمد خوبی دارد. 
البته االن درآمدش کم شــده است. پیشتر بهتر بود. االن فقط 
کاروان هــای عراقی ، کاروان های کویتــی و بحرینی می آیند. 
پیشتر از عربســتان هم کاروان زیاد می آمد. من البته پیش از 
این، کارم ساخت و ساز بود. ملکی را می خریدم و دستی به سر 
و گوشش می کشیدم و می فروختم؛ گاهی هم خراب می کردم و 
از نو می ساختمش. کارم این بود. اما خب االن چند سال است 
که بازارها خوابیده و کار ملک راکد شده است. دنبال کار گشتم 
اما کار به درد بخوری نبود. گفتم فالفلی بزنم. سال ها در اغذیه ها 

و فست فودها کار کرده بودم. 

 چرا فالفل؟
شــاید باور نکنید اما عشق به فالفل، توی خون ماست. چطور 
مشهدی ها هر جا می نشینند از شله مشهدی می گویند، فالفل 
برای ما همین طور اســت. قلقش دست ماست. فالفلی که ما 

درســت می کنیم، چیز دیگری اســت. هیچ کس جز خود ما 
جنوبی ها نمی تواند فالفل ما را درست کند. همان طور که فقط 
شله پزهای مشــهدی می توانند شله مشهدی را آن طوری که 

باید، بپزند. 

 این کار را از چه کسی یاد گرفتید؟
نمی توانم کسی را اسم ببرم. برادرم پیش از من اینجا فالفلی 
داشــته است. من بعد از او کار را شروع کردم. االن سه سال 
اســت که فالفلی دارم. فقط نکته اش اینجاست که من همه 
این سه سال، ســعی کرده ام که فالفل بهتری درست کنم. 
فالفل اول و آخرش، همه اش نخود اســت و سیر و پیاز؛ اما 
مــن روی ادویه اش کار کرده ام. اینکه چه ادویه ای باشــد و 
چقدر از آن بزنــم. ادویه های مختلفی را هم امتحان، اضافه 
و کم کرده ام. البته ذائقه هم مهم است؛ یک ادویه را ممکن 
اســت یک نفر نپســندد و یک نفر دیگر، خیلی هم دوست 
داشته باشد. مشهدی ها فالفل های شهرک را خیلی دوست 
دارند. خود من مشــتری های ثابتی دارم که از جاده سیمان 
)حاشیه شمال شرقی شهر( می آیند اینجا فالفل می خورند، 

یا از قاسم آباد )غرب مشهد(.

 سمبوسه هم دارید؟
سمبوســه هم داریم. هر جا فالفل باشد، سمبوسه هم هست. 
سمبوسه هم فقط سیب  زمینی آب پز اســت؛ با ادویه کاری، 
زردچوبه، تره و جعفری. اما سمبوسه نان سفید می خواهد، نانی 
که حرارت نخورده باشد. ما از نان های لواش استفاده می کنیم. 
مواد سمبوسه را می ریزیم الی نان و سه کنجی تا می زنیم. بعد 
نان را می اندازیم توی روغن داغ تا ســرخ شود. مثل پیراشکی 

است. 

 کار فالفل از کار ساخت و ساز بهتر است؟ 
کاســبی خوب است. فالفلی باشد یا کار دیگر، فرقی نمی کند. 
البته االن همه کاسبی ها راکد است. وقتی شب است، همه جا 
شــب است. اما خب باز هم کاســبی بهتر است. ِملک، جوری 
است که آدم همه سرمایه اش همیشه بند است. من باید ملکم 
را می فروختم تا بتوانم ملک دیگری بخرم. اما کاسبی خوبیش 
این است که هر شب دخل داری و پول توی دست و بالت پیدا 
می شــود. اینش خوب است. البته آن پول، بخشیش هم پولی 
است که باید بروم با آن جنس بخرم و به مشتری بدهم؛ اما به 

هر حال پولم همیشه حاضر است. غیر از این خوبی که فالفلی 
دارد این است که با آدم ها سر و کار داری. هر شب کلی مشتری 
می آیند و می روند. با آدم ها می گویی و می خندی. این بخصوص 

برای ما جنوبی ها مهم است. 

 چطور؟ 
ما جنوبی ها فقط به فکر کار نیســتیم. کار هم می کنیم، پیش 
زن و بچــه هم هســتیم اما بیرون رفتن، گفتــن، خندیدن و 
گشــتنمان هم سر جای خودش هست. ما خودمان را در خانه 
حبس نمی کنیم. این خوی جنوبی هاست. همین االن در همین 
شــب هایی که معموالً همه تا سحر بیدار هستند، شما بیرون 
شهرک یک کوچه بروید آن طرف تر، می بینید که سوت و کور 
است. اما شهرک تا چهار صبح، رفت و آمد هست. شهرک زنده 
اســت. چرا باید خودمان را محدود کنیم؟ مگر قرار است چند 
ســال زندگی کنیم؟ چقدر می خواهیم پول دربیاوریم؟ اینکه 
همه زندگی آدم بشود کار، پول و خانه درست نیست. باید کنار 
این ها زندگی هم کرد. باید خوش گذراند. شما همه سال را کار 
می کنید خیلی هم که به خودتان لطف کنید، سالی یک هفته 
هم مسافرت می روید. من در همین سال گذشته فقط 11 بار 
به خوزستان رفتم. تهران، قم، شیراز هم رفتم. چرا پولتان را نگه 
می دارید؟ همه عمر پول جمع می کنید که آن 10 ســال آخر 
پول دکتر و دوا بدهید؟ خب همان پول را االن خرج کنید و مزه 
زندگی را بفهمید. ما جنوبی ها این طوری هستیم برای همین 

هم هرجا ما باشیم، شلوغ و سرزنده است.

 چرا برنگشتید جنوب؟
این سؤال همه است. بعضی هایشان که می آیند اینجا از خود ما 
می پرسند، بقیه هم حتماً توی ذهنشان همین است که این ها 
چرا برنمی گردنــد؛ در حالی که من، خواهر و برادرم، به همان 
اندازه مشهدی هستیم که شماها هستین. ما همه اینجا به دنیا 
آمده ایم. چیزی آنجا نداریم، جز قوم و خویش ها. خانه های اینجا 
ملکی است. شما می توانی اینجا خانه بخری. اینکه می گویند 
این ها، اینجا مجانی نشسته اند، این نیست. االن همه شهرک هم 
عرب نیستند. شاید 10 تا 15 درصدشان هم فارس باشند که 

آمده اند و اینجا خانه خریده اند.

 اما به هر حال، رگ و ریشه شما در جنوب است.
چند سال پیش با پدرم رفتیم جنوب. سه سال خرمشهر و پنج 

سال اهواز بودیم. رفتیم بلکه بتوانیم آنجا بمانیم، اما نشد و باز به 
مشهد برگشتیم. خوزستان خوب است. سرزمین پدری ماست؛ 

اما آنجا نمی شود زندگی کرد. 
همین االن جاهایی در خوزســتان هســت که گاز ندارد. آِب 
خوردن ندارد. آ بشان پر از لجن است. لیوان را که از آب شیر پر 
می کنی باید بگذاری کنار تا لجنش فروکش کند. کار نیست. 
این همه پتروشیمی که در خوزستان هست، همه نیروهایش یا 
خارجی است یا از جای دیگری آمده اند چه بشود که یک نیروی 
بومی توی پاالیشــگاه ها کاری پیدا کند. حاال که دیگر هوا هم 
ندارد، هوایی با آن همه گرد و غبار چطور می شود نفس کشید. 
حال و هوای خوزســتان خیلی خوب است. مردمش، خونگرم 
هستند، اما آنجا نمی شود زندگی کرد. پدرم از آنجا هیچ خاطره 
خوشــی ندارد. ما هم که اصالً خاطره ای نداریم. برگردیم که 
چه بشود. خانواده ما االن اینجا هستند. خانواده که حتماً نباید 
همخونت باشند، بماند که همخون های ما، همه اینجا هستند. 
ما اینجا یک خوزستان کوچک برای خودمان در شهرک درست 

کرده ایم.

 بیرون شهرک چطور؟ چند تا از دوستان شما بیرون 
شهرک هستند؟

خیلی هایشــان. همه جای مشهد دوســت دارم، دوست های 
صمیمی.

 خب آن ها مشهدی نیستند؟
چرا هستند.

 پس چطور شده که با هم صمیمی شده اید؟
وقتی آدم ها همدیگر را نمی شناسند، بر اساس همان چیزهایی 
که شــنیده اند یا حتی براساس چیزهایی که خیال می کنند، 
قضاوت می کنند. شما درباره من، من درباره شما. اما وقتی به 
هر دلیل و به هر شکل، فرصتی پیش می آید تا بنشینیم و با هم 
حرف بزنیم، آن وقت قضاوتمان درباره همدیگر قضاوت بهتر و 
منصفانه تری می شود. این دوستانی که می گویم، هر کدامشان 
یک  طوری با من آشنا شده اند و من با آن ها آشنا شده ام. حاال 
که همدیگر را بهتر شناخته ایم، شده ایم دوستان صمیمی، اما 
قبلش این طور نبودیم. ما البته از خودمان مطمئنیم. یقین داریم 
که با هر کس همکالم و همنشــین بشویم، دلش را به دست 

می آوریم. ما عرب ها این  طوری هستیم.

روایتی درباره »شهرک عرب ها«ی مشهد؛ جایی که حال و هوای آبادان و اهواز را دارد 

شب های رمضان با فالفل و لهجه عربی 

همهماایرانیهستیمچهعربزبانوچهفارسزبان

دوست دارم شهرکی نباشد

 خود شما چقدر به هویت عربی تان احترام می گذارید؟
من هر جا باشم، با افتخار می گویم عربم. 

 خب چرا لباس عربی نمی پوشید؟ 
من لباس عربی را دوست دارم، اما هیچ وقت مثاًل وقتی در شهرک قدم می زنم، 
یا وقتی اینجا فالفل می فروشم، لباس عربی نمی پوشم. لباس را وقتی می پوشم 
که همه چیزم عربی باشــد. در جنوب عشــیره و تیره و طایفه هم مهم است، 
خیلی مهم. اما اینجا در شــهرک آن قدرها مهم نیست. ما آمده ایم اینجا و گم 
شده ایم. آمده ایم وسط یک جماعت فارس زندگی می کنیم. اینجا دلیلی ندارد 
که پیگیر تیره و طایفه باشــیم. لباس هم همین  طور است. البته در جمع های 
خودمانی، در میهمانی ها و در عروســی ها با لباس عربی هستیم، اما غیر از آن 
نــه. این هم به نظرم منافاتی با آن هویت عربی ندارد. همه هویت که به لباس 

نیست. 

 در عروسی ها با لباس عربی هستید؟
بله. با لباس خودمان هستیم. البته فقط عروسی ها هم نیست. یک مناسبت دیگر 
هم هســت که همه با لباس می آییم بیرون و آن عید فطر است. عید فطر عید ما 
عرب هاســت. عید فطر بیایید و شهرک را ببینید. محرم هم شهرک دیدنی است. 
از هفتم و هشــتم محرم، خیابان ها را می بندیم و کسی نمی تواند با ماشین بیاید. 
خیابان ها را می بندیم و همه شهرک می شود حسینیه. عزاداری های ما دیدنی است.

 البد قهوه عربی هم درست می کنید؟
بله. هر جا عرب ها باشــند قهوه عربی هم هست. ما می گوییم »َدلّه«. شب های 
ماه مبارک که فراوان اســت. ایام دیگر هم که بیایید، حتماً در شهرک دله پیدا 

می شود. 

