
رویکرد  انقالبی 
ضامن موفقیت  مااست

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 سعید ساسانیان

نشســت منامه درصورتی که بر اساس اعالم قبلی با موفقیت برگزار شود، دو 
نتیجه قطعی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی خواهد داشت. نخستین 
نتیجه آنکه جدا از موفقیت و به نتیجه رســیدن، نفس برگزاری نشست، یک 
حرکت رو به جلو در فرایند عادی ســازی روابط اعراب با اســرائیل به شــمار 

می آید. این نکته را باید مهم ترین نتیجه دومین...

نتایج و موانع موفقیت نشست منامه

جلسه محرمانه مقامات دولت ترامپ با نمایندگان آمریکا

قصدمان جنگ با ایران نبود
 ............ صفحه 2

روایت گروهی که با ابتکار 
در پی حل مشکل 

آب روستاهای محروم اند

 »ج« مثل جوان
»ج« مثل جهادی

انصاراهلل برای دومین روز 
متوالی  به فرودگاه نجران 

عربستان حمله کرد

پهپاد به جای  
موشک

 تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بیانیه گام دوم: 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 6 ............ صفحه 8

 

 صد بار اگر توبه شکستی بازآ 
آیت اهلل حسینی خراسانی در آستانه شب های قدر 

در گفت وگو با قدس از فرصت استغفار و توبه در ماه رمضان می گوید
  معارف  تا مرگ به ســراغ ما نیامده فرصت بازگشت، 
اصالح و خودســازی داریم؛ هر چند فرصت توبه همیشه 
هست اما متأسفانه به آن بی توجه هستیم. به لطف خدا، 
در میان ماه های سال فرصت های زیبایی قرار داده شده تا 

بیش از پیش توجه مــا را به خود جلب کند؛ یکی از آن 
اوقات، ماه مبارک رمضان است. شب ها و روزهایی که همه 
منتظر هستند آن  لحظات نورانی بخشایش الهی را دریابند. 

 ............ صفحه 7در گفت وگویی مفصل با...

تکمیل راه آهن شلمچه به بصره در انتظار تأمین مالی است

میلیون ها دالر ارزآوری 
با 30  کیلومترریل گذاری

میلیون ها زائردر جوار بارگاه امام هشتم دست دعا به آسمان دراز می کنند 

حرم مطهر رضوی آماده 
برگزاری مراسم شب های قدر  ............ صفحه 3 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 3

رسانه ها و وزارت ارشاد 
برای حفظ زبان فارسی کم کاری کرده اند

جرم ایران، مقاومت موفق 
در برابر آمریکاست

دور زدن تحریم های نفتی 
کاماًل امکان پذیر است

12 2 4
گفت و گو با مصطفی علیپور شاعر و استاد دانشگاه  چامسکی:  وزیر اسبق نفت و بازرگانی:

 :jامام باقر
هر کس 

شب قدر را 
درک کند و 

آن شب را به عبادت 
گذراند، خداوند 

همه گناهان او را 
می آمرزد. 

بحاراالنوار9/97
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فراخوان مناقصه 
بيمارستان شهيد كامياب 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۲
۳۳
۸

فراخوان مناقصه 
بيمارستان طالقانى

 دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۲
۳۵
۵

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۸

/ع
۹۸
۰۲
۳۵
۴

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای (︫﹞︀ره ۶- ١- ١- ٩٨)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١ ︑﹙﹀﹟ 
ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩-٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︣︠︡ ا﹡﹢اع ﹋﹠︐﹢ر د︖﹫︐︀﹜﹩ از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر٩٨/٣/٠۴   ﹜︽︀️ ٩٨/٣/٩ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧- ٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
 ︹ز﹢︑ ️﹋︣ ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و︫  ــ︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣︋   ︫﹅︣︵ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ﹤ ۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩︋ 

.︫︡︀︊﹫﹞ ︣︢︍﹡︀﹊﹞ا www.farsedc.ir ︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس﹫﹡
︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر  ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ــ︀︠︐﹞︀ن ١۴٧-︫  ﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را-︨  ــ﹫︣از-︠  ﹫︪ــ﹠︀د:︫   ︎️﹁︀در ﹏﹞ ۶- آدرس

︑︡ار﹋︀ت- ︑﹙﹀﹟ ٣٢٣١٨۶١٧         ٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢۵
٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩

٩- ز﹝ــ︀ن ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت: ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︨ــ︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢۵ ︋ــ︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣اــ️ ﹝﹫﹍︣دد، ︋﹥ 
︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀دد﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.
 ︀ ︫ــ︡ه در و︗ــ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹟﹫﹝︱︑ ﹉ ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉ ،﹩﹊﹡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ︀ل ﹋﹥ ︋ــ﹥ ︮﹢رت١٫۵۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر ︼﹚︊﹞ :﹤١١- ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ
 ً︀ ︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠  ︎︣︀ــ  ︨︀ ︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن︋  ︀︧ــ︐﹩ در︎  ــ︣﹋️ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋﹥︋   ︫﹟ــ︡ه ︑﹢︨ــ︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا  ︫﹤﹋﹢﹚ ﹝︴︀﹜︊︀ت︋ 

︑︱﹞﹫﹟ ﹋﹞︐︣ از ﹝︊﹙︼ ︀د ︫︡ه ︀︨ ︀︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹫︊︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹫︊︀︫︡.   ١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫︡.

۴٧٧٠۴٢﹩﹎︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️. /︫﹠︀︨﹥ آ﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -١۴
شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۸
۰۲
۳۴
۹

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ٩٨/٠٣/٠٢
︊ روز   ︮٩ ️︻︀ ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ آزاد ︑︺︀و﹡﹍︣ان ﹁︐﹢ح ︑﹢س در︨  ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم︫ 
﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/١٩ در ﹝﹏ ︎︣وژه ︋﹥ آدرس آزادی ٨٠ ﹝︖︐﹞︹ ﹝︧ــ﹊﹢﹡﹩ ار﹊︀ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫ــ﹢د. از ﹋﹙﹫﹥ 
ا︻︱︀ ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ︗﹙︧ــ﹥ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ 
︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای  آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ، ا︻︱︀ی ﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩︋ 
︠ــ﹢د را ︋﹥ ﹝﹢︗ــ︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹁︣د د﹍︣ی ﹝﹢ل ﹡﹞︀﹠︡ ﹋﹥ در ا﹟ ︮﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︣ 
︨ــ﹥ رای و ﹨︣ ︫ــ ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.ا︻︱︀ ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋︀ در د︨ــ️ دا︫︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ 
        ︡﹫︀︑ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ﹏﹞ ﹤︋ ١٣٩٨/٠٣/١٠ ︀ر︑ ︀︑ ︡︀︋ ︀م ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد﹡︷︣ ︠﹢دو ︋︣گ ︨ــ

و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد .
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :-︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩         

/ع
۹۸
۰۱
۵۸
۷

رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان 
و نمایندگان تشکل های دانشجویی:

به برجام 
آن طوری که عمل شد 
خیلی اعتقادی نداشتم

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ایـران

سردار کوثری:»کاسبان ترس« کاسه داغ تر از آش شده اند   انتخاب: سردار کوثری، جانشین قرارگاه ثاراهلل سپاه گفت: با وجود اینکه آمریکایی ها بارها گفته اند که درگیری نظامی با ایران به مصلحت 
آن ها نیست اما کاسبان ترس کاسه داغ تر از آش شده و دائم  برای حمله نظامی آمریکا به ایران زمان تعیین می کنند. وی افزود: »کاسبان ترس« مزدورانی هستند که قصد بزرگ کردن دشمن را دارند، یا آن 

فرصت طلبانی هستند که می خواهند با ترساندن مردم به منفعت خود برسند. آن ها باید شناسایی شوند و پاسخگوی این عملیات روانی که راه می اندازند، باشند.

 اخبار عصر دیروز و در شانزدهمین روز 
از ماه مبارک رمضان، جمعی از دانشجویان 
و نمایندگان تشــکل های دانشــجویی با 
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، رهبر انقالب 
اســالمی دیدار کردند.  به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر 
معظم انقالب، گزیده ای از بیانات حضرت 
آیت اهلل خامنه ای  در این دیدار به شــرح 

زیر است:

 مشکالت نظام پارلمانی
 از نظام ریاستی بیشتر است

رهبــر معظم انقــالب فرمودنــد: یکی از 
ناطقــان ســؤال کردند که 
این کمبودها در اداره  کشور 
به ســاختار برمی گردد یا به 
قانون  ســاختار  کارگزاران؛ 
البته  اســت.  اساسی خوب 
ساختارها می توانند تکمیل 
شــوند و نواقصشان برطرف 
شــود؛ مثالً یک روز مجمع 
تشخیص نداشــتیم و امروز 
داریم. در همه  نظام ها همین 
است. بنابراین ساختار ایرادی ندارد، منتها 
باید کم و زیادش کرد.نظام پارلمانی هم که 
درباره  آن بحث شــد، ما مفصل در مجمع 

بازنگری قانون اساسی آن را بررسی کردیم 
و نتیجه این شد که مشکالت نظام پارلمانی 
از نظام ریاستی بیشتر است. اما ما کارگزاران 
اشکال داریم؛ ناتوانی و کوتاهی داریم. گاهی 
کارگزاران در حرکت اشتباهی می کنند که 

در جامعه شکاف بزرگ ایجاد می کند.

 خصوصی سازی
 نیاز مبرم اقتصاد است

ایشان در بخشــی از سخنانشان تصریح 
درباره   دانشــجویان  از  یکــی  کردنــد: 

و خواستار  خصوصی سازی ســؤال کرد 
توقف آن بود. البته در خصوصی ســازی 
خطاهــای بزرگی صورت گرفته که بنده 
هم مکــرراً تذکراتی داده ام. اشــکاالتی 
در خصوصی سازی هســت. منتها اصل 
خصوصی ســازی نیاز مبرم اقتصاد است؛ 
این از جمله اشــکاالت ســاختار بود که 
اصالح شده است. البته در عمل اشکاالتی 
وجــود دارد؛ خطاهــا و بی توجهی ها و 
لغزش هایی صورت گرفته که باید جلوی 

لغزش ها را گرفت.

  نظر رهبری  درباره  
انتساب برجام به ایشان

رهبــر معظم انقالب در بخشــی دیگر از 
سخنانشان فرمودند: در صحبت ها بود که 
تصویب برجام را به رهبری نسبت داده اند؛ 
خب شما چشم و گوش دارید و همه چیز 
را می بینید. نامه ای که درباره  برجام نوشته 
شد و شرایطی که ذکر شــده که در این 
صورت تصویب می شــود را ببینید. منتها 
اگر این شرایط اجرا نشده، وظیفه رهبری 
این نیست که وارد بشود.  نظر ما این است 
که  رهبری وارد  کار اجرایی نشــود، مگر 
جایی کــه به حرکــت کل انقالب ضربه 
می زند. اما آن طور که در  برجام عمل شد، 
من خیلی اعتقادی نداشتم و بارها هم به  
رئیــس جمهور و  وزیــر خارجه گفتیم و 

تذکر دادیم.
پیش از بیانات ایشــان، »حسینی« عضو 
شــورای مرکزی دفتر تحکیــم وحدت، 
»مهدی پــور« دبیــرکل اتحادیــه جامعه 
اســالمی دانشــجویان،  »صبوری« دبیر 
جنبش عدالتخواه، »مرادی« دبیر اتحادیه 
انجمن های اسالمی دانشجویان و »شریفی« 
نماینده دانشــجویان بسیجی  در محضر 
ایشان به ارائه نظرات و دیدگاه های تشکل 

خود پرداختند.

رهبر معظم انقالب در دیدار دانشجویان و نمایندگان تشکل های دانشجویی:

به برجام آن طوری که عمل شد، خیلی اعتقادی نداشتم

 اروپای ضعیف بداند اگر بخواهیم در مقابل اراده ضعیف سیاسی شما واکنش نشان 
دهیم کافیست مرزهایمان را روی مهاجران و ترانزیت موادمخدر به سوی اروپا باز 

بگذاریم تا ببینید یک  من ماست چقدر کره دارد.  1154....938  
 به ظریف و سیاســت خارجی اعالم می کنم به هیچ عنــوان روی اروپای پیر و 
مکار حساب باز نکنید. در این برهه زمانی فقط روی داشته های خود و برگ برنده 
خود حســاب باز کنید. آمریکا در مقابله با ما عاجز شــده است. با تهدید توخالی 
ترامپ نه تنها ککمان نگزید، بلکه موجب انبساط خاطرمان شد، حداقل خنده ای 

زدیم.1154....938   
 برای فرزندم از زمان کودکی و دبســتان و دبیرســتان زحمت کشیدم و او را با 
دستورات دینی، احکام و نماز آشنا کردم. اما از زمانی که به دانشگاه رفت همه بر باد 
فنا رفت. با یک مصاحبه ساده از دانشجویان و مسئوالن دانشگاه صحت این حرف 
تأیید می شود، این مشکل را اکثر خانواده ها دارند و نکته آخر اینکه دانشگاه و درس 
و مدرک و بیکاری و شست وشوی مخ فرزندان دلبندمان و ضربه مالی و روحی به 

پدر و مادرها.3571...935   
 در خصوص رفع موانع ازدواج جوانان باید فرهنگ سازی بشود. خوشبختی دخترها 
به این نیست که به اندازه تاریخ تولدشان سکه در قباله داشته باشند، بعد هم ببرند 
آن را اجرا بگذارند، داماد بیچاره را بفرستند پشت میله های زندان! لطفاً دستورعملی 
مؤکد  به دفترخانه های ازدواج صادر شود که الزاماً قباله های مازاد بر 14سکه را عند 

االستطاعه کنند نه عند المطالبه. 7054....935   
 صنعت خودروســازی ما افتاده دســت عده ای از دالل های دولتی و مجلسی و 
آقازاده هایشان که اصالً از گران کردن قیمت خودروها سیر نمی شوند!! مثل اینکه 
ما مردم نفرین شده ایم که نسل اندر نسل باید فشارهای وارد شده از این قشر مرفه  
بی درد را تحمل کنیم! کدام اسالم و کدام قانون گفته فقط این قشر باید در رأس کار 
باشند و خون مردم را مثل زالو بمکند؟ چرا مدیریت صنعت خودرو به افراد انقالبی 

و بسیجی دلسوز جامعه سپرده نمی شود؟ 5074....915   
پایین آوردن قیمت یک کاال کافی نیست یک مدیر مبارز و عدالتخواه باید در ابعاد 
مختلف و با افزایش قیمت تمام اجناس مبارزه کند نه فقط یک یا دو کاال. قیمت 
پیاز نسبتاً آمده پایین، در عوض روغن نباتی،  خرما و سایر اقالم افزایش قیمت دارد. 

مبارزه با گرانفروشی باید گسترده و دائمی باشد نه مقطعی. 544....915
 زمانی که در مجلس بحــث افزایش 20 درصد حقوق و یا400 هزار تومان بود، 
بنده به صدای مردم پیام دادم حقوق من در تراز 3 میلیون است ولی حاضرم افزایش 
حقوق فقط به حقوق بگیران تا 2 میلیون تعلق بگیرد، ولی طبق معمول نتیجه ای 
نگرفتم. متأسفانه امروز از قول آقای حاج بابایی نوشتند، به حقوق های باال 36 درصد 
و به حقوق های پایین فقط 3 درصد اضافه شده، با توجه به اینکه خط فقر را باالی 
3 میلیون تعیین کردند آیا این انصاف است هموطنان مسلمان ما این چنین گرفتار 

باشند.  1735....915   

پرده دیگری از توطئه ها برای فشار به ملت ایران
نشر اطالعات غلط در شبکه های اجتماعی توسط منافقین 
فــارس: پایــگاه »دیلی بیســت« روز 
دوشــنبه در گزارشی تحقیقی از بخشی 
از تالش های گروهک تروریستی منافقین 
برای کمک به کارزار فشار دولت آمریکا 
به ایران از طریق انتشــار اطالعات غلط 
در شبکه های اجتماعی پرده برداشت. بنا 
بر این گــزارش، این بخش از تالش های 
گروهک منافقین که آن را زنی ایرانی-آلمانی به نام »سهیال علیقلی مایل زاده« از 
منطقه ای در جنوب غرب لندن پیش می برد، در تالش اســت تا »ایاالت متحده 
سیاســتی زورمندانه تر در قبال ایران اتخاذ کند«. دیلی بیســت مایل زاده را یک 
البی گر برای گروهک منافقین معرفی کرده، اما در اســناد و کتاب های منتشــر 
شــده در داخل کشور از او به عنوان یکی از کادرهای این گروهک نام برده شده 
است. نام وی در سال 1۹۹۵ هم به عنوان یکی از حامیان مالی »جیم ترفیکنت« 
عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا مطرح شده بود. به نوشته دیلی بیست، 
یک شــرکت تحت مالکیت این عضو منافقین با هزینه چنــد هزار دالری ده ها 
آگهی تبلیغاتی در شــبکه اجتماعی »فیس بوک« منتشر کرده که محتوای همه 
آن ها مطالب ضدایرانی و حمایت از تشدید فشارها بر جمهوری اسالمی ایران بوده 
است. این آگهی ها عمدتاً مطالب دو سایت گروهک منافقین را ترویج می کرده اند؛ 
مطالبی که به گفته دیلی بیست، بتازگی به سمت تالش برای سوق دادن ایاالت 
متحده به درگیری نظامی با ایران متمایل شده است. در یکی از این مطالب آمده 
است: »به نظر می رسد که ایران فقط یک زبان را می فهمد، زبان زور. آن ها با زبان 
جهانی قلدرها حرف می زنند و زمانی که در برابر یک قلدر می ایستید چه اتفاقی 
می افتد؟... عقب می نشینید «. مطلب دیگری هم که هفته گذشته در یک سایت 
خبری وابسته به گروهک منتشر شده، عنوان کرده است که ایران »برای مدت های 
طوالنی از مصونیت برخوردار بود و حاال باید با تبعاتی روبه رو شود. هرچه می خواهد 
باشد«.  این تبلیغات که شهروندان آمریکایی را هدف گرفته، تنها در طول دو ماه 
گذشته، بین ۵00 هزار تا 1/4 میلیون بار در صفحات مختلف فیس بوک دیده شده 
است. با این وجود صفحات این گروهک در فیس بوک هنوز هم صفحات محبوب 
و پربازدیدی به شمار نمی آید. تمام هزینه خرید این آگهی ها را شرکتی با عنوان 
»All for Freedom«  متعلق به مایل زاده پرداخت کرده است. در این گزارش 
درباره منبع هزینه های این شــرکت و دیگر بازوهای گروهک منافقین صحبتی 
نشــده، اما شــبکه »ان بی سی« خرداد سال گذشــته به نقل از اعضای سابق این 
گروهک، عربستان سعودی را به عنوان منبع مالی کنونی منافقین معرفی کرده بود. 
»مسعود خدابنده« عضو سابق منافقین و تیم امنیتی سرکرده این گروهک در این 
مورد می گوید: »من شخصاً برای مجاهدین ]خلق[ از عربستان سعودی به عراق 
پول آوردم... ســه کامیون طال بود... فکر می کنم هر کدام یک تن ]طال داشت[«. 
به گزارش ان بی سی، این گروهک هر سال در نشست های دوره ای خود نیز هر بار 
چندین هزار دالر به هر سخنران اروپایی و آمریکایی می پردازد تا علیه جمهوری 
اسالمی ایران صحبت کنند. »جان بولتون« مشاور امنیت ملی کاخ سفید و »رودی 
جولیانی« وکیل شخصی رئیس جمهور آمریکا از جمله سخنران های این نشست ها 

هستند که تاکنون مبالغ کالنی از این گروهک پول گرفته اند.

سرلشکر رشید:
روحیه مقاومت جرئت حمله به ایران را از آمریکا گرفته است

ایسنا: سردار سرلشکر پاسدار غالمعلی 
رشید در پیامی که در آستانه سوم خرداد 
سالروز آزادســازی خرمشهر صادر شد، 
تصریح کرد: فتح خرمشهر انعکاس صدای 
مشــت آهنین اراده یک ملت بود که با 
تدبیر و فرماندهی ولی فقیه زمان حضرت 
امــام خمینی)ره( به دســت رزمندگان 
اسالم بر پیکر استکبار فرود آمد. وی یادآور شد: فتح خرمشهر نماد وحدت ملی و 
نقطه عطفی در تاریخ ایران اسالمی بود که با مدد الهی و فداکاری زنان و مردان 
قهرمان این مرز و بوم به پیروزی رسید. بدون شک حماسه فتح خرمشهر به عنوان 
یک حماسه تاریخی و بی بدیل از مقاومت مردم ایران در اذهان ملت ها، دولت ها و 
مستکبران باقی خواهد ماند. فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا)ص( عنوان کرد: 
اگر امروز آمریکای جنایتکار و حامیان غربی و منطقه ای آن جرئت حمله رودررو و 
نظامی علیه کشورمان را ندارند، به سبب روحیه مقاومت و ایثارگری مردم و جوانان 
اســت. به دلیل ترس و دلهره از رویارویی اســت که از راه های مختلف اقتصادی، 
سیاسی و فرهنگی سعی در شکست اراده ملت ایران اسالمی دارند که به توفیق 
و نصرت الهی و به فرماندهی ولی امر مســلمین و فرمانده معظم کل قوا حضرت 
آیت اهلل خامنه ای در گام دوم انقالب موفق خواهیم شــد و دشــمن نیز همانند 

گذشته مذبوحانه شکست خواهد خورد.

سخنگوی شورای نگهبان  :
اختیارات رئیس جمهور در دوره جدید بیشتر شده است

مهر: عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در 
توییتر درباره اختیارات رئیس جمهور طبق قانون اساسی نوشت: »رؤسای جمهور 
ادوار مختلف، طبق قانون اساســی اختیارات وسیعی داشته اند و در این دوره نیز 
اختیارات بیشتری متناسب با شرایط کشور تفویض شده است. آیا از ظرفیت این 

اختیارات گسترده برای حل مشکالت استفاده شده است؟«.

اسرائیل و عربستان پشت 
پرده فشار آمریکا به ایران 

بیش از یک ســال از خروج یکجانبه ایاالت 
متحده از توافق برنامه جامع اقدام مشــترک 
)برجام( می گذرد؛ توافقی که حاصل مذاکرات  
ایران و 6 کشورِ آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، 
انگلیس و آلمان از سال 200۹ تا 201۵ بود. 
از زمان به تصویب رســیدن این توافق و آغاز 
ریاست جمهوری دونالد ترامپ، ایاالت متحده 
نه فقط دیگر برجام را به رســمیت نشناخته 
اســت، بلکه عالوه بربازگرداندن تحریم های 
گذشــته، تحریم های جدید را در قالب فشار 
اقتصادی مضاعف بر ایــران تحمیل و دیگر 
شرکای این توافق را هم وادار کرده تا تعامالت 
خود را با ایران کاهــش دهند. تحریم   های 
جدید و فشار بیش از پیش آمریکا بر ایران در 
حالی اتفاق می افتد که به گواه بازرسان آژانس 
بین المللی انرژی اتمی و بر اساس بیانیه های 
صادرشده از سوی آژانس، ایران همچنان به 
توافق هسته ای)برجام( پایبند است. درواقع 
هیچ بهانه ای از ســوی آمریــکا برای تحریم 
مجدد و فشار آوردن بر ایران عادالنه، منطقی 
و قابل قبول نیســت؛ مســئله ای که دیگر 
شــرکای حاضر در توافق هســته ای با ایران 
بارها به صورت شفاهی آن را اعالم کرده اند، 
هرچنــد از اقدام عملی بــرای نجات این به 
اصطالح توافق تاریخی سرباز می زنند. در این 
بین جدا از مسئله بدقولی همیشگی مقامات 
آمریــکا به تعهــدات بین المللی، تصمیمات 
دونالــد ترامــپ در قبال ایران نشــان داده 
اســت که وی تا چه اندازه تحت تأثیر نفوذ 
روزافزون البی صهیونیست قرار دارد و خروج 
از برجام که وی از زمــان ورود در انتخابات 
ریاســت جمهوری نویدش را می داد، تحت 
تأثیر نفوذ روزافزون صهیونیســت ها صورت 
گرفت. از زمان شــکل گیری انقالب اسالمی 
ایــران در ســال 13۵۷ و روی کار آمــدن 
حکومتی که  حق حاکمیت مردم فلسطین 
را بر سرزمین هایشان به رسمیت می شناخت 
و حمایت خود را از آرمان فلســطین همواره 
بــا صــدای بلند اعــالم کرده اســت، رژیم 
صهیونیســتی تالش خود را برای ضربه زدن 
به جمهوری اســالمی آغاز کرد. در واقع این 
رژیم منحوس که در اندیشه تبدیل شدن به 
یک قدرت هژمونیک در آســیای غربی بود، 
جمهوری اســالمی ایران را به عنوان چالش 
بزرگی برای رســیدن به این هدف می دید. 
در این میان، ایران با پشــتوانه ثروت ناشی 
از نفــت و گاز و گره زدن این ثروت با دانش 
علمی جوانان ایرانی تقویت شــده و با توجه 
به اســتقامت پرشــور مردمش بر حاکمیت 
ملت تأکید کرد؛ حاکمیتــی که برگرفته از 
تجربه تاریخی و برآمده از وابســتگی به یک 
هویت معنوی بود. عالوه بر این ایران همواره 
با حمایت حزب اهلل لبنان صهیونیســت ها را 
ازدســت یافتن به اهدافش در جنوب لبنان 
بازداشــته است و از ســویی دیگر به عنوان 
مدافع واقعی مردم ســوریه، نقش مهمی در 
مبارزه با بحران ایجاد شــده توسط غرب  در 
این کشــور ایفا کرده است. البته احتماالً در 
بازه زمانی کنونی  دالیل مهم دیگری نیز برای 
این دســت و پازدن های رژیم صهیونیستی 
جهت ترغیب و تشویق کردن تندروها در کاخ 
سفید برای تجاوز نظامی به ایران وجود دارد. 
مهم ترین دلیلی کــه می توان تحوالت اخیر 
در خاورمیانه را به آن منتسب دانست، اعالم 
توافق ساختگی به اصطالح معامله قرن است؛ 
توافقی که آمریکا و رژیم صهیونیستی از آن 
تحت عنوان تالشــی همه جانبه برای حل 
منازعات طوالنی بین اسرائیل و فلسطین یاد 
می کنند. »معامله قرن« بر اساس آنچه تاکنون 
در مورد آن منتشر شــده است، برای مردم 
فلسطین ناعادالنه خواهد بود و انتظار می رود 
مردم فلسطین و بسیاری از مردم خاورمیانه 
با آن مخالفت کنند؛ چرا که توافق ساختگی 
معامله قرن برای مردم فلسطین یک آپارتاید 
دائمی را به ارمغان خواهد آورد. در این بین، 
قابل پیش بینی خواهد بود که ایران و متحدان 
منطقه ای و راهبردی اش نیز مخالفت خود را 
با این توافق اعالم خواهند داشت و این دقیقاً 
همان دلیل اســت که چرا ایــن روزها ایران 
آمــاج حمالت و لفاظی های ســران آمریکا، 
رژیم صهیونیستی و عربستان شده است. در 
واقع حمــالت آمریکا به ایران فقط به خاطر 
حمایت از صهیونیسم و اسرائیل نیست، بلکه 
تضعیــف ایران در دســتور کار یکی دیگر از 
متحدان نزدیک ترامپ در منطقه قرار دارد. 
حکام سعودی نیز انقالب 13۵۷ ایران را یک 
تهدید مرگبار برای موقعیت خود می بینند؛ 
انقالبی که با ســرنگون کردن یک پادشاهی 
فئودالی تحت سلطه آمریکا و با الهام گرفتن 
از دیدگاه اسالم که ریشه در کرامت انسانی و 
عدالت اجتماعی دارد به ثمر نشست. باافزایش 
نفوذ جمهوری اســالمی ایران در منطقه و با 
ســرنگون شــدن حکومت صدام حســین، 
سران ســعودی که هژمونی منطقه ای ایران 
را تنهــا خطر موجود برای زیاده خواهی های 
خود می دیدند، تالش برای فشــار آوردن به 
آمریکا برای کاستن از قدرت و نفوذ منطقه ای 
ایران را آغاز کردند. البته خاندان آل ســعود 
بخوبی می دانند که نفــوذ منطقه ای ایران، 
نه فقط ناشــی از پایداری رهبــران و مردم 
این کشــور، بلکه نشــأت گرفته از نابخردی 
آن هــا و حکام آمریکایی آن ها هم هســت.
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نظر ما این است که  
رهبری وارد  کار 
اجرایی نشود، مگر 
جایی که به حرکت 
کل انقالب ضربه 
می زند

