
 

کمک کنیم زائران با خاطره خوش از مشهد بازگردند
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی در دیدار فعاالن حوزه حمل و نقل تولیت آستان قدس رضوی در دیدار فعاالن حوزه حمل و نقل: 

گفت: انقالب و شهدا به ملت ایران عزت و آبرو دادند که برای به دست آوردن 
این سرمایه ارزشمند باید هزینه های زیادی پرداخت شود. حجت االسالم 

 ............ صفحه 3والمسلمین احمد مروی در این دیدار که در...

کاش همه ایرانی ها 
این کتاب را بخوانند

معرفت به صفات الهی به 
عبادت هایمان ارزش می دهد

ظریف: ترامپ 
تروریست اقتصادی  است

6 7 2
روایتی درباره یکی از دوستداران شهید ابراهیم هادی گفت وگو با استاد ابوالفضل بهرام پور  رئیس جمهور آمریکا بار دیگر ملت ایران را تروریست  خواند

 : j امام صادق
قلب ماه رمضان، 

شب قدر است.
 بحار األنوار
 ج ۵۸ ، ص ۳۷۶ 
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 ............ صفحه 8

 آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه عنوان کرد 

نشاط جوانی با ساخت کشورایجاد می شود نه بی بند و باری

 نخست وزیر انگلیس 
با چشمانی اشکبار و 

صدایی لرزان استعفا کرد

پایان »می« 
در می

سیاست  آیت اهلل سید احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه مشهد که در بارگاه 
منور رضوی برگزار شد، اظهار کرد: فتح خرمشهر با نقشه فرماندهان و فداکاری رزمندگان 
اسالم بود و هیچ جریان غیرعادی ایجاد نشد که بگوییم در این موضوع دخیل بوده است. 
امام راحل فرمودند خرمشــهر را خدا آزاد کرد و باید ببینیم معنی این سخن چیست؟ 
کسانی که در موضوع آزادسازی خرمشهر دخیل بودند، فرماندهان و رزمندگان بودند و 
آنچه سبب شد این دو قشر جرئت کنند وارد صحنه شوند، اعتقاد و اطمینان به خداوند 
بود. انسان هایی با عشق به خداوند به کاری که طبق موازنه نظامی امکان نداشت، اقدام 

 ............ صفحه 2کردند و خداوند هم یاری کرد و پیروزی حاصل شد. وقتی که...

 جهان  مــاه می میالدی بــرای »ترزا می« 
چندان خوش یمن نبود و نخست وزیر بریتانیا 
در پی ناکامی های مکرر در به تصویب رساندن 
توافق برگزیت سرانجام مجبور به استعفا شد. 
روز گذشــته ترزا می که در ابتــدای ورود به 
شماره 10خیابان داونینگ قصد داشت پا جای 

پای مارگارت تاچر بگذارد...

از عملیات رسانه ای وزیر 
تا قانع نشدن 

اعضای کمیسیون فرهنگی 

خبری از 
رأی اعتماد 

نیست!

گفت و گوی قدس با 
مجتبی کشاورز تهیه کننده 

ویژه برنامه رمضانی  شبکه یک

»دعوت« 
به خانواده  

سرسفره افطار
 ............ صفحه 12 ............ صفحه 10

تولید مسکن به روش 
مشارکتی مشکلی از

بازار مسکن حل نمی کند

انبوه سازان را 
محتکر  نکنیم

 ............ صفحه 4

  صفحه 1    98,03,02

/ع
۹۸
۰۲
۳۲
۹

/ع
۹۸
۰۲
۴۳
۰

آ﹎﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر︫﹠︀س 
(﹝︣﹙﹥ دوم)

(︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨/١٢٣۴)
︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
در ﹡︷ــ︣ دارد ︋ــ︣ ا︨ــ︀س ا︠︐﹫ــ︀رات ︀︮﹏ از 
﹝﹀︀د ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه ︣︠︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ و 
ا﹝﹑ک ︋︣ای ا︗︣ای ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ 
و ﹡︷︀﹝ــ﹩ دو﹜ــ️ ﹝︭ــ﹢ب ۵٨/١١/١٧ ︫ــ﹢رای 
ا﹡﹆ــ﹑ب ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ا︡اث 
ا︧ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ︀﹠︮ T.B.Sــ︹ ︀︫ــ﹫﹥ ︫ــ︣ک 
 ︹︀﹠ ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹋︀وــ︀ن، ﹋﹞︣︋﹠ــ︡ی ﹁︣﹞ــ︀ن و︮ 
︀︫ــ﹫﹥ ︫ــ︣ ﹁︣﹨︀د﹎ــ︣د (﹝︴︀︋ــ﹅ ﹋︣و﹋﹩ ﹨︀ی 
︀︊︀ن  ︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از︮  ذ﹏) ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا︋ 
﹆﹢ق ا︐﹞︀﹜﹩ ارا︲﹩ ﹝﹢︮﹢ف د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد. 
 ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ︎︀﹡︤ده روز از ︑︀ر
آ﹎ــ﹩ ︋︀ ا︨ــ﹠︀د ﹝︓︊︐ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗ــ️ ︑︺﹫﹫﹟ 
 ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹐ ۴ و﹁﹅ ﹝︀ده) ︉︐﹠﹞ ︀ر︫ــ﹠︀س﹋
﹁﹢ق ا﹜︢﹋ــ︣) ︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡- ︑﹆︀︵ــ︹ ︋﹙﹢ار 
︣ا︨ــ︀ن  ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨ــ︐︀ن︠  ︠﹫︀م و ار︫ــ︀د-︫ 
ر︲ــ﹢ی- ︵︊﹆ــ﹥ دوم ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇ــ﹩- ا︑︀ق ٢٠٧ 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︻︡م 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︸︣ف ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ا﹇ــ︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹐زم 

︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

/ع
۹۸
۰۲
۴۱
۷

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی 

(سهامی خاص)

٤٧٦٠٢١:﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫

سالروز ضربت خوردن امیرالمؤمنین امام علی j را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

آیین  احیای شب نوزدهم ماه رمضان در جوار بارگاه منور امام رضاj برگزار شد 

میزبانی 10 هزار خادم از زائران 
شب قدر در حرم رضوی 

 ............ صفحه 3

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
محمد مرندی

رئیس جمهور آمریکا که در کــوران رقابت های انتخاباتی و ابتدای ورودش به کاخ 
ســفید وعده پایان مداخالت نظامی خارجی و خروج نیروهای این کشور از خاک 
سوریه و بازگشت آن ها به خانه را مطرح کرده بود، به نظر می رسد برای تحقق این 
وعده خود با چالش های مهمی دست به گریبان است. دونالد ترامپ در مقابل فشار 

گسترده البی جنگ ساالران حاکم بر واشنگتن تاکنون...

 البی اسلحه سازان 
صهیونیست  و سعودی 

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

آیت اهلل موحدی کرمانی: برای دشمنان فرهنگ فرش قرمز پهن شده است!   ایسنا: آیت اهلل موحدی کرمانی در خطبه های نماز جمعه که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: متأسفانه نه تنها با 
دشمنان فرهنگی نمی جنگیم، بلکه برای آن ها فرش قرمز هم پهن می کنیم که تشریف بیاورید و فرهنگ اسالم را از این مملکت بگیرید. امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه فضای مجازی هم در این راستا حرکت 

می کند، تصریح کرد: بنده طرفدار کتاب هستم و تشویق به کتابخوانی می کنم، اما اینکه چه کتابی خوانده شود، بسیار اهمیت دارد.

آیت اهلل سید احمد علم الهدی در 
خطبه های نماز جمعه مشهد که 
در بارگاه منور رضوی برگزار شــد، اظهار 
کرد: فتح خرمشــهر با نقشه فرماندهان و 
فداکاری رزمندگان اســام بــود و هیچ 
جریان غیرعادی ایجاد نشد که بگوییم در 
این موضوع دخیل بوده اســت. امام راحل 
فرمودند خرمشــهر را خدا آزاد کرد و باید 
ببینیــم معنی این ســخن 
چیســت؟ کســانی که در 
موضوع آزادسازی خرمشهر 
دخیل بودنــد، فرماندهان و 
رزمنــدگان بودنــد و آنچه 
سبب شد این دو قشر جرئت 
کننــد وارد صحنه شــوند، 
اعتقاد و اطمینان به خداوند 
بود. انســان هایی با عشق به 
خداوند بــه کاری که طبق 
موازنه نظامی امکان نداشت، 
اقــدام کردند و خداوند هــم یاری کرد و 
پیروزی حاصل شــد. وقتی که رزمندگان 
وارد خرمشهر شــدند، بعثی ها را غافلگیر 