 ازدواج کرده اید؟
بله. دو تا بچه دارم. دومی اش اول همین اردیبهشت ماه به دنیا آمد. 

 دلتان می خواهد بچه ها پیش شما بمانند در شهرک، همان  طور که 
شما ماندید پیش حاج آقا؛ یا نه؟

بیشتر دلم می خواهد اصاًل شهرکی نباشــد. ما عربیم و شما فارس، اما هر دو، رنگ 
خونمان یکی است. اینکه خودمان را محدود کنیم اشتباه است. اینکه مشهدی ها به 
اینجا می گویند شهرک عرب ها اشتباه است. شهرک عرب ها یعنی من اینجا باشم و 
شما نباشی. یعنی اینجا مال من است و مال شما نیست. این غلط است. ما هم مثل 

همه مشهدی ها دیگر. ما همه ایرانی هستیم 
و اگر مشــکلی پیش بیایــد یا جنگی 

بشود، مثل همان دفعه که خوزستان 
جنگ شــد، همه حاضر می شویم؛ 
عرب، لر، کرد، بختیاری و بلوچ ندارد، 
همه هستند. این فاصله گذاشتن ها 
و مرزبندی ها غیر منطقی است. این 

عادالنه نیست. 
رگ و ریشــه ما پیــش از آنکه عربی 

باشد، ایرانی است. ما از عراق 
و کویــت نیامده ایم، ما 

همه ایرانی هستیم.
ایرانی هــای  شــما 
فارس زبــان و مــا 
ایرانی های عرب زبان 

هستیم.
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آگهی تغییرات شرکت گاوداری شیر دشت مروارید زنجان شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 3265 و شناسه ملی 10460065948

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1398,01,07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دوسال بشرح ذیل انتخاب گردیدند: - آقای ابراهیم حمیدی با کدملی 4281775781 - خانم مریم قره باغی با کدملی 
4281775218 - خانم ناهید حمیدی با کدملی 4270425555 -آقای سعید افشار امیرلو با کدملی 4284264966 به سمت 
بازرس اصلی و آقای مصطفی محمدی با کدملی 4281776397 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب 

شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )467946(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیعی خدماتی تالش بانوان استان زنجان
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 4358 و شناسه ملی 10460076749

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1. خانمها زینب نوری به کدملی 4283254649 بسمت رئیس، پریسا 
زبانی به کدملی 4285796066 بسمت نائب رئیس و شهرزاد زبانی به کدملی 4270654031 بسمت منشی هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب 
و با امضای ذیل این صورتجلسه قبولی خود را اعالم داشتند. 2. خانم زینب نوری به کدملی 4283254649 برای مدت سه سال به سمت مدیرعامل 
شرکت انتخاب شد. . 3. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانمها زینب نوری )مدیرعامل( و 
پریسا زبانی )نایب رئیس هیئت مدیره( و در غیاب وی با امضای خانم شهرزاد زبانی)منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و 

نامه های اداری با امضای خانم زینب نوری )مدیرعامل( و مهر شرکت معتبر خواهد بود 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )467944(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی و توزیعی خدماتی تالش بانوان استان زنجان
 شرکت تعاونی به شماره ثبت 4358 و شناسه ملی 10460076749

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1397,03,22 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -سرمایه ش��رکت تعاونی از مبلغ 21000000 ریال 
منقس��م به 42 س��هم 500000 ریالی به مبلغ 25500000 ریال منقس��م به 51 س��هم 500000 ریالی ازطریق وروداعضای جدید افزایش یافت. - اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - خانمها زینب نوری به ش��ماره ملی 4283254649- پریس��ا زبانی به شماره ملی 
4285796066 و شهرزاد زبانی به شماره ملی 4270654031 بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان سعید زبانی به شماره ملی 4280712824 و 
محمدرضا توسلیان به شماره ملی4285015791 بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره . - آقای جمشید شرفی به شماره ملی 4285471221 به عنوان 

بازرس اصلی و عظما موسوی به شماره ملی 4284317741 بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی 1397 انتخاب گردیدند.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان )467943(

آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی 
آریان ف�رآورده خدابنده ش�رکت 
تعاون�ی ب�ه ش�ماره ثب�ت 1625 و 

شناسه ملی 14004601437
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
 57,44,98 ش��ماره  وباس��تنادنامه   1398,01,24
م��ورخ98,01,29 اداره تع��اون کارورف��اه اجتماعی 
خدابن��ده تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - س��رمایه 
ش��رکت از مبل��غ 6000000000 ری��ال منقس��م به 
12000 س��هم 500000 ریال��ی ب��ه 50000000 ری��ال 
منقس��م به 100 سهم 500000 ریالی ازطریق خروج 
اعض��ا کاهش یافت وم��اده مربوطه دراساس��نامه 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری خدابنده )467942(
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آگه�ی تغیی�رات ش�رکت تولیدی و 
توزیع�ی خدمات�ی ت�الش بان�وان 

استان زنجان شرکت تعاونی 
به شماره ثبت 4358 

و شناسه ملی 10460076749
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
ف��وق الع��اده م��ورخ 1397,04,05 تصمیمات ذیل 
اتخ��اذ ش��د : س��رمایه ش��رکت تعاون��ی از مبل��غ 
25500000 ری��ال منقس��م ب��ه 51 س��هم 500000 
ریال��ی ب��ه مبل��غ 13500000 ریال منقس��م به 27 
س��هم 500000 ریال��ی ازطریق خ��روج اعضا کاهش 

یافت.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری زنجان 
)467945(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت اسفراین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 440 و شناسه ملی 10860302064

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,12,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه سازمان اقتصاد رضوی با نمایندگی آقای محمود صادقی به 
ش��ماره ملی 0859658759 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آس��تان قدس رضوی با نمایندگی آقای حمید برکی به شماره ملی 0934461112 به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و موسسه کشت وصنعت مزرعه نمونه با نمایندگی آقای عنایت ا... سمیعی فرد به شماره ملی 2031937405 به سمت عضو 
هیئت مدیره انتخاب شدند. - آقای حمید برکی به شماره ملی 0934461112به سمت مدیرعامل) برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره( انتخاب 
ش��دند -کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور ش��رکت از قبیل چک، س��فته ، بروات ،قراردادها و عقوداس��المی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای                              

هیئت مدیره ، همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر نامه های عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.  
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )470972(

آگهی تغییرات ش�رکت مسکن 
ش�رکت  ش�یروان  بس�یجیان 
تعاونی به ش�ماره ثبت 347 و 

شناسه ملی 10860299221
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
فوق الع��اده مورخ 1397,01,20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : - مدت فعالیت شرکت 
تعاونی از تاریخ اتمام برای مدت 5 سال 
دیگ��ر تمدی��د گردید که م��ورد تصویب 

مجمع واقع گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان 
)470976(
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
   یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 13 رمضان 1440 19 می 2019   سال سی و دوم  شماره 8969 

روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 انسان دیندار اهل مسابقه است   رسا:  حجت االسالم علیرضا پناهیان در مسجد امام صادق)ع( تهران گفت: کسانی که نسبت به گناه حساس هستند، دینداری برای آنان لذتبخش می شود؛ اهل بیت)ع( 
نسبت به گناه بسیار حساس بودند. انسان دیندار اهل مسابقه است و به کسب منافع حداقلی راضی نمی شود؛ انسان اگر به منافع خود آگاه باشد، هرگز کاری نمی کند که منافعش به خطر بیفتد. والدین باید 

از ابتدا فرزندان خود را وارد مسابقات جدی زندگی و دینداری کنند و نباید حس مسابقه را در وجود کودکان نابود کنند. انسان اگر در عالم دنیا اهل السابقون السابقون نباشد در عالم آخرت حسرت می خورد.

جزء از جزء / سیزدهم  
مؤمن واقعی مصداق شجره طیبه

معارف/ناهید اللــه زاری: درختی را 
فرض کنید که ریشه ای محکم، استوار 
و دور از آفت و ناپاکــی در زمین دارد، 
با شاخه هایی برافراشته به سمت آسمان 
که چون به ثمر بنشیند جز میوه پاک و 
سالم نمی دهد؛ خداوند در آیه 24 سوره 
مبارکه ابراهیم چنین درخت پاکیزه و 

َرةٍ َطیَِّبٍة  پربرکتی را مثال می زند: »أَلَْم تََر َکْیَف َضَرَب اهللُ َمَثالً َکلَِمًة َطیَِّبًة َکَشــجَ
َماءِ«؛ آیا ندیدی خدا چگونه َمَثل زده، سخنی پاک که  أَْصُلَها ثَابٌِت َو َفْرُعَها فِي السَّ

مانند درختی پاک است که ریشه اش استوار و شاخه اش در آسمان است؟
اما »کلمه طیبه« چیست که به چنین درختی تشبیه شده است؟ عالمه طباطبایی 
در تفسیر المیزان می نویسد: کلمه، همان قول و سخن ثابت و حقی است که چون 
دارای اصلی ثابت است از هر تغییر، بطالن و زوالی محفوظ می ماند و منظور از آن 
در این آیه همان قول به وحدانیت خدا )توحید( و استقامت در آن است. اصل این 
درخِت طیب، خداست و شاخه های آن عبارتند از معارف حق، اخالق پسندیده و 
اعمال صالح. مؤمن حیات طیبه خود را به وســیله این شاخه ها تأمین می کند و 
رونق و عمارت واقعی عالم بشریت نیز با آن ها شکل می گیرد و هر چه غیر از این 
معارف، چون از مبدأ عالم جوانه نزده و با حیات طیبه انسان ها سازگاری و موافقت 

ندارد از بین می رود.
امــا از آنجایی که کلمه طیبه، نکره آمده، عمومیت دارد و موارد زیادی را شــامل 
می شود؛ به عنوان مثال یکی از مصادیق آن مؤمنانی هستند که گفتند »ربنا اهلل« 
و پای آن ایستادند؛ همان ها یی که همیشه مردم از خیرات وجودشان بهره مند و از 
برکاتشان استفاده می کنند. در تفسیر نمونه آمده است که مسلماً کلمه توحید و 
محتوای آن یک انسان موحد و با معرفت، یک برنامه سازنده و پاک، همه روینده و 
پوینده و متحرک هستند و همه دارای ریشه های محکم، ثابت و شاخه های فراوان 
و سر به آسمان کشیده و دور از آلودگي ها و کثافات، همگی پرثمرند و نورپاش و 
فیض بخش. هر کس به کنار آن ها بیاید و دســت به شاخسار وجودشان دراز کند 
در هر زمان که باشد از میوه های لذیذ، معطر و نیروبخششان بهره می گیرد. تندباد 
حوادث و توفان های سخت و مشکالت، آن ها را از جا حرکت نمي دهد و افق فکر 
آن ها محدود به دنیای کوچک نیســت، حجاب های زمان و مکان را مي درند و به 
سوی ابدیت و بی نهایت پیش می روند؛ برنامه های آن ها از سر هوا و هوس نیست 
َِّها  بلکه همگی به اذن پروردگار و طبق فرمان اوست: »تُْؤتِي أُُکلََها ُکلَّ ِحیٍن بِإِْذِن َرب
ُروَن«  )ابراهیم:25(؛ میوه اش را هر دم به اذن  َو یَْضِرُب اهللُ الْْمَثاَل لِلنَّاِس لََعلَُّهْم یََتَذکَّ