بــــــــرش

رئیس قوه قضائیه:
خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه ها می دانیم

میزان: حجت االسالم والمسلمین رئیسی، 
رئیس قوه قضائیه سه شنبه شب نشستی با 
مسئوالن و اصحاب رسانه برگزار کرد. وی در 
این دیدار با بیان اینکه ما در دستگاه قضایی 
خود را موظف به حمایت از آزادی رسانه ها و 
مطبوعات می دانیم و معتقدیم که این آزادی 
به نفع مردم و کشــور است. بیان انتقادات از 
جانب رسانه ها حتماً می تواند به رفع اشکاالت 
و نواقص در نظام اداری ما کمک کند. گفت: 
در ارتباط با نکته ای که دوستان اشاره کردند، 
یک وقت موضوع حق شــخصی فرد است و 
یک وقت حق فرد دیگری اســت و یک وقت 
هم حق کل نظام است. شما دیگر سیره ما را 
دیده اید که در قضایا ما چگونه عمل کردیم. 
ما نســبت به حق شــخصی راحت گذشت 
می کنیم؛ اما نسبت به حق نظام نمی توانیم 
گذشــت کنیم. حق نظــام و حق مربوط به 
نظام را نمی توان گذشت کرد. نسبت به حق 

شخصی، عفو در قضایا بهتر است و حتماً در 
این قضیه که یک شاکی خصوصی پیدا شده، 
تشویق می کنیم اگر گذشت کند بهتر است 
و یکی از کار های دادگاه ها این اســت که تا 
می توانند با صلح و سازش قضیه را حل کنند. 
ما از این فضا بسیار استقبال می کنیم. این فضا 
را گسترش دهید تا پرونده های ما کمتر شود 
و بگذارید مسائل درون اصناف مختلف مربوط 
به دو روستا، دو شهر،  یک منطقه با منطقه 
دیگر، دو محله، مســائل زناشویی، طلبکار و 

بدهکار، بازار و بازاری حل شود. 

خبر

نوام  چامسکی: 
جرم ایران، مقاومت موفق در برابر آمریکاست

و  نظریه پرداز  چامســکی«  »نــوام  فارس: 
اندیشــمند مطرح آمریکایی در یادداشتی 
 »INthesetimes« در نشــریه آمریکایی
به اقدامــات تحریک آمیز اخیر واشــنگتن 
علیــه ایران اشــاره و تصریح کــرد که از 
انقالب 13۵۷ تاکنون، جرم ایران مقاومت 
موفقیت آمیز در مقابل آمریکا بوده اســت. 
بر اســاس گفته این نظریه پرداز آمریکایی، 
در زمــان حکومت آخرین پادشــاه ایران و 
زمانی که ایــران در مقابل آمریکا مقاومت 
نمی کرد، ایران به همراه عربســتان و رژیم 
صهیونیســتی به یکی از ستون های آمریکا 
برای کنترل غرب آســیا تبدیل شده بود. 
طبق ایــن گزارش، آمریــکا پس از جنگ 
جهانی دوم که جایگاه هژمون جهانی را به 
دســت آورد، کنترل راهبردی منطقه مهم 
غرب آسیا را که دارای ذخایر نفتی گسترده 
و سهل الوصول است، در مرکز سیاست های 

خــود قرار داده اســت. چامســکی درباره 
رویکردهای متناقض آمریــکا توضیح داد: 
قابل توجه است که در زمان حکومت شاه در 
ایران، نگرانی اندکی درباره قصد ایران برای 
توسعه سالح های هسته ای داشت. وی ادامه 
داد که شــاه ایران به وضوح به خبرنگاران 
خارجی گفته بــود که ایران »قطعاً و زودتر 
از آنچه که گمان می شــود«، ســالح های 
هســته ای تولید می کند و رئیس سازمان 
انــرژی اتمی ایــران اطمینان داشــت که 
پادشاه ایران قصد ساخت بمب اتم را دارد.

خبر

قصدمان جنگ با ایران نبود

سیاست خارجی

سیاست: روز گذشته مایک  پمپئو، پاتریک شاناهان و جوزف 
دانفــورد، به  ترتیب وزیران امور خارجی، دفاع و رئیس  ســتاد 
مشترک  ارتش آمریکا در نشست های جداگانه ای با دو مجلس  
سنا و نمایندگان این کشور شرکت کردند تا ادعای تهدیدهای 

اخیر ایران علیه منافع  آمریکا در خاورمیانه را روشن  کنند.
خالصــه اظهارات این مقامــات آمریکایی ایــن بود تحرکات 
نظامی که آمریکا انجام داده موجب شــده ایران از تهدیدها و 
تصمیم هایش عقب نشینی کند و این کارهای آمریکا برای جنگ 

نبوده است.
»پاتریک شــاناهان« وزیــر دفاع موقت آمریکا پس از جلســه 

توضیحی، بار دیگر تأکید کرد کشــورش قصد جنگ با ایران 
ندارد. شاناهان مدعی شد دولت آمریکا در سوم ماه می اطالعات 
»موثقی« دربــاره »تهدیدهایی« دریافت کرده که از جانب ایران 
علیه نیروها و منافع آمریکایی در منطقه خاورمیانه وجود داشته 
است. وزیر دفاع موقت آمریکا مدعی شد دولت ترامپ توانسته 
با تغییر در وضعیت اســتقرار تجهیزات نظامی تهدید حمله به 

نیروهای آمریکایی را مهار کند.
وی در ادامه تصریح کرد: بیشترین تمرکز ما در حال حاضر روی 
جلوگیری از خطای محاسباتی ایران است. نمی خواهیم تنش  ها 
تشدید شوند. اقدامات ما برای مهار ]تهدیدها[ است نه جنگ. 

هدف ما رفتن به جنگ نیست. هدفمان محافظت از منافعمان 
در خاورمیانه و پرداختن به مأموریت هایی است که برای انجام 
آن ها در آنجا حضور داریم. اعضای کنگره آمریکا پس از شرکت 
در جلسه توضیحی با مقام های دولت ترامپ گفته اند کاخ سفید 

قصد درگیری نظامی با ایران ندارد. 

 واکنش نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه
با این حال اغلــب نمایندگان دموکرات پس  از این نشســت 
محرمانه، مقام های دولتی را به درشت نمایی درباره تهدیدهای 
ایران متهم کرده اند. به  قول واکین  کاسترو، نماینده  دموکرات 
آمریکا عمداً توی روی ایران بُراق شــده تا ایران به او مشــت 
بزند و بعد آمریکا به ایران حمله کند. نمایندگان و سناتورهای 
جمهوریخواه ولــی اطالعات دریافتی از ایــن مقام ها را دقیق 
دانســته اند و حتی لیندزی گراهام گفته روشن  است حمله به 
نفت کش ها در امارات و لوله  نفتی عربســتان کار ایران بوده و 

رفتن ناو لینکلن به خلیج، ایران را عقب راند.
طبق گزارش رویترز، »الیوت انگل« رئیس کمیته امور خارجی 
مجلس نمایندگان آمریکا پس از این جلســه محرمانه گفت: 
»آن هــا )مقام های دولت ترامپ( لحنشــان را نرم کرده اند«. به 
گزارش فارس »مایک مک کاول« عضو ارشد حزب جمهوریخواه 
در کمیتــه امور خارجــی مجلس نماینــدگان آمریکا هم در 
جمع خبرنگاران گفــت: »هیچ قصدی برای رفتن به جنگ در 
خاورمیانه وجود ندارد. این، یک عملیات مهار برای متوقف کردن 
ستیزه جویی و تنش آفرینی ایران اســت«. »روبن گالگو« عضو 
دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم 
گفت: »از نظر من اطالعاتی به ما داده نشد که روشن کند چرا 

ما باید وارد صحبت از جنگ با ایران شویم؟«

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

سیاست داخلیدولت مجلسقوه قضائیه
دفتر آیت اهلل مکارم:واعظی: فالحت پیشه:  سخنگوی قوه قضائیه اعالم کرد

»بن علوی« برای میانجی گری 
نیامده بود

دفتر  رئیس  واعظــی،  آرش خلیل خانه: 
رئیــس جمهور دربــاره رایزنی هــای وزیر 
خارجه عمان با ظریف  در سفر غیر منتظره 
به تهران و اینکه وی حامل پیامی در رابطه 
با میانجی گری بین ایران و آمریکا در مورد 
تنش های اخیر بوده اســت؟ به خبرنگار ما 
گفت: در مذاکرات وزیر خارجه عمان هیچ 
بحثی دربــاره میانجی گری نبــود و دیدار 
ایشان در مورد مســائل دوجانبه و منطقه 
صورت گرفت که آقای ظریف گزارش آن را 

در جلسه هیئت دولت ارائه دادند.

 شایعه تجارت شکر 
کذب است

مکارم  آیــت اهلل  دفتــر حضرت  فارس: 
شیرازی با انتشــار اطالعیه ای، بار دیگر 
نســبت به تکرار یک شــایعه درباره این 
مرجع تقلید پاســخ داد. در این اطالعیه 
با اشــاره به ادعای مضحک مدتی پیش 
وزیر امور خارجه آمریکا در مورد دســت 
داشتن آیت اهلل مکارم شیرازی در تجارت 
شکر و کسب منافع مالی از این راه آمده 
است: این سخنان کذب محض است، نه 
یک سهم از کارخانه ای در اختیار آیت اهلل 
مکارم شیرازی است و نه یک گرم شکر.

محل اجرای حکم شالق 
متهمان بانک سرمایه

فارس: غالمحســین اسماعیلی در رابطه با 
مــکان اجرای حکم شــالق متهمان بانک 
ســرمایه گفت: صدور حکم شالق در انظار 
عمومی بــه معنای اجــرای آن در خیابان 
نیست، بلکه ممکن اســت حکم در زندان 
و یا دادســرا با حضور مرتبطان پرونده اجرا 
شــود. گفتنی است؛ هدایتی )متهم پرونده 
بانک سرمایه(، پرویز کاظمی)وزیر سابق(، 
علی بخشایش و محمد رضاتوسلی )مدیران 
عامل بانک سرمایه( به 20 سال حبس و ۷4 
ضربه شالق در انظار عمومی محکوم شدند.

وارد هیچ گونه جنگ نیابتی 
با آمریکا نخواهیم شد

انتخاب: رئیس کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس درباره احتمال وارد 
شــدن ایران به یک جنگ نیابتی با آمریکا 
گفــت: هیچ گروهی نمی تواند اعالم کند از 
جانب ایران وارد »جنگ نیابتی« شده است. 
حشمت اهلل فالحت پیشــه افزود: عدم آغاز 
جنگ، سیاســت جمهوری اسالمی ایران 
است؛ بنابراین در هرجایی هر اقدامی صورت 
گیرد، حتماً جزو سیاســت ما نیســت، اما 
آن چیزی که مسئوالن ما باید دغدغه داشته 

باشند، مدیریت تنش هاست.

جلسه محرمانه مقامات دولت ترامپ با نمایندگان آمریکا
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 شــرح حکمت های نهج البالغه توســط اســتاد نظافت در حرم مطهر رضوی     آســتان: اداره علوم قرآنی آســتان قدس رضوی سلســله نشســت هایی با عنوان »در سایه ســار نهج البالغه« با حضور
 حجت االسالم والمسلمین محمدجواد نظافت در حرم مطهر رضوی برگزار می کند. در این نشست ها که بخشی از حکمت های نهج البالغه امام علی)ع( تبیین و بررسی می شود، تا سیزدهم خرداد روزهای زوج ساعت 14:30 

در محل دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی برگزار خواهد شد.  عالقه مندان می توانند برای ثبت نام از ساعت 8 صبح تا 19 به اتاق 16 دارالقرآن الکریم حرم مطهر رضوی مراجعه کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  افتتاح دفتر امور کنسولی 
دانشگاه بین المللی امام رضاj در مشهد  

در  تســهیل  منظور  بــه  قدس: 
شرایط جذب دانشجویان خارجی، 
دفتر امور کنسولی شعبه دانشگاه 
بین المللی امام رضا)ع( در مشهد 
بــا حضــور دکتــر عبدالحمیــد 
علیزاده؛ مدیرکل امور دانشجویان 
غیرایرانی وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری، محمد عالیی؛ رئیس اداره 

کنســولی دانشجویان غیرایرانی وزارت علوم و دکتر مرتضی رجوعی؛ رئیس 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( افتتاح شد. 

رئیس دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( در این مراســم هدف از افتتاح این 
دفتر را تســهیل در روند امور اجرایی تمامی مسائل مربوط به امور کنسولی 
دانشجویان غیرایرانی از جمله؛ صدور ویزای تحصیلی، صدور مجوز ثبت نام، 
صدور اقامت، تمدید اقامت، خروج و مراجعت و ســایر موارد مرتبط از سوی 

سازمان دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری عنوان کرد.
دکتــر رجوعی با اشــاره به تحصیل حــدود 500 دانشــجوی غیرایرانی از 
ملیت های مختلف در این دانشــگاه گفت: دانشــگاه بین المللی امام رضا)ع( 
تنها دانشــگاه غیردولتی در ایران اســت که مجوز ایجاد دفتر امور کنسولی 

را در کشور دارد.
وی خاطرنشــان کرد: با افتتاح دفتر امور کنسولی دانشجویان غیرایرانی در 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( تالش داریم ضمن تسهیل در شرایط جذب 
دانشجویان خارجی، در رفع مشکالت و امور این دسته از دانشجویان که در 

کشورمان میهمان هستند، اقدامات الزم را انجام دهیم. 

 سوم خرداد؛ تجمع گسترده بسیجیان 
آستان قدس رضوی در حرم مطهر 

آستان: همزمان با سی  و هفتمین 
سالگرد آزادسازی خرمشهر، بیش از 
1000 نیروی بسیجی از 18 پایگاه 
تابعه حوزه مقاومت بســیج ادارات 
آستان قدس رضوی در بارگاه مطهر 
امام هشتم)ع( اجتماع خواهند کرد.

ســاعت  صبحگاهی  مراســم  این 
10:30 بــا قرائت قــرآن و صلوات 

خاصه حضرت، اجرای سرود و ایراد سخنرانی همراه خواهد بود، سپس بسیجیان 
ادارات آســتان قدس رضوی با آرایش منظم به ســمت حرم مطهر امام رضا)ع( 

حرکت کرده تا به صفوف نماز جمعه بپیوندند.

»رسم دعبل«؛ این بار در نمایشگاه بین المللی قرآن 
آستان: مراســم شعرخوانی کریم 
اهل بیــت)ع( با حضور شــاعران 
برجسته و عالقه مندان شعر آیینی 
در قالــب برنامــه »رســم دعبل« 
شامگاه 31 اردیبهشت سال جاری 
در غرفــه این آســتان مقدس در 
نمایشــگاه بین المللی قرآن کریم 
واقع در مصــالی امام خمینی)ره( 

پایتخت برپا شــد. »رسم دعبل« به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی برگزار شد. 

در این محفل ادبی، استادان و شاعران نامداری از تهران، شیراز و مشهد مانند علیرضا 
قزوه، مصطفی محدثی خراســانی، عبدالحمید رحمانیان، سیدحبیب حبیب پور، 
محمد مهدی عبداللهی، راضیه رجایی، نغمه مستشار نظامی، سعیده حسین جانی، 
فاطمه نانی زاد، افســانه غیاثوند، سمانه رحیمی، بهاره صدرزاده و محدثه خاک زاد 

سروده های خود را در مدح و منقبت امام حسن مجتبی و امام رضا)ع( خواندند.
برگزاری این برنامه با اجرای رضا اسماعیلی یکی دیگر از شاعران نامی کشور 
و همچنین با حضور پرویز ســروری، مســئول دفتر نمایندگی آستان قدس 

رضوی در تهران صورت گرفت.
این ویژه برنامه با همکاری کانون خادمیاری شعر و ادب رضوی تهران، انجمن ادبی 

رضوی تهران و دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی در این استان برپا شد.

 ساخت 4 هکتار باغ گل محمدی 
در شرکت کشت  و صنعت اسفراین

آستان: مدیرعامل شرکت کشت و 
صنعت اسفراین از ساخت 4 هکتار 
باغ گل محمدی توسط این شرکت 

خبر داد.
حمیــد برکی گفت: ســاخت باغ 
گل محمــدی با رویکرد اســتفاده 
بهینــه از منابع آبی با توجه به نیاز 
آبی کمتر این محصول و همچنین 

استفاده از محصول تولیدی در صنایع تبدیلی مانند گالب گیری و تولید اسانس 
انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: این باغ در اراضی شــرکت در 40 کیلومتری شهرســتان اسفراین 
ساخته شده است.

برکی اعتبار این پروژه را حدود 60 میلیون تومان عنوان کرد و افزود: تمامی این 
مبلغ از منابع داخلی شرکت تأمین شده است.

 200 هکتار از اراضی مزرعه نمونه 
به سامانه نوین آبیاری مجهز می شود

آســتان: مدیر کشــت و صنعت 
مزرعه نمونه آســتان قدس رضوی 
گفت: در ســال جاری 200 هکتار 
از اراضی مزرعه نمونه به سامانه های 

نوین آبیاری مجهز می شود.
علی اورعی زارع با اشــاره به اهداف 
اجرای این طــرح گفت: طرح های 
مربوط به اجرای سامانه های نوین 

آبیاری با رویکرد افزایش بهره وری آب و افزایش تولید هر ســاله در دســتور کار 
این مؤسسه قرار دارد.

وی تأکید کرد: مؤسسه کشت و صنعت مزرعه نمونه به عنوان یکی از مجموعه های 
پیشرو در حوزه اجرای سامانه های جدید آبیاری نه تنها در آستان قدس رضوی 
بلکه در کشور در تالش است با توجه به بحران کمبود آب حاکم بر کشور گام های 
ارزشمندی در راستای توسعه بیش از پیش سامانه های آبیاری نوین اعم از تحت 

فشار، کم فشار و زیرسطحی بردارد.

خـــبر

رونق تولید

 قدس/ مروج کاشانی  بارگاه مطهر امام هشتم)ع( 
آماده برگزاری مراسم شب های قدر است. 

معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آســتان قدس 
رضوی گفت: همه ســاله و در آســتانه فرا رسیدن 
شــب های قدر، بارگاه مطهر رضوی ملجأ و مقصد 
بسیاری از زائران و مجاوران این آستان ملکوتی برای 
حضور داشتن در شب های احیا و قدر بوده تا در کنار 
مضجع شــریف امام هشتم)ع( از فیوضات و برکات 

این شب های سرنوشت ساز بهره مند شوند.
مهندس سیدخلیل منبتی در گفت  وگو با خبرنگار 
قــدس ادامــه داد: به همیــن منظور بر اســاس 
هماهنگی های به عمل آمده مجموعه مدیریت ها، 
اداره ها، واحدها و بخش های مختلف حوزه معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائرین در کنار سایر حوزه های 
فعــال در مجموعه حرم مطهر امــام رضا)ع( آماده 
استقبال از زائران و مجاوران و ارائه خدمات مطلوب 

جهت برگزاری مراسم شب های قدر هستند.

  تأمین کتب ادعیه 
و مفروش کردن اماکن متبرکه

مهنــدس منبتــی به تأمیــن کتب ادعیــه ویژه 
شب های قدر اشــاره کرد و گفت: 40 جایگاه ویژه 
توزیع کتب ادعیه شــب های احیا در تمامی اماکن 
متبرکه شــامل رواق ها، صحن ها، بست ها و حریم 
رضوی به تعداد 600 هزار جلد در هر سه شب قدر 
آماده خدمات رسانی به زائران و مجاوران بارگاه مطهر 

رضوی است.
این مقام مسئول اظهار داشت: بیش از 10 هزار نفر 
از خدمه )خدام، کفشــداران، دربانان و فراشــان( و 
خادمیاران رضوی و کارکنان مجموعه اماکن متبرکه 
و امور زائرین در این شب ها آماده خدمت رسانی بوده 
و از ساعت 19 تا نیم ســاعت پس از پایان مراسم 
مطابق برنامه ریزی انجام شــده به خدمت رســانی 

مطلوب به میهمانان امام هشتم)ع( می پردازند.
وی بــه تأمیــن بطری هــای آب مورد اســتفاده 
شرکت کنندگان در مراسم شــب های قدر در این 
آستان مقدس هم اشــاره کرد و گفت: حدود یک 
میلیون و 200 هزار بطری آب یک نفره در مبادی 

ورودی حرم مطهر رضوی و هنگام تشــرف زائران 
و مجاوران به آنان تقدیم می شــود، ضمن اینکه در 
تمامی رواق های مبارکه حرم مقدس امام هشتم)ع( 
تأمین آب از طریق کلمن های ویژه در دســتور کار 
قــرار دارد و در صحن هــای مقدس هــم از طریق 
ســقاخانه ها و آبخوری های موجود، آب شرب مورد 

نیاز زائران و مجاوران تأمین خواهد شد.
مهندس منبتی افزود: از شب هجدهم ماه مبارک 
رمضان این بارگاه مقدس آماده استقبال و پذیرش 
زائران و مجاوران گرامی برای شــرکت در مراســم 
شب های احیا بوده و به همین منظور بیش از 400 
هزار مترمربع از اماکن اشاره شده در این شب ها برای 
رفاه حال و بهره مندی زائران از فضای ملکوتی حرم 

مطهر امام رضا)ع( مفروش می شود.

  زائران نگران باران نباشند
معاون اماکن متبرکه و امور زائرین آســتان قدس 
رضوی همچنین یادآور شــد: در صورت نامساعد 
بودن شرایط جوی و بارش باران، آمادگی کامل برای 
اســتقرار و پذیرش زائران در قسمت پارکینگ های 
حرم مطهر قســمت زیرگذر در شرایط اضطراری 

فراهم شده است.
وی ادامه داد: در جهت بهتر برگزار شــدن مراسم 
شــب های قدر، تمام مســیرهای تــردد زائران در 
ورودی هــا، صحن ها و رواق های حرم مطهر رضوی 
با استقرار نیروهای خدمت رسان و پهن کردن فرش 
ویژه تردد، مشــخص شــده و این مسیرها مطابق 

برنامه ریزی انجام شده باز نگه داشته خواهند شد.
این مقام مسئول همچنین در زمینه تردد زائران و 

مجاوران در مسیر خیابان های منتهی به حرم مطهر 
رضوی اظهار داشــت: مطابق هماهنگی انجام شده 
حدود 100 دســتگاه خودرو عمومی ون در مسیر 
خیابان های منتهی به حرم مطهر جهت انتقال زائران 
محترم از نقاطی که امکان تردد خودروهای شخصی 
به سمت حرم منور رضوی مقدور نیست و برعکس 

پیش بینی شده است.

  زائران به این موارد توجه کنند 
مهنــدس منبتــی از زائران خواســت با هدف 
برگزاری هر چه بهتر مراســم شب های قدر، با 
رعایت توصیه های ذیل با خادمان و خدمتگزاران 

حرم مطهر رضوی همکاری و همیاری نمایند.
 زائران لطفاً در مکان های تعیین شده توسط 

خدمه استقرار پیدا کنند. 
 خانواده ها لطفاً در مکان های پیش بینی شده 
مستقر شوند تا در پایان مراسم دچار سرگردانی 

و احیاناً گم کردن افراد خانواده خود نشوند.
 در صورت گم شدن یکی از اعضای خانواده، 
زائران با حفظ خونسردی و با راهنمایی خادمان 
و خدمتگزاران حرم مطهر به نزدیک ترین دفتر 

افراد پیدا شده مراجعه نمایند.
 زائران در صورت مفقود شــدن اشیا و لوازم 
خود به نزدیک ترین دفتر امانات نقدی و اشیای 
پیدا شــده در رواق ها، صحن هــا و در مبادی 

ورودی مراجعه کنند. 
 زائران مراقبت از کودکان، ســالخوردگان و 

افراد خاص)بیماران و...( را جدی بگیرند.
 در پایان مراســم شــب های قدر، با هدف 
حفظ حرمت بــارگاه مطهر رضــوی و حفظ 
قداســت کالم اهلل، زائران در قــرار دادن کتب 
ادعیه، قرآن، مفاتیح و... در جایگاه های تعیین 

شده همکاری کنند. 
 زائرانــی که به خدمات پزشــکی نیــاز پیدا 
می کنند، ضمن حفظ خونســردی با راهنمایی 
خادمان و خدمتگزاران حرم مطهر به نزدیک ترین 
پایگاه فوریت های پزشکی مستقر در صحن ها و 

رواق های حرم مطهر مراجعه نمایند. 
 امانات و وســایل جادار خود را جهت حفظ 
و نگهداری به دفاتــر امانات در مبادی ورودی 

پیش از تشرف به داخل حرم مطهر بسپارند.
 همــه زائران اعم از بــرادران و خواهران در 
رعایت حجاب اســالمی، پوشش مناسب و نیز 
حفظ شئونات بارگاه مطهر رضوی کوشا باشند. 
 بــرای اســتفاده از صندلــی چرخــدار و 
خودروهــای زائربر جهت افراد خاص)بیماران، 
نیروهای  راهنمایــی  بــا  و...(  ســالخوردگان 
خدمت رســان به محل های مربــوط مراجعه 

نمایند.
 در صورت برخورد با افراد و موارد مشکوک، 
زائران به نزدیک ترین نیروی خدمت رسان)خادم 

یا خادمیار رضوی( اطالع بدهند. 