کردند و حتی نیروهای بعثی زمان پوشیدن 
لباس نداشــتند و ۵۰ هزارعراقی با تمام 

امکانات تسلیم رزمندگان اسام شدند.
آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد: خداوند سال 
۶۳، خداوند سال ۹۸ هم هست و در جنگ 
اقتصــادی و جنگ نرم نیز باید به خداوند 
توکل کنیم. رهبر معظم انقاب فرمودند 
جنگ امروز جنگ اراده هاست و باید بدانیم 

دشــمن تکیه  بر منابع مالی دارد و ما بر 
خداوند توکل داریم. تمام مشکات امروز 
ما در همین اراده اســت؛ زیرا مردم اراده 
کرده اند مقابل دشمن بایستند و مسئوالن 
نیز باید اراده کرده و با همه قدرت مشکل 
گرانی را حل کنند و اگر این اراده نباشد، 

مقاومت مردم مشکلی را حل نمی کند.
امام جمعه مشهد گفت: برخی جریان های 

زمان جنــگ خدمت امــام خمینی )ره( 
رســیدند و اختیار فرماندهــی در جنگ 
خواســتند که امــام نیز اجــازه دادند تا 
آن ها بهانه ای نداشــته باشند و نتیجه آن 
پیشروی ۷۰ کیلومتری دشمن در کشور 
شد؛ زیرا آن ها به دنبال قدرت بودند و این 
مردم بودند که مقاومــت کردند. آیت اهلل 
علم الهــدی بیان کرد: کســانی که دنبال 
اختیــار بودند، پس از چند ماه مانند زنان 
از کشور فرار کردند و به دامن دشمن پناه 
بردند و این مردم بودند که با رهبری امام 
راحل به پیروزی رسیدند و ۴۰ سال است 
اجازه ندادند دشمن به اهدافش برسد. وی 
تصریح کرد: امروز یک عده به دنبال نشاط 
جوانان با رقص و آواز و اجرای ناهنجاری و 
بی بندوباری ها هستند که غلط است و باید 
جوانان وارد فعالیت های اقتصادی شده و 
با امید قدم بردارند کــه باید فضا را برای 
این مهم آماده کرد. عضو مجلس خبرگان 
رهبری اظهار کرد: جوانان ما استعداد الزم 
را دارنــد و باید فضای الزم برای این مهم 

فراهم شود تا بتوانند پیشرفت کنند.

آیت اهلل علم الهدی در خطبه های نماز جمعه عنوان کرد

نشاط جوانی با ساخت کشورایجاد می شود نه بی بند و باری

به قول خودتان آگاهی عمومی یک فرار رو به جلو است؛ چون عموماً حتی سبزی، 
میوه، لبنیات و خیلی اقام دیگر را از سبد حذف کرده و زیر حداقل ها استخوان خرد 

می کنیم، چه رسد به اسراف. 09390003589
رئیس جمهور محترم آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کرده، که هرکس شکم را سیر 

کند هنر کرده، سایر امور به مخیله نمی گنجد. 09120007492
صدا و سیما وآموزش و پرورش خواب نیستند؛ چون تاکنون باید بیدار می شدند، 
بلکه خود را به خواب زده اند؛ بنابراین هرگز بیدار نخواهند شد، تا زمانی که کار از 

کار بگذرد. 09350004541
متأسفانه در دستگاه قضای ما هم ایراداتی هست که باید برطرف شود؛ در بعضی 
از شعبه های دادگاه های بدوی و تجدیدنظر استان اعمال نفوذ می شود و مدیرکل 
هم جلو این قبیل قضات را نمی گیرند و اعتراض نمی کنند و این روال ادامه دارد و 

حق مردم ضایع می شود. 09350007054
 منتظر برخورد آقای رئیســی با رانت خورهــای ۱۰۰۰ میلیاردی و پاک کردن 

مملکت از وجود این ها هستیم . 09150007702
تازگی ها خل شدم فکرایی تو سرم افتاده که خواب شب و آسایش روزو ازم گرفته . 
مثاً  ۵۰۰ تن برنج گران در مشهد مقدس کشف شده، نمی دونم چند میلیارد تومن 
جریمه نقداً به حساب دولت ریخته میشه، اونوقت برنج ها به تعاونی کدام وزارتخونه 
نورچشمی تحویل داده میشه تا به هر کارمند سه کیسه شایدم بیشتر به طور اقساط 