پروردگارش می دهد و خدا َمَثل ها را برای مردم می زند، شاید که آنان پند گیرند.
مردان بزرگ و باایمان، این کلمات طیبه پروردگار، حیاتشــان مایه برکت است و 
مرگشان موجب حرکت؛ آثار آن ها، کلمات، سخنانشان، شاگردان، کتاب هایشان، 
تاریخ پرافتخارشــان و حتی قبرهای خاموششــان همگی الهام بخش، سازنده و 

تربیت کننده است.
در آیۀ بعد، مثالی مقابل شجره طیبه آمده تا با مقایسه این دو، تفهیم بهتری انجام 
شود: »َو َمَثُل َکلَِمٍة َخِبیَثٍة َکَشَجَرةٍ َخِبیَثٍة اْجُتثَّْت ِمْن َفْوِق الْْرِض َما لََها ِمْن َقَرارٍ« 
)ابراهیم:26(؛ و َمَثِل سخنی ناپاک چون درختی ناپاک است که از روی زمین کنده 
َِّذیَن  شده و قراری ندارد. سپس در آیه بعد به نتیجه گیری می پردازد: »یَُثبُِّت اهللُ ال
الِِمیَن َو یَْفَعُل اهللُ َما  نَْیا َو فِي اْلِخَرةِ َو یُِضلُّ اهللُ الظَّ آَمُنوا بِالَْقْوِل الثَّابِِت فِي الَْحَیاةِ الدُّ
یََشاُء« )ابراهیم:27(؛ خدا کسانی را که ایمان آورده اند، در زندگی دنیا و در آخرت با 
سخن استوار ثابت می گرداند و ستمگران را بی راه می گذارد و خدا هر چه بخواهد 

انجام می دهد.
این افراد هم در دنیا و هم در آخرت ثابت قدم اند، چون ایمانی سطحی و متزلزل 
ندارند؛ آن ها چون شــجره طیبه ای هســتند که با تکیه بــر لطف خدا در مقابل 
ســختی ها ثابت قدم و استوار هستند و وقتی شیاطین از هر سو به وسوسه آن ها 
مي پردازنــد و با اســتفاده از زرق و برق های مختلف، تالش در لغزش آن ها دارند، 
خدایشان نگه مي دارد؛ قدرت های جهنمی و ظالمان سنگدل با انواع تهدیدها برای 
تسلیم کردن آن ها تالش می کنند، اما خدا آن ها را ثابت مي دارد، چراکه آن ها ریشه 

ثابت و محکمی برای خود انتخاب کرده اند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  در ماه 
زمان  هر  از  بیش  مساجد  رمضان،  مبارک 
تمام  آیا  اما  دارند  عبادی  رونق  دیگری 
کارکردهای مسجد به عنوان مهم ترین پایگاه 
دینی، در همین مورد خالصه می شود؟ دین 
اسالم به مسجد نگاه ویژه ای دارند و آن را 
می داند؛  جامعه  یک  نهادهای  مهم ترین  از 
اهمیتی بسیار واال که از ارزش و کارکردهای 
برکات  این  البته  مختلف آن حکایت دارد؛ 
تنها به برگزاری نماز جماعت، منبر و تبلیغ 
خالصه نمی شود، بلکه پرتو خدمات آن در 
سایر ساحات زندگی افراد در جامعه اسالمی 
نیز دیده می شود. در این رابطه، حجت االسالم 
سیدصمصام الدین قوامی با بیان اینکه از صدر 
ظرفیت های  و  بوده  محور  مسجد  اسالم، 
بر  مساجد  نقش  می گوید:  داشته،  زیادی 
فرهنگ و هویت اسالمی قابل کتمان نیست. 
اگر مدیریت در مسجد کارایی داشته باشد و 
در محله مسجد خوب و جذابی داشته باشیم 
کند؛  جذب  را  جوان ها  می تواند  راحتی  به 
فرهنگ ساز  منبرش  تریبون  آن صورت  در 
حاکم  را  انقالبی  فرهنگ  می تواند  و  است 
سهولت  به  و  کرده  درست  گفتمان  کند، 

فرهنگ سازی کند.

  هر محله، یک جامعه کوچک اسالمی
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اسالمی با تأکید 
بر اینکه مساجد اداره کننده محالت هستند، 
می گوید: امام جماعــت؛ امام و رهبر محله 
است. محله تنها مأمومین را شامل نمی شود 
بلکه مردم و شــهروندان دیگر نیز از اعضای 
محله هستند که امام جماعت مسجد، هدایت 
آن ها را بر عهده دارد. اگر هر مسجدی، محل 
خود را مانند یک جامعه کوچک اسالمی بداند 
و تمام محالت این طور اداره شوند بسیاری 
از مشــکالت کشــور حل خواهد شد. امام 
جمعه پردیسان به شیوه 
مدیریت مســاجد نیز 
اشــاره کرده و توضیح 
می دهد: در مســاجد 
سه نوع مدیریت 
؛  یــم ر ا د
مدیریت 

در مسجد، مدیریت بر مسجد و مدیریت از 
مسجد. نوع نخســت آن یعنی مدیریت در 
مســجد، همان شیوه سنتی است که پیش 
از تشــکیل نظام جمهوری اسالمی بوده و تا 
حاال نیز ادامه دارد؛ اقامه نماز جماعت، منبر، 
تبلیغ، قرآن، معنویــت و روحانیت و به طور 
کلی شکل سنتی که از مسجد سراغ داریم؛ 
در این نوع، امام جماعت مســئول مســجد 
اســت.او اضافه می کند: نوع دیگر، مدیریت 
بر مســجد و نگاهی فراتــر از اعضای حاضر 
در مساجد یعنی نگاهی منطقه ای و محلی 
دارد؛ به عبارتی باید تمام امورات مدنی تحت 
اشراف مسجد باشد؛ بهداشت، ورزش، آموزش 
و پرورش، عمران و... همه توســط محله یار 
مسجد انجام شود. الزم است که در مساجد 
قوه فکریه وجود داشته باشد؛ هیئت امنا باید 
نیروهای اندیشه ورز باشند و برای محله فکر 

کنند. مدیریت از مسجد نیز توسط امام جمعه 
است که بر مساجد نظارت کرده و کمبودهای 
آن ها را رصــد می کند؛ امام جماعت را عزل 
و نصــب کرده و نظارت، کنتــرل، هدایت و 
حمایت می کند. به عقیده حجت االســالم 
قوامی، متأسفانه از این سه ضلع، فقط همان 
شیوه سنتی وجود دارد که متناسب با نظام 
عالی اسالمی نیســت؛ زیرا امام جماعات در 
مقابل هیچ کسی پاسخگو نیستند. آن ها از 
هر طریقی مســاجد را اداره می کنند اما کار 

چندانی با اداره محله ندارند.

  از ظرفیت مساجد بهره نمی بریم
رئیس بنیاد فقهی مدیریت اســالمی عنوان 
می کند: باید مساجد به یک شبکه تبدیل و 
از حالت جزیره ای خارج شوند؛ شورای ائمه 
جمعه و جماعت تشکیل شده و در این شبکه 

به صورت مجازی با هم در ارتباط باشند. در 
آن صورت ظرفیتی عالــی به وجود خواهد 
آمد که می توان در آن به ســهولت فرهنگ 
را ترویج و تبلیغ کرد تا جامعه از این حالت 
خارج شود. او تصریح می کند: در جامعه امروز 
مساجد نقش خود را خوب بازی نمی کنند. 
امام جماعــت باید دائم برای مســجد فکر 
کند؛ مساجد با هم هم افزایی داشته باشند و 
مسجد به عنوان کانال رسمی و متصل، برای 
تعالی فرهنگ جامعه تبلیغ و ترویج کند اما 
در کشــور از این ظرفیت بهره نمی بریم؛ در 
صورتی که اصلی ترین نهاد فرهنگ ساز همین 
مساجد هستند . امام جمعه پردیسان بیان 
می کند: متأســفانه رقیب برای مساجد زیاد 
درست شده؛ الگوهای غربی جایگزین مساجد 
شده اند که بر نقش مساجد تأثیر گذاشته اند 
و باید ســازماندهی و تالش جدیدی صورت 

از ظرفیت های  تــا  بگیــرد 
باید  بهره مند شویم؛  موجود 
در  فرهنگی  امکانــات  تمام 

اختیار مساجد گذاشته شود.

  مسجد؛ هسته مقاومت 
در برابر تهاجم فرهنگی

قوامی در پایان با اشــاره به 
کالم رهبــر معظــم انقالب 
مبنی بر هسته مقاومت بودن 
می دهد:  توضیح  مســاجد، 
مقاومت  هسته های  مساجد 
انقالب در محالت هستند ولی 
متأسفانه امروز مقداری از این 
دور شده ایم. مسجد  رسالت 
قرارگاه فرهنگی کوچکی به 
فرماندهی امام جماعت است؛ 

باید برای رسیدن به اهدافش کارهای علمی 
و فرهنگی انجام داده و شبهه زدایی کند. الزم 
است که مقاومت در مقابل تهاجم فرهنگی از 
مسجد هدایت شود؛ باید پای بچه های محله 
به مساجد باز شود تا آرام آرام نفوذ دشمن 
بی رنگ شود؛ اگر هر مسجد با رهبری امام 
جماعت بتواند بیماری های فرهنگی همان 
محله را ریشه کن کند، بسیاری از مشکالت 

کشور به پایان می رسد.

گفت وگو با حجت االسالم قوامی درباره کارکردهای مساجد در جامعه اسالمی  

»رویکردهای جدید قرآن پژوهی هر مسجد یک قرارگاه  فرهنگی است
مستشرقان« بررسی می شود 

معارف: نشست »رویکردهای جدید قرآن پژوهی 
مستشــرقان« به همــت پژوهشــگاه علوم و 
فرهنگ اســالمی در قم برگزار می شــود. این 
نشست با ارائه حجت االســالم دکتر علی اکبر 
محمودی، امروز یکشــنبه از ساعت 12 تا 13 
در مرکــز همایش هــای غدیر برگــزار خواهد 
شــد. همچنین پیش از این نشست، از ساعت 
10 تا 12، کرســی ترویجی »نقش عمومات و 
مطلقات قرآنی در حل مســائل مستحدثه« با 
 ارائه حجت االسالم محمدعلی خادمی کوشا در 

همین مکان برپاست.

حمایت از توسعه و توانمندسازی 
علوم اسالمی

معارف: پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اســالمی 
با هــدف »تألیــف و تصنیف محتــوای فاخر و 
پیش روانه پژوهشــی در قالب مقــاالت علمی 
پژوهشی و علمی ترویجی«، »حمایت از رساله های 
دکترای دانشــگاه ها و سطح4 حوزه های علمیه« 
و »گفتمان ســازی در حــوزه علوم اســالمی« از 
فعالیت های معطوف به توســعه و توانمندسازی 
علوم اســالمی حمایت می کند. این حمایت ها از 
طریق تسهیالت مالی، حمایت علمی و پشتیبانی 
انتشاراتی صورت می گیرد. گفتنی است؛ مهلت 
پذیرش درخواســت ها، آبان 1398 اعالم شده و 
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر 

با تلفن 02537744151تماس بگیرند .