میلیون ها زائر عاشق در جوار بارگاه قدسی امام هشتمj و در آیین احیا، دست دعا به آسمان دراز می کنند 

حرم مطهر رضوی آماده برگزاری مراسم شب های قدر

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به بیانیه گام دوم:

 رویکرد  انقالبی
 ضامن موفقیت ما است

افزایش 10 درصدی میزان رضایتمندی مراجعان به بیمارستان رضوی 

خبر

خبر

آستان: تولیت آستان قدس رضوی با تبیین بیانیه گام دوم 
انقالب اسالمی، تأکید کرد: هرجا رویکرد انقالبی وجود داشت، 

موفق بودیم. 
حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در اجالس مدیران 
آســتان قدس رضوی که در تاالر والیت حرم مطهر رضوی 
برگزار شــد، با اشــاره به تالش  های صورت گرفته در دوران 
تولیت مرحوم آیت اهلل واعظ طبســی اظهار داشت: ان شاءاهلل 
37 ســال مدیریت قوی، مثال زدنی، بــا اخالص و خدمات 
خالصانه و ماندگار آیت اهلل واعظ طبسی مورد قبول حضرت 

ثامن الحجج)ع( قرار بگیرد.
وی ادامه داد: از تالش ها و زحمات حجت االسالم و المسلمین 
رئیســی که البته دوره تولیت ایشــان کوتاه بود اما کارهای 
ارزشمند، ماندگار و بسیار خوبی انجام دادند، تقدیر و تشکر 
می کنیم.تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه بنای 
ما بر استفاده از تمام ظرفیت های این آستان ملکوتی است، 
گفت: همه با دلگرمی و اتکال به خداوند مشغول به کار باشند؛ 
تا لحظه ای که هســتیم موظفیم کارمــان را به خوبی انجام 

دهیم.

    فرمایشات امام راحل، حکم رهبری 
و بیانیه گام دوم انقالب سند باالدستی آستان قدس 

حجت االســالم و المسلمین مروی با بیان اینکه همه ما باید 
کارمان را با قوت، اعتمــاد به نفس، روحیه باال و در خدمت 
به حضرت رضا)ع( انجام دهیم، گفت: ســند باالدســتی ما 
فرمایشات امام راحل و رهنمودهای نورانی رهبر معظم انقالب 
در دو حکمی که در این چند سال برای تولیت آستان قدس 
رضــوی مرقوم فرمودند و بخصوص بیانیــه گام دوم انقالب 

اسالمی خواهد بود.
وی تأکید کرد: 70 ســال تجربه مدیریتی و مبارزاتی مقام 
معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقالب اســالمی جلوه کرد 
و ایشان وقت بسیار زیادی برای آن صرف کردند، اما آن گونه 
که شایســته این بیانیه بود، اقدامی صورت نگرفت، ولی ما 
در آســتان قدس رضوی با تمام توان به این بیانیه خواهیم 

پرداخت.

    باید میدان را برای نیروهای جوان 
و کادرسازی جوانان آماده کرد

وی در ادامه با اشــاره به نقش جوانــان در پیروزی انقالب، 
خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی با جوانان آغاز شد و مدیریت 
انقالب هم با همین جوانان بود، پس امروز جوانگرایی موضوع 
جدیدی نیســت، بلکه رهبر معظم انقالب آن را احیا کردند، 
باید میدان را برای نیروهای جوان و کادرسازی جوانان آماده 
کرد.تولیت آســتان قدس رضوی تأکید کرد: این موضوع به 
معنای بی توجهی به پیشکســوتان و صاحبان تجربه نیست، 
آن ها سرمایه های این نظام هستند و باید با تکریم و تجلیل 
از آن ها استفاده شود.وی با بیان اینکه استفاده و بهره گیری 
از تجربیات دیگران وظیفه ماســت، ادامه داد: پیشرفت هر 
جامعه ای این است که تجربیات نسل قبل به نسل بعد منتقل 
شود تا جامعه رشد کند؛ این یک زنجیره متصل به هم است و 

اگر آن را از هم جدا کنیم، عقبگرد خواهیم کرد.

    هرجا رویکرد انقالبی وجود داشت، موفق بودیم
تولیت آستان قدس رضوی خاطرنشان کرد: در این 40 سال 
عمر انقالب اسالمی در برابر تمام فشارها چون رویکرد انقالبی 
داشــتیم پیروز شدیم، هرجا رویکرد انقالبی وجود داشت ما 
موفق بودیم و هرجا از این رویکرد عبور کردیم زمینگیر شدیم.

وی تصریح کرد: هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ با کل دنیا 
بود، اما جوانگرایی و رویکرد انقالبی ما را پیروز کرد، در 200 
سال اخیر غیر از انقالب اسالمی، هرگاه در این کشور جنگ 
شده، ما عقبگرد کردیم و بخشــی از خاک خود را از دست 
دادیم اما در جنگ هشت ساله حتی یک وجب از این خاک 
را از دست ندادیم، جنگی که فقط با یک کشور نبود، بلکه کل 
جهان در مقابل ما قرار گرفت. حجت االسالم والمسلمین مروی 
با تأکید بر اینکه در مســائل علمی، نظامی و هسته ای چون 
رویکرد انقالبی داشتیم، پیشرفت کردیم، گفت: نزدیک کردن 
آرمان ها با واقعیت ها، عملکرد مبتنــی بر دغدغه و نگاه »ما 
می توانیم« نشانگر رویکرد انقالبی است.تولیت آستان قدس 
رضــوی گفت: عملکرد جهــادی، تخصص گرایی و مدیریت 
کارآمد از دیگر موضوعاتی است که در بیانیه گام دوم انقالب 

مطرح شــده است که باید مورد توجه همه ما قرار گیرد.وی 
تصریح کرد: مدیریت کارآمد، مدیریتی اســت که بر مبنای 
علم، دانش و تخصص، احساس مسئولیت و ایمان قوی باشد، 
اگر ایمان وجود نداشته باشد، هرچقدر هم در مسائل گوناگون 
رشد کنیم، نشان دهنده کارآمدی نظام نیست؛ برای کارآمدی 

نظام باید تخصص در کنار ایمان باشد.

    همه باید خودمان را 
مخاطب رهنمودهای رهبر معظم انقالب بدانیم

حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه ما در آستان 
قــدس رضوی، وزارت علوم، ارشــاد، کشــاورزی، بازرگانی، 
کمیته امداد و... نیستیم اما کار همه آن ها را انجام می دهیم، 
گفت: امســال از طرف رهبر معظم انقالب، سال رونق تولید 
نام گذاری شــده است و ما باید تصور کنیم هیچ مرکز تولید 
و کارخانه ای وجــود ندارد، خودمان را مخاطب رهنمودهای 
ایشان بدانیم و نگوییم دیگران باید این بیانات را انجام بدهند 

و ما نباید کاری انجام دهیم.
وی افزود: از همه می خواهیم برای تحقق شــعار سال طرح 
ارائه کنند، ما باید تا پایان ســال بــرای تحقق این فرمایش 
رهبری گزارشــی مورد قبول ارائه کنیم.تولیت آستان قدس 
رضوی تأکید کرد: باید امام رضا)ع( را در لحظه لحظه نیات، 
ایده پردازی و اجرای برنامه ها حاضر و ناظر ببینیم.وی با تأکید 
بر اینکه باید از هرگونه شتابزدگی در کارها پرهیز شود، گفت: 
ما کار با عجله انجام نمی دهیم و همه فعالیت ها باید با تأمل 
انجام شود، نباید بگذاریم زمان براحتی از دست برود؛ زمان را 

فدای کیفیت و کیفیت را فدای زمان نمی کنیم.

    آستان قدس رضوی 
باید الگوی بخش های مختلف کشور باشد

حجت االســالم و المســلمین مروی افزود: از ارائه آمارهای 
غیرواقعی، مبهم و دوپهلو اجتناب کنید؛ گزارش هایی که ارائه 
می کنیم باید شفاف و روشن باشد.وی با بیان اینکه مردم باید 
از آستان قدس رضوی شفافیت، صداقت و پاکیزگی ببینند، 
دستگاه در محضر حضرت رضا)ع( باید در همه عرصه ها برای 
بقیه بخش های کشور الگو باشد، تأکید کرد: گزارش هایی که 
از طرف مدیران آســتان ارائه می شود باید همراه با مبانی آن 
گزارش اعالم شود.وی با بیان اینکه از مسامحه کاری، عافیت 
طلبی و بی تفاوتی پرهیز کنید، همه باید برای دستگاه متعلق 
به حضرت رضا)ع( دلسوز باشیم، ادامه داد: نسبت به کارتان 
احساس مسئولیت داشته باشید، باید کاری کنیم که سال ها 
بعد از ما به نیکی یاد کنند.وی خاطرنشان کرد: همه برنامه ها 
باید پیوست علمی و هنری داشته باشد، رهبر معظم انقالب بر 

فضای هنری و معماری حرم مطهر تأکید داشتند.

    سند چشم انداز 20 ساله آستان قدس رضوی 
تدوین می شود

حجت االسالم والمســلمین مروی با بیان اینکه مجموعه های 
مختلف آســتان قدس رضوی جزیره جدا نیستند، گفت: باید 
همکاری و هماهنگی بین تمام بخش ها وجود داشته باشند.تولیت 
آستان قدس رضوی در پایان خاطرنشان کرد: برای ایجاد تحول به 
دنبال سند چشم انداز 20 ساله هستیم و تالش می کنیم با توجه 
به موارد ابالغی در حکم رهبر معظم انقالب و بیانیه گام دوم، 
سند 20 ساله ای را با همکاری بخش های مختلف ترسیم کنیم.

آســتان: مدیرعامل بیمارســتان فوق تخصصی رضوی از افزایش 10 درصدی 
رضایتمندی مراجعان به این بیمارستان خبر داد. 

دکتر رضا سعیدی گفت: در این بیمارستان دفتری به نام دفتر بهبود کیفیت وجود 
دارد که ســاالنه دو مرتبه کیفیت خدمات ارائه شده در این بیمارستان را ارزیابی 
می کند.وی ادامه داد: این بررســی پیشــتر توسط یک شرکت به صورت دستی و 

اکنون به صورت الکترونیکی انجام می شود.
دکتر ســعیدی افزود: افراد می توانند وارد سامانه شده و درباره خدمات ارائه شده 

اظهار نظر کنند که نتایج این بررسی ها جمع بندی شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. 
وی افــزود: در ســال جدید، در مجموع حدود 10 درصد در تمام آیتم ها شــاهد 
افزایش میزان رضایتمندی بوده ایم؛ این در حالی است که 30 تا 40 درصد افزایش 
خدمات دهی داشته ایم و ضریب پر بودن تخت های ما نیز افزایش یافته و این کار 
بســیار سختی اســت که هم حجم کار افزایش یابد و هم میزان رضایت افزایش 

داشته باشد.
دکتر  سعیدی در خصوص بهره مندی از آخرین فناوری ها و متدهای روز در درمان 

بیماری ها در این بیمارستان گفت: به جز در یک یا دو مورد درمانی، در سایر موارد 
از جدیدترین فناوری های روز در درمان بیماران استفاده می کنیم.

وی با اشاره به تأکیدات ویژه در بخش توریسم درمانی و گردشگری سالمت گفت: 
خوشبختانه ما موفق شدیم در سال 97 بیش از 10 هزار بیمار خارجی را پذیرش 
کنیم که البته خدماتی که دریافت کرده اند، بیش از این موارد بوده اســت؛ چون 
بعضی در چند نوبت مراجعه کرده اند و این در حالی است که در سال 95 و96 در 

مجموع 9000 مراجعه در بخش گردشگری سالمت داشته ایم.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قــدس رضوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

توضیحات همتی درباره دادگاه بانک سرمایه   مهر: رئیس کل بانک مرکزی با ارائه توضیحاتی درباره دادگاه بانک سرمایه نوشت: بانک مرکزی در برخورد با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از منابع و امکانات 
بانک ها جدی و مصمم است. همتی نوشت: دالیل معاونت محترم نظارت درمورد پاسخ های ارسالی و فرایند استعالم و پاسخگویی را به دقت بررسی می کنیم و نظر بانک مرکزی اعالم خواهد شد. این اطمینان را به 

مردم عزیز می دهم که بانک مرکزی در خصوص برخورد با متخلفان در هر سطح و موقعیتی مصمم است . 
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 راهکار تحقق تولید
 کاهش سهم دولت در اقتصاد 

تولید از جمله مسائل مهمی است که همواره 
موردتوجه مسئوالن بوده، اما هیچ گاه مطلوب 
آن محقق نشــده است. از جمله موضوعات 
مهمی که می تواند وابســتگی کشــور را به 
درآمدهای نفتی کاهش یا به طور کامل قطع 
کند، طی کردن مسیر تولید است. تذکرات و 
تأکیدات مداوم مقام معظم رهبری بر توجه 
به تولید و نام گذاری ســال جاری با عنوان 
رونق تولید نشان دهنده اهمیت بنیادی این 

موضوع است.
توسعه بازار کار از مسیر تولید میسر می شود، 
از این رو بشــدت نیازمند اصالحات اساسی 
و ســاختاری در بخش های مختلف بانکی، 
ارزی، نقش دولــت در موضوعات اقتصادی 
و ســامان دهی بازار کار هستیم. سوق دادن 
فعالیت هــای اقتصــادی به ســمت بخش 
خصوصی و اهتمام به اصالح های ساختاری 
مهمی چون کاهش سهم دولت از بخش های 
اقتصادی و افزایش تعاونی ها و ایجاد تسهیالت 
مناسب بازار کار اعم از تسهیالت بانکی و ارزی 
موضوعات مهمی است که می تواند منجر به 
بهبود بازار کار و توسعه تولید شود.پایین بودن 
رتبه کسب و کار در ایران موضوع نگران کننده ای 
اســت که اصالح آن ضروری اســت. کاهش 
بروکراسی اداری در کنار حمایت های جدی 
از بخش تولید و بسترسازی های مناسب در 
ایجاد امنیــت و ثبات اقتصــادی از مواردی 
است که می تواند موانع تولید را از پیش پای 
تولیدکنندگان بردارد. انتظار می رود دولت با 
ایجاد شرایطی برای کاهش فشارهای بیرونی 
به تولیدکننــده و ممانعــت واردات بی رویه 
در کنار تشــویق  تولیدکننده مانع وارد شدن 
لطمه های جبران ناپذیر بر بدنه تولید کشور 
شود. بی تردید زمانی تولید از سر گرفته خواهد 
شــد که محدودیت هــا و ممنوعیت ها کنار 

گذاشته شود.

تا ۶ ماه بدون یک کیلو واردات 
دوام خواهیم آورد

ایرنا: حســین شــیرزاد، معاون وزیر جهاد 
کشاورزی گفت: در حال حاضر با میزان کاالی 
اساســی ذخیره شده در انبارها دست کم تا ۶ 
ماه بــدون حتی یک کیلوگــرم واردات دوام 
خواهیم آورد؛ ضمن اینکه ذخایر انبارها دائم 
در حال نو شدن هستند. به دلیل تجربه های 
پیشــین، هیچ چیز ما را در شــرایط بحران 
غافلگیر نخواهد کرد و این موضوع در ســتاد 
اقتصادی کشــور اهمیت باالیی دارد. درحال 
حاضر ما شــرایط تاب آوری بــرای گذر از هر 

بحرانی را داریم.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حمید حاج اسماعیلی 
کارشناس بازار کار و سرمایه 

چهره خبر

وزیر اسبق نفت و بازرگانی:
دور زدن تحریم های نفتی 

کامالً امکان پذیر است 
اقتصاد: وزیر اسبق نفت 
و بازرگانی بــا انتقاد از 
عملکرد اقتصادی دولت 
باید   روحانــی، گفــت: 
از ســوی قوای  هیئتی 

سه گانه تشکیل شود و شاخص های اقتصادی 
دولت فعلی را بررسی کند تا مشخص شود این 
دولت چه بالیی سر اقتصاد کشور آورده است. 
مســعود میرکاظمی گفت: من به عنوان فردی 
که مســئولیت وزارت نفت را به عهده داشته ام، 
یقین دارم که راهکارهای زیادی برای دور زدن 
تحریم های نفتی وجود دارد و این راهکارها زمانی 
می تواند محقق شــود که مسئوالن باور داشته 

باشند تحریم ها قابل مدیریت و دور زدن است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس:
 مدیریت بازار 

دست »مافیا« است
محمدرضا  اقتصــاد: 
عـضـــو  منـــصوری، 
صنایــع  کمیســیون 
مجلس اظهار کرد: به نظر 
می رسد مدیریت بازار در 

اختیار مافیایی است که در صادرات و واردات 
نیز دست دارند و شاهد دخالت های آن ها در 
بازار و گران شــدن کاالهای اساسی حتی با 
تخصیص ارز دولتی هســتیم. وی افزود: این 
اتفاق در شــرایطی می افتد که اراده جدی 
برای برخورد با فساد وجود ندارد و از همین رو 
الزم است سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان 
بازرسی کل کشــور و قوه قضائیه، به صورت 

جدی تر با مفاسد اقتصادی برخورد کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تهران:
 ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید 

و یارانه نقدی بدهید 
اتاق  رئیــس  اقتصاد: 
معادن  صنایع،  بازرگانی، 
و کشــاورزی تهــران از 
پیشنهاد این اتاق به دولت 
بــرای حــذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی و ارائه یارانه نقدی به اقشــار آسیب پذیر 
خبر داد. خوانســاری با بیان اینکه سیاست ارز 
ترجیحی نتوانســته موفقیت آمیز باشد، گفت: 
معتقدیم باید هرچه سریع تر، قیمت ارز بر اساس 
ســازوکار بازار تعیین شود و بانک مرکزی برای 
جلوگیری از نوســانات، اقدامات کنترلی خود را 
انجام دهد؛ از ســوی دیگر، بــرای آنکه افزایش 
قیمت ها به اقشار کم درآمد فشار وارد نکند یارانه 

نقدی برای این بخش درنظر گرفته شود.

معاون وزیر ارتباطات مطرح کرد
معافیت مالیاتی مشروط 

استارتاپ ها 
مهــر: معــاون وزیــر 
گفــت:  ارتباطــات 
با  کوچک  استارتاپ های 
داشتن شرایطی، از برخی 
و  بیمه ای  معافیت هــای 
مالیاتی برخوردار می شوند. 

امیر ناظمی با اشــاره به اینکه بسیاری از افراد، 
ایده های خــود را به علت نگرانی از موضوعات 
مختلــف از جمله بیمــه و مالیــات، عملیاتی 
نمی کننــد، افزود: این آیین نامه تالش دارد این 
موانع را برطرف کند تا استارتاپ های کوچک تا 
زمانی که نوپا هستند با داشتن شرایطی، از برخی 
 معافیت ها برخوردار شوند تا بدون دغدغه فعالیت 

کنند.

تکمیل راه آهن شلمچه به بصره در انتظار تأمین مالی است

میلیونهادالرارزآوریبا30کیلومترریلگذاری
 اقتصاد/مهدی پهلوانی  اهمیت راه آهن 

شلمچه به بصره با اینکه چندین بار مورد 
تأکید مســئوالن قرار گرفتــه، هنوز هم 
درگیر مسائل تأمین مالی است.  توسعه 
روابط با همسایگان در زمینه های مختلف 
همواره از دغدغه های مسئوالن کشور بوده 
است. عراق نیز به عنوان همسایه غربی، 

همواره روابطــی نزدیک از جمله در 
مســائل اقتصادی با ایران داشته، 
به طوری کــه تجــارت 9 میلیارد 
دالری ایران با عراق در ســال 97 
این کشــور را به بزرگ ترین بازار 
صادراتی ایران تبدیل کرده است. 
از طرفــی قرابت های فرهنگی و 

مذهبی بین دو کشــور سبب شده 
و حدود 8 میلیون و 5۰۰ هزار تردد ســاالنه 
از طریق مرزهای دو کشــور برای سفرهای 
زیارتی و بویژه ســفر اربعین انجام شــود. از 
الزامات پایداری و گسترش این روابط، وجود 
زیرساخِت حمل ونقل مناسب، از جمله شبکه 
راه آهن است. هم اکنون ایران و 
عراق به وســیله راه آهن به هم 
متصل نیستند؛ اما این اتصال 
می  تواند با تکمیل 3۲ کیلومتر 
از شــبکه ریلی بیــن بصره و 
شلمچه برقرار شود تا دو کشور 
از طریق ریل بــه هم متصل 
شوند.۲۰ اسفند سال گذشته 
بود که حسن روحانی در سفر 
به عراق بر ضــرورت تکمیل 
راه آهن شــلمچه-بصره تأکید 
کرد. وی با تأکید بر اینکه ایران 
از طریق خطوط ریلی به کشورهای پاکستان، 
افغانستان،  ترکمنستان، قزاقستان،  آذربایجان 

و ترکیه متصل است؛ اظهار امیدواری کرد، هر 
چه سریع تر با احداث این خط ریلی، ایران و 

عراق نیز از طریق قطار به هم متصل شوند.

مشکلطرفعراقی
دراتماممسیرشلمچهبهبصرهچیست؟

با توجه به موارد مطرح شــده، ضرورت این 
خط ریلی برای ایران آشــکار است؛ اما به نظر 
می  رســد احداث آن برای طرف عراقی دارای 
اولویت نیست. طبق تفاهمنامه سال 93 که 
میان وزارت راه و شهرســازی ایران و وزارت 
حمل و نقل عراق امضا شد، قرار بر این بود که 
طرف عراقی عهده دار 3۲ کیلومتر خط ریلی 
بین بصره و شلمچه شود، اما تا امروز از سوی 
این کشور اقدام عملیاتی انجام نشده و تالش ها 
برای یافتن ســرمایه گذار در این پروژه ناکام 
مانده است. عباس آخوندی، وزیر سابق راه و 
شهرسازی، برآورد اولیه برای ساخت این خط 
ریلی را مبلغی حدود 5۰ میلیون دالر اعالم 
کرده  بود. طرف های عراقی بارها اعالم کرده اند 

دولت این کشور در این پروژه سرمایه گذاری 
نخواهد کرد و به دنبال سرمایه گذار خارجی 
با اولویــت ســرمایه گذار ایرانی هســتند. 
سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان و تأمین مالی 
از طریق بورس از جمله راه های پیشــنهادی 

برای تأمین مالی این طرح است.

ضرورتاقدامایران
برایتکمیلخطوطریلیدوکشور

بنابر گزارش اتحادیه راه آهن های آمریکا، مقدار 
سوخت قطار برای هر تن در مایل دست کم 
ســه برابر کمتر از هزینه حمل ونقل جاده ای 
اســت؛ به این ترتیب صرفه جویی خوبی در 
مصرف ســوخت انجام می شــود. براساس 
برخی برآوردهــا در حالت حداقلی اگر فقط 
3۰ درصد از حجم مسافر و بار حمل شده به 
عراق به ریل منتقل شود، ساالنه حدود ۲۲5 
میلیون لیتر در مصرف گازوئیل صرفه جویی 
می  شــود. با در نظر گرفتن 17۰۰ تومان به 
عنوان قیمت تمام شده گازوئیل، با ساخت این 

خط ریلی، در یک سال 38۲ میلیارد تومان 
فقط در مصرف ســوخت کشور صرفه جویی 
می  شــود. همچنین برمبنای گزارش مذکور 
انتشار گازهای گلخانه ای از طریق ریلی به دو 

سوم حمل  و نقل جاده ای می  رسد.
به نظر می  رسد با توجه به مسائل مطرح شده، 
کشور عراق در حال حاضر به دلیل مشکالت 
دیگری که پس از داعش با آن درگیر اســت، 
برنامه ای برای تکمیل این پروژه ریلی ندارد؛ 
از طرفی اقتصاد کشــور ایــران نیز به دلیل 
تکمیل نشــدن این مســیر ریلی هر ساله 
منافع زیادی را از دست می  دهد که بی تردید 
بیشتر از 5۰ میلیون دالر است. بنابراین باید 
وزارت راه وشهرسازی به عنوان متولی اصلی 
حمل  ونقل کشور اقدامات الزم برای تسریع در 
تأمین مالی این پروژه را انجام دهد. همچنین 
وضعیت فعلی تحریم هــا و اثر آن بر اقتصاد 
کشور، گسترش روابط با کشورهای همسایه 
را ضروری و خط ریلی بین دو کشور به روند 

گسترش روابط کمک شایانی می  کند.

تکمیل نشدن این 
مسیر ریلی هرساله 
منافع زیادی را از 
دست می  دهد که 
بی تردید بیشتر 
از 50 میلیون دالر 
است

بــــــــرش

ایجاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی
مهر: مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی 
از ایجــاد پروفایل ارزی برای هر ایرانی در 
آینده نزدیک خبر داد و گفت: هر فعالیت 
مرتبط با ارز از جمله درمان و سالمت در 

این پروفایل ثبت می شود.
امیرحسین شکوهی گفت: من تقاضا دارم 
که سال 95 را با سال 97 مقایسه کنید و 
امیدوارم هنگامی که این فشارها از کشور برداشته شد، به اتفاق هایی که در سال های 

9۴ و 95 رخ داد بازنگردیم، زیرا ما در کشور نقشه ارزی داریم.