اندیشه سیاسی عالمه طهرانی 
منتشر شد

مهر: تازه ترین اثر منتشــر شده گروه فلسفه 
سیاسی پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی 
به اندیشه سیاســی عالمه سیدمحمدحسین 
حسینی طهرانی می پردازد. در تحقیق حاضر با 
الگویی از اندیشه ورزی سیاسی مبتنی بر فقاهت 
و عرفان شــیعی مواجه خواهیم شد که در آن 
شاهد کیفیت و میزان حضور عرفان و فقه در 
سه عرصه فلسفه سیاسی، اخالق سیاسی و فقه 
سیاسی از منظر عالمه طهرانی خواهیم بود و 
نویسنده، محمدرضا مالیی تالش کرده در سه 

فصل به اندیشه سیاسی وی ورود کند.

مسجد قرارگاه 
فرهنگی کوچکی 
به فرماندهی امام 
جماعت است که 
باید برای رسیدن 

به اهدافش کارهای 
علمی و فرهنگی 

انجام داده و 
شبهه زدایی کند؛ 

الزم است مقاومت 
در مقابل تهاجم 

فرهنگی از مسجد 
هدایت شود

بــــــــرش

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

خبر

یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

متن آگهى مزايده
ــى ثبت و صادر و  ــه 2 فرعى از 1400-اصل ــش دانگ يك باب خان ــه فوق  ش ــب پرونده  اجرايى كالس ــه موج ب
ــماره 131859 و 131860 و  ــب منتقل شده است طبق سند رهنى ش ــطه به محمدرضا مرتضوى نس مع الواس
130496 دفترخانه در قبال مبلغ 650,000,000 ريال و 410,000,000 و 650,000,000 ريال در رهن بانك 
ــناس رسمى به مبلغ 1,200,000,000 ريال ارزيابى شده و پالك فوق داراى  ملت قرار گرفته و طبق نظر كارش
117 متر مربع اعيانى و 135/40 متر عرصه در يك طبقه با قدمت حدودا 15 سال داراى انشعابات آب و برق كه 
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 98/3/12  ــد  پالك فوق از س برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باش
ــد مزايده از مبلغ  ــى از طريق مزايده به فروش مى رس ــناد و امالك زابل واقع در خيابان فردوس در اداره ثبت اس
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكر است پرداخت  1,200,000,000 ريال ش
ــتراك و مصرف در صورتيكه مورد مزايده  ــعاب و يا حق اش بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش
داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن 
ــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه  ــده يا نشده باش معلوم ش
ــد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا  ــترد خواهد ش هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــاعت و مكان مقرر برگزار  ــمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س چنانچه روز مزايده تعطيل رس

خواهد شد. م الف210   آ-9802061
تاريخ انتشار:98/2/29

مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى مزايده
ــى از يك-اصلى بخش 2  ــش دانگ يك باب خانه پالك 1329 فرع ــه فوق  ش ــه موجب پرونده  اجرايى كالس ب
سيستان ثبت و صادر و مع الواسطه به خانم فرحناز مرادى  منتقل شده است طبق سند رهنى شماره 101940 
ــال مبلغ 450,000,000 ريال و 640,000,000 ريال در رهن  ــه 2 زابل در قب و 101941 و 130496 دفترخان
ــمى به مبلغ 1,800,000,000 ريال ارزيابى شده و پالك  ــناس رس بانك ملت زابل قرار گرفته و طبق نظر كارش
ــعابات آب  ــال داراى انش فوق داراى 201 متر مربع اعيانى و 261 متر عرصه در يك طبقه با قدمت حدودا 15 س
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ  ــد  پالك فوق از س و برق كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مالك مى باش
ــد مزايده از  ــى از طريق مزايده به فروش مى رس ــعبه اجرا واقع در خيابان فردوس 98/3/12 در اداره ثبت زابل ش
ــود الزم به ذكر است  ــنهادى نقدا فروخته مى ش ــروع و به باالترين قيمت پيش مبلغ 1,800,000,000 ريال ش
ــتراك و مصرف در صورتيكه مورد  ــعاب و يا حق اش پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش
ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش مزايده داراى آنها باش
قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 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 
ــاعت و مكان مقرر  ــمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رس

برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار:98/2/29  م الف211  آ-9802070
مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

متن آگهى مزايده
به موجب پرونده  اجرايى كالسه فوق  شش دانگ يك باب خانه پالك 809 فرعى از 15-اصلى بخش 2 سيستان 
ــند رهنى شماره 133506 و  ــده است طبق س ــليمانى منتقل ش ــطه به آقاى عليرضا س ثبت و صادر و مع الواس
ــال در رهن بانك ملت قرار  ــغ 630,000,000 ريال و 1,100,000,000 ري ــه  در قبال مبل 133437  دفترخان
ــده و پالك فوق داراى 184 متر  ــمى به مبلغ 950,000,000 ريال ارزيابى ش ــناس رس گرفته و طبق نظر كارش
مربع اعيانى و 550 متر مربع در يك طبقه با قدمت حدودا 15 سال داراى انشعابات آب و برق كه برابر گزارش 
ــاعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 98/3/12 در اداره ثبت  ــد  پالك فوق از س مامور اجرا در تصرف مالك مى باش
زابل شعبه اجرا واقع در خيابان فردوسى از طريق مزايده به فروش مى رسد مزايده از مبلغ950,000,000 ريال 
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به  ــنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكر اس ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
ــد و نيز  ــتراك و مصرف در صورتيكه مورد مزايده داراى آنها باش ــعاب و يا حق اش آب ، برق ، گاز اعم از حق انش
ــده يا نشده  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش بدهى هاى مالياتى و عوارض ش
ــت و نيز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل  ــد به عهده برنده مزايده اس باش
مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده 
ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ  ــمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س تعطيل رس

انتشار:98/2/29  م الف212  آ-9802076
مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا 
رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد 
سند رسمى در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا 
رسمى آنان در هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو 

نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــن  در شش ــه پرونده 248-97 آقاى نايب على قوى اندام فرزند حس 1-كالس
مساحت 260/60متر مربع تمامى پالك شماره3333 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى 

ازمالكيت حسن قوى اندام
ــاحت  ــدانگ يك باب مغازه به مس ــين زاده فرزند غالمرضا  در شش ــه پرونده 352-97  خانم زهرا حس 2-كالس
ــيروان خريدارى از مالك  ــمتى از پالك 5756 فرعى باقيمانده از2اصلى واقع درقطعه4 ش 87/85 متر مربع قس

رسمى از مالكيت ياسين اژدرى
ــاب منزل به  ــدانگ يك ب ــرات  در شش ــد ب ــو فرزن ــى توپكانل ــم مهزادخالق ــده 319-97  خان ــه پرون 3-كالس
ــماره 3288 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك  ــمتى از پالك ش ــاحت200/00 متر مربع قس مس

رسمى ازمالكيت كوكب نجفى سهل آباد
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت  ــه پرونده 223-97  آقاى على كاظمى فرزند احمد در  شش 4-كالس
ــمى آقاى رضا رضايى مقدم  ــماره 16 اصلى دوين خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش 70410 متر مربع قس

وعلى ورضاابراهيم زاده مقدم
ــدانگ يك باب خانه به مساحت  ــعود در شش ــيروان فرزند مس ــه پرونده 12-98  آقاى محمود خباز ش 5-كالس
ــمتى از پالك شماره 11010 فرعى از10986فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى  240/75 متر مربع قس

از مالك رسمى از مالكيت خانم طاهره خبازان
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 366/10  ــه پرونده 011-98  خانم طاهره خبازان فرزند احمد  در شش 6-كالس

ــمى ازتمامى  ــيروان خريدارى از مالك رس ــماره 1 فرعى از 450 اصلى قطعه يك ش ــر مربع تمامى پالك ش مت
مالكيت فاطمه خبازان و تمامى مالكيت مشاعى متقاضى

ــدانگ يك باب منزل مسكونى  ــه پرونده 266-97 آقاى عيد محمد منصورى فرزند پيغمبر قلى در شش  7-كالس
ــمتى از پالك شماره 367 فرعى از 1 اصلى واقع در سه يك آب خريدارى از  ــاحت 251/16 متر مربع قس به مس

مالك رسمى از مالكيت پيغمبر قلى منصورى
ــاحت  ــدانگ يكباب منزل به مس ــده 334-97خانم فاطمه صدقيانى فرزند محمد صادق درشش ــه پرون 8-كالس
ــمى از مالكيت  ــيروان خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك282 اصلى واقع در قطعه يك ش 262/50مترمربع قس

محمد كاظم جعفرى
ــده ابالغ مى گردد چنانچه  ــاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم ش ــندگان و مالكين مش ــيله به فروش به اين وس
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
ــليم اعتراض مبادرت به  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس محل وقوع ملك تس
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل تحويل دهند. در 
ــت به دادگاه عمومى محل  صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به  ــند خواهد نمود .ضمنا صدور س ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

دادگاه نخواهد بود.آ-9802105
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/02/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/03/13
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنى فرزند محمد اسمعيل به شماره شناسنامه 10230 باستناد دوبرگ استشهاديه  نظربه اينكه خانم زهرا باغيش
ــن اداره مراجعه نموده  ــند المثنى نوبت اول به اي ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــى امضاء ش گواه
ومدعى است سند مالكيت دفترچه اى به شماره سريال 027793 به ميزان  218/88 قسمت مشاع از 880/69 
قسمت مشاع از 3479 قسمت دودانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين به شماره پالك 562 فرعى مفروز از 
135 اصلى بخش 3 زبرخان كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سرقت مفقود گرديده كه با بررسى دفترامالك 
ــند مالكيت مزبورذيل دفتر 77 صفحه 232 ذيل شماره ثبت 11382 بنام متقاضى ثبت  ــخص گرديد كه س مش
ــند صادرگرديده ودفترامالك بيش ازاين حكايتى ندارد. لذا به استناد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب  وس
يك نوبت آگهى ومتذكرميگردد هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند 
مالكيت نزد خود ميباشد  ظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشاراين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
ــليم نمايد بديهى است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس مالكيت و يا س
ــبت به صدورسند مالكيت المثنى  ــمى نس ــند معامله رس ــند مالكيت يا س مقررو يا وصول اعتراض بدون ارائه س

وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. انتشار: 98/2/29  آ-9802112
سيد حسن پورموسوى - رئيس ثبت اسناد وامالك 

آگهى تعيين مساحت و متراژپالك 276 شهر
ــدانگ پالك 276 فرعى از 345 اصلى شهر درگز بخش 7 قوچان،ملكى خانم ها  ــاحت شش به منظور تعيين مس
ــاعات ادارى مورخه يكشنبه 1398/03/12 جهت  ــه بردار اين اداره در س ــتاريان،نماينده و نقش عاطفه و زهرا س
ــاحت و متراژملك فوق به محل عزيمت مينمايند مراتب جهت اطالع  ــه بردارى و تعيين مس انجام عمليات نقش

مالكين قهرى و احتمالى امالك مجاور آگهى مى گردد.9802122
 ناصر حسن زاده

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى تعيين مساحت و متراژ
ــهم از يك  ــوم س ــت آقاى نوروز على باقريان احد از وراث آقاى رمضان على باقريان مالكين يك س برابر درخواس
ــدانگ مزرعه و قنات دائر واقع در كالته گنده چشمه پالك 136-  ــتثناء ثمن اعيان شش ــهم از 5 سهم به اس س
ــه بردار اين اداره در ساعات ادارى مورخه هاى:دوشنبه و سه  اصلى قطعه 7 درگز بخش 7 قوچان نماينده و نقش
ــه بردارى ملك فوق به محل عزيمت  ــنبه 20 و 21 و 22 خرداد ماه 1398 جهت عمليات نقش ــنبه و چهارش ش
ــاعى و احتمالى ملك فوق آگهى مى گردد. تاريخ  ــاير مالكين مش مى نمايند. مراتب جهت اطالع مجاورين و س

انتشار:98/2/29  آ-9802103
ناصر حسن زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى حوزه 
ثبتى نهبندان

ــاختمانهاى فاقد   آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس
ــماره139760308004000037-1397/12/08 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف  ــمى برابر راى ش سند رس
ــناد و امالك نهبندان تصرفات  ــند رسمى مستقر در اداره ثبت اس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 3002صادره از زاهدان  ــماره شناس مالكانه بالمعارض متقاضى اقاى مهدى خدادادى فرزند حبيب اله  به ش
به شماره ملى3620299390 در پرونده كالسه     1396114408004000002 نسبت به ششدانگ يك دربند 
ــى از 995 فرعى از 779 فرعى از يك اصل بخش  ــاحت  57,75 مترمربع پالك 6273فرع ــازه احداثى به مس مغ
ــال قهرى از آقاى على اكبر محمدى  ــهر نهبندان واقع در كنار جاده نهبندان – زابل بصورت انتق ــدان ش 5 نهبن

(مالك رسمى )  محرز گزديده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص ذينفع  به 
ــند از تاريخ انتشار اولين آگهى تا دوماه اعتراض كتبى خويش رابه اين اداره  ــده اعتراض داشته باش راى اعالم ش
تسليم و رسيد دريافت نمايند. معترض مى بايست ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم 
دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل در اين صورت 
ــراض در مهلت مقرر قانونى واصل يا  ــت . در صورتيكه اعت ــات ثبت موكول به ارائه حكم  قطعى دادگاه اس اقدام
ــند  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدور س معترض گواهى تقديم دادخواس

مالكيت وفق مقررات خواهد نمود صدور سند مالكيت مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9801347
تاريخانتشار نوبت اول :1398/02/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/02/29
سيد مهدى پروين محبى 

رئيس سازمان ثبت اسنادو امالك شهرستان نهبندان 

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306015009476 -1397/11/28 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــادره از تايباد در  ــنامه 11 ص ــماره شناس ــارض متقاضى آقاى عظيم احمدى كوه آبادى فرزند رحمان بش بالمع
ششدانگ يكباب منزل به مساحت 426,72 متر مربع پالك 679 فرعى از 250 اصلى واقع در بخش 14 مشهد 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به  ــمتى از مالكيت متقاضى و قس ــتان تايباد خريدارى از محل قس شهرس
منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقض مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9801430
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/02/14 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/02/29

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

اداره كل ثبت اسناد وامالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بيرجند

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد 
ــمى    برابر راى شماره13986030801000414-1398/01/31 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين  سند رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــمس آبادى  فرزند محمد  بشماره شناسنامه15205  ــن ش ــيد حس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س
ــماره ملى 0650152824 نسبت به ششدانگ يكباب منزل  به مساحت 129/4 متر مربع  صادره از بيرجند و ش
ــهرت هر دو  ــام ش ــمتى ازباقيمانده  پالك 247- اصلى بخش2بيرجند  از محل مالكيت امير رضا و امير حس قس
ــود در  ــالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت.لذا به منظور اط ــه محرز گرديد اس خزيم
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9801357
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/02/14
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/02/29

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

شماره مزايده:  139804306093000007       تاريخ ثبت: 1398/02/08
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول (خودرو) پرونده اجرايى كالسه 9501705
ــتناد قرارداد بانكى شماره 1803/110/46809381—مورخ 93/4/8 مشهد عليه احمد  بانك اقتصاد نوين به اس
تهامى فرزند محمدحسين و محمود مجيدى فرزند محمدرضا و ولى اله كمالى فرزند على اصغر، اجرائيه اى تحت 
كالسه 9501705 در قبال مبلغ 705/200/000 ريال صادر نموده كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1396/6/9 
در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار خودرو متعلق به ضامن 
ــت و به مبلغ: 900 ميليون ريال (نهصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته  پرونده آقاى ولى اله كمالى بازداش

كه برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى بدين شرح مى باشد:
الف: مشخصات خودرو:

ــت. رنگ خودرو سفيد مى باشد. نوع خودرو سوارى كار و سيستم و  ــماره انتظامى: 782 د 29—ايران 12 اس ش
تيپ سوزوكى گرند ويتارا مى باشد. مدل 1388 و شماره شاسى 008999 و شماره موتور 71505 و تعداد چرخ 

چهار، تعداد محور 2 و تعداد سيلندر 4 نوع سوخت بنزينى و ظرفيت 5 نفر است.
ب: وضعيت ظاهرى و فنى خودرو:

بدنه و اتاق رنگ غير فابريك دارد. داشبور دارد. صندلى و تودوزى دارد. تجهيزات:--. موتور دارد. گيربكس دارد. 
ديفرانسيل: --، تايرها 40 درصد است.

نقايص ظاهرى از قبيل شيشه ها، چراغ ها و سپرها:
ــپر جلو شكستگى دارد، چراغ جلو چپ شكستگى دارد، و خطر عقب چپ شكستگى دارد و خطر عقب راست  س

شكستگى دارد. 
توضيحات: خودرو در پاركينگ پارس رضا ابتداى محور شانديز متوقف مى باشد.

خودرو به مبلغ: 900/000/000 ريال معادل نود ميليون تومان ارزيابى و قطعيت يافته است.
برابر گزارش مأمور اجرا در روز ارزيابى خودرو فوق در پاركينگ پارس رضا متوقف و بازداشت است و داراى يك 
ــد. مزايده اموال فوق در قبال مبلغ 900 ميليون ريال در روز شنبه مورخه 18 خرداد 98  ــت مى باش فقره بازداش
ــروع و به باالترين قيمت  ــانديز پاركينگ پارس رضا ش ــاعت 9 الى 12 در محل وقوع مال واقع در محور ش از س

پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد.
ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم يا نامعلوم  ــر دولتى زائد بر مبلغ مزايده و س ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عش
طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده 

برگزار خواهد شد. آ- 9802087 م.الف 1091
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092000516/1      شماره بايگانى پرونده: 9800727
شماره ابالغيه: 139805106092002714         تاريخ صدور: 1398/02/25

دفترخانه ازدواج شماره 27 و طالق شماره 15 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9800727

بدينوسيله آقاى رضا مقبولى خشك نام پدر: برات تاريخ تولد: 1369/09/24 شماره ملى: 0921140355 
ــه 9800727 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به  ــنامه: 0921140355 به بدهكار پرونده كالس ــماره شناس ش
آدرس متن سند شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 1448- 1387/08/16 بين 
شما و خانم ام البنين مقبولى تعداد 114 عدد سكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت 
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين  وجه بس
اجراء مطرح مى باشد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ 
ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه.... چاپ.... درج و منتشر  انتش
ــار آگهى  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش مى گردد ظرف مدت ده روز نس

ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9802088 م.الف 1092

شماره مزايده: 139804306092000011 تاريخ ثبت: 1398/01/29
مزايده مال غيرمنقول پرونده 9702610

ــدر: رضا تاريخ تولد:  ــهد خانم مهناز برجعلى نام پ ــعبه دوم اجرا ثبت مش ــه فوق ش ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــتناد سند نكاحيه به شماره 20644-  ــماره شناسنامه: 2025 به اس ــماره ملى: 0940774739 ش 1353/10/20 ش
ــه  ــكه طالى تمام بهار آزادى اجرائيه اى تحت كالس ــهد تعداد 150 عدد س 1371/11/12 دفترخانه ازدواج 71 مش
9702610 عليه آقاى مهدى شيرزاده فرزند براتعلى به شماره ملى 0942226461 به شناسنامه 458 كه در تاريخ 
ــماره 15934-  ــتانكار وارده بش ــت وكيل بس ــت و بنا به درخواس ــده اس 1397/4/25 ابالغ و صحت ابالغ گواهى ش
ــش دانگ عرصه و اعيان پالك ثبتى 39797 فرعى از 182 اصلى بخش 10  ــت ش ــبت به بازداش 1397/5/9- نس
ــهد متعلق به مديون در قبال تعداد 150 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت گرديد. بموجب گزارش كارشناس  مش
ــترى وارده بشماره 39001- 1397/9/25 در خصوص ارزيابى پالك ثبتى فوق به نشانى مشهد بلوار  ــمى دادگس رس
ــتحضار  ــرح ذيل به اس ــالك 28 بازديد و معاينه محلى به عمل آمد و نظريه ارزيابى به ش ــر 13 پ ــاد- دادگ وكيل آب

مى رساند:
ــمالى مشتمل بر طبقات همكف (به صورت پاركينگ و  ــكونى با موقعيت ش 1) آپارتمان در طبقه پنجم مجتمع مس
انبارى ها) و 5 طبقه روى آن (هر طبقه يك واحد و جمعاً 5 واحد مسكونى) واقع گرديده است نماى ساختمان سنگ 
و بخشى به صورت آجر نسوز رنگى پنجره ها دو جداره داراى يك دستگاه آسانسور و آپارتمان داراى هال پذيراى با 
كف سراميك سه اتاق خواب كه يكى از اتاقها داراى انبارى مى باشد آشپزخانه اپن با كابينت ام دى اف حمام با توالت 
فرنگى و دستشويى توالت و تراس مسقف بدنه ها نقاشى شده با طرح و نورپردازى در سقفها و با كار چوب و دكور و 
ــتم گرمايشى پكيج و رادياتور و سيستم سرمايشى اسپيلت است و در  ــتقل و سيس داراى امتيازات آب و برق گاز مس

حال حاضر ارزش ملك بازداشتى پالك مذكور به مبلغ 5/900/000/000 ريال برآورد و پيشنهاد مى گردد.
حدود و مشخصات ملك برابر شماالً در شانزده قسمت كه قسمت هاى اول و سوم و پنجم شرقى قسمت دوم جنوبى 
ــت  ــت بطول 4/63 به درز انقطاع مورد تفكيك كه ماوراء آن فضاى ملك مجاور قرار دارد دوم ديواريس اول ديواريس
ــت بطول 1 متر به داكت چهارم ديواريست بطول 15 سانتى متر به داكت پنجم  ــوم ديواريس بطول 0/15 به داكت س
ــرقاً فاقد حد جنوباً  ــت بطول 9/78 به در انقطاع مورد تفكيك كه ماوراى آن فضاى ملك مجاور قرار دارد ش ديواريس
ــمت اول ديوار و پنجره است بطول 1/09 به فضاى حياط مشاعى دوم ديوار و پنجره است قوس بيرونى  ــه قس در س
بطول 7/80 به فضاى حياط مشاعى سوم ديوار و پنجره بطول 1/07 به فضاى حياط مشاعى غرباً در سيزده قسمت 
ــرقى قسمتهاى ششم و هفتم آن  ــيزدهم آن شمالى قسمت اهم آن ش ــوم و نهم و يازدهم و س ــمتهاى دوم و س قس
ــك مجاور قرار دارد دوم  ــه درز انقطاع مورد تفكيك كه ماورائ آن فضاى مل ــت بطول 5/44 ب ــى اول ديواريس جنوب
ــاختمان چهارم درب و ديوار  ــوم ديواريست بطول 1/77 به ورودى س ــاعى س ــت بطول 2/87 به راه پله مش ديواريس
ــاختمان پنجم ديواريست بطول 1/65 به آسانسور ششم ديواريست بطول 1/77 سانتى متر  بطول 2/25 به ورودى س
به آسانسور هفتم ديواريست بطول 2/87 به راه پله مشاعى هشتم ديواريست بطول 6/04 به درز انقطاع مورد تفكيك 
كه ماوراى آن فضاى ملك مجاور قرار دارد نهم ديواريست بطول 2/22 به فضاى ملك مجاور دهم ديوار و پنجره است 
بطول 1/26 به فضاى نورگير مشاعى يازدهم ديوار و پنجره است بطول 4/18 به فضاى نورگير مشاعى دوازدهم ديوار 
ــيزدهم ديواريست بطول 3/40 به فضاى ملك مجاور پاركينگ به  ــاعى س و پنجره بطول 1/24 به فضاى نورگير مش
ــاحت 12/5 و انبارى به مساحت 2/2 به شماره چاپى سند 736664 سرى د سال 94 با شماره دفتر الكترونيك  مس
ــماره 38370- 1397/9/21 پالك فوق در  1396020306004013410 و به موجب گزارش مأمور اجرا وارده بش