 پایان حقوق نجومی، فساد و رانت شرکت های دولتی 
با اصالح ساختار بودجه 

تسنیم: یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بودجه ریزی مبتنی بر نفت، اقتصاد 
کشــور را به بن بست برده  اســت، گفت: یکی از اولویت های برنامِه اصالح ساختار 
بودجه، شفافیت در نحوه هزینه های شرکت های دولتی برای پایان دادن به فساد این 
مجموعه ها است.  وحید شقاقی افزود: بسیاری از مفاسد اعم از حقوق های نجومی، 
استخدام های خارج از قاعده و رانت، در همین شرکت های دولتی اتفاق افتاده که با 

اصالح ساختار بودجه باید وضعیت این شرکت ها نیز تعیین تکلیف شود.

سیگار آمریکایی، معاف از تحریم!
فــارس: درحالی که آمریکا ســنگین ترین تحریم  ها را علیه ایــران اعمال کرده، 
ســیگارهای انگلیســی و آمریکایی بدون هیچ دغدغه ای در ایران تولید و توزیع 
می شود. آمارها نشان می دهد شرکت سیگاری با نام ایرانی و هیئت مدیره فرنگی، 

5۰ میلیون دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است.

سیاست گذاران از صادرات در تحریم چیزی نمی دانند
ایسنا: مهــدی علی پور، نایب رئیس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران 
گفت: متأســفانه در ماه های گذشته دستورعمل هایی در بازار ارز اجرایی شده که 
بســیاری از آن ها ارتباطی با فضای واقعی اقتصادی کشور ندارد و به نظر می رسد 
دلیل اصلی این اتفاق نبود نگاه دقیق برخی سیاست گذاران به اوضاع صادراتی کشور 
اســت. سیاست گذاران باید ســختی های صادرات در ایام تحریم را تجربه کنند تا 

بفهمند فعاالن بخش خصوصی چه معضالتی را پشت سر گذاشته اند.

۸00 هزار تن شکر در راه ایران است
تابنــاک: بهمن دانایــی، دبیر انجمن 
صنفی صنایع قند و شکر از آغاز واردات 
8۰۰ هزار تن شــکر ثبت سفارش شده 
و رونــد ارزانی این محصــول در آینده 
نزدیک خبر داد. نخستین محموله این 
شــکرها دیروز به کشور وارد شد و پس 
از این نیز به صورت هفتگی دو تا ســه 

کشتی حاوی حدود 7۰ تا 8۰ هزار تن شکر به کشور وارد می شود.

ایجاد کانالی برای بازگشت ارز صادراتی از عراق
فارس: ســید حمید حسینی، دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق در پاسخ به این 
پرسش که بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 چه تأثیری 
بر صادرات به عراق خواهد داشت، گفت: در حوزه تجارت با عراق خیلی نگران این 
بخشنامه نیستیم، زیرا با مذاکراتی که با رئیس کل بانک مرکزی انجام شده است، به 

دنبال کانال متفاوتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عراق هستیم.

تعیین سقف برای نرخ اجاره بها کار مفیدی نیست
نود اقتصادی: حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان گفت: قطعاً 
تعیین سقف  برای اجاره بها نمی تواند مفید باشد، اما اگر این اقدام، پیشنهاد بوده و 
اجباری در آن نباشــد و مشوق هایی برای موجران در نظر گرفته شود، می تواند به 
نفع مستأجران باشد. تعیین سقف اجاره بها با ابزارهای مالیاتی شاید بتواند کمکی به 
مستأجرها باشد، اما بی تردید گذاشتن الزام و اجبار نمی تواند این طرح را موفق کند.

حذف قیمت ها مانند شکستن دماسنج است
تی نیوز: مهدی ســلطان محمدی، پژوهشــگر اقتصاد مســکن گفــت: بازی با 
قیمت گذاری مسکن و خودرو بیشتر پرداختن به معلول به جای علت است. حذف 
نرخ گذاری مســکن در سایت های خرید و فروش اینترنتی همانند این است که ما 
برای کنترل درجه حرارت، دماسنج را دستکاری کنیم یا آن را بشکنیم. قیمت هایی 

که در بازار مطرح می شود بیشتر منعکس کننده انتظار فروشنده از قیمت هاست. 
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آگهی نوبت دوم فراخوان عمومی ارزیابی کیفی  
    اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در نظر دارد ارزیابی  
کیفی جهت تهیه لیس��ت کوتاه برای مناقصات احداث و بهسازی محورهای 
روس��تایی شهرس��تان خاش را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به شماره 
2098004539000002 برگ��زار نمای��د کلیه مراحل فرایند ارزیاب��ی کیفی از دریافت و 
تحویل اسناد تا تهیه فهرست کوتاه از طریق www.setadiran.irدرگاه سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس انجام خواهد شد و الزم است پیشنهاد دهندگان 
در ص��ورت ع��دم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
4. تاریخ انتشار اسناد ارزیابی در سامانه ستاد: روز چهارشنبه مورخه 98/3/1 

5. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد: سه شنبه مورخه 98/3/7
6. الزم بذکر اس��ت کلیه ش��رکت کنندگان در ارزیابی کیفی عالوه بر ارس��ال مدارک 
بصورت الکترونیکی در س��امانه س��تاد، پاکت حاوی اسناد شرکت در ارزیابی کیفی را 
بصورت الک و مهر ش��ده ، حداکثر تا پایان وقت اداری مورخه 98/3/22 به دبیرخانه 
اداره کل راه و شهرس��ازی سیس��تان و بلوچس��تان به آدرس : زاهدان میدان ش��هدا 

تحویل داده و رسید دریافت نمایند.
8.رشته مورد نظر: راه و ترابری 

9. مبلغ کارکرد از محل اعتبارات طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی قابل 
پرداخت می باشد .

10. شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه 021-41934 
11. اطالعات این مناقصه در پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات نیز ثبت می گردد. 
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اداره کل راه و شهرسازی
 سیستان و بلوچستان



 جامعه/ اعظــم طیرانی  در دو ســال 
گذشــته ثبت نام دانش آموزان افغانستانی در 
مدرسه هاي دولتي با چالش مواجه شده بود. 
ماجرا از جايي شروع شد که در طرحي موسوم 
به »طرح فرمان« مشخص شده بود کودکان 
افغانستاني چه آن ها که داراي شرايط قانوني 
حضور در ايران هستند و چه آن ها که مدارک 
قانوني ندارند بايد در مدارس دولتي ثبت نام 
شوند اما گرفتن شــهريه هاي باال و تبعيض 
بين دانش آموزان اتباع خارجي و ايراني طرح 
را به حاشــيه برده و بي توجهــي به آن را به 
همراه داشــت.  عالوه  بر اين برخی مسئوالن 
اين شــرايط تبعيض آميز را انکار مي کنند و 
معتقدند پذيرش دانش آموزان افغانســتانی 
نسبت به سال هاي گذشته بسيار بهتر شده و 
شهريه اي از آن ها گرفته نمي شود. اما براساس 
گفته والدين برخی از دانش آموزان افغانستانی، 
شهريه آن ها در سه مرحله پرداخت مي شود؛ 
ابتدا براي نام نويسي، سپس هزينه شهريه و 
کمک هاي مردمي و اين هزينه ها در مجموع 
به بيــش از 350 هــزار تومان مي رســد و 
شــرايط را تا جايي پيش برده که بسياري از 
دانش آموزان افغانستانی قيد تحصيل را زده  
و از تحصيل بازمانده اند. کودکاني که آرزوي 

اولشان درس  خواندن است.

 شهریه هایی در قالب کمک به مدرسه
به گفته خانــواده برخی از اتبــاع خارجی، 
سال گذشته شــهريه های دريافتی مدارس 
از آن هــا زياد بوده و ايــن مبالغ با عناوينی 
همچــون کمک های مردمی يــا کمک به 
مدرســه دريافت شده اســت، در حالی که 
اگر منصفانه با خودمان بينديشيم به همان 
نســبت که تحريم های اقتصادی بر زندگی 
ما تأثير گذاشــته، زندگی اتبــاع خارجی را 
نيز تحت تأثير قرار داده و اگر قرار باشد مهر 
امسال نيز مانند سال های گذشته والدين اين 
دانش آموزان برای رفتن فرزندانشان به مدرسه 
دغدغه پرداخت شهريه داشته باشند، به طور 
حتم با بی مهری مدارس دولتی ايران بسياری 
از آن ها مجبور به ترک تحصيل می شوند و يا 
آرزوی ديدن رنگ مدرسه در ماه مهر بر دل 

آن ها خواهد ماند.

  محرومیت تحصیلی ندارند
ايــن در حالی اســت که 
غالمرضا کريمی، قائم مقام 
وزير آمــوزش و پرورش در 
امور بين الملل و رئيس مرکز 
مدارس خارج از کشــور می گويد: براساس 
دستوری که مقام معظم رهبری در سال 93 
صادر فرمودند همه دانش آموزان الزم التعليم 
اتبــاع خارجی در ايران می توانند در مدارس 

کشور ثبت نام کنند. 
وی ادامه می دهد: اتباع خارجی که دارای 
کارت و يا مدارک اقامتی معتبر هستند با 
داشــتن اين مدارک می توانند به مدارس 

نزديــک محــل زندگی خــود مراجعه و 
ثبت نام کنند. دکتر کريمی با اشاره به مسئله 
جديدی که در ســال های اخير در کشور در 
حال اجراســت، می گويد: بر اساس دستور 
مقام معظم رهبری حتی کودکانی که مدارک 
هويتی و اقامتی معتبر ندارند با مصوبه هيئت 
دولت می توانند در مدارس ثبت نام کنند. به 
اين ترتيب دانش آموزان اتباع خارجی در ايران 
با محروميت تحصيلی مواجه نخواهند بود چرا 
که با هماهنگی اداره کل اتباع وزارت کشور 
و وزارت بهداشت، دانش آموزان بدون مدارک 
اقامتی که دو ســال از مدت اقامت آن ها در 
ايران می گذرد می توانند با مراجعه به مراکز 
مربــوط در وزارت کشــور و دريافت کارت 
بهداشت و کارت حمايت تحصيلی با مراجعه 

به مدارس ثبت نام کنند.

  تحصیل 450 هزار دانش آموز 
اتباع افغانستانی

وی ادامه می دهد: در حال حاضر 476 هزار 
دانش آموز اتباع خارجی در 28 هزار مدرسه 
کشور تحصيل می کنند که از اين تعداد 450 
هزار نفر دانش آموزان افغانســتانی هستند و 
برای ســال تحصيلی آينده نيز روال کار به 

همين ترتيب خواهد بود. 
دکتر کريمی در خصوص پرداخت شــهريه 
از ســوی دانش آمــوزان اتبــاع خارجی در 
مدارس ايران اظهار می دارد: هيچ تفاوتی بين 
دانش آموزان اتباع خارجــی با دانش آموزان 
ايرانــی وجود ندارد و همه شــرايطی که در 
مــورد دانش آموزان ايرانی رعايت می شــود 
در خصــوص دانش آموزان اتباع خارجی نيز 

رعايت خواهد شد.
 

  145 هزار دانش آموز 
بدون مدرک اقامتی 

مــژگان قاســم زاده، مدير 
انجمــن حامی  آمــوزش 
)حمايت از زنان و کودکان 
پناهنــده( نيــز در ايــن 
خصوص می گويد: جمعيت دانش آموزان اتباع 
خارجی در مدارس کشور رو به افزايش است 
. در ســال تحصيلی 96-95 پس از فرمان 

مقام معظم رهبری و اصالح آيين نامه آموزش 
دانش آموزان اتباع خارجی در دولت که قرار 
شد دانش آموزان مهاجر بدون مدرک اقامت 
هم با صــدور کارت حمايتــی وارد مدارس 
دولتی شــوند آمــاری حــدود 25 هزار نفر 
داشــتيم و با رشد اين جمعيت در سه سال 
اخير، در ســال تحصيلــی 98-97 بيش از 
145 هزار دانش آموز مهاجر افغانستانی بدون 

مدرک اقامت وارد مدارس دولتی شدند.
وی ادامه می دهد: در کشــور دو نوع مدرسه 
ويژه اتباع خارجی وجــود دارد که برخی از 
آن ها مدارس خودگردان هستند که توسط 
خود مهاجــران اداره می شــوند و به وزارت 
آمــوزش و پرورش ايران وابســتگی ندارند. 
مدارسی هم هستند که از بخش بين الملل 
وزارت آمــوزش و پرورش مجــوز گرفته و 
آموزش های آن ها نيز طبق آموزش مدارس 

دولتی ايران است. 
وی با اشــاره به مصوبه سال 1395 که 
در هيئــت دولت بــا تالش های جدی 
انجمن حامی به تصويب رســيد، ادامه 
می دهد: براســاس اين مصوبه مقرر شد 
برای ثبت نام دانش آموزان اتباع خارجی 
در مدارس دولتی، شهريه ثبت نام ثابتی 
که بيشتر دريافت می شد، گرفته نشود و 
از آن تاريخ تاکنون مشکالت آن ها بسيار 
کاهش يافتــه و مدارس از دانش آموزان 
ايرانی  دانش آموزان  مانند  اتباع خارجی 
می تواننــد درخواســت هزينه کمک به 
مدرسه داشته باشــند و با اجرای ادغام 
اجتماعی دانش آموزان اتباع خارجی در 
کنار دانش آموزان ايرانی از شرايط خوبی 

برخوردار شده اند. 
وی در خصوص دانش آموزان اتباع خارجی 
بدون مــدرک هويتی می گويــد: پس از 
صدور فرمان مقام معظم رهبری ،هر ساله 
والدين اين دانش آموزان می توانند از نيمه 
تيرماه با مراجعه به دفاتر کفالت با دريافت 
و يا تمديد کارت حمايــت تحصيلی، در 
مــدارس دولتی ايران ثبت نــام کنند که 
تاريخ دقيق اجرای اين طرح از سوی اداره 
اتبــاع و مهاجران خارجی وزارت کشــور 

اطالع رسانی خواهد شد.

 احتمال ترک تحصیل 
دختران اتباع خارجی

وی می گويد: به طور حتم ادامه تحريم های 
ظالمانه از ســوی آمريکا بر ســطح درآمد 
خانواده های مهاجر خارجی تأثيرگذار است 
و ايــن احتمال وجــود دارد برخــی از اين 
خانواده ها با توجه به فشار اقتصادی موجود 
آموزش فرزندانشان را از اولويت زندگی خود 
حذف و احتمال اينکه بسياری از دختران اين 
خانواده ها ترک تحصيل کنند و يا اصالً وارد 

مدرسه نشوند نيز وجود دارد.
در عين حال بايد به اين موضوع اشاره داشت 
هزينه های سنگين آموزش کودکان مهاجر و 
پناهنده در ايران که در سال تحصيلی گذشته 
به 480 هزار نفر رســيد به تنهايی بر دوش 
دولت اســت و سهم سازمان های بين المللی 
حوزه پناهندگان و کودکان به قدری کم است 
که ارزش طرح را نــدارد . به عنوان نمونه از 
300 ميليون دالر هزينه آموزش دانش آموزان 
 مهاجــر افغانســتانی در ايــران تنها حدود 
5 ميليون دالر توســط نهادهای بين المللی 
تأمين می شود که به هيچ وجه کافی نيست.

 میهمانان ما حق تحصیل 
در نظام آموزشی ایران را دارند

فالحتی،  فرهــاد  دکتــر 
عضو کميســيون آموزش 
نيز  مجلس  تحقيقــات  و 
تحصيــل  خصــوص  در 
دانش آموزان اتباع خارجی در ايران می گويد: 
تبعه خارجی بــا مالحظات قانونی، ميهمان 
کشــور ما هســتند و حق تحصيل در نظام 

آموزشــی ايــران را دارنــد؛ 
بنابرايــن بايــد بــرای رفع 
مشــکالت تحصيلی شان در 
ايران تالش کــرد چنان  که 
تاکنــون وزارت آمــوزش و 
پرورش بســتر مناسبی برای 
آمــوزش اتبــاع خارجی در 

کشور فراهم کرده است.
وی با اشــاره بــه تحصيل 
حدود 500 هزار دانش آموز 
اتباع کشــورهای ديگر در 
ايــران، می افزايــد: ممکن 
اتبــاع در  اســت تحصيل 
کشور  اســتان های  برخی 
باشــد؛  مشــکالتی  دچار 

اما کميســيون آمــوزش و 
تحقيقات مجلس، آمادگــی ورود به اين 
موضوع را برای رفع مشــکالت دارد، چرا 
که طبق فرمايش مقام معظم رهبری اتباع 
خارجی می توانند بدون هيچ مشکلی در 
کنار دانش آمــوزان ايرانی تحصيل کنند؛ 
بنابرايــن ثبت نام دانش آمــوزان اتباع در 
مدارس دولتی مشــکلی با قوانين کشور 
ندارد و اين موضوع برای جمهوری اسالمی 

ايران يک نقطه قوت محسوب می شود.

رئیس سازمان حج و زیارت:
رسیدگی به امور شهدای منا از اولویت های ماست

زيارت  و  حج  سازمان  رئيس  مهر: 
و  منا  شهدای  امور  به  رسيدگی 
از  يکی  عنوان  به  را  مسجدالحرام 

اولويت های اين سازمان عنوان کرد.
عليرضا رشيديان در موضوع درخواست 
خانواده شــهدای منا برای ســاخت 
يادمان شــهدای گرانقدر و نام گذاری 
خيابانی در شهرهای مختلف به نام اين 

شهدا، گفت: اين موضوع از طريق شوراهای شهرها پيگيری می شود.
وی اظهار کرد: همچنين مشکالت خانواده اين شهدا با بنياد شهيد و امور ايثارگران 
هم دنبال می شــود، ضمن آنکه برخی ابهاماتی که در خصوص بيمه شهدا از سوی 
خانواده های آنان مطرح شــده را نيز بررسی خواهيم کرد و بدين منظور يک نفر به 

صورت مشخص اين موضوع را دنبال می کند.

در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد
نقض آشکار حقوق بین الملل در کمک رسانی به سیل زدگان 

رئيس  مرنــدی،  دکتر  ایســنا: 
فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری 
اسالمی ايران در اعتراض به نقض 
آشکار حقوق بين الملل در خصوص 
کمک رسانی به سيل زدگان کشور 
و اقدامات غيرانسانی دولت آمريکا 
اعمــال محدوديت های  زمينه  در 
تأمين دارو و تجهيزات پزشکی، به 

آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل متحد نامه ای ارسال کرد. 
دکتــر عليرضا مرندی خطاب به دبيرکل ســازمان ملل متحــد، اظهار کرد: 
متأسفانه ســازمان های بين المللی مدافع حقوق بشر در مواقعی که برخالف 
خواســت دولت ظالم آمريکا باشــد، ســکوت کامل اختيار کرده و از اندک 
اظهارنظری در دفاع از حقوق مســلم مردم رنج ديده از سوانح طبيعی که نياز 
مبرم به کمک های مالی جهت بازسازی مناطق مسکونی شان دارند، خودداری 
می کنند. بديهی اســت هرگونه اقدام مؤثر سازمان ملل متحد در جلوگيری از 
يکه تازی دولت آمريکا و حاميان غربی آن عليه حقوق مسلم مردم کشورمان، 

فراموش نخواهد شد.

سردار موسی کمالی خبر داد
حقوق سربازان افزایش یافت

فارس: سردار موسی کمالی، رئيس 
اداره ســرمايه انسانی سرباز ستاد کل 
نيروهای مســلح درخصوص حقوق 
سربازان در سال جاری، اظهار داشت: 
حقوق ســربازان نيز مانند کارکنان 

دولت افزايش يافته است. 
رئيس اداره سرمايه انسانی سرباز ستاد 
کل نيروهای مسلح با بيان اين مطلب 

که ضريب حقوقی سربازان 21-20 شده است، اعالم کرد: امسال 18 درصد به حقوق 
ســربازان افزوده و اين افزايش در حقوق ارديبهشــت ماه لحاظ شده است.  وی در 
خصوص سربازان متأهل گفت: حق عائله مندی سربازان متأهل مثل کارمندان دولت 
است  که حدود 171 هزار تومان حق همسر و مبلغ 45500 تومان به ازای هر فرزند به 
سربازان متأهل پرداخت می شود.  اين مقام ارشد ستاد کل نيروهای مسلح ادامه داد: 

حقوق سربازان متأهل تحت پوشش کميته امداد از مرز يک ميليون تومان گذشت. 

وزیر علوم:
آمریکا برای استادان ایرانی تله گذاشته است

ایسنا: وزير علوم با بيان اينکه آمريکا 
برای اســتادان ايرانی تله گذاشــته 
است، گفت: آمريکا استادانی را که در 
حوزه های خاص تحقيق و يا اقدام به 
شناسايی  می کنند،  تجهيزات  خريد 
کرده و به اســامی آن ها دست يافته 
اســت. دکتر منصــور غالمی گفت: 
آمريکا تعدادی از استادان ايرانی را 

که در برخی از زمينه ها تحقيق کرده ، مقاله منتشر کرده و يا اقدام به سفارش 
و خريد تجهيزات آزمايشگاهی کرده اند را شناسايی و از طريقی به اسامی آن ها 
دســت يافته است. وی با تأکيد بر اينکه آمريکا برای اين استادان تله گذاشته 
اســت، خاطرنشان کرد: آن ها برای اســتادان ايرانی ويزا صادر و پس از آنکه 
استادان ايرانی به آن کشور سفر می کنند، دستگير می شوند. اين يک نوع بازی 

است تا استادان ايرانی را به آنجا بکشانند. 
غالمی اضافه کرد: اگر موضوع تحريم در اين زمينه مطرح بود که از ابتدا اعالم می شد، 
ولی وقتی اســتادان را به آن کشــور می کشانند و بعد دستگيرشان می کنند، نشان 

می دهد آمريکايی ها برای ما تله گذاشته اند.
وزير علوم تأکيد کرد: وضعيت اين استادان ايرانی از سوی وزارت علوم و از طريق وزارت 
امور خارجه پيگيری می شود. غالمی در خصوص زمان برگزاری دادگاه دکتر سليمانی 

در آمريکا گفت: متأسفانه زمان دقيق دادرسی وی مشخص نشده است.

تأکید دبیر ستاد نقشه علمی کشور:
 مرکز آمار وضعیت اشتغال دانش آموختگان را 

ساالنه اعالم کند
مهر: دبير ســتاد راهبری نقشــه 
جامع علمی کشــور گفــت: مرکز 
آمار ايران بايد ســاليانه آمار اشتغال 
مرتبط با رشــته و مقطع تحصيلی 
و آمار بيــکاری دانش آموختگان در 
رشــته های مختلف را بــه صورت 

عمومی منتشر کند.
منصور کبگانيان با اشاره به اهميت 

اين آمارها گفت: ما آمارهايی از مرکز آمار ايران داريم ولی اين آمارها کلی است و 
اينکه دانش آموختگان کدام دانشگاه شغل دارند کافی نيست. ما درصدد هستيم که 
بدانيم دانش آموختگان در چه زمينه ای شغل دارند. در حال حاضر دانش آموختگانی 
داريم که در زمينه هايی که ارتباطی با رشــته تحصيلی آن ها ندارد، مشــغول به 

تحصيل هستند و اين موضوع هدر رفت امکانات است.
کبگانيان افزود: انتشار دقيق اين آمارها به تعيين رشته دانش آموزان کمک می کند 
چرا که بسياری از دانش آموزان در آزمون سراسری و يا ورود به دانشگاه تصوراتی 
درباره رشته های دانشگاهی دارند در صورتی که اطالعات صحيحی از اين رشته ها 

ندارند چون آمارهای دقيقی در اين خصوص منتشر نشده است.

معاون تحقیقات وزارت بهداشت:
داروهای درمان »هپاتیت« در کشور تولید می شود

وزارت  تحقيقــات  معاون  فارس: 
بهداشــت گفت: داروهــای درمان 
»هپاتيت« با قيمت ارزان در کشــور 

توليد می شود.
رضا ملک زاده افزود: در حال حاضر 
هپاتيت C به وســيله نوعی قرص 
بهبود پيدا می کند و خوشــبختانه 
داروهای درمان هپاتيت در کشور و 

با قيمت ارزان توليد می شود.  ملک زاده تصريح کرد: در هيچ نقطه ای از دنيا اين 
داروها ارزان تر از کشــور ايران به دست بيمار نمی رسد. وی توضيح داد: در حال 
حاضر از جراحی به عنوان يکی از درمان های کبد چرب استفاده می شود اما به طور 
کلی در موضوع کنترل بيماری های کبدی، ايران جزو کشورهای موفق بوده است.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
   پنجشنبه 2 خرداد 1398 17 رمضان 1440 23 می 2019   سال سی و دوم   شماره 8973 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 شهرها را برای معلوالن مناسب سازی نکرده ایم     مهر: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابراز تأسف از وضعیت مناسب سازی شهرها گفت: هنوز بعد از سال ها موفق نشده ایم شهرها را برای معلوالن و 
افراد کم توان مناسب سازی کنیم. محمد شریعتمداری همچنین به افزایش یارانه مددجویان اشاره کرد و گفت: با وجود افزایش سه تا پنج برابری مستمری مددجویان باید دید که آیا یک معلول می تواند با این مبلغ 

زندگی خود را اداره کند؟ بدون تردید مشکل و نیاز به کمک خیران است.

خـــبر

خبر برای رفع مشکالت دانش آموزان  مهاجر تالش کنیم

تحصیل 450 هزار افغانستانی در 28 هزار مدرسه کشور

از ۳۰۰ میلیون 
دالر هزینه آموزش 

دانش آموزان 
مهاجر افغانستانی 

در ایران تنها 
حدود ۵ میلیون 

دالر توسط 
نهادهای بین المللی 

تأمین می شود که 
 به هیچ وجه

 کافی نیست 

بــــــرش

 وعده ای که 6 ماهه شد

جامعه: آذرماه ســال گذشته عليرضا رئيسی، 
معاون بهداشــت وزير بهداشت از عرضه کيت 
تست خودارزيابی ايدز در داروخانه ها خبر داده 
بــود. به اين اميد که بتوان بــا اين روش تعداد 
بيشــتری از بيماران مبتال به ويــروس ايدز را 

شناسايی کرد.
تست هايی که قرار بود با کنترل وزارت بهداشت 
در داروخانه های سراسر کشور عرضه شود تا به 
وسيله آن، خود فرد بتواند آزمايش ارزيابی ابتال به 

ايدز را انجام دهد.
آن طور که رئيســی می گفت تا آذرماه ســال 

گذشته حدود 30 هزار فرد زنده مبتال به ويروس 
ايدز در کشــور شناسايی شده و هر سال حدود 
2000 نفر از اين بيماران شناســايی می شوند.