طبقه پنجم ساختمان واحد 5 و داراى سه خواب و در تصرف بستانكار و مديون ميباشد.
با توجه به قطعيت ارزيابى ششدانگ پالك ثبتى موصوف در قبال بخشى از طلب بستانكار به مبلغ 5/900/000/000 
ــنبه  ــده مذكور به مبلغ 5/900/000/000 ريال از طريق مزايده در روز دوش ــيد لذا مزاي ــال به مزايده خواهد رس ري
مورخ 1398/4/10 ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل خيابان امام خمينى 28 اداره اجراى ثبت مشهد به باالترين 
ــيد و مبلغ 295/000/000 ريال بابت نيم عشر دولتى و مبلغ  ــد به فروش خواهد رس ــته باش قيمت كه خريدار داش
ــر عالوه بر مبلغ ارزيابى كه طبق تبصره 6  ــد كه حق مزايده و نيم عش 236/000/000 ريال بابت حق مزايده ميباش
ماده 121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهيهاى مربوطه تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده 
بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده 

در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار مى گردد. آ- 9802089 م.الف 1093

شماره پرونده: 139704006091001194/1     شماره بايگانى پرونده: 9707792
شماره ابالغيه: 139705106091012875        تاريخ صدور: 1397/12/19

دفترخانه اسناد رسمى شماره 64 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه كالسه: 9707792

بدينوسيله به شركت شناژ توس شناسه ملى: 10380408790 به نشانى: مشهد سه راه فلسطين پالك 202 طبقه 
همكف و حامد عزيز نام پدر: حسين تاريخ تولد: 1359/03/07 شماره ملى: 0943404665 شماره شناسنامه: 653 
ــهد بلوار پيروزى نبش پيروزى 61/9 و محمد شهركى نام پدر: حسينعلى تاريخ تولد: 1359/01/07  ــانى: مش به نش
ــهد بلوار پيروزى نبش پيروزى 61/9 بدهكار  ــانى مش ــنامه: 41 به نش ــماره شناس ــماره ملى: 0939809001 ش ش
ــه فوق برابر گزارش مأمور شركت پست ابالغ انجام نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر بين شما و بانك  پرونده كالس
ــپهر مبلغ موضوعات الزم االجرا  ــاختمان س ــهد ميدان جانباز س ــانى مش صادرات تاريخ ايجاد 1397/09/27 به نش
1/779/867/116 ريال (يك ميليارد و هفتصد و هفتاد و نه ميليون و هشتصد و شصت و هفت هزار و صد و شانزده 
ريال) و اصل طلب 1/184/133/429 ريال و سود 106/064/636 ريال و خسارت تاخير تاديه: 489/669/051 ريال 
و خسارت تأخير روزانه 1/378/567 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت 1397/08/30 بدهكار مى باشيد كه بر اثر 
عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در 
ــمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ  ــناد رس ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد  اس اين اجراء مطرح مى باش
انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه درج و منتشر مى گردد ظرف مدت 
ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش ده روز نس

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد. آ- 9802090 م.الف 1094

شماره پرونده: 139804006093000119/1       شماره بايگانى پرونده: 9800680
شماره ابالغيه: 139805106093000789         تاريخ صدور: 1398/02/25

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9800680
ــماره ملى: 0940920816  ــين تاريخ تولد: 1358/11/16 ش ــيله به آقاى محمدرضا گل زاده نام پدر: حس بدين وس
ــود كه خانم معصومه خطيب زاده جهت وصول 1/794/000/000 ريال (يك  ــنامه: 3106 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــماره 394009 تاريخ چك 1390/04/01 و  ــتناد چك هاى ش ــد و نود و چهار ميليون ريال) به اس ــارد و هفتص ميلي
394010 تاريخ چك 1397/11/17 و 394012 تاريخ چك 1397/11/17 عهده بانك كشاورزى عليه شما اجرائيه 
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/11  ــه 9800680 در اين اداره تش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18  ــهد، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نش ــت مش مأمور پس
آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9802091 م.الف 1095



 دولت ائتالفى وين  فروپاشيدحماس از سالح جديدى در جنگ دو روزه اخير استفاده كرده است

پهپاد مسلح مقاومت 

خبرخبر

 جهان   رســانه هاى صهيونيســتى مدعى 
شــدند حماس در جنگ دو روزه اخير در نوار 
غزه از ســالحى جديد اســتفاده كرده است: 
به اين صورت كه پهپــادى را مجهز به راكت 
داراى كالهــك جنگى كرده و اين پهپاد قادر 
است اهداف زرهى مانند تانك و نيز باترى هاى 
سامانه موسوم به «گنبد آهنين» را هدف قرار 
دهد. روزنامه صهيونيستى «يديعوت آحارونوت» 
گــزارش داد، اين پهپاد در جنگ اخير تالش 
كرده يك خودروى نظامى اسرائيلى را هدف 
قرار دهد و استفاده از اين پهپاد مجهز به راكت، 

پيشتر مرسوم نبوده است. 
«آلكس فيشمن» تحليلگر ارشد امور نظامى 
روزنامه يديعــوت آحارونوت در همين زمينه 
نوشت: تالش براى هدف قرار دادن خودروى 
نظامى شكست خورد، اما مى توان پيش بينى 
كرد كه حمــاس از تجربه هــا درس خواهد 

آموخت و به ارتقاى سالح ادامه خواهد داد. 
گزارش هاى پيشين به اين موضوع اشاره داشت 
كه حمــاس در حال ارتقاى ســالح از جمله 

ممكن شــدن پرتاب بمب از پهپادهاست، اما 
اقدام جديد (پهپاد مجهز به راكت) نشان دهنده 
پيشرفت اين جنبش در توسعه صنعت سالح 
است. فيشمن در ادامه مدعى شد، اين پهپاد 
مجهز به راكت نســخه اى از پهپادهايى است 
كه توســط ارتش ها يا «حــزب اهللا» لبنان به 
كار گرفته مى شود. ارتش رژيم صهيونيستى 
مى گويد: بيشتر از يك سال است كه حماس 
در حال انجام آزمايش هايى بر روى پهپادهاى 
خود اســت و ايــن پهپادهــا، بمب هايى به 
سمت شــهرك هاى صهيونيستى مجاور غزه 
پرتاب كرده انــد. يك هفته پيش و صبح روز 
14 ارديبهشت بود كه رژيم صهيونيستى به 
مناطقــى در نوار غزه حمله كرد و مقاومت با 
شليك چندين راكت پاســخ داد؛ سرانجام با 
وســاطت مصر و قطر و سازمان ملل دوشنبه 
16 ارديبهشت آتش بس در نوار غزه برقرار شد 

و آرامش اين منطقه را فرا گرفت.

 جهان  معاون صدر اعظم اتريش به دنبال 
رسوايى انتشار ويدئويى ضبط شده با دوربين 
مخفى از نشست او با يك تاجر زن روسى در 
سال 2017 به منظور زد و بند با او به هدف 
پيروزى در انتخابات پارلمانى همان ســال، 
اعالم كرد كه از ســمتش استعفا مى كند. 
هاينتس كريســتين اشــتراخه در حالى 
استعفايش را از ســمتش اعالم كرد كه دو 
نشريه آلمانى پس از دسترسى پيدا كردن 
به فايل ويدئويى مربوط به نشست او با يك 
تاجر زن روسى در سال 2017 اين رسوايى 
را در گزارشى افشا كردند. بر اساس گزارشى 
كه دو نشــريه آلمانى زوددويچه زايتونگ و 
اشپيگل منتشــر كردند، در اين ويدئو كه 
اصل آن هفت ســاعت بوده، نشــان داده 
مى شود  معاون صدراعظم اتريش به همراه 
همسرش در جزيره ايبيزاى اسپانيا به ديدار 
با اين زن روس با هويت «آليونا ماكارووا» به 
همراه يك مرد ديگر رفته اســت. اين ديدار 
در ژوئيه 2017، چند ماه پيش از برگزارى 

انتخابات سراسرى اتريش برگزار شده است. 
بر اســاس اين گزارش، معاون صدر اعظم 
اتريش در اين نــوار ويدئويى آمادگى خود 
را بــراى كمك به اين تاجر زن روس جهت 
دستيابى به مجوزها و قراردادهاى دولتى در 
اتريش اعالم مى كند و در ازاى آن خواستار 
كمك اين تبعه روس به حزبش در كمپين 
انتخابات پارلمانى ســال 2017 مى شود. به 
نظر مى رســد اين ديدار از جانب اشتراخه 
طراحى شده و بر اساس ويدئوى آن اشتراخه 
در اين ديدار از ماكارووا مى خواهد با كمك 
او بخش عمده سهام روزنامه اتريشى كرونن 
زايتونگ، بزرگ ترين روزنامه اين كشــور را 
بخرد پس از آن او با اســتفاده ابزارى از اين 
روزنامه به نفع اشــتراخه و حزبش پيش از 
انتخابــات تبليغات كند و وعده مى دهد كه 
در صورت پيروز شــدن در انتخابات بعداً از 
راه هاى ديگرى كار او را جبران خواهد كرد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r

جهان روزنامـه صبـح ايـران
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كارن باوئر، رهبر حزب حاكم دموكرات مسيحى اخبار منتشر 
شده مبنى بر اينكه وى صدراعظم آلمان را براى استعفا پس 

از انتخابات پارلمانى اروپا تحت فشار قرار داده است، رد كرد.

«اكرم الكعبى» دبيركل مقاومت اســالمى نَُجباء، بر ضرورت 
آمادگى جهت مقابله با جنگ نرم عليه محور مقاومت تأكيد 
كرد و گفت دشمنان مى خواهند جامعه عراق منفعل باشد و از 

محور مقاومت فاصله بگيرد.

جرمى كوربين، رهبر حزب كارگر انگليس پس از شكســت 
مذاكرات با دولت ترزا مى تأكيد كرد: در شــرايط كنونى هيچ 
شانسى براى تصويب قانون برگزيت در پارلمان تا پايان جوالى 

وجود ندارد.

«والديمير زلنسكى» رئيس جمهورى منتخب اوكراين آمادگى 
خود را براى آغاز مذاكرات با روســيه براى حل و فصل اوضاع 

دونباس اعالم كرد.