ضمن اينکه کارشناسان حوزه بيماری های عفونی 
براساس فرمول های ســازمان بهداشت جهانی 
تعداد واقعی افراد مبتال به ويروس ايدز را در ايران 

بين 80 هزار تا 120 هزار نفر تخمين می زنند.
اما با گذشــت حدود 6 ماه از اعالم اين موضوع 

هنوز خبری از عرضه اين کيت ها نيست.
دی ماه سال گذشته يعنی يک ماه پس از اعالم 
خبر ياد شده،  مينو محرز، رئيس مرکز تحقيقات 

ايدز ايران گفته بود: در کنار اين تســت ها حتماً 
بايد کارشــناس وارد به ايــن موضوع هم وجود 
داشته باشد و به مردم آموزش استفاده از آن ها را 
بدهد. اگر می خواهيم جواب تستی دقيق و کامل 
باشد، نبايد اين تست ها توسط افراد بدون آموزش 
انجام شود به اين علت که می تواند ضريب خطا 
را افزايــش دهد و فرد در صورت دريافت جواب 
نادرســت از چرخه درمان بــاز بماند، به همين 
سبب اولويت و تأکيد اين است در درجه نخست 

داروخانه ها تحت آموزش قرار  گيرند. 
ديروز باز هم دکتر مينو محرز با خبرگزاری ايسنا 

گفت و گو و همان حرف ها را تکرار کرد. وی در اين 
خصوص گفت: ما با اين شرط قبول کرديم که 
تست خودارزيابی ايدز در داروخانه ها توزيع شود 
که فردی به عنوان راهنما و مشاور در داروخانه 
حضور و افرادی را که تست خودارزيابی می دهند، 
راهنمايی کند. متأسفانه عده ای کيت هايی را وارد 

و تالش می کنند که وارد داروخانه کنند.

خبری از عرضه کیت تست ایدز در داروخانه ها نیست

پس از خبر

جواد صبوحی: چگونه يکشبه پولدار شويم، 16 راه پولدار شدن که 
بايد بدانيد، 10 حرکت برای 10 رقمی شــدن موجودی، 22 نکته 

طاليی برای پولدار شدن در ايران و...!

 کرم الکچری شدن در درخت ذهن ها!
تــا دلتان بخواهد موتورهای جســت و جو پر از عباراتی اينچنينی 
اســت که ِکرم زندگی الکچری داشــتن را به جان درخت ذهن 
خيلی ها می اندازد. از آن طرف بخش عمده ای از قفسه کتاب های 
کتاب  فروشی ها را کتاب هايی اشغال کرده اند که داستان ثروتمندان 

امروز و فقرای ديروز را برايتان ترسيم می کنند.
دستگاه عريض و طويل رسانه ملی نيز جدا از ملی بودن و بی هراس 
از نگاه مالمتگر منتقدانش، ابايی از ترويج ســبک و سياق زندگی 

اشرافی ندارد.
ظرف نظام تربيت ســنتی مان هم سال هاست به تکرار مثل هايی 
همچون »پول را روی مرده بگذاری زنده می شــود«، »پول بده سر 

سبيل شاه نقاره بزن« و... عادت کرده است.
»ترفند زود پولدار شو« و ميانبرهايی اينچنينی به مخاطبانشان وعده 
بدســت آوردن نرخ بازده بااليی را در ازای اندکی ريسک، مهارت و 
صرف زمان و حتی بدتر از آن بدون هيچ گونه زحمت و تالشــی 
می دهند، بارها و بارها در ســاعات پربيننده شبکه های تلويزيونی 

پخش می شوند و به طور مســتقيم و غير مستقيم اين سبک از 
زندگی را ترويج می کنند.

 شکاف طبقاتی بیشتر و بیشتر می شود
آثار ترويج چنين نگرشی ضمن آنکه عمق شکاف طبقاتی و تفاوت 
باالنشينی و پايين نشينی ميان شهروندان يک جامعه را بيشتر و 
بيشتر می کند، صاحبان سرمست از باده ثروت را به جان جامعه ای 
می اندازد که اکثريت آن آســايش و آرامش واقعی را در قناعت و 

پرهيز از زياده طلبی معنا می کنند.

اينجاست که روزی مانند پنجشنبه گذشته، جوان نوکيسه ای در 
صحنه سانحه تصادف مرگبار در اصفهان، بی خيال از مرگ جوان 
20 ســاله، پول دادن و جان خريدن را فرياد می زند؛ درست مثل 
همان دولتمردی که پيش از اين درباره جان باختگان حادثه قطار 
سمنان گفته بود: »همه کشته شده ها بيمه هستند و نگرانی از اين 

بابت نيست!«.

 کمترین توقع از نهادهای مسئول
رهبر انقالب ارديبهشت ماه سال 94 جوالن دادن برخی از جوان های 
سرمسِت غرورِ ثروت با خودروهای گران قيمت در خيابان ها را يکی 
از مظاهر ايجاد ناامنی روانی در جامعه برشمرده و خواستار مقابله با 

ابعاد مختلف اين ناامنی شده بودند.
نوکيســگی حاصل از بی نظام بــودن منابع درآمــدی، ماليات و 
حسابرســی سبب می شود اقليتی هر لحظه و هر جا که بخواهند 
آرامش روحــی و روانی مردم را تهديد کننــد و آن وقت در برابر 
اعتراضــات و گريز از چنگال قانون به دامِن کــوه قدرت و ثروت 

بادآورده شان پناه ببرند.
خطر ثروت بدون زحمت و به دور از اخالق، جامعه را تهديد می کند. 
قدرتی که با تکيه بر چنين ثروتی به دست آمده هر از گاهی اعتماد 
جامعه را می خراشــد و به باورهای دينی آنان پوزخند می زند .در 
چنين شرايطی کمترين توقع از ده ها دستگاه فرهنگساز، وزارتخانه، 
رسانه و نهاد تبليغی که از جيب بيت المال ارتزاق می کنند آن است 
که آستين همت باال زده و حميت خود را برای مقابله با تفکری که 

جان و روان شهروندان جامعه را تهديد می کند، به کار بندند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خبر داد
ورود »شستا« برای ساخت 

مسکن مددجویان بهزیستی

تسنیم: رئيــس سازمان بهزيســتی کشور از 
همکاری مجموعه شــرکت های سازمان تأمين 
اجتماعی )شستا(  برای ساخت مسکن مددجويان 

 بويژه مددجويان سيل زده خبر داد.
وحيد قبادی  دانــا تصريح کرد: امســال برای 
نخســتين بار مجموعه شــرکت های سازمان 
تأمين اجتماعی )شستا( به طور متمرکز با تالش 
مديرعامل و سياست گذاری وزير تعاون از قبال 
مسئوليت اجتماعی شرکت ها، مبالغ کمک های 
خود را به حســاب ســازمان بهزيستی کشور 
برای ساخت مسکن مددجوها  بويژه مددجويان 

سيل زده واريز خواهند کرد.
وی به انعقاد تفاهمنامه با بسيج سازندگی اشاره 
و تصريح کرد:  بزودی شــاهد افتتاح نخستين 
مسکن مددجويان آسيب ديده از سيل در استان 

مازندران خواهيم بود.

معاون کمیته امداد:
مردم28هزار کودک بی سرپرست 

را در ماه رمضان حمایت کردند

ایرنا: معاون توسعه مشارکت های مردمی کميته 
امداد امام خمينی)ره( گفت: خيران و نيکوکاران 
کشور از ابتدای ماه مبارک رمضان تاکنون 28 

هزار کودک بی سرپرست را پس از تشکيل 
پرونده و انجام اقدامات اوليه تحت حمايت های 

مالی و غيرمالی خود قرار دادند.
عليرضا عســگريان افزود: اميــدوارم با توجه به 
اســتقبال و همدلی هر چه بيشتر مردم در اين 
زمينه، کــودکان تحت پوشــش حمايت های 

مردمی به 200 هزار نفر برسند. 
وی تصريــح کــرد: از مهم تريــن اولويت ها و 
دغدغه های کميته امــداد تمرکز بر حمايت از 
ايتام، محرومان و توسعه شبکه های نيکوکاری به 
200 هزار شبکه است.  عسگريان اظهار داشت: 
ساخت مسکن برای خانواده های تحت پوشش 
کميته امداد از ديگر برنامه های اجرايی و دارای 

اولويت کاری اين نهاد در سال جاری است. 
به گفته معاون توسعه مشــارکت های مردمی 
کميته امداد، 600 هزار حامی در سطح کشور در 
ياری  رسانی به ايتام و فرزندان محسنين با کميته 

امداد همکاری دارند.

مقاوم سازی ۳/2 میلیون خانه 
روستایی در کشور

ایسنا:  دکتر محمد اميد، معاون توسعه روستايی 
و مناطق محروم نهاد رياســت جمهوری گفت: 
نيمی از مسکن های روستايی در کشور با همت و 

تالش بنياد مسکن مقاوم سازی شده است.
محمد اميد اظهار کرد: در کشــور 5 ميليون و 
700 هزار واحد مسکن روستايی وجود دارد که 
50 درصد اين واحدها با تسهيالت پرداخت شده، 

مقاوم سازی شده اند.
وی با اشــاره به مقاوم ســازی 3 ميليون و 
200 هزار واحد روســتايی در کشور گفت: 
امسال بنياد مســکن با پرداخت تسهيالت 
40 ميليون تومانی و بــا همراهی صاحبان 
ايــن واحدها، قصد مقاوم ســازی واحدهای 

مسکونی بيشتری را دارد.

معاون آموزشی وزیر علوم خبر داد
 تخصیص بودجه خاص 

به علوم پایه
ایســنا: مجتبی شــريعتی نياســر، معاون 
آموزشــی وزيــر علــوم گفــت: کمی گرايی 
ســبب افزايش مراکــز آموزش عالی شــده 
است ولی تعداد بســيار زيادی از اين مراکز، 
استانداردهای الزم را ندارند و بايد اين مراکز 
ســاماندهی شــوند و البته اين ساماندهی به 
معنی جمع آوری نيست و درصدد کيفی سازی 

مراکز هستيم.
شــريعتی نياســر اظهار کرد: ظرفيت حوزه 
علوم پايــه مغفول مانده اســت. علوم پايه 
مانند جاده ای برای حرکت علوم نوين ديگر 
اســت و اگر در حوزه علوم پايه خوب عمل 
نکرده باشــيم در ســاير حوزه ها نيز موفق 
نخواهيم شــد و بر همين اساس برای توجه 
به علوم پايه بودجــه خاصی اختصاص پيدا 

کرده است.

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

در حاشیه یک تصادف جنجالی

نوکیسه ها و مانور تجمل با ارابه های لوکس 
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روزنامـه صبـح ایـران

اردوهایی که به یک کار جهادی ختم شد   با رفتن به اردوهای جهادی، پس  زمینه ای درباره نیازهای روستاهای محروم برایمان ایجاد شده بود. از طرفی هم به عنوان عالقه مندان به این حوزه ها، بحران هایی 
را که روستاها با آن روبه رو بودند، رصد می کردیم. به همین خاطر دوست داشتیم به سهم خودمان در حل کردن مشکالت سهمی داشته باشیم. در جست وجوهایی هم که همراه دوستان داشتیم، به این نتیجه 

رسیدیم که بحث آب، بحث مهمی است و خیلی از روستاها با مشکالت آن دست به گریبانند. این مسئله اتفاقاً از لحاظ تحصیالت هم به حوزه تخصصی تیم ما نزدیک بود.

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

 شما برای اختراع یک دستگاه خاص گروهی 
تشکیل دادید. اگر موافقید با راه اندازی این 

گروه شروع کنیم.
ما تعدادی دانشجو از دانشجویان دانشگاه های اصفهان 
بودیم. وجه اشــتراکمان این بود کــه در اردوهای 
جهادی بسیج سازندگی شرکت می کردیم و همان جا 
هم با هم آشنا شده بودیم. این اردوها شامل ساخت 
و ترمیم مسجد ، زیباسازی مدرسه و بردن پزشک 
برای روســتا و خالصه کارهایــی از این قبیل بود. 

 چرا سراغ این اردوها رفته بودید؟
این اردوها به نظرم بســتر مناسبی برای خدمت به 
کشور و بخصوص مناطق محروم است، بویژه اینکه 
در این اردوها امر و نهی مافوق هم وجود ندارد. یعنی 
اگر خواســته باشم مصداقی حرف بزنم انگار همان 
بسیج مردمی است که در ســال های اوایل انقالب 
شاهد آن بودیم. مانند طرح هایی که مردم مثالً برای 

درو کردن گندم روستایی ها می رفتند.

با طرح های محرومیت زدایی   پس شــما 
روستایی شروع کردید. ولی بعد از آن مسیر 

کارتان تغییر کرد. درست است؟
بله. با رفتن به اردوهای جهادی، پس  زمینه ای درباره 
نیازهای روستاهای محروم برایمان ایجاد شده بود. 
از طرفی هم به عنوان عالقه مندان به این حوزه ها، 
بحران هایی را که روستاها با آن روبه رو بودند، رصد 
می کردیم. به همین خاطر دوست داشتیم به سهم 
خودمان در حل کردن مشــکالت ســهمی داشته 
باشــیم. در جست وجوهایی هم که همراه دوستان 
داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که بحث آب، بحث 
مهمی است و خیلی از روستاها با مشکالت آن دست 

به گریبانند. این مسئله اتفاقاً از لحاظ تحصیالت هم 
به حوزه تخصصی تیم ما نزدیک بود.

 یعنی کل تیم شــما در این حوزه تخصص 
داشتند؟

ما تیمی برخاسته از حوزه فنی مهندسی بودیم. عالقه 
داشــتیم که از حوزه تخصصی مان دور نشویم. مثاًل 
می توانستیم محصولی فرهنگی تولید کنیم و آن را به 
دست مخاطبان برسانیم، اما تخصص ما چیز دیگری 
بود. تخصص ما ساخت قطعات، سامانه و دستگاهی 
بود که بتواند برخی از نیازهای کشــور را حل کند. 
بنابراین سراغ بحث آب رفتیم که در هر سرزمینی 
و از جمله کشور ما دارای ارزش بسیار باالیی است. 

 یعنی رفتید سراغ ساخت دستگاه هایی مثل 
»آب  شیرین  کن«؟

بله. می توانستیم سراغ ساخت دستگاه های مختلف از 
جمله آب شیرین کن ها برویم، اما بحث مالی قضیه 
هم برایمان مطرح بود. فکر می کردیم که ساخت یک 
آب شیرین کن چندین میلیارد هزینه دارد. این در 
حالی اســت که تیم ما تازه شکل گرفته بود. برای 

همین سراغ دستگاه تولید آب از هوا رفتیم. 

 چرا این دستگاه را انتخاب کردید؟
ما قابلیت ساخت دستگاهی را داشتیم که ابعاد 
یک کانتینر داشــته باشــد. خب می خواستیم 
ایده هایمان قابلیت اجرایی داشــته و همان طور 
که گفتم از تخصص ما هم دور نباشد. البته بعد از 
تولید دستگاه، بحث نگهداری ، تعمیر و کاربری 
دســتگاه هم هســت. گاهی ما چیزی را تولید 
می کنیم که فقط خودمان بلدیم از آن استفاده 

کنیم، اما گاهی سراغ فناوری هایی می رویم که 
هر کاربری با چند ساعت آموزش می تواند از آن 
اســتفاده کند. این هم از ویژگی های دستگاهی 

بود که ما ایده ساختش را داشتیم. 

 ساخت این دستگاه و تأمین هزینه های مالی 
آن برای تیم شما دشوار نبود؟

یکــی از ســخت ترین بخش هــای کار همیــن 
بخش تأمین مالی پروژه بــود. باید می دیدیم چه 
سازمان هایی می توانند به ما در راه رسیدن به هدفی 
که در پیش گرفته ایــم، کمک کنند. برای همین 
سراغ قرارگاه محرومیت زدایی سپاه پاسداران رفتیم. 
تعهدمان در قبال این قرارگاه هم محصولمان بود. 

یعنی گفتیم ما محصولمان را می فروشیم. گفتیم ما 
هم دانشــش را داریم و هم تیم پای کارش را فقط 

بودجه می ماند.

 پس از همان نخســت می دانســتید که 
محصول شما به نتیجه خواهد رسید؟

خیلی امیــدوار بودیم. چرا؟ چون فکــر کردیم از 
نظر فناوری گلوگاهی در این دســتگاه نیست. ما 
بخش هایی داشــتیم که باید با دانش درســت در 
کنار همدیگر قرار می گرفتند. البته شاید از نظر علم 
مکانیک، کار ما کار متفاوتی به نظر نمی رسید، ولی 
ما به دنبال این بودیم که فناوری و علم را به محصول 

مورد نیازمان تبدیل کنیم.

 می گویید که شــاید ایــن کار خیلی کار 
متفاوتی نباشد. پس چرا در همین بخش ما 
این همه مشکل در کشور داریم و روستاهایی 
هستند که به خاطر کم آبی، یا خالی از سکنه 
یا محتاج حضور مکرر تانکرهای آبرســانی 
هســتند. چرا این دستگاه تا امروز برای این 

روستاها ساخته نشده است؟
رهبری بارها گفته اند ذهنی که می تواند موشــک 
نقطه زن بسازد، چرا نمی تواند مشکل اقتصاد را حل 
کند؟ در زمینه کار ما هم این طور نیســت که این 
دستگاه را پیشتر در کشور نساخته باشند، ولی این 
خیلی مهم است که وقتی می خواهیم محصولی را 
بسازیم و پیش مدیران می رویم، هدفمان را از انجام 
کار درست تبیین کنیم. حاال شاید بعضی ها بگویند 
که ساخت این دستگاه تکنولوژی خاصی ندارد، ولی 
من می خواهم این را بگویم که گاهی مهم این است 
که پیگیری های ما به نتیجه برسد و کل چرخه را 

ببینیم و کنار گود ننشینیم.

 این چرخه به بهره برداری از دســتگاه هم 
منجر شده است؟

بله. با توجه به اینکه قــرارگاه محرومیت زدایی 
زیرمجموعه سپاه پاسداران است، ما دستگاه را به 
منطقه دوم نیروی دریایی تحویل دادیم. تاکنون 
هم تست های دوره ای دستگاه انجام شده است. 
انتخاب با آن هاســت که دستگاه دقیقاً در کجا 
مستقر شــود، اما اکنون دستگاه روشن است و 

کار می کند. 

 از آغاز تا انجام پروژه چقدر زمان برد؟
اگر خواسته باشم زمان را از هنگامی که ایده طرح 
به ذهنمان رسید حساب کنم نزدیک به یک سال 
تحقیِق کار در دست انجام بود تا همه جوانب ساخت 
دســتگاه بررسی شــود و البته همزمان پروژه های 
دیگری را هم در دســت اجرا داشــتیم که باید به 
آن ها هم می رسیدیم. بعد از یک سال هم شروع به 
طراحی جزئیات کردیم. در کل دو سالی طول کشید 

تا محصول به بهره برداری برسد.

 این پروسه با چه هزینه ای انجام شد؟
از صفر تا صد 430 میلیون تومان هزینه شــد، اما 
متأســفانه با توجه به نوســانات ارزی، پیش بینی 
می شود که دستگاهی که امسال می سازیم با بیش 

از 600 میلیون تومان تمام شود.
 

 این دستگاه می تواند مشکل آب چند روستا 
یا چند نفر را حل کند؟

کار این دستگاه به چند پارامتر وابسته است. نخست 
اینکه با توجه به دما و رطوبت هر منطقه میزان آبی 
که تولید می کند، متفاوت است. ما نقشه ای از ایران 
تهیه کرده ایم که نشان می دهد این دستگاه در هر 
منطقه چند لیتر آب تولید می کنــد. مثالً در دل 
کویر چند لیتر آب تولید می کند و در نزدیک دریا 

و جنگل چقدر؟

 یعنی بهترین و بدترین حالت برای دستگاه 
پیش بینی شده است؟

بله. می دانید که تصور این است آن هایی به دریا 
نزدیک هستند، مشکل آب ندارند. این در حالی 
است که در استان بوشهر اگر 50 کیلومتر از دریا 
دور شــویم، متوجه می شویم که روستاها چقدر 

مشکل دارند.

 به عنوان کسی که در شکل گیری این پروژه کار 
کرده، دوست دارید ابتدا کدام روستاها یا کدام 
نقطه کشورمان از این دستگاه برخوردار شود؟

ما 10 نقطه را پیشنهاد داده ایم، اما برای اینکه یک 
نقطه را خواســته باشیم انتخاب کنیم، فاکتورهای 
تصمیم گیری زیادی الزم است. اینکه در آن منطقه 
چند نفر زندگی می کنند؟ چقدر معضل آب برای 

آن ها جدی است؟ و چیزهایی از این دست.

روایت زوج گردشگر اروپایی درباره سفرشان به ایران 
خاطره ای شیرین و فراموش نشدنی

مردم: »مارتا« و »ِجی دی« دو کارشــناس در زمینه شیمی و هر دو دیوانه سفر و 
ماجراجویی بودند و از بخت خوششان در سال 2012 با یکدیگر آشنا شدند. در سه 
سال ابتدای آشنایی شان سفر به دور دنیا تنها برای آن ها رؤیایی دست نیافتنی بود، 
تا اینکه  سرانجام بر شک ها و ترس هایشان غلبه کردند و سال 2015 را به عنوان 

سرآغازی برای سفرهای هیجان انگیز خود برگزیدند. 
آن ها به نقاط مختلف آمریکای جنوبی و اروپا سفر کردند و هم اکنون در حال 
کندوکاو در آســیا هستند. آن ها تاکنون به دو کشور از خاورمیانه آمده اند که 
یکی از آن ها ســرزمین شگفت انگیز ما، ایران است. این زوج دوست داشتنی، 
گفتنی های بســیاری درباره کشــورمان دارند و با اســتفاده از هنر عکاسی، 
ایران را به تصویر کشــیده اند. در ادامه بخشــی از روایــت آن ها درباره ایران 

را می خوانید.

 امنیت فوق العاده ایران
بــه علت جنگ و ناامنی های منطقه، تعداد زیادی از گردشــگران خارجی پیش 
از ســفر به ایران تــرس و دودلی های فراوان دارند، اما به محض ورود به کشــور 
متوجه می شــوند که قضاوتشان نادرست بوده اســت. ایران به نسبت بسیاری از 
کشورهای گردشگر پذیر جهان از امنیت بیشتر و شرایط بهتری برای گردشگراِن 
تنها برخوردار است. فرهنگ جاری میان مردم و اعتقاداتشان مانع آسیب رساندن 
و دزدی از گردشــگران خارجی می شود و آن ها می توانند براحتی با ایرانی ها وارد 

گفت و گو شوند یا حتی به خانه هایشان بروند.

 رعایت قوانین پوششی
تمامی گردشگران هنگامی که از کشوری بیگانه بازدید می کنند موظف هستند 
قوانین و اصول جاری در آن کشور را تا حد ممکن رعایت کنند. در ایران هم برای 
همه بخصوص خانم ها رعایت حد و مرزهای پوششی که اساس آن از قوانین دین 

اسالم برگرفته شده، الزامی است. 

 دانستن اعداد فارسی
البته این نکته ای نیســت که تنها در ایران کاربردی باشد بلکه در هر کشوری 
اگر بتوانیم اعداد 1 تا 5 یا 10 را بیاموزیم، خواهیم دید که این اعداد در طول 
ســفر کمک بســیاری به ما خواهند کرد. در ایران هم اگر گردشگری موفق 
شود اعداد اولیه را بیاموزد، به هنگام مراجعه به بازارهای سنتی و فروشگاه ها، 
قیمت اجناس را بهتر و دقیق تر متوجه خواهد شد. از دیگر نکاتی که در مورد 
رسم الخط ایرانی ها جذاب اســت، می توان به جهت نوشتار فارسی، از راست 

به چپ اشاره کرد.

 تعارف های ایرانی
تعــارف کردن و حتی گاهــی از روی ادب و احترام انجام دادن اموری که ما را به 
سختی بیندازد، شاید برای ما امری قابل درک باشد، اما گردشگران خارجی را تا 
حدودی گمراه می ســازد. به همه توریست ها توصیه می کنیم تا بیشتر در مورد 
»تعــارف« بدانند و هنگامی که یک ایرانی به آن ها غذا تعارف می کند، می خواهد 
آن ها را به مقصد برساند یا شب میزبانشان باشد، دست کم سه بار این پیشنهاد را 
رد کنند تا مطمئن شوند که این تنها تعارفی از سر ادب نیست و آن ها حقیقتاً قصد 

انجام این لطف و کمک را دارند.

 چانه زنی بر سر قیمت
بله این را دیگر همه ما می دانیم! در ایران برای خرید هر چیزی نیاز به چانه زنی 
داریم تا مطمئن شویم قیمت مناسبی پرداخت کرده ایم. توریست ها باید بیاموزند 
که در ایران زمانی که از بازار خرید می کنند یا حتی قصد ســوار شدن تاکسی را 
دارند، باید با فروشنده و راننده سر قیمت بحث کنند و از او تخفیف بخواهند، زیرا 
در غیر این صورت ممکن است قیمتی بسیار بیشتر از نرخ حقیقی آن محصول یا 

خدمت پرداخت کنند.

مردم
روایت
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آگهی مناقصه عمومی )نوبت اول(
س��ازمان مدیریت پس��ماند ش��هرداری س��بزوار 
باستناد مصوبه هیئت مدیره سازمان در نظر دارد 
عملیات مشروحه ذیل را از طریق مناقصه عمومی 
به اش��خاص حقیقی ی��ا حقوقی واج��د صالحیت و 

دارای سابقه مفید در امر فوق واگذار نماید.
و  تفکی��ک  دس��تگاه  ان��دازی  راه  و  -نوس��ازی 

پردازش پسماند
-س��پرده ش��رکت در مناقصه325.000.000 ریال 
میباش��د ک��ه بایس��تی مبل��غ تضمی��ن به صورت 
ضمانت نام��ه بانک��ی یا واریز وجه نقد به حس��اب 
جاری ش��ماره 100816226590 بانک ش��هر ش��عبه 

اسدآبادی  باشد. 
-سازمان در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات 

مختار خواهد بود.
-آخرین مهل��ت مراجعه جهت دریاف��ت و تحویل 
اسناد مناقصه به دبیرخانه سازمان تا پایان وقت 

اداری روز سه شنبه مورخه 98/3/21 می باشد.
-پیشنهادات واصله روز شنبه مورخه 98/3/25 
س��اعت 14 بعدازظه��ر در محل س��ازمان مدیریت 

پسماند بازگشایی میشود.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه 
و اطالع��ات تکمیل��ی ب��ه آدرس س��بزوار،خیابان 
اسرارشمالی،ابتدای خیابان نواب،جنب بانک ملت 
مراجعه و یا جهت کس��ب اطالعات بیشتر با شماره 

تلفن  44269344-051تماس حاصل نمایند.
 مجید معنوی زاده - رئیس سازمان
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برگ س��بز موتور س��یکلت هاتف تیپ 150CC مدل 
 150NC5007228 1392 رنگ مشکی  ش��ماره موتور
و ش��ماره تن��ه NC5***150Z9217060 ب��ه ش��ماره 
انتظام��ی   769 ای��ران 31411  مفق��ود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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ب��رگ س��بز  خودروی س��واری رن��و تن��در L90 مدل 
1390 رن��گ س��فید ش��یری روغن��ی  ش��ماره موتور 
NAAL� 100014067RD153118 و ش��ماره شاس��ی 

SRALDBA076948 ب��ه ش��ماره انتظامی 965 ج 27   
ای��ران 42 ب��ه مالکیت وکی��ل احمد امی��ری مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده /
عادی/عادی بطور فوق العاده شرکت مهسان 

صنعت بینالود ) سهامی خاص(شناسه ملی 
10380597759    شماره ثبت 43958

بدینوسیله از کلیه س��هامداران محترم شرکت 
مهس��ان صنعت بینالود )س��هامی خاص( دعوت 
به عمل می آید در جلس��ه مجم��ع عمومی عادی 
در تاری��خ 1398/03/22 راس س��اعت 10 صبح 
در مرکز اصلی ش��رکت ب��ه آدرس : بلوار وکیل 
باهنر-باهنر 5-پالک 21ش��رکت  آباد-خیاب��ان 
مهس��ان صنع��ت بینال��ود )س��هامی خ��اص( کد 
پس��تی 9185779314 برگ��زار م��ی گرددحضور                       

بهم رسانند.
دستور جلسه :1-انتخاب مدیران

2-تعیین هیئت مدیره
هیئت مدیره
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اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای 
شماره 139760308001006375-1398/12/28 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سید محمود منجگانی  
فرزند سید احمد  بشماره شناسنامه47  و شماره ملی 0652503691 نسبت به ششدانگ یکباب منزل به مساحت 130/75 مترمربع 
قس��متی از پالک 140- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت س��ید احمد منجگانی محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9801669
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/02/18 تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/03/02

علی فضلی  رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی آراء هیئت حل اختالف
 موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 
آیین نامه اجرایی قانون یاد شده اسامی افرادی که اسناد عادی یا رسمی آنان در هیئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان 
رس��یدگی و تایی��د قرار گرفت��ه جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( 

بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالسه پرونده 001-98 آقای مجید فاطمی پورفرزند صادق  در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 155/40 متر مربع تمامی پالک 

شماره 6721 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی ازتمامی مالکیت خاور سلطان صحت و مالکیت مشاعی متقاضی
2-کالس��ه پرونده 303-97  خانم فرهناز حق پناه فرزند حس��ین  در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 250/2 متر مربع قسمتی 

از پالک 704 اصلی واقع در قطعه یک شیروان خریداری از مالک رسمی از مالکیت روشنعلی کریم زاده
3-کالس��ه پرونده 310-97  آقای ابوالفضل درا فرزند ابراهیم  در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 267/50 متر مربع قسمتی از 

پالک شماره 163 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی ازذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
4-کالس��ه پرونده 242-97  آقای الهیار داوری فرزند علیدر س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28/9 متر مربع 

قسمتی از پالک شماره 10708 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت سید نصراله ساعد
5-کالسه پرونده 243-97  خانم راضیه مقتدری فرزند حسین در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مساحت 28/9 متر 

مربع قسمتی از پالک شماره 10708 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت سید نصراله ساعد
6-کالس��ه پرونده 309-97  آقای ولی کارگر فالح فرزند ابراهیم  در شش��دانگ یک باب منزل به مساحت 202/15 متر مربع تمامی 

پالک شماره 28 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک رسمی از مالکیت تمامی ورثه های حسین زارع
 7-کالسه پرونده 284-97 خانم رحیمه حسن زاده مقدم فرزند علی محمد در ششدانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 138 

متر مربع قسمتی از پالک شماره 5659 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی از مالکیت مسلم قادری 
-8کالس��ه پرونده 55-97آقای ولی صدوقی فرزند علی اصغر درشش��دانگ یکباب گلخانه به مساحت 1304/30مترمربع قسمتی از 

پالک 3اصلی امیرآباد خریداری از مالکین رسمی خانمها بی بی زهرا حسینی وراضیه بگم حسینی ورثه های سیدصادق حسینی
به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اش��خاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از 
انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم 
دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نخواهد بود.9801597   تاریخ انتشار نوبت اول: 98/02/18     تاریخ انتشار نوبت دوم : 98/03/02
صمد ابراهیم زاده  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

))آگهی مناقصات عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی((
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفادآیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی و 

از طریق مناقصه عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نمایید  .

تاریخ و محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه : از تاریخ درج آگهی لغایت 1398/3/5 از محل دفتر قراردادهای شرکت 
آب و فاضالب مشهد و یا در سایت اینترنتی http://iets.mporg.ir قابل دریافت می باشد .

تاریخ و محل تس��لیم پاکات اس��ناد ارزیابی و اسناد مناقصه تکمیل ش��ده : پایان وقت اداری مورخ 1398/3/19 به آدرس مشهد، 
خیابان فلسطین، فلسطین 26، دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد ، تلفن 37008124 .

الزم به توضیح می باشد که پاکات ارزیابی کیفی و مناقصه همزمان با هم دریافت و پس از ارزیابی ، پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی 
که امتیاز الزم را اخذ نمایند بازگشایی خواهد شد . 

مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصات می باشد.  

دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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موضوع
مدت 
اجرا

مبلغ برآورد اولیه
به ریال

مبلغ تضمین
شرکت در مناقصه 

به ریال
رتبه و رشته مورد 

نیاز
نوع تضمین شرکت در 

مناقصه

1

راهبری ، مراقبت 
،نگهداری،  بهره برداری 
وتعمیرات کلیه تجهیزات 
پست های برق وخطوط 

132کیلو ولت مربوط به  
تأسیسات خط انتقال آب 

سددوستی تا مشهد

1231/307/797/4221/570/000/000
رتبه 5 نیرو از 

سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی 

نقدی  واریز   .1  
جاري  حساب  به 
100050005بانکی  شماره

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

4 . چک تضمین شده بانک

2

راهبری ، مراقبت ، نگهداری، 
بهره برداری وتعمیرات کلیه 
تجهیزات  برقی ، مکانیکی ، 

تأسیسات چا ههای آب شرب ، 
مخازن و ایستگاه پمپاژ تأسیسات 

مرکزامامیه

2416/833/383/556842/000/000

گواهینامه صالحیت 
بهره برداری در 

رشته آب از شرکت 
مهندسی آب و 
فاضالب کشور

/ع
98
02
36
7

س��ند موتور س��یکلت سواری احس��ان 125CC مدل 
1393 ب��ه ش��ماره بدن��ه 9324970 ش��ماره موت��ور 
341305 رن��گ گوج��ه ای ش��ماره انتظام��ی 822-

72334 متعل��ق به اینجانب عزیز الرحمان رس��ولی 
زاده مفق��ود گردی��ده و از درج��ه اعتبار س��اقط می 

باشد . دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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پروان��ه س��اخت کارخان��ه آرد تعاون��ی 9 
ایرانش��هر ب��ه ش��ماره 29/10421 مفقود 
گردی��ده  و  از یابن��ده تقاضا می ش��ود با 
شماره های زیر تماس گرفته یا به ادرس 
زیر تحوی��ل گردد : ایرانش��هر – کیلومتر 
7 ج��اده بمپ��ور بزرگراه ش��هید ولی فتح 
مرادی جنب کوهس��تان پ��ارک – کارخانه 

آرد تعاونی 9 ایرانشهر .
 09399710795  : تم��اس  ه��ای  ش��ماره 

رسولیزاده – 09152917370 محمودزاده

دی
قو

مف
هی 

آگ

 روایت »آرش زارعی نژاد« از گروهی که با ساخت یک دستگاه
 در پی حل مشکل آب روستاهای محروم هستند

 »ج« مثل جوان
»ج« مثل جهادی

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  قصه از دور هم جمع شدن چند تا جوان باانگیزه آغاز شد. جوان هایی که در قالب اردوهای جهادی 
دانشجویی به روستاهای محروم رفته بودند و به همین خاطر بیشتر حال و هوای محرومیت را درک می کردند. حاصل این دور هم جمع شدن 
تشکیل تیمی بود از جوانان تحصیلکرده 24 تا 32 سال که دانش آموختگان مقطع ارشد یا دکترا بودند. آن ها همراه هم شرکت دانش بنیادی را 
ایجاد و دست به کارهای متفاوتی زدند؛ کارهایی که یکی از آن ها بهانه یک گفت وگوی نسبتاً مفصلی شده با مهندس آرش زارعی نژاد. او البته 

به نمایندگی از همه اعضای تیم درباره فعالیتشان صحبت می کند.



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

  5 گفتار در باب توبه و استغفار    معارف: بیانات رهبر معظم انقالب در کتاب »پنج گفتار حضرت آیت اهلل خامنه ای در باب استغفار و توبه در ماه مبارک رمضان« که توسط انتشارات مؤسسه ایمان جهادی 
)صهبا( منتشر شده است، نشان دهنده چرایی اهمیت فوق العاده »استغفار« و »توبه« در اسالم است. در این کتاب به بُعد اجتماعی »استغفار« و »توبه« نیز پرداخته شده؛ به اینکه بجز استغفار شخصی، یک 

استغفار عمومی هم داریم؛ استغفاری که موجب اقتدار ملی می شود و موجب خدمت به مردم، پیش  رفتِن کارهای کشور و به  وجود نیامدن اختالف های قومی، مذهبی، سیاسی و فکری در جامعه.

جزء از جزء / هفدهم
از شبهه ها نترسید

معارف/ناهید الله زاری: گاهی افراد 
از وجــود شــبهه ها در جامعه اظهار 
نگرانی کرده و می ترســند که دین و 
ایمان مردم به باد رود، اما ببینیم نظر 
قرآن کریم در این باره چیســت؟ در 
ســوره مبارکه حج می خوانیم: »َو َما 
أَْرَســلَْنا ِمْن َقْبلَِک ِمْن َرُسوٍل َو الَ نَِبيٍّ 

ْیَطاُن ثُمَّ یُْحِکُم  ْیَطاُن فِي أُْمِنیَِّتِه َفَیْنَسُخ اهللُ َما یُلِْقي الشَّ إاِلَّ إَِذا تََمنَّی أَلَْقی الشَّ
اهللُ آیَاتِِه َو اهللُ َعلِیٌم َحِکیٌم«  )حج:52(؛ در تفسیر المیزان آمده اگر تمّنی را به 
معناى قرائت و تالوت بگیریم معناى آیه چنین می شود: »ما پیش از تو هیچ 
پیغمبر و رسولی نفرستادیم مگر آنکه وقتی چیزى از آیات خدا را می خوانده، 
شیطان شبهه هایی گمراه کننده به دل هاى مردم می افکند و ایشان را وسوسه 
می کرد تا با آن آیات مجادله نموده، ایمان مؤمنین را فاسد سازد ولی خداوند 
آنچه از شبهات که شیطان به کار می برد باطل می کرد و پیغمبرش را موفق 
بــه رد آن ها می فرمود و یا آیه اى نــازل می کرد تا آن را رد کند.« به عبارتی، 

شبهه فکرها را به کار می اندازد تا حکم خدا محکم تر ارائه شود.
در دو آیه بعد، وجود این شــبهه ها براى اینکه فاســق و گناهکار و مؤمن و 
اهل علم و آگاه به حق و باطل از هم جدا شوند را الزم می داند و می فرماید: 
ــْیَطاُن فِْتَنًة لِلَِّذیَن فِي ُقُلوبِِهْم َمَرٌض َو الَْقاِسَیِة ُقُلوبُُهْم َو  »لَِیْجَعَل َما یُلِْقي الشَّ
اٍق بَِعید«ٍ )حج:53(؛ تا آنچه را که شیطان القا می کند،  الِِمیَن لَِفي ِشــقَ إِنَّ الظَّ
براى کسانی که در دل هایشان بیمارى است و ]نیز[ براى سنگدالن آزمایشی 
َِّذیَن أُوتُوا الِْعلَْم  گرداند و ستمگران در ستیزه اى بس دور و درازند؛ »َو لَِیْعلََم ال
َِّذیَن آَمُنوا إِلَی  َِّک َفُیْؤِمُنوا بِِه َفُتْخِبَت لَُه ُقُلوبُُهْم َو إِنَّ اهللَ لََهاِد ال َُّه الَْحقُّ ِمْن َرب أَن
ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم«  )حج:54(؛ و تا آنان که دانش یافته اند بدانند این ]قرآن[ حق 
اســت ]و[ از جانب پروردگار توست؛ و بدان ایمان آورند و دل هایشان براى او 
خاضع شود؛ و براســتی خداوند کسانی را که ایمان آورده اند، به سوى راهی 

راست راهبر است.
شــبهه را از آن جهت به این نام می خوانند که شــبیه حق اســت؛ این کالم 
امیرالمؤمنین اســت، اما در قرآن نیز آیــه اى وجود دارد که با یک مثال این 
آمیختگی حق و باطل و راه شــناخت آن را نشــان می دهد. خداوند در آیه 
َماِء َماًء َفَسالَْت أَْوِدیٌَة بَِقَدِرَها  17 ســوره مبارکه رعد می فرماید: »أَنَْزَل ِمَن السَّ
ا یُوقُِدوَن َعلَْیِه فِي النَّاِر ابِْتَغاَء ِحلَْیٍة أَْو َمَتاٍع َزبٌَد  ْیُل َزبَداً َرابِیاً َو ِممَّ َفاْحَتَمَل السَّ
بَُد َفَیْذَهُب ُجَفاًء َو أَمَّا َما یَْنَفُع  ِمْثُلــُه َکذلَِک یَْضِرُب اهللُ الَْحقَّ َو الَْباِطَل َفَأمَّا الزَّ
النَّاَس َفَیْمُکُث فِي الْْرِض َکذلَِک یَْضِرُب اهلَلُ الْْمَثاَل« ؛ ]همو که[ از آســمان، 
آبی فرو فرستاد؛ پس رودخانه هایی به اندازه گنجایش خودشان روان شدند و 
ســیل، کفی بلند روى خود برداشت و از آنچه براى به دست آوردن زینتی یا 
کاالیــی در آتش می گدازند هم نظیر آن کفی برمی آید؛ خداوند، حق و باطل 
را چنین َمَثل می زند؛ اما کف، بیرون افتاده از میان می رود ولی آنچه به مردم 

سود می رساند در زمین ]باقی[ می ماند؛ خداوند َمَثل ها را چنین می زند.
در تفســیر نمونه آمده، این مثال مناظره حق و باطل را به عالی ترین صورت 
ترسیم می کند؛ گاهی شــناخت حق و باطل که همان شناخت واقعیت ها از 
پندارهاست آنچنان مشکل و پیچیده می شود که حتماً باید سراغ نشانه رفت؛ 
نشانه هایی مانند اینکه حق، همیشــه مفید و سودمند است؛ حق؛ متواضع، 
کم ســروصدا، اهل عمل، پرمحتوا و سنگین است و برعکس باطل؛ بی فایده، 
بیهوده، مســتکبر، باالنشین، پر ســر و صدا و توخالی است و مدد از آبروى 

حق می گیرد. 
کلمه )جفاء( در این آیه که به معنی پرتاب شــدن و به بیرون پریدن است، 
نکته لطیفی در بردارد و آن اینکه باطل به جایی می رسد که قدرت نگهدارى 
خویش را ندارد و در این لحظه از متن جامعه به خارج پرتاب می شود و این 
در حالی اســت که حق به جوشش می آید؛ هنگامی که حق به خروش افتاد، 
باطل همچون کف هاى روى دیگ که به خارج پرتاب می شود، بیرون می افتد 
و این خود دلیلی است بر اینکه حق همیشه باید بجوشد و بخروشد تا باطل 

را از خود دور سازد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  تا مرگ 
به سراغ ما نیامده فرصت بازگشت، اصالح 
توبه  فرصت  چند  هر  داریم؛  خودسازى  و 
همیشه هست اما متأسفانه به آن بی توجه 
ماه هاى  میان  در  خدا،  لطف  به  هستیم. 
تا  شده  داده  قرار  زیبایی  فرصت هاى  سال 
بیش از پیش توجه ما را به خود جلب کند؛ 
یکی از آن اوقات، ماه مبارک رمضان است. 
شب ها و روزهایی که همه منتظر هستند 
آن  لحظات نورانی بخشایش الهی را دریابند. 
در گفت وگویی مفصل با آیت اهلل سیداحمد 
خراسان  مردم  نماینده  خراسانی،  حسینی 
رضوى در مجلس خبرگان رهبرى و عضو 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، از سّر تأکید 
بر توبه و استغفار بخصوص در این شب ها و 
روزهاى مبارک شنیدیم که آنچه در ادامه 

می خوانید بخشی است از سخنان ایشان.

  توبه، بازگشت بنده به سوی خدا
آیت اهلل سیداحمد حسینی خراسانی با اشاره 
به صفــات غفار و تواب پروردگار می گوید: از 
صفات پروردگار کــه در قرآن کریم خداوند 
مکرر به آن وصف و ســتایش شــده است، 
غفاریــت و تواب بودن اســت؛ به طورى که 
خداونــد متعال در بیانی رســمی به پیامبر 
ِّی  اسالم)ص( فرمان می دهد »نَبِّْئ ِعباِدى أَن
أَنَا اَلَْغُفوُر اَلرَِّحیُم«؛ یعنی بندگانم را آگاه کن 
که من بخشــنده مهربانم. در مواردى هم به 
ْوِب« بودن خداوند اشاره  نِب َوَقابِِل الَتّ »َغافِِر الَذّ
شده است. مغفرت یا غفران در گویش هاى 
رایج فارسی به آمرزش تعبیر می شود. خداوند 
غفار است یعنی او آمرزنده است. این صفت با 
بخشــندگی تفاوت دارد و نوعی پرده دارى و 
رازدارى در او نهفته است؛ یعنی فرد بزرگی 
بــا اطالع از خطاها و لغزش هــا؛ نافرمانی ها 
و ناهنجارى هایــی را نادیــده گرفته و مورد 

بخشش قرار می دهد.
او اضافــه می کند: توبه به معناى بازگشــت 
است؛ یعنی لطف، رحمت و بخشش خداوند 
کریم بــه بندگانی کــه در اثر خطــا اصاًل 
شایستگی نداشتند برمی گردد. به بیانی دیگر 
توبه بازگشت بنده از گذشته انحرافی اش به 

سوى خداســت. در مضامین 
دعاهــا و آموزه هاى دینی هم 
به طور مکرر این دو درخواست 
بنده از خــدا در کنار هم قرار 
این  تربیتی ترین  از  گرفته اند. 
ذکرها »استغفراهلل ربی و اتوب 
الیه« اســت؛ یعنی از خداوند 

طلب مغفرت و آمرزش می کنیم و به سوى او 
با دنیایی از ندامت و شرمندگی بابت رفتارهاى 

ناپسند گذشته برمی گردیم.

  رمضان جلوه گاه مغفرت خداست
عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم در 
ادامه توضیــح می دهد: در زمان ها، مکان ها، 
شرایط و حاالت مختلف سفارش به استغفار 
و توبه شده است؛ به عبارتی بندگان خدا در 
آن اوقات از خداوند طلب مغفرت کرده و به 
ســوى او برمی گردند. یکی از نورانی ترین و 
مناسب ترین زمان ها و ملکوتی ترین حالت ها 
و شــرایط براى استغفار و توبه که می توانیم 
به آن جلوه گاه مغفرت خداوند بگوییم، ایام 
ماه مبارک رمضان اســت. شب ها، سحرها، 
در حــال روزه دارى یا در حال آماده شــدن 
براى روزه  همه از اوقاتی اســت که استغفار 
در آن ارزش باالیی دارد؛ به حدى که رسول 
خدا)ص( یکــی از اوصاف این ماه را مغفرت 

بیان می کند.
او یادآور می شود: رمضان، ماه توبه و بازگشت 

از گناهان اســت. این ماه در 
نظام آفرینش تعبیه و طراحی 
شده تا مغفرت، لطف و رحمت 
خدا فراگیر شود و بندگان هم 
دعوت شده اند تا از این ظرفیت 
استفاده کنند. از آغاز تا پایان 
این ماه، شــب ها و روزهایش، 
تمــام ثانیه هــا و ســاعت هایش بخصوص 
لحظات نورانی ســحرگاهانش، شــب ها و 
روزهاى جمعه اش، شب ها و روزهاى قدرش 
همگی در حقیقت تجلی گاه مغفرت پروردگار 
اســت. در احادیث و روایات براى این اوقات 
فضائل بسیارى نقل شده است. به طور نمونه 
آمده اســت در زمان افطار کــه از لحظات 
بسیار معنوى در ایام رمضان است، خداوند 
هزار هزار نفر یعنی یــک میلیون نفر را در 
هر روز از مــاه رمضان از آتش جهنم نجات 
می دهد، توبه می پذیرد و مورد مغفرت قرار 
می دهد. از رسول خدا)ص( نیز روایت شده 
است که شــب و روز جمعه که 24 ساعت 
است حق تعالی در هر ساعت آن 600 هزار 
نفــر را از دوزخ آزاد می کند. عــالوه بر آن 
پیامبر)ص( در خصوص فضیلت عید سعید 
فطر می فرمایند: »چون شــب عید فطر فرا 
رسد، خداوند پاداش عمل کنندگان را بدون 
حساب و شــمارش ببخشد و به اندازه تمام 
بندگانی که در این مــاه مورد مغفرت قرار 

داده، گنهکاران را عفو می کند«.

  فردی که در ماه رمضان آمرزیده 
نشود، شقی است

آیت اهلل حسینی خراسانی اضافه می کند: باید 
در این ایام مبارک از خداوند بخواهیم کمک 
کند، توفیق درکش را پیدا کنیم. در این ماه، 
شب ها و روزهاى قدر، بهت انگیز و حیرت آور 
است و نشــان دهنده یکی از پرشکوه ترین 
صحنه هاى لطف، مغفرت و کرم پروردگار در 
حق بندگان است. به نص قرآن کریم و طبق 
آنچه در ســوره قدر بیان شده، بهترین شب 
سال، شب قدر اســت که خداوند در قرآن 
کریم آن را شبی پربرکت دانسته و ارزش آن 

را برتر از هزار ماه بیان کرده است.
وى می گویــد: مرحــوم محــدث قمی در 
مفاتیح الجنان نقل کرده است که بهتر است 
این دعا هر شــب ماه مبارک خوانده شود: 
»أَُعوُذ بَِجالِل َوْجِهَک الَْکِریِم أَْن یَْنَقِضَی َعنِّی 
َشْهُر َرَمَضاَن أَْو یَْطُلَع الَْفْجُر ِمْن لَْیلَِتی َهِذهِ َو 
بُِنی َعلَْیِه«؛ یعنی  لََک قَِبلِی َذنٌْب أَْو تَِبَعٌة تَُعذِّ
خدایا پناه می آورم به عظمت ذات کریمت 

از اینکه مــاه رمضان  از من 
سپرى شــود یا سپیده این 
شــب طلوع کند و از سوى 
من نــزد تو گناهی یا نتیجه 
کارى مانــده باشــد که مرا 
بر آن عــذاب نمایی. روایتی 
نیــز از پیامبر)ص( داریم که 
ــِقیَّ َمْن ُحِرَم  می گوید: »لشَّ
ــْهِر  ُغْفــَراَن اهللِ فِی َهَذا الشَّ
و  شــقی  یعنی  الَْعِظیــِم«؛ 
بدبخت، آن کســی است که 
در ایــن ماه بزرگ از آمرزش 
بی بهره شــود. عضو  خــدا 
مجلــس خبــرگان رهبرى 
در پایــان تصریــح می کند: 
خداونــد غفــار و توبه پذیر 
اســت و هیچ بنده اى نباید 
از رحمــت او ناامید باشــد. 

باید خــدا را به خاطر توانســتن و توانایی 
انجام اســتغفار و توبه شکر کنیم؛ پیوسته 
 ذکر اســتغفار را بر زبان داشــته باشــیم و 

در سایه این استغفار، دعا کنیم.

آیت اهلل حسینی خراسانی در آستانه شب های قدر در گفت وگو با قدس از فرصت استغفار و توبه در ماه رمضان می گوید

برگزاری دو نشست قرآنی در قم  صد بار اگر توبه شکستی بازآ 
معارف: دو نشست علمی توسط پژوهشگاه علوم 
و فرهنگ اســالمی امروز در قم برگزار می شود. 
نشست »داللت هاى قرآنی بیانیه گام دوم انقالب 
اسالمی« با ارائه حجج اسالم نجف لکزایی و محمد 
سحرخوان امروز پنجشنبه 2خرداد از ساعت 12 
تا 13 در مرکز همایش هاى غدیر به نشــانی قم، 
ابتداى خیابان معلم برگزار خواهد شــد. کرسی 
ترویجی »سبک بندگی بر اساس آموزه هاى قرآن 
و اهل بیت)ع(« هم با ارائه حجت االســالم عباس 
کوثــرى و نقد حجت االســالم دکتر حمیدرضا 
مطهرى، امروز از ساعت 14 تا 16 در پژوهشگاه 
فرهنگ و معارف قرآن واقع در قم، ابتداى خیابان 

معلم برپا خواهد بود.