زلماى خليل زاد، نماينده آمريكا در امور افغانستان با اشاره به 
تداوم مذاكرات صلح با طالبان نوشت: صلح خواهى نبايد تأثيرى 
بر افغان ها در برگزارى انتخابات رياست جمهورى داشته باشد .

عبدالملك الحوثى، رهبر جنبــش انصاراهللا با تأكيد بر اينكه 
بدترين كارنامه جنايت ها در جهان متعلق به ائتالف متجاوز 
سعودى است، گفت: اين جنايت ها هرگز سبب شكسته شدن 

اراده ملت يمن نخواهد شد.

خورخه آريزا، وزير خارجــه ونزوئال اعالم كرد، در صورتى كه 
آمريكا اصل احترام متقابل را مراعات كند، ونزوئال براى مذاكره 

با اين كشور آمادگى دارد.

رياض المالكى، وزير خارجه فلسطين طرح صلح آمريكا براى 
فلسطينى ها و اسرائيلى ها موسوم به «معامله قرن» را به منزله 

بازگشت استعمار دانست.

پدافند هوايى ارتش سوريه حمله متجاوزان را دفع كرد

افتضاح پهپادى صهيونيست ها
 جهان  رژيم صهيونيســتى در ادامه تجاوزات خود، حمالتى را 
عليه خاك سوريه انجام داد كه با واكنش پدافند هوايى ارتش اين 
كشور پهپادهاى مهاجم دفع شدند. در همين راستا خبرگزارى 
رسمى دولت سوريه (سانا) از انجام حمالتى به دمشق خبر داد و 
اعالم كرد: پدافند هوايى سوريه «اجسامى نورانى» را كه منبعش 
اسرائيل بود، دفع كرده است. يك منبع امنيتى سورى ضمن تأييد 
آتشبارى سامانه هاى پدافند هوايى ارتش سوريه گفت: صداهايى 
كه در اطراف دمشــق شنيده شد، ناشــى از شليك چهار فروند 
موشك زمين به هوا از آتشبارهاى مستقر در مناطق ريف دمشق 
بود. اين چهار موشــك با دقت بااليى بــه اهداف اصابت كرده و 
پهپاد متخاصم را در حومه جنوب غربى دمشق در نزديكى مثلث 
سورى - لبنانى با مرزهاى جوالن اشغالى ساقط كردند. خبرگزارى 
روسى اسپوتنيك نيز گزارش داد، رژيم صهيونيستى به پنج هدف 
در ســوريه حمله كرد، اما اين خبرگزارى جزئيات بيشترى ارائه 
نكــرد. برخى منابع گزارش داده اند كه ســوريه يك پهپاد رژيم 
صهيونيستى را نيز سرنگون كرده است. رژيم صهيونيستى گاه و 
بى گاه با هدف حمايت از گروه هاى تروريستى، اهدافى را در خاك 
ســوريه هدف حمالت هوايى قرار مى دهد و ارتش سوريه بارها 

موشك هاى شليك شده از سوى اين رژيم را ساقط كرده است.
از ســوى ديگر در تحوالت ميدانى سوريه منابع آگاه از موافقت 
دمشق با توافق آتش بس 72 ساعته در جبهه هاى ادلب، حومه 

حماه و الذقيه خبر دادند. يك فرمانده ميدانى ارتش ســوريه به 
خبرگزارى اســپوتنيك گفت كه آتش بس مذكور از نيمه شب 
جمعه آغاز شــده است. اين فرمانده اما درباره جزئيات آتش بس، 
عوامل يا چگونگى حصول آن، هيچ توضيحى ارائه نكرد. اين در 
حالى است كه بشار الجعفرى نماينده دائم سوريه در سازمان ملل 
در جلسه شوراى امنيت تأكيد كرد كه توافق كاهش تنش در ادلب 
موقت بوده و نيازمند التزام تركيه به پايان دادن به اشغال مناطق 
گسترده اى از سوريه و توقف حمايت از گروهك هاى تروريستى 
است. واسيلى نبنزيا، نماينده روسيه در سازمان ملل نيز در اين 
جلسه از تصميم كشورش بر ادامه مبارزه با تروريست ها در ادلب 
سوريه تا نابودى كامل تروريست ها خبر داد. ارتش سوريه از 16 
ارديبهشت ماه عمليات نظامى گسترده اى را براى آزادسازى حومه 
شمالى و شــمال غربى حماه هم مرز با استان ادلب آغاز كرده و 
تاكنون موفق شده اســت تعداد زيادى از شهرك ها و ارتفاعات 
راهبردى اين منطقه را آزاد كند. در راســتاى توافق سوچى كه 
ميان رؤســاى جمهور روسيه و تركيه در شهريور 1397 حاصل 
شــد، قرار بر آن شــد كه در مرحله نخست يك منطقه عارى از 
سالح در اطراف شهر ادلب ايجاد شود. در مرحله دوم بايد سالح 
سنگين جمع آورى و در مرحله بعد نهادهاى دولتى سوريه پيش از 
پايان سال جارى ميالدى فعاليت خود را آغاز مى كردند. اما آنكارا 

تاكنون نتوانسته به تعهد خود عمل كند.

بدون تيتر

اتاق فكر

تايمز: نتايج يك نظرســنجى در ميان اعضاى 
حزب محافظه كار انگليس نشــان مى دهد كه 
بيشتر آن ها از رياست «بوريس جانسون» حمايت 

مى كنند.
ديلى ميل: عفــو بين الملل با طرح اين موضوع 
كــه ممكن اســت كاركنــان آن در اســرائيل 
مورد جاسوســى قرار گرفته باشــند از شركت 

صهيونيستى عامل هك واتس آپ شكايت كرد.

انديشكده كارنگى بررسى كرد
رويكرد ترامپ در مقابل ايران 

اثر ندارد
خالدى: انديشكده كارنگى در تحليلى تحت 
عنوان «رهبرى ما (آمريكا) منجر به مذاكرات 
موفق با ايران شــد؛ رويكرد ترامپ اثر ندارد» 
به افزايش تنش ميان تهران و واشنگتن پس 
از خروج يكجانبه آمريكا از توافق هســته اى 
با ايران پرداخته و نوشــت: يك سال پس از 
اقدام ترامپ در خروج از برجام، رئيس جمهور 
اياالت متحده با اتخاذ ديپلماسى قهرآميز به 
دنبال رســيدن به ايده خطرناك و نامطمئن 
«حداكثر فشار» بر ايران است. در ظاهر هدف 
ترامپ دستيابى به يك «معامله بهتر» با ايران 
اســت، اما در واقع اين رويكــرد چيزى جز 
تسليم يا فروپاشى ايران را هدف نگرفته است. 
در ادامه آمده اســت: اين رويكرد خطرناك و 
از پيش شكست خورده است؛ چراكه تجربه 
دردناك نشان داده كه هيچ كدام از اين اهداف 
واقع گرايانه نيستند. نتيجه طبيعى اتخاذ اين 
رويه افزايش تنش و اختالف است؛ چيزى كه 
خود را در چند روز اخير با اعزام ناو هواپيمابر 
آبراهام لينكلن و بمــب افكن هاى راهبردى 
B52 آمريكايى به پايگاهى در خاورميانه و 
همچنين افزايش حمالت به زيرساخت هاى 
نفتى كشورهاى حاشــيه خليج فارس نشان 
مى دهد. افزايش اين تنش ها در حالى است 
كه اكنون هيچ كانال ارتباطى مستقيمى ميان 
واشــنگتن و تهران وجود نداشته و هرگونه 
قضاوت و يا تفسير غلط تحوالت از سوى دو 

طرف مى تواند به بحران و فاجعه ختم شود. 
تماس با ايرانى ها پاداش براى رفتار بد نيست، 
بلكه اثبات اين نكته اســت كه ديپلماســى 
بهتريــن راه براى كنار گذاشــتن اختالف و 
افزايش همكارى هاى بين المللى است. اجبار 
بدون ديپلماســى مى تواند منجر به اشتباه 
بزرگ در خاورميانه شود. آمريكا پيش از اين 
با اتخاذ رويكرد دوجانبه يعنى ديپلماســى و 
تحريم اقتصادى همزمان زمينه انعقاد برجام را 
فراهم كرد، اما اكنون و با گذشت بيش از يك 
سال از اتخاذ سياست اجبار، هيچ چيزى عايد 
واشنگتن نشده است. اكنون به نظر مى رسد 
بهترين راه پيش رو براى دولت ترامپ آن است 
كه با كنار گذاشتن ايده هاى آرمان گرايانه خود 
واقع گرايى را در مورد مسائل هسته اى ايران 

در دستور كار خود قرار دهد. 
واقعيت آن است كه رويكرد اشتباه ترامپ در 
ســطح جهانى و بويژه خروج از برجام منجر 
به شــكل گيرى شــكافى عميق بين آمريكا 
و متحدان اروپايى آن شــده است. همچنين 
اتكا بيش از اندازه كاخ ســفيد به تحريم هاى 
اقتصادى و ابزار دالر در مقابله با دشــمنان، 
حتى زمينه دلخورى نزديك ترين متحدان ما 
را فراهم آورده تا جايى كه مباحثى از ســوى 
اين كشــورها در مورد دالر زدايى از اقتصاد 
آن ها براى در امان ماندن از تبعات نظام مالى 

و اقتصادى آمريكا به گوش مى رسد.
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 اختالف نظر پاريس و واشنگتن
سفير فرانسه: روابط 

محكمى با حزب اهللا داريم 
فارس: «برونو فوشــه» ســفير فرانسه 
در لبنــان در گفت وگويى بــا روزنامه 
سعودى «الحياه» به پرسش هايى درباره 
«خلع ســالح حــزب اهللا»، تحريم هاى 
آمريكا عليــه اين جنبش، برخى ادعاها 
دربــاره خطر تنش نظامــى در منطقه 
و تحريم هاى آمريكا عليه ايران پاســخ 
داد. ســفير فرانســه ضمن اعالم اينكه 
روابطى  لبنــان  با حزب اهللا  كشــورش 
محكم دارد، ميان شــاخه سياســى و 
نظامى حزب اهللا تمايز قائل شد و گفت، 
كشورش در خصوص حزب اهللا با آمريكا 

هم نظر نيست. 

درباره اليحه مجلس عراق براى اخراج نظاميان آمريكايى
آغازى بر پايان اشغالگرى

آن گونه كه يكى از اعضاى كميسيون امنيت و دفاع در پارلمان عراق روز جمعه 
اعالم كرد، قرار اســت اليحه اخراج نظاميان آمريكايى از خاك اين كشور روز 
شنبه آينده در مجلس عراق بررسى و به رأى گذاشته شود. احتماالً اين اليحه 
تصويب خواهد شود؛ زيرا ائتالف  الفتح و سائرون كه داراى اكثريت در پارلمان 
هستند، از اين روند حمايت مى كنند. اين اقدام مجلس عراق در شرايطى صورت 
مى گيرد كه در چند سال اخير بحث حضور نظاميان آمريكايى در خاك اين كشور به 
مسئله اى چالشى و بحث برانگيز تبديل شده و بسيارى از مسئوالن و مردم عراق بارها 
موضوع اخراج اشغالگران را مطرح كرده اند. پس از سال 2003 و سرنگونى رژيم صدام؛ 
آمريكايى ها احساس كردند كه بايد از فرصت بدست آمده، نهايت استفاده را برده و بر 
عراق كه داراى موقعيت ژئوپلتيك مهم منطقه اى است، تسلط يافته و از شرايط ايجاد 
شده بهره بردارى كاملى داشته باشند. با وجود آنكه سال 2007 توافقنامه اى ميان بغداد 
و جــرج دبليو بوش، رئيس جمهور وقت آمريكا براى خروج تمام نيروهاى آمريكايى 
از عراق به امضا رســيد، اما واشنگتن همچنان 5000 نظامى خود را به بهانه آموزش 
نظاميان عراقى در اين كشور نگه داشت. به گواه اسناد و مدارك موجود اين نظاميان 
آمريكايى حاضر در عراق به بهانه هاى مختلف در مسائل سياسى، اجتماعى و امنيتى 
عــراق مداخله كرده، با راه اندازى توطئه هاى مختلف به اختالفات داخلى دامن زده و 
همچنين به حمايت و گسترش گروه هاى تروريستى كمك كرده اند. سفارت آمريكا در 
عراق نيز كه داراى بيشترين پرسنل در سطح جهان است، بشدت در مسائل داخلى و 
تصميمات دولت بغداد مداخله مى كند، به طورى كه اين مسئله با مخالفت جدى بدنه 
نيروهاى مسلح، مراجع تقليد و مجلس عراق مواجه شده است. در سطح جامعه نيز 
مردم عراق با اين مداخالت به مخالفت برخاسته و بارها با برگزارى راهپيمايى خواستار 
اخراج نظاميان آمريكايى از خاك كشورشان شده اند. اقدام جديد مجلس عراق را بايد 
گامى مهم در راستاى مقابله با اشغالگران دانست؛ چراكه در صورت تصويب اين اليحه 
حضور نظاميان آمريكايى در اين كشور نامشروع خواهد بود؛ يعنى پس از اين رويداد 
اگر آمريكايى ها بخواهند به حضور غيرقانونى خود در عراق ادامه دهند، بايد منتظر پاسخ 
عملى مردم و گروه هاى عراقى بوده و مسئوليت هر اتفاق بعدى بر عهده مقامات كاخ 
ســفيد خواهد بود و آن ها بايد پاسخگو باشند. در شرايط حاضر به نظر نمى رسد كه 
دولت ترامپ به هر تصميم مجلس عراق وقعى نهاده و از آن تبعيت كند؛ بنابراين اين 
مسئله احتماالً تقابل جويى ملت و سياسيون عراقى در مقابل نظاميان آمريكايى حاضر 
در خاك اين كشور را افزايش داده و بحران امنيتى جديدى براى بغداد به دنبال خواهد 
آورد. حال و در صورت تصويب اليحه در مجلس عراق ماهيت اشــغالگرى اشغالگران 

عريان  تر شده و كاخ سفيد بايد منتظر هرگونه واكنش از سوى ملت عراق باشد.

  نمابر تحريريه:     37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
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 انعكاس

عكس نوشت

انتخابات پارلمانى اســتراليا ديروز آغاز شد كه احتماالً به بازگشت حزب 
كارگر به قدرت پس از 6 سال منجر مى شود. رأى دادن در استراليا اجبارى 
است و افرادى كه به هر دليل آراى خود را به صندوق ها نريزند، 20 دالر 
جريمه نقدى مى شوند. در انتخابات 2016 ميالدى نزديك به 1/4 ميليون 
نفر از واجدان شرايط موفق به شركت در انتخابات نشدند. هزينه برگزارى 
انتخابات فدرال 2019 در استراليا، 300 ميليون دالر برآورد شده كه سرانه 
هر رأى براى رأى دهندگان حدود 18 دالر محســوب شده است و چون 
هزينه هاى انتخابات از محل ماليات هاى گرفته شده از استراليايى ها تأمين 

مى شود، غيبت در رأى گيرى جريمه اى 20 دالرى دارد.

يادداشت
annota�on@qudsonline.ir

 دكتر حسن هانى زاده، تحليلگر مسائل منطقه

 روز جنجالى مجلس افغانستان هشدار انصاراهللا به عربستانتداوم درگيرى ها در ليبى
نبرد با سالح سنگين در 

جنوب طرابلس 
اقدامات بعدى 

در راه است
مقاطعه كارى كه رئيس 

پارلمان شد
تسنيم: منابع خبرى ديروز از حمله مسلحانه 
به يك ميدان نفتى در جنوب غربى ليبى خبر 
دادند. همزمان منابع ليبيايى از آغاز مجدد 
درگيرى ها در اطراف طرابلس و اســتفاده از 
سالح سنگين از جمله موشك هاى «گراد» 
در اين درگيرى ها خبر دادند. «القدس العربى» 
نوشــت: هواپيماهاى جنگى نيــز به طور 
گسترده بر فراز منطقه درگيرى در حال پرواز 
بودند و صداى بمباران شنيده مى شد، اگرچه 
محل درگيرى ها و هويت هواپيماها مشخص 
نبود. از زمان سقوط رژيم «معمر القذافى» در 
ســال 2011، كشور نفت خير ليبى ، شاهد 

درگيرى هاى داخلى است.

كادر  البخيتــى، عضو  انتخاب: محمد 
رهبرى انصــاراهللا در گفت وگوى تلفنى 
با المنار گفت، هدف قرار دادن خطوط 
نفتى عربســتان گام نخســت بود و در 
پاســخ به جنايات متجــاوزان اقدامات 
بعــدى در راه اســت. البخيتى تصريح 
كرد: هدف از اين عمليات تأكيد بر اين 
مطلب بود كه امنيت عربســتان در گرو 
امنيت يمن است، ما در پى تحت فشار 
قرار دادن عربســتان نيستيم تا جايگاه 
اين كشور را تضعيف كنيم، خواسته ما 
از آنان اين اســت كه بياييد براى صلح 

آبرومندانه تالش كنيم.

ايسنا: مير رحمان رحمانى، نماينده مردم 
پروان در مجلس نمايندگان افغانستان و از 
تاجران بزرگ اين كشــور به عنوان رئيس 
مجلس نمايندگان انتخاب شد. در نشست 
روز شــنبه مجلــس، 247 نماينده حضور 
داشــتند. ميررحمان رحمانى متولد سال 
1341 است، در رشته نظامى آموزش ديده 
و در صفوف ارتش افغانستان تا درجه ژنرالى 
رسيده اســت. او از تاجران بزرگ افغانستان 
به شمار مى  رود و بيشتر ثروت خود را از راه 
فروش خدمات حمــل و نقل و قراردادهاى 
ســوخت با دولــت افغانســتان و نيروهاى 

آمريكايى به دست آورده است.

  صاحب امتياز: 
مؤسسه فرهنگى قدس وابسته به آستان قدس رضوى

  مدير مسئول:
      ايمان شمسايى

  سردبير:
     امير جليلى نژاد

رأى ندهيد
 20 دالر جريمه مى شويد!

رسوايى اتريشى

صفحه 8    1398/02/29

» آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای «
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آئین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و از طریق مناقصه عمومی عملیات 

مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

ف
دی

ر

موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین شرکت در
مناقصه به ریال

 محل تأمینرتبه و رشته مورد نیاز
اعتبار

نوع تضمین شرکت در مناقصه

1

درون  خودرویی  دهی  سرویس  خدمات 
حومه  و  مشهد  شهر  کل  سطح  و  شهری 
در محدوده کاری شرکت آب و فاضالب 

مشهد )با ارزیابی(

 12
ماه

20/605/639/9131/050/000/000

رتبه  و  صالحیت  تایید  گواهینامه 
حمل و نقل از اداره کار یا دارای 
نمایندگی پروانه معتبر از سازمان 

طرحهای تاکسیرانی مشهد
غیرعمرانی

جاری  حساب  به  نقدی  1.واریز 
بانكی   100050005 شماره 

پاسارگاد شعبه آبفای مشهد
2. ضمانتنامه بانكی
3.اوراق مشارکت  

4. چک تضمین شده بانكی 2
کروکی های پراکنده اصالح شبكه و نصب 
مجدد انشعابات آب در سطح منطقه یک 

 12
ماه

5 آب9/466/631/398474/000/000

تاریخ و محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی ردیف یک و اس��ناد مناقصه ردیف 2 از تاریخ 1398/2/28 لغایت 1398/3/1  از محل دفتر قراردادهای ش��رکت آب و 
فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir  قابل دریافت می باشد .

 آخرین مهلت عودت پاکات اسناد ارزیابی کیفی تکمیل شده ردیف یک ، پایان وقت اداری مورخ 1398/3/18 می باشد . 
آخرین مهلت عودت پاکات اسناد مناقصه ردیف 2 ، پایان وقت اداری مورخ 1398/3/11 می باشد . 

محل تسلیم پاکات مناقصه و اسناد ارزیابی کیفی : مشهد، خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد، تلفن 37008124 .
مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد .

پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه ردیف 1( به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  98014834

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد

ع 9
80
21
19

ش��ماره  ب��ه  مس��کونی  س��اختمانی  پروان��ه 
192/379 به ش��ماره پالک ثبت��ی 1708 به نام 
آقای حس��ین مظاهری  فرزند حاجی به شماره 
شناس��نامه 5266 مفق��ود گردی��ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

/ع
98
02
14
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

شناس��نامه مالکی��ت ) برگ س��بز ( س��واری پژو 206 
sdtu5  م��دل 1396 به ش��ماره انتظامی ای��ران 52 – 
و    167B0029145 ب��ه ش��ماره موت��ور  383ص52 
شماره شاسی NAAP41FEXHJ به نام ) کنیز قربانی ( 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
02
14
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز و س��ند کمپانی خودروی رنو ساندرو مدل 
1397 رنگ مشکی متالیک به شماره انتظامی 793ق79 
K4MC697W035370 و  ای��ران 32 ش��ماره موت��ور 
شماره شاسی NAPBSRBYAJ1102569 به مالکیت 
نوی��د نصیرزاده مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  /ع
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اص��ل  و  ف��روش(  )ب��رگ  کمپان��ی  س��ند  اص��ل 
شناسنامه)برگ س��بز( کامیون-باری چوبی   ایسوزو 
تیپ NPR70L مدل 1387 به رنگ سفید � روغنی به 
ش��ماره شاس��ی NAG087NPRF12236  و به شماره 
موت��ور 696341 و به ش��ماره پ��الک 934ع27 ایران 
98مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشند.
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آگهی مناقصه
س��ازمان عمران و توس��عه حریم حرم حضرت رضا )ع( در نظ��ر دارد اجرای 
عملی��ات طراح��ی ، تهی��ه ، حمل و نص��ب و راه اندازی سیس��تم اطفاء حریق 
اتوماتی��ک اس��پرینکلر و فایرباکس جهت انبارهای تابعه س��ازمان عمران و 
توس��عه حریم حرم حضرت رضا )ع( و ش��هربازی معارفی مجموعه حرم مطهر 
را از طری��ق مناقص��ه عمومی به پیمانکار واجد ش��رایط )اش��خاص حقیقی و 
حقوقی (  واگذار نماید،حداقل ش��رایط عبارتس��ت از :ارائه رزومه فعالیت 
های اجرائی مرتبط با موضوع عملیات و میزان توانمندی پیمانکار به همراه 

تائیدیه رضایت کارفرمایان.
 ل��ذا متقاضی��ان م��ی توانن��د ت��ا پای��ان  وق��ت اداری روز س��ه ش��نبه م��ورخ 
                                      sem.aqr-harimeharam.org 1398/03/7 ضم��ن مراجعه به آدرس اینترنتی

نسبت  به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند.
)تلفن3225243 -32257085 -051( 
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