انتشار»آرای اخالقی مالصدرا«
مهــر: کتــاب »آراى اخالقــی مالصــدرا« اثر 
ســیدعبدالرحیم حســینی توســط انتشارات 
پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اســالمی چاپ و 
روانه بازار کتاب شــده اســت. مکتب صدرایی 
قوانیــن اخالقی را از روزنــه یافته هاى برهانی و 
تجربه معنوى متمایز از فیلسوفان پیش از خود 
واکاوى کرده، خاستگاه تکوین ملکات و محاسن 
فضائــل را تهذیب ظاهر، تطهیر دل و تنویر قلب 
دانسته و حاصل این موهبت را گذر از خویشتن و 
استمداد از سرچشمه قدسی نور وحی می بیند و 
معتقد است انسان رهرو سعادت، نیازمند کرامت، 
حکمت، حریّت، بندگی و قرب به حق، عقالنیت، 
سلوک الهی در ساحت عمل؛ نگاه قدسی  به قوانین 

اخالقی و تبعیت از نوامیس شریعت است.

شاخص های طلبه انقالبی
تســنیم: کتاب »طلبه انقالبی؛ جایگاه شناسی 
توصیفی- تحلیلی« نوشته سعید هاللیان، توسط 
انتشارات شهید کاظمی منتشر شد. ورود به عالم 
طلبگی، پیوستن به جرگه عالمان دین و حرکت 
در مسیر نهضت توحیدگســترى انبیا و اوصیا، 
همواره مســئولیت آفرین و دشوار بوده است، اما 
ویژگی هاى عصر امام خمینی)ره( و ظرفیت هاى 
پدید آمده ناشی از آن براى تحقق اهداف اسالمی، 
موجب شده تا مسئولیت هاى بیشتر، خطیرتر و 
مشــکل ترى متوجه حوز ه هاى علمیه، طالب و 
عالمان شود که تنها در صورت انقالبی بودن حوزه 

و طلبه قابل تحقق هستند. 

توبه بازگشت 
بنده از گذشته 
انحرافی اش به 
سوی خداست؛

یعنی از خداوند 
طلب مغفرت و 

آمرزش می کنیم 
و با دنیایی از 
ندامت بابت 

رفتارهای ناپسند 
گذشته به سوی او 

برمی گردیم

بــــــــرش
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یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

   پنجشنبه 2 خرداد 1398  17 رمضان 1440 23 می 2019   سال سی و دوم  شماره 8973 

  صفحه7    98,03,02

(ابالغ اجرائيه مهريه)
بدين وسيله به آقاى مهدى سليمانى فرزند على اكبر شناسنامه شماره  128 صادره از اصفهان ساكن اصفهان- شهرك 
امام حسين (ع) خيابان مطهرى پالك 136 ابالغ مى شود كه خانم سارا اصغرزاده مرغملكى جهت وصول تعداد  164 
ــده  به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره  ــاخته ش ــكه تمام بهار آزادى و 10 مثقال طالى 18 عيار س عدد س
ــكيل شده و  ــه  9700730 در اين اداره تش ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس 8837  دفتر 38  عليه ش
طبق گزارش مورخ 1397/09/01  مأمور ،محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار 
طبق ماده 18 آئين نامه اجراء مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام  ــوب مى گردد نس و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9802315
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شهركرد

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــورا درخواست  ــه 980232/7 از اين ش ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه 725 به ش ــين قالبى حاجيوند داراى شناس آقاى حس
ــنامه شماره 0185867-484 در  ــادروان حديث قالبى حاجيوند بشناس گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش

تاريخ1396/3/10 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوث آن مرحوم منحصراست به:
1- حسين قالبى حاجيوند تاريخ تولد 1347/5/6 شماره شناسنامه725 فرزند جعفرقلى نسبت پدر متوفى

2-  ناجى محمودى تاريخ تولد  1348/6/19   شماره شناسنامه  220 فرزند سلطان حسين نسبت مادر متوفى
ــت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركسى اعتراضى دارد و ياوصيتنامه از  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9802341

رئيس شعبه شوراى حل اختالف كرج 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــورا  ــه 980207/7 از اين ش ــت به كالس ــرح دادخواس ــنامه 3663  به ش آقاى حميد رضا رمضانى آزاد  داراى شناس
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حاجى رمضانى آزاد بشناسنامه شماره 1012  درخواس

در تاريخ1397/11/4 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوث آن مرحوم منحصراست به:
1- عليرضا رمضانى آزاد تاريخ تولد 1352/12/23 شماره شناسنامه 7305 فرزند حاجى نسبت پسرمتوفى

2-  محمد رضا رمضانى آزاد تاريخ تولد  1354/5/4   شماره شناسنامه  70  فرزند حاجى نسبت  پسرمتوفى
3 – حميد رضا رمضانى آزاد تاريخ تولد  5/1/ 1362شماره شناسنامه  3663 فرزند  حاجى نسبت  پسرمتوفى

4-  امير رمضانى آزاد تاريخ  تولد  1365/6/14 شماره شناسنامه  7303 فرزند  حاجى نسبت پسرمتوفى
5 – نسرين رمضانى آزاد تاريخ تولد 1350/12/8  شماره شناسنامه  6861  فرزند حاجى نسبت دخترمتوفى 

6 – مريم رمضانى آزاد تاريخ تولد 1368/9/317 شماره شناسنامه 0296153-031 فرزند حاجى نسبت دختر متوفى
7 – گو طال عشيرى تاريخ تولد 1334/4/2 شماره شناسنامه  971 فرزند راه على نسبت همسر متوفى

ــى اعتراضى دارد و ياوصيتنامه از  ــت مزبور را دريك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر نخستين آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9802342

رئيس شعبه 3 شوراى حل اختالف كرج 

آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد ذمه)
آگهى مزايده مال غير منقول كالسه9700004

ــعبه اجرا له:بانك ملى لطف آباد عليه محسن اميرى(متعهد) و حسين  ــه 9700004 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــتصد و چهل و هفت فرعى از يك اصلى كه سند آن ذيل صفحه23  ــين نژاد(ضامن)ششدانگ پالك دو هزارو هش حس
ــند صادر و برابر تقاضاى بستانكار در كالسه مذكور توقيف گرديده است.  ــماره ثبت 19369 ثبت و س دفتر 125 به ش
ــتان ابوذر پالك  ــت دبس ــدانگ پالك فوق الذكرواقع در آدرس درگز انتهاى خيابان پيروزى يك نبش كوچه پش شش
ــاحت عرصه 144 متر مربع و مساحت  ــكونى به مس ــناس پالك مذكور يك باب منزل مس 108 بوده و برابر نظر كارش
ــقف طاق ضربى با قدمت حدود 25 سال ساخت  ــيمانى و آجرى و س اعيانات حدود 80 متر مربع از نوع ديوار بلوكه س
ــرق و گاز به مبلغ 250/000/000  ــدد آبگرمكن زمينى به انضمام امتيازات آب و ب ــت و كولر داراى يك ع ــد كابين فاق
ــردد و برابر گزارش مامور اجرا پالك مذكور در تصرف آقاى عباس  ــت و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى مى گ ريال(دويس
ــه شنبه  ــاعا 9 الى 12 روز س ــدانگ پالك فوق الذكر از س ــد. لذا مزايده شش كيخواه خريدار قولنامه اى ملك مى باش
مورخ 98/3/28 در شعبه اجراى  ثبت اداره ثبت اسناد درگزواقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و9 از طريق مزايده 
ــروع و به باالترين قيمت  ــت و پنجاه ميليون ريال) ش ــد.مزايده از مبلغ 250/000/000 ريال ( دويس به فروش مى رس
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب 
وحق اشتراك ومصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره 
تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود 
ــد و نيم عشر و حق مزايده  ــترد خواهد ش مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9802335
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز / ناصر حسن زاده

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منضم به تقاضاى كتبى وكالتنامه شماره  ــهاديه گواهى ش ــروى باستناد دو برگ استش ــن خس نظر به اينكه محس
2265-87/08/28 دفتر 7 درگز و تفويض وكالت شماره 4697-98/2/24 دفتر يك درگز جهت دريافت سند مالكيت 
ــدانگ پالك 4685 فرعى از 22- اصلى  ــند مالكيت شش ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس
ــد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر  ــرحدى ميباش واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به جليل س
ــدانگ پالك فوق بنام على قوى بازو ثبت و سند مالكيت چاپى 20408 الف /85 صادر و تسليم  ــد شش امالك معلوم ش
گرديده سپس برابر سند شماره 2259-87/08/28 دفتر 7 درگز به جليل سرحدى منتقل گرديده و برابر سند شماره 
2260-87/08/28 دفتر 7 درگز در قبال مبلغ 345950936 ريال در رهن بانك مسكن مى باشد ،دفتر امالك بيش از 
اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفادماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس 
ــند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــت اصل سند مالكيت  يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس تاريخ انتش
ــند  ــند مالكيت ياس ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س نمايد بديهى اس

معامله رسمى نسبت به صدور سند وفق مقررات اقدام مى گردد.9802346
رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز / ناصر حسن زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم فرشته رحمانى   داراى شناسنامه  5740143918 به شرح دادخواست به كالسه   65   از اين شورا 

درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان هاشم قدميارى    به شناسنامه   5740040019  
در تاريخ   1397/11/29  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   

1.  فرشته رحمانى    فرزند   محمد   ش.ش  5740143918   ت.ت  1381/5/28 نسبت  همسر  مرحوم  
2.   مجتبى  قدميارى   فرزند  حسن    ش.ش  6441    ت.ت  1350/1/2 نسبت پدر  مرحوم 
3. طيبه قدميارى  فرزند  محمد جواد      ش.ش  53 ت.ت 1342/2/1  نسبت مادر مرحوم     

ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس
و اال گواهى صادر خواهد شد.                                                                                                              

سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

اصالحيه
پيرو درج آگهى تحديد حدود عمومى در تاريخ 97/12/22 درروزنامه قدس به شماره آگهى آ 9718571 آقاى محمد 

رضا صديقى فرزند عيسى صحيح است.9802311
 رئيس ثبت اسناد وامالك زبرخان - سيد حسن پور موسوى 

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــماره139860306007000090  -26/ 2 /98  هيات اول / دوم  كالسه952/92  موضوع  ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى على يوسفى جامى نصرآبادى   فرزند قربانعلى   بشماره شناسنامه 679
ــده  ــاحت 200 متر مربع پالك  فرعى از 167 - اصلى مفروز و مجزى ش صادره از تربت جام در يك باب منزل   به مس
ــمى آقاى  ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس ــان رضوى بخش 13 مش از پالك فرعى  واقع در خراس
ــه فاصله 15 روز آگهى مى  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت ب ــد محرمى  محرز گرديده اس ــاه محم ش
شود و 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 را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802344
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/3/2     تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/18

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــان جنوبى) مورد رسيدگى و تأييد قرار  ــناد و امالك شهرستان طبس (استان خراس ــتقر در اداره ثبت اس هيئت مس

گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 15 روز بشرح زير آگهى ميگردد:
(قطعات واقع در بخش يك طبس)

ــمتى از پالك 19- اصلى آقاى مجيد باغستانى خريدارى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 1- شش
مع الواسطه از حجى حسين وقارى مقدم به مساحت 1109/85 مترمربع.

ــتثناء يك چهارم بهاى اعيان و اشجار قسمتى از پالك 41- اصلى كبرى  ــاز باس ــدانگ يك باب منزل نيمه س 2- شش
محمدزاده خريدارى مع الواسطه از رضا ظهيرى به مساحت 269/81 مترمربع.

ــاز باستثناء يك چهارم بهاى اعيان و اشجار قسمتى از پالك 41- اصلى مهدى  ــدانگ يك باب منزل نيمه س 3- شش
بخشى خريدارى مع الواسطه از رضا ظهيرى به مساحت 267/33 مترمربع.

ــمتى از پالك 53/2- اصلى  آقاى ناصر رحمانى طبسى  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 4- شش
خريدارى مع الواسطه از سيدحجى آقا هرمزى به مساحت 459/80 مترمربع.

ــن رمضانى پور خريدارى مع الواسطه از احمد  ــدانگ يك باب منزل نيمه ساز قسمتى از پالك 60- اصلى حس 5- شش
يعقوبى مقدم به مساحت 200 مترمربع.

6- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 60- اصلى جواد پلنگ زاده خريدارى مع الواسطه از احمد يعقوبى مقدم 
به مساحت 200/70 مترمربع.

ــاء صادقى خريدارى مع الواسطه از احمد يعقوبى مقدم  ــمتى از پالك 60- اصلى نس ــدانگ يك باب منزل قس 7- شش
به مساحت 200 مترمربع.

ــمتى از پالك 60- اصلى طيبه حسنك مقدم خريدارى مع الواسطه از احمد يعقوبى  ــدانگ يك باب منزل قس 8- شش
مقدم به مساحت 200 مترمربع.

9- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالكهاى 163 و 114- اصلى آقاى ناصر عظيمى زاده 
خريدارى مع الواسطه از غالمحسين محسنيان و عباس عظيمى به مساحت 421/30 مترمربع.

ــطه از قاسم داورى به  ــريفى خريدارى مع الواس ــمتى از پالك 401- اصلى رضا ش ــدانگ يك باب منزل قس 10- شش
مساحت 130/70 مترمربع.

ــطه از قاسم داورى به  ــريفى خريدارى مع الواس ــمتى از پالك 401- اصلى رضا ش ــدانگ يك باب منزل قس 11- شش
مساحت 147/75 مترمربع.

ــمتى از پالك 498 اصلى آقاى محمد فاطمى خريدارى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 12- شش
مع الواسطه از زهرا اخوان قربانى به مساحت 468/60 مترمربع.

ــيما ملك زاده خريدارى  ــمتى از پالك 498 اصلى س ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 13- شش
مع الواسطه از احمد نجفى و حسين اخوان قربانى به مساحت 350 مترمربع.

14- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 516- اصلى فاطمه قربانى خريدارى مع الواسطه از رضا جعفريان مقدم 
به مساحت 325/80 مترمربع.

ــه مراديان خريدارى  ــمتى از پالك 1988 اصلى فاطم ــتمل بر اعيان قس ــه زمين محصور مش ــدانگ يكقطع 15- شش
مع الواسطه از ابراهيم حجازى به مساحت 221/65 مترمربع.

ــتمل بر اعيان قسمتى از پالك 1988 اصلى نسرين فروزنده مهر خريدارى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 16- شش
مع الواسطه از سعادت خانم حجازى اسالمى به مساحت 406/05 مترمربع.

ــدانگ يك قطعه باغ تمامى پالك 2380 اصلى محمد احمدزاده خريدارى مع الواسطه از  ــه دانگ مشاع از شش 17- س
غالمحسين احمدزاده به مساحت 1604/75 مترمربع.

ــول چمن زارى خريدارى  ــمتى از پالك 2696 اصلى بت ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 18- شش
مع الواسطه از محمدعلى فرقانى به مساحت 179/80 مترمربع.

ــول چمن زارى خريدارى  ــمتى از پالك 2696 اصلى بت ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 19- شش

مع الواسطه از محمدعلى فرقانى به مساحت 373/55 مترمربع.
ــطه از  ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى تمامى پالك 2771 اصلى حميدرضا اخوان مهدوى خريدارى مع الواس 20- شش

عباس و ربابه پالنيان به مساحت 2390/95 مترمربع.
ــمتى از پالكهاى 2982 و 2983 اصلى قاسم سيمرغ زاده  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 21- شش

خريدارى مع الواسطه از سيدمحمد قريشى و حسن روفيان به مساحت 398/53 مترمربع.
ــمتى از پالك 3141 اصلى طاهره شرف الدين خريدارى  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 22- شش

مع الواسطه از حسن صابونى به مساحت 329/15 مترمربع.
23- ششدانگ يك دربند مغازه قسمتى از پالك 3876 اصلى نرگس مريدا خريدارى مع الواسطه از غالمحسين سرمدى 

به مساحت 35/75 مترمربع.
 24- ششدانگ اعيان يك دربند مغازه قسمتى از پالك 3916 اصلى محمدجواد كرمى اجاره خط عادى كه عرصه آن 

متعلق به موقوفه عامه عمادالملكى ميباشد به مساحت 13/05 مترمربع.
ــدم خريدارى  ــالك 4155- اصلى رضا كريمان مق ــمتى از پ ــدانگ يك باب منزل قس ــاع از شش ــه دانگ مش 25- س

مع الواسطه از سيدمحمد موسويان به مساحت 170/41 مترمربع.
26- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4155- اصلى حانيه بداقيان خريدارى مع الواسطه از 

سيدمحمد موسويان به مساحت 170/41 مترمربع.
27- ششدانگ قسمتى از يك باب منزل قسمتى از پالك 4425- اصلى محمدجواد نوروزى ثانى خريدارى مع الواسطه 

از صغرادوخت رجبى پور به مساحت 20/92 مترمربع.
ــتمل بر اعيان قسمتى از پالك 2982 و 2983 اصلى كوكب طالبيان مقدم  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 28- شش

خريدارى مع الواسطه از سيدمحمد قريشى و حسن روفيان به مساحت 249/97 مترمربع.
ــطه از زهرا بى بى  ــن ضرغامى خريدارى مع الواس ــدانگ يك باب منزل تمامى پالك 4564- اصلى محمدحس 29- شش

صديقى و اقدس كريميان به مساحت 179/75 مترمربع.
30- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قسمتى از پالك 4731 اصلى مهناز تقوى خريدارى مع الواسطه 

از كرباليى حسن اله بخش پور به مساحت 341/43 مترمربع.
31- ششدانگ يك باب منزل تمامى پالك 4763/212/103- اصلى جواد اكبرى خريدارى مع الواسطه از على رحمانى 

به مساحت 203/30 مترمربع.
ــطه از خانمها  ــمتى از پالك 4680/1- اصلى رضا كريمان مقدم خريدارى مع الواس ــدانگ يك باب منزل قس 32- شش

فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 182/55 مترمربع.
33- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى معصومه مرادى خريدارى مع الواسطه از خانمها فروزنده 

و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 138/95 مترمربع.
ــاز قسمتى از پالك 4680/1- اصلى طاهره بهشتى زاده خريدارى مع الواسطه از  ــدانگ يك باب منزل نيمه س 34- شش

خانمها فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 158/20 مترمربع.
ــمتى از پالك 4680/1- اصلى محمدجواد پناهيان خريدارى مع الواسطه از خانمها  ــدانگ يك باب منزل قس 35- شش

فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 148/15 مترمربع.
ــطه از خانمها  ــماعيلى خريدارى مع الواس ــمتى از پالك 4680/1- اصلى احمد اس ــدانگ يك باب منزل قس 36- شش

فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 190/10 مترمربع.
ــطه از خانمها  ــماعيلى خريدارى مع الواس ــمتى از پالك 4680/1- اصلى محمد اس ــدانگ يك باب منزل قس 37- شش

فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 170/70مترمربع.
ــمتى از پالك 4680/1- اصلى رضا فكرى خريدارى مع الواسطه از خانمها فروزنده و  ــدانگ يك باب منزل قس 38- شش

آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 248/40 مترمربع.
ــدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى موسى فكرى خريدارى مع الواسطه از خانمها فروزنده  39- شش

و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 294 مترمربع.
40- ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 4680/1- اصلى حسين مشلول ترقبانى خريدارى مع الواسطه از خانمها 

فروزنده و آذرميدوخت و محمدرضا يحيى شيبانى به مساحت 127/98 مترمربع.
ــمتى از پالك 4680/2 اصلى رحمت اله قلى پور خريدارى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 41- شش

مع الواسطه از جهانگير رحمانى به مساحت 233/16 مترمربع.
ــمتى از پالك 1259- اصلى مرضيه حسن زاده خريدارى مع الواسطه از قلى عباسى  ــدانگ يك باب منزل قس 42- شش

به مساحت 845/22 مترمربع.
ــاز قسمتى از پالك 29/264- اصلى فائزه اصغريان خريدارى مع الواسطه از ورثه  ــدانگ يك باب منزل نيمه س 43- شش

مرحوم عصمت قريشى به مساحت 239/95 مترمربع.
ــمتى از پالك 29/1157 اصلى على اصغريان خريدارى  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 44- شش

مع الواسطه از على گلستانى به مساحت 238/30 مترمربع.
ــمتى از پالك 439 و 29/443- اصلى محمدهاشم نيكويى خريدارى مع الواسطه از  ــدانگ يك باب منزل قس 45- شش

سيد محمود افضلى و مصطفى غالمى به مساحت 330/62 مترمربع.
ــمتى از پالك 29/711- اصلى محمود عليزاده خريدارى مع الواسطه از سيد محمد  ــدانگ يك باب منزل قس 46- شش

طبسى نژاد به مساحت 1013/90 مترمربع.
ــكوفه خريدارى  ــم ش ــمتى از پالك 30/61- اصلى هاش ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 47- شش

مع الواسطه از محمد گنجيان به مساحت 830/25 مترمربع.
ــمتى از پالك 30/318- اصلى حسين گنجيان خريدارى  ــدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر اعيان قس 48- شش

مع الواسطه از محمد گنجيان به مساحت 344/07 مترمربع.
49- سه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب منزل قسمتى از پالك 30/125- اصلى مصطفى ناطقى خريدارى مع الواسطه 

از مرادعلى و خاور ناطقى به مساحت 132/20 مترمربع.
ــمتى از پالك 4720- اصلى محمدعلى نظرى خريدارى  ــتمل بر اعيان قس ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 50- شش

مع الواسطه از على و كامران و همايون غياثى به مساحت 419/66 مترمربع.
(آگهى اصالحى)

51- سه دانگ مشاع از ششدانگ يكقطعه زمين مزروعى تمامى پالك 2996- اصلى نرگس مالك خريدارى مع الواسطه 
از خيرالنساء مالك به مساحت 876/25 مترمربع كه در آگهى قبلى اشتباهاً ششدانگ قيد گرديده است.

52- ششدانگ يكباب منزل قسمتى از پالك 29/739- اصلى حسن صفرزاده خريدارى مع الواسطه از حسين ايلخانى 
به مساحت 347/10 مترمربع كه در آگهى قبلى اشتباهاً حميد صفرزاده قيد گرديده است.

ــخاص ذينفع در آراء اعالم شده ابالغ ميگردد چنانچه اعتراضى  ــندگان و مالكين مشاعى و اش ــيله به فروش لذا بدينوس
دارند بايد از تاريخ انتشار و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  ــليم و رس تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل نمايند و در صورتيكه اعتراض در  بدادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
ــت بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت بصدور  مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواس
سند خواهد نمود. ضمن اينكه صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر بدادگاه نخواهد بود؛ و در خصوص 

آگهى اصالحى از تاريخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سى روز خواهد بود. آ- 9800794 م.الف 8
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/02/02 تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/02

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس- غالمرضا كدخدائى

آگهى ابالغ وقت دادرسى ودادخواست وضمائم به: 
ــان : معصومه احمدى فرزند  ــوراى حل اختالف خواه ــاعت9/30 محل حضور حوزه 5 ش ــيدگى : 98/4/12س وقت رس
ــوا خ منتظرى كوچه منتظرى بن بست دوم پالك30 خوانده: محمد اكبرهاشم آبادى فرزند على  ــانى پيش ابراهيم به نش
مجهول المكان  خواسته: محكوميت خوانده بپرداخت وجه يك فقره چك بشماره 9702/216966بعهده بانك قوامين// 
خواهان دادخواستى تسليم شوراى حل اختالف حوزه 5شهرستان پيشوانموده كه جهت رسيدگى به اين شعبه ارجاعى 
گرديده ووقت رسيدگى تعيين شده است علت مجهول المكان بوده خوانده به درخواست خواهان ودستورشوراوبه تجويز 
ــارآگهى مى شود تاخوانده دروقت مقررباال جهت  ــى مدنى مراتب 1نوبت درجرايد كثيراالنتش ماده73قانون آئين دادرس
رسيدگى حضوربه هم رساند                                                                                                                                 

رييس شوراى حل اختالف حوزه 5 شهرستان پيشوا

ابالغ وقت دادرسى و دادخواست وضمائم به 
ــكنى خوانده : على  ــح  خواهان : فهيمه كس ــاعت: 10صب ــيدگى : 98/4/5 س ــده : 9/97ش/627وقت رس ــه پرون كالس
ــيدگى به حوزه ..شوراى حل  ــليم نموده كه جهت رس ــتى تس ــته: مطالبه نفقه //  خواهان دادخواس اصغرمحبيان خواس
ــت  ــكان بودن خوانده به درخواس ــده وبعلت مجهول الم ــيدگى تعيين ش ــاع گرديده و وقت رس ــن ارج ــالف ورامي اخت
ــى مدنى مراتب يك نوبت جهت اطالع وشركت در جلسه  ــورا وبه تجويز ماده73قانون آيين دادرس ــتور ش خواهان ودس
ــود.تا خوانده از تاريخ نشرآخرين آگهى ظرف يك ماه به دفتر حوزه  ــى دريكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى ميش دادرس
ــت مقرر باال جهت  ــم را دريافت نمايد ودر وق ــت وضمائ ــخه دوم دادخواس ــانى كامل خود،نس مراجعه وضمن اعالم نش
ــود فقط يك نوبت منتشر ومدت آن ده روز  ــيله آگهى الزم ش ــاند. چنانچه بعدا ابالغى به وس ــيدگى حضوربهم رس رس

خواهدبود.105خ/م الف
مديردفترشعبه نهم شوراى حل اختالف شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت پالك135فرعى از241 اصلى
خانم كبرى قاسميان فربااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره 9584 
مورخ98/2/18دردفتراسناد رسمى شماره4 پيشواطى درخواست وارده بشماره 139885601046000831مورخ98/2/18 
ــرح زيرآگهى  ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــند مالكيت المثنى رانموده اس تقاضاى صدورس
ــماره پالك : 135فرعى از241* اصلى واقع دربخش  ــميان فر2. ش ميگردد 1. نام ونام خانوادگى مالك : خانم كبرى قاس
بهنام سوخته 3. علت ازبين رفتن : نقل وانتقال(جابجايى)// خالصه وضعيت مالكيت : سند مالكيت مقدار210/125سهم 
مشاع از662/75سهم ششدانگ يكباب خانه به مساحت662/75مترمربع قطعه136تفكيكى پالك135فرعى از241 اصلى 
ــوا درصفحه268دفتر153ذيل ثبت 77451 بنام آقاى  مفروزاز241 اصلى مذكورواقع درمعين آباد بخش بهنام عرب پيش
ــماره چاپى448156بنامش صادروتسليم گرديده است سپس بموجب سند انتقال  ــندبه ش نادرخداكرمى انگيلى ثبت وس
ــوا تمامى موردثبت به خانم كبرى قاسميان فرمنتقل گرديده است لذابا توجه به  شماره16206مورخ91/8/29دفتر4پيش
ــند مالكيت المثنى نوبت اول مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك  ــند مالكيت اوليه ودرخواست صدورس اعالم فقدان س
ــمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد خود مى باشد  موردآگهى معامله اى كرده كه درقس
ــه تنظيم نمايد واگر ظرف مهلت مقرر  ــند معامل ــند مالكيت ياس به اين اداره مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه اصل س
ــود اداره ثبت المثنى سند مالكيت راطبق  ــند مالكيت ياسند معامله ارائه نش ــد ويادرصورت اعتراض اصل س اعتراض نرس
ــريعتى بعد ازكوچه ميثم طبقه فوقانى  ــوا خ ش ــانى ثبت محل : پيش ــليم خواهد كرد./ نش مقررات صادر وبه متقاضى تس

درمانگاه فردوس پالك83 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پيشوا 129م/ الف
كفيل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت پالك135فرعى از241 اصلى
خانم كبرى قاسميان فربااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاء ذيل شماره 
ــماره 139885601046000832  ــمى شماره4 پيشواطى درخواست وارده بش ــناد رس 7786 مورخ98/2/18دردفتراس
ــراى ماده120آيين نامه قانون ثبت  ــت كه مراتب دراج ــند مالكيت المثنى رانموده اس مورخ98/2/18 تقاضاى صدورس
بشرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى مالك : خانم كبرى قاسميان فر2. شماره پالك : 135فرعى از241* اصلى 
واقع دربخش بهنام سوخته 3. علت ازبين رفتن : نقل وانتقال (جابجايى)// خالصه وضعيت مالكيت : سند مالكيت مقدار 
100سهم مشاع از662/75سهم ششدانگ يكباب خانه به مساحت662/75مترمربع قطعه136 تفكيكى پالك135فرعى 
ــوا درصفحه 286دفتر2ذيل ثبت264  از241 اصلى مفروز از241 اصلى مذكور واقع درمعين آباد بخش بهنام عرب پيش
ــندبه شماره چاپى448200 بنامش صادروتسليم گرديده است سپس بموجب  بنام آقاى نادرخدا كرمى انگيلى ثبت وس
ــند انتقال شماره16206مورخ8/29/ 91دفتر4پيشوا تمامى موردثبت به خانم كبرى قاسميان فرمنتقل گرديده است  س
ــند مالكيت المثنى نوبت اول مراتب اعالم تاهركس  ــت صدورس ــند مالكيت اوليه ودرخواس لذاباتوجه به اعالم فقدان س
ــم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت  ــمت شش ــبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقس نس
ــند مالكيت ياسند معامله تنظيم نمايد واگر  ــد به اين اداره مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه اصل س نزد خود مى باش
ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ويادر صورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند 
ــانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى بعد ازكوچه ميثم  ــليم خواهد كرد./ نش مالكيت راطبق مقررات صادر وبه متقاضى تس

طبقه فوقانى درمانگاه فردوس پالك83 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پيشوا 130م/ الف
كفيل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت پالك135فرعى از241 اصلى
خانم كبرى قاسميان فربااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءذيل شماره 
ــماره 139785601046000284  ــواطى درخواست وارده بش ــمى شماره4 پيش ــناد رس 9371 مورخ97/11/8دردفتراس
ــن نامه قانون ثبت  ــت كه مراتب دراجراى ماده120آيي ــند مالكيت المثنى رانموده اس ــورخ97/11/8 تقاضاى صدورس م
ــالك : 135فرعى از241*  ــماره پ ــميان فر2. ش ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى مالك : خانم كبرى قاس بش
اصلى واقع دربخش بهنام سوخته 3. علت ازبين رفتن : نقل وانتقال (جابجايى)// خالصه وضعيت مالكيت : سند مالكيت 
ــاحت662/75مترمربع قطعه136 تفكيكى  ــدانگ يكباب خانه به مس ــهم شش ــهم مشاع از662/75س مقدار310/125س
ــوا درصفحه 271  ــن آباد بخش بهنام عرب پيش ــروزاز241 اصلى مذكور واقع درمعي ــى مف ــى از241 اصل پالك135فرع
ــماره چاپى448157 بنامش صادروتسليم  ــندبه ش دفتر153ذيل ثبت77452بنام خانم زهرا خدا كرمى انگيلى ثبت وس
ــوا تمامى موردثبت به خانم كبرى  ــماره16206مورخ91/8/29 دفتر4پيش ــند انتقال ش ــت سپس بموجب س گرديده اس
قاسميان فرمنتقل گرديده است لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت اوليه و درخواست صدورسند مالكيت المثنى نوبت 
ــمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى  ــبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه در قس اول مراتب اعالم تاهركس نس
ــند مالكيت ياسند  ــد به اين اداره مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه اصل س ــند مالكيت نزد خود مى باش وجود اصل س
معامله تنظيم نمايد واگر ظرف مهلت مقرراعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود 
اداره ثبت المثنى سند مالكيت راطبق مقررات صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى 

بعد ازكوچه ميثم طبقه فوقانى درمانگاه فردوس پالك83 اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان پيشوا 131م/ الف
كفيل اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 ال اله اال اهلل الملک
 الحق المبین

   پنجشنبه 2 خرداد 1398 17 رمضان 1440 23 می 2019   سال سی و دوم   شماره 8973 

هیــاری کلینتون وزیر خارجه ســابق آمریکا گفت: ایاالت 
متحده باید به جای تشــدید تنش هــا در منطقه خاورمیانه، 

تاش های دیپلماتیک خود را ادامه دهد.

لو کانگ، ســخنگوی وزارت خارجه چین در سخنانی اعام 
کرد که واشنگتن برای لطمه زدن به شرکت  های خارجی و 
مداخله در بازارهای تجاری از قدرت خود سوء استفاده می کند.

رئیس شورای سیاسی جنبش نجبا ضمن انتقاد از نقش منفی 
حاکمان عربستان در تحوالت منطقه، از پیشنهاد نَُجبا به دولت عراق 
برای تشکیل »بسیج سازندگی« جهت حل مشکات مردم خبر داد.

انصاراهلل برای دومین روز متوالی  به فرودگاه نجران عربستان حمله کرد

پهپاد به جای  موشک
  جهان  عبدالباری عطوان روز گذشته در سرمقاله رای الیوم 
نوشــت: انصاراهلل تا چند هفته اخیر همچنان موشــک های 
بالستیکی را به کار می گرفت. با وجود این جدیدترین تحولی 
که موجب نگرانی کشورهای عضو ائتاف عربی در جنگ یمن 
و همپیمانانشان در غرب شده پهپادهایی است که می توانند 
مــواد منفجره ای بــه وزن ۱۰۰ کیلوگــرم را حمل کنند و 
سامانه های دفاع هوایی را فریب داده و اهداف خود را با دقتی 
بسیار باال مورد حمله قرار دهند. انصاراهلل روز گذشته بار دیگر 
نشــان داد در مقابل حمات وحشیانه سعودی دست بسته 
نیســت و دومین حمله پهپادی به زیرساخت های نجران در 
دو روز گذشــته را با موفقیت انجام داد. ارتش و کمیته های 
مردمی یمن بامداد روز گذشته این عملیات را با پهپاد »قاصف

K۲« انجام دادند.یک منبع نظامی یمنی دراین باره تصریح 
کرد: هدف این عملیات محل نگهداری جنگنده های ائتاف 
متجاوز عربی در فرودگاه نجران واقع در جنوب غرب عربستان 
بود. این منبع بر موفقیت آمیز بودن این حمله نظامی تأکید 
کرد و گفت: جنگنده های هدف گرفته شده در فرودگاه برای 
انجام حمات هوایی علیه غیرنظامیان بی  گناه یمن استفاده 
می شدند.  در نتیجه این عملیات »مجتهد« افشاگر معروف 
عربســتانی در صفحه توییتر خود نوشت: محمد بن سلمان 
واحد اطاعات نظامی را بازخواست کرده و آن ها نیز اعتراف 

کرده انــد که از پرواز این پهپادها اطاعی نداشــتند. پس از 
عصبانیت بن سلمان، آن ها دست به بهانه تراشی زده و مدعی 
شــده اند که به احتمال باال پهپادهــا از منطقه ای در داخل 
عربستان و در نزدیکی مکان مورد هدف به پرواز در آمده اند. 
روز گذشته  همچنین رهبر جنبش انصاراهلل یمن در نطقی 
رسانه ای گفت: کسانی که علیه مسجداالقصی توطئه می کنند 
ممکن است علیه مسجدالحرام هم توطئه کنند. عبدالملک 
بدرالدین الحوثی در پاسخ به آنچه سعودی ها درباره هدف قرار 
گرفتن مکه مکرمه ادعا کرده اند، گفت: قطعاً، منبع خطر برای 
اماکن مقدس از دو ســمت است؛ یکی از سوی آمریکا، رژیم 
صهیونیســتی و طرفدارانشان و دیگری از سوی داعشی ها و 
تکفیری ها که اعتقادها، مواضع و فتواهایشان دراین باره واضح 
اســت.الحوثی تصریح کرد: هر دو سمت، که تهدیدی عملی 
برای مکه مکرمه و مدینه منوره به شمار می آیند، مشخصاً با 
رژیم سعودی مرتبط هستند. رژیم سعودی از اماکن مقدس، 
همچون مغازه بقالی که برای تجارت و اســتفاده ملی است، 
برای اهداف سیاسی سوءاستفاده می کند و ثابت کرده است 
که امین هیچ یک از مقدسات اسامی نیست.سید عبدالملک 
در پایان اضافه کرد: حمات ارتش و کمیته های مردمی که 
آن ها را یکی یکی و با شجاعت و وضوح اعام می کنیم، همواره 
در چارچوب اصول اخاقی و مشروع ملت یمن انجام می شود.

بدون تیتر

اتاق فکر

الجزایری  دانشــجوی  هزاران  روسیا الیوم: 
با تجمــع در مقابل کاخ ریاســت جمهوری 
خواستار کناره گیری مسئوالن دولت قبل و 
رئیس ستاد مشترک ارتش این کشور شدند.

ایســنا: نیروی دریایی تایوان روز گذشته 
یک رزمایش گسترده با گلوله های جنگی در 
سواحل شــرقی این جزیره در منطقه ای که 
مورد تهدید از سوی هواپیماها و کشتی های 

چینی قرار دارد، برگزار کرد.
راشاتودی: یــک نظرسنجی نشان می دهد 
که دو ســوم شــهروندان آمریکایی با حمله 
پیشدســتانه به ایــران مخالفنــد و به طور 
گســترده ای از سیاســت ترامــپ در قبال 

جمهوری اسامی ایران ناراضی هستند.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
چطور جلوی برخورد تصادفی 

ایران و آمریکا را بگیریم؟
خالدی: اندیشکده کارنگی در تحلیلی تحت 
عنــوان »چطور جلو برخورد تصادفی با ایران 
را بگیریــم« به افزایش تنش میــان ایران و 
آمریکا پرداخته است و نوشت: مقامات تهران 
و واشنگتن در چند هفته اخیر بارها مخالفت 
خود را در اســتفاده از گزینــه نظامی اعام 
کرده اند، اما برای جلوگیری از برخورد تصادفی 
و ناخواسته میان دو طرف باید اقدامی صورت 
گیرد.در ادامه آمده اســت: بــا وجود افزایش 
اختاف ها، مقامات کاخ سفید بارها به کارگیری 
نیروی نظامــی در رابطه با ایران را رد کرده و 
موضــوع مذاکره دوباره را پیش کشــیده اند. 
همزمان با این رویکرد اما دولتمردان آمریکایی 
در اقدامی نســنجیده از اعــزام ناو هواپیمابر 
آبراهــام لینکلــن و یک ســامانه پدافندی 
پاتریوت به خاورمیانه خبــر دادند.  مقامات 
واشنگتن باید از سیاست های تنش زای خود 
دست برداشته و احترام به حاکمیت و حقوق 
دیگر کشــورها را در دســتور کار قرار دهند.

تداوم تصفیه اخوانی ها در ریاض
 عربستان 3 مبلغ منتقد 

را اعدام می کند
فارس: وب سایت خبری میدل ایست آی در 
گزارشی اختصاصی مدعی شد که مقام های 
عربستان سعودی بزودی »سلمان العوده«، 
»عــوض القرنی« و »علی العمری«، ســه 
روحانی و مبلغ ســعودی را اعدام خواهند 
کرد. این پایگاه به نقل از دو منبع دولتی و 
یکی از نزدیکان این سه مبلغ نوشت: بزودی 
حکم اعدام این سه تن به اتهام »تروریسم« 
صادر و بعد از مدت کوتاهی از ماه رمضان 
اجرا خواهد شــد. سلمان العوده از علمای 
مشهور سعودی است که سال ۲۰۱۷ پس 
از آنکه در توییتی خواســتار مصالحه بین 
عربستان سعودی و قطر شد، بازداشت شد.

نتایج و موانع موفقیت نشست منامه
نشست منامه درصورتی که بر اساس اعام قبلی با موفقیت برگزار شود، دو نتیجه 
قطعی برای آمریکا و رژیم صهیونیستی در پی خواهد داشت. نخستین نتیجه آنکه 
جدا از موفقیت و به نتیجه رسیدن، نفس برگزاری نشست، یک حرکت رو به جلو در 
فرایند عادی سازی روابط اعراب با اسرائیل به شمار می آید. این نکته را باید مهم ترین 
نتیجه این نشست برشمرد. دومین نتیجه ای که این نشست به ارمغان خواهد آورد 
این است که تاش آمریکا و شخص کوشنر برای ارائه تصویری زیبا و مفید از معامله 
قرن به ثمر خواهد نشست. از آنجا که فضای حاکم بر نشست، فضایی اقتصادی و نه 
سیاسی است، این گونه نمایش داده می شود که نتیجه این کنفرانس قرار است به 
رونق معیشتی و اقتصادی فلسطینیان در سرزمین های اشغالی منجر شود. سه محور 
از چهار محور اصلی که در توصیف اهداف نشست منامه اعام شده است، معیشتی 
و اقتصادی است و این، می تواند سبب امیدبخشی در بدنه عمومی فلسطینیان شود.

با وجود این همان طور که همه می دانند، ماه هاست که آمریکا و رژیم صهیونیستی 
طرح معامله قرن را پیگیری می کنند، اما به نتیجه ملموســی دست نیافته اند. به 
همین شکل موانعی جدی بر سر راه آن ها در نشست منامه هم وجود دارد که موجب 
می شود دورنمای آن برای دشمنان مقاومت چندان روشن نباشد.نخست آنکه در 
طرح معامله قرن، به سرنوشــت 6میلیون آواره خارج از سرزمین فلسطین، هیچ 
اشاره ای نشده است. بسیاری از این آوارگان در خارج از فلسطین به دنیا آمده اند و در 
درجه اول آنچه برایشان مهم است، بازگشت به وطن است، نه بهبود اوضاع معیشتی. 
نشست منامه هم مثل دیگر نشست ها در صورتی که برای این سؤال مهم پاسخی 
نداشته باشد، به نتیجه ای نخواهد رسید.مانع دوم، همکاری نکردن کشور اردن و 
شخص ملک عبداهلل در طرح است. ملک عبداهلل هم دو مانع اصلی برای همکاری 
در این طرح بر سر راه دارد. نخست؛ آواره های فلسطینی که در کشور اردن به سر 
می برند و جمعیت آن ها چشمگیر است، به او فشارهای جدی وارد می آورند و دوم؛ 
گروه های اخوانی که در پارلمان اردن حضور دارند، از مخالفان معامله قرن به حساب 
می آیند.سومین مانع را باید در فعالیت گروه های مقاومت دانست. گروه های مقاومت 
از قبیل حماس و جهاد مخالفت جدی خود را با این طرح و هرآنچه در راســتای 
آن اتفاق بیفتد، اعام کرده اند و از منظر آن ها قدس از فلسطین جدانشدنی است.
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 انعکاس

عکس نوشت

 اعتراض چکی ها 
 به  اختالس 2میلیون  یورویی

ده ها هزار نفر در پراگ، پایتخت جمهوری چک در اعتراض به انتصاب 
وزیر جدید دادگســتری این کشور راهپیمایی کردند. از زمان انتصاب 
ماری بنســوا در پســت وزارت دادگســتری در حدود یک ماه پیش، 
این چهارمین و بزرگ ترین راهپیمایی ضددولتی در چک بوده اســت. 
معترضان بر این باورند که وزیر جدید دادگستری بنا دارد پرونده اتهامی 
علیه آندری بابیش، نخســت وزیر چک را ببندد. آقای بابیش متهم به 
اختاس و دزدی از یارانه های اتحادیه اروپاست. بابیش متهم است که در 
سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰8 اختاس دو میلیون یورویی انجام داده است.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 سعید ساسانیان/ کارشناس مسائل  بین الملل

ترامپ در راه توکیوتأکید ترک ها بر ماندن در سوریه   واکنش جهاد اسالمی به نشست منامه
 فلسطین

 فروشی نیست
 ترکیه ادلب

 را ترک نمی کند
 هراس ژاپن

 از جنگ تجاری با آمریکا
تسنیم: عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد 
اســامی فلســطین ضمن محکوم کردن 
کنفرانس اقتصادی منامه گفت: فلسطین و 
مقدســات آن با پول عوض نمی شود. خالد 
البطش عادی سازی روابط بین کشورهای 
عربی و صهیونیست ها برای هموار کردن راه 
به منظور اجرای معامله قرن را محکوم کرد.

البطش گفت: عادی سازی روابط بحرین با 
اسرائیلی ها به رسمیت شناختن تصمیمات 
دونالد ترامپ، و مقامات کاخ سفید است. وی 
از فلسطینیان خواست که با استفاده از تمام 
راه های ممکن از تاش ها برای عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی جلوگیری کنند.

رویترز: وزیــر دفاع ترکیه اعــام کرد: 
کشورش پایگاه نظامی نظارتی خود در ادلب 
را تخلیه نخواهد کرد. خلوصی آکار، وزیر 
دفاع ترکیه گفت: نیروهای مسلح ترکیه از 
محل استقرار خود عقب نشینی نخواهند 
کرد. آکار که کشورش بدون کسب اجازه از 
سوی دولت دمشق، در سوریه مستقر شده 
است، مدعی شد: دولت سوریه با حماتش، 
همه تــاش خود را بــرای مختل کردن 
وضعیت موجود به کار می گیرد. پیشــتر 
نیز وزیر دفاع ترکیه از روســیه خواســته 
بود تا مانــع از حمــات نیروهای دولت 
دمشق به مناطق شمال غرب سوریه شود.

ایسنا: نخست وزیر ژاپن به دنبال جلب نظر 
دونالد ترامپ در ســفر چند روز دیگر او به 
ژاپن با برپایی تشریفات عالی برای او شامل 
نشاندنش در جایگاه ویژه تماشاچیان مسابقه 
کشتی سنتی سومو و همچنین بردن او به 
بازدید از بزرگ ترین کشتی جنگی ژاپن با 
هدف حفظ روابط صمیمانه اش با ترامپ و 
در عین حال اجتناب از رویارویی تجاری با 
آمریکا مشــابه با جنگ تجاری اخیر آن با 
چین اســت. به این ترتیب رئیس جمهور 
آمریکا تبدیل به نخســتین رهبر خارجی 
خواهد شد که از زمان شروع به کار امپراتور 

جدید ژاپن به این کشور می رود.

  صاحب امتیاز: 
مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
      ایمان شمسایی

  سردبیر:
     امیر جلیلی نژاد

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹝ــ﹢رد  ︑︣ا﹋﹞ــ﹩  ﹫﹙︣﹨ــ︀ی  دارد  ﹡︷ــ︣ 
﹡﹫ــ︀ز ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ﹫︡ ﹋︀﹝﹫ــ︀ب را 

ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩  از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ از︋ 
 ﹏ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣ا︀﹝﹡ ــ︡اری ، ﹡︭ــ︉ و راه ا﹡ــ︡ازی︣︠
︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ 
﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︎﹤٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢۴، ︑ــ︀ ارا
و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
︻ــ︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊︐﹠︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡، ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
  -︧︡ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋ــ﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹝︪ــ

︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا﹫︀ن ا︨﹑م  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٢/٣٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٣/۶

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/٢١
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٣/٢٣

* ﹨︤﹠﹥ 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
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دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝﹢ر ︑﹫﹥ و ︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 

 ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹝︣اــ﹏︋ 
︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٢٩، ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: 
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/٣۶٠/٠٠٠/٠٠٠   ︫﹟﹫﹝︱︑ *
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

︋︤ر﹎︣اه آ︨﹫﹢︑ ﹩︀﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٣/١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٣/۶

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٩٨/٣/٢٠
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٩٨/٣/٢٣ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

مناقصه
﹫ــ﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝ــ︀م ر︲︀  دا﹡︪ــ﹍︀ه︋ 
(ع) در ﹡︷ــ︣ دارد ︑︀﹝﹫ــ﹟ ﹡﹫ــ︣وی 
︫ــ︣﹋︐﹩ ︠ــ﹢د در ︨ــ︀ل ٩٨ را ︋﹥ 
 ︳از ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹊
وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ .از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت
 ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 
︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︨ــ︀️ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞︣آدرس ز
www.imamreza.ac.ir

ع ۹
۸۰
۲۳
۶۴

آگهى تمديد مهلت مناقصه 
 ،︡︣ ︣وژه︠   ︎﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎︀پ آ ︣و﹫︎
﹡︭ــ︉ و ︎︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩ دور︋﹫ــ﹟ ﹨︀ی

﹝︡ار︋︧ــ︐﹥ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹋︐︋︀︀﹡﹥ و 
﹝﹢زه ﹝﹙﹩ ﹝﹙﹉ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٢/١٧︋﹥ 
ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠ــ︡﹎︀ن در 
 ️﹚﹞ ﹟︣︠ر︨︀﹡︡ ، آ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︀︀ن و﹇️  ﹫︪﹠︀د ﹁﹠﹩ ︑︀︎   ︎﹏﹢︑
اداری روز ︀ر︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٣/٨ 

.︡︣د﹎ ︡︡﹝︑

ع /
۹۸
۰۲
۳۶
۵

﹀﹫︡ رو︾﹠﹩  ﹢دروی ︑﹫︊︀ ﹝︡ل ١٣٩١ ر﹡﹌︨   ︠︤︊ ︋︣گ︨ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۴۶د٣۴ ا︣ان ٣۶ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NAS811100C5715780 ﹩︨︀ ــ﹞︀ره︫  8056936 و︫ 
︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︋﹩ ︋﹩ ز﹨︣ا ︎︀واز︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
/ع
۹۸
۰۲
۳۶
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ١٣٢ ︑﹫ــ︌  ︎︣اــ︡  ︨﹫︧ــ︐﹛  ︨ــ﹢اری  ︨ــ︊︤  ︋ــ︣گ 
﹝ــ︡ل ١٣٨٧︋ــ﹥ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ – رو︾﹠ــ﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
 S1422287039357  ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر٢۶۴٩٠٣۶و︫ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۶۴-۴١٧م٢۴ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و 

ازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹩︀︊﹫﹊  ︫﹤﹝︵︀﹁ ︉﹡︀︖﹠ا ﹩﹚﹫︭︐﹛︡رک ﹁︀رغ ا﹞
 ٣۶١٠١٣٢۴٩٣ ش  ︫ــ﹞︀ره  ﹝﹞ــ︡  ﹁︣ز﹡ــ︡ 
﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩  ﹝﹆︴ــ︹  در  زا﹨ــ︡ان  از  ︮ــ︀دره 
ار︫ــ︡ ر︫ــ︐﹥ ز︋︀ن و اد︋﹫︀ت ﹁︀ر︨ــ﹩ ︮︀دره 
از وا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ︡ ا︮﹏ دا﹡︪ــ﹠︀﹝﹥ 
﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ا︮﹏ ﹝ــ︡رک را ︋﹥ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: 
ا﹝︀﹝﹫ــ﹥۴٢ ︨ــ︀ز﹝︀ن  ا﹝︀﹝﹫ــ﹥،  ︋﹙ــ﹢ار   ︪︡ــ﹞
﹝︣﹋︤ی دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹝︪ــ︡ اداره 
﹡﹞︀﹫ــ︡.  ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رغ  ا﹝ــ﹢ر 

/ع
۹۸
۰۱
۶۸
۵

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ دوم )
︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ در ﹡︷ــ︣ دارد از 
 ︣ ︤ا﹡﹥ )︋  ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪ــ︀ر﹋️ ، ا︨ــ﹠︀د︠ 
 ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︣وژه ﹝︪ــ︣و ︣﹎ــ︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ا︨ــ︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋ 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️                        

.︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︫︣ ﹤ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋ 

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و ︫︣ح ﹋︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ا︻﹑م ︫︡ه ا︨️ 
︦ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ از  ﹋﹥ ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ۵  روز︎ 
︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀︨ــ ﹅︣︵

.︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋  دو ﹡﹢︋️︋ 
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ 

︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۰۲
۳۰
۰

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

︠︡﹝︀ت ﹝﹠︨︡﹩، ︵︣ا﹩، ︑︀﹝﹫﹟ و ا︗︣ای ﹝︡ول دوم ا︧︐﹍︀ه 
 ﹤﹡︀ ︀م و ︑﹊﹞﹫﹏ ﹝︡ول دوم ︑︭﹀﹫﹥︠  ︎﹞︍︀ژا︮﹙﹩ ﹁︀︲﹑ب︠ 

﹞︍︀ژ و                   ︣داری دو︨︀﹜﹥ از ﹋﹏ ︑︀︨﹫︧︀ت ا︧︐﹍︀ه︎  ︣ه︋  ﹁︀︲﹑ب و︋ 
️︠︀ ﹥ روش ︵︣ح و︨  ︖﹠﹢رد︋   ︋︣ ︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب︫   ︠﹤﹫﹀︭︑

۴٧۶٠٢١ :﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
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