داده بشه؟   09120002831
بیشتر از اینکه پسر پورشه سوار محاکمه شود باید فرهنگی را محاکمه کرد که 
پول و ثروت و قدرت را به ارزش تبدیل کرد و انسانیت و ارزش های انسانی به حاشیه 

رفت. 09150004702
سهام عدالت سال ۹۶ ما را هنوز دولت واریز نکرده، چرا اعضای یک خانواده پنج 
نفری یک نفرش سهام می گیرد و بقیه هنوز نگرفتند. هر روز دارم پیامک می دهم، 

کسی پیگیری نمی کند؟  09110006820
حضرت امام خمینی)ره(: من از ملت بزرگ ایران خواهانم که در هر مسئله ای که 
پیش می آید، قوی باشند، قدرتمند باشند، متکی به خدای تبارک و تعالی باشند و 

از هیچ چیز باک نداشته باشند. ما از قدرت های بزرگ نترسیدیم. 09180008517
 رئیس محترم بانک مرکزی! دالر در دو هفته اخیر 2۵۰۰ تومان گران شد و حاال 
ادعا می کنید ورود کردید و 2۰۰۰ تومان ارزان کردید، اصاً چرا می گذارید باال برود، 

نکند کسری بودجه را این گونه جبران می کنید. 09380001154
غربگرایــان داخل! آمریکا را امتحان کردید، این شــد وضعمان. شــاید نوبت به 

موشک ها رسیده! 09150007132

موافقان و مخالفان نظام پارلمانی
 پس از دیدار رهبر معظم انقاب با دانشجویان، بار دیگر ایده نظام 
پارلمانی خودش را به محافل فکری و سیاسی کشانده است. اما ایده 
نظــام پارلمانــی مخالفان و موافقانــی دارد. موافقــان نماد اصلی 
دموکراســی را در پارلمــان می دانند و معتقدند که این نمــاد اصلی در نظام 
پارلمانی، رئیس قوه مجریه را انتخاب و از او بازخواست می کند؛ بنابراین رئیس 
جمهور باید در همه امور در مقابل مجلس پاسخگو باشد. موافقان همچنین با رد 
این ادعا که در نظام پارلمانی نقش مردم کمرنگ می شود، تأکید دارند که اتفاقاً 
بــا نظام پارلمانی، حوزه نظارتی مردم بر قوه مجریه قوی تر می شــود. مخالفان 
عمده دلیل خود را از سویی بر نبود تحزب واقعی در کشور به عنوان علت تامه 
حاکم شــدن »نظام پارلمانی« می دانند و از سوی دیگر ارزش قائل شدن برای 
رأی مســتقیم مردم را امری مهم و ضروری در نظام مردم ساالری دانسته که با 

طرح نظام پارلمانی از میان خواهد رفت. 

احمدی نژاد، اصالح طلبان و جلب اعتماد آمریکا
عباس سلیمی نمین، مدیر دفتر مطالعات تاریخ معاصر گفت: یکی از 
قدرت ها یا ابزارهای باطل، نفوذ آمریکا در معادالت منطقه اســت و 
نیز معادالتی که عده ای در داخل کشور خود را با قطب نمای آمریکا 
تنظیم می کنند. به باورآقای احمدی نژاد و برخی از اصاح طلبان، اگر آمریکا از 
آنان حمایت کند، می تواند در داخل کشور عده ای را با آنان پیوند بزند؛ بنابراین 
آقای احمدی نژاد در دو ســال آخر دولت دوم خود بسیار آشکار بحث ضرورت 
عادی ســازی روابط ایران و آمریکا را مطرح کرد. در این دوره آقای احمدی نژاد 
اقتصــاد را تقریباً رها کرده بود و بعد هم به صراحت برخی از وزیران را خدمت 
رهبری فرستاد که ما نمی توانیم کشور را اداره کنیم و باید با آمریکایی ها از سر 
دوستی دربیاییم. بعدها که آقای مشایی آشکارا کارهایی درباره انگلیس کرد و 
اظهاراتــی درباره رژیم صهیونیســتی داشــت، همه برای این بــود تا اعتماد 

آمریکایی ها را نسبت به خود جلب کنند.

عارف و جبهه پایداری 
چهار ســال پیش عــارف خیلی امید داشــت که در ســایه لیدری 
او اصاح طلبان پس از سال ها در جلسات سران قوا دوباره یک کرسی 
به دست آورند. اما زمان زیادی طول نکشید  که عارف با واقعیت ها مواجه 
شد و گام به گام از آرمانش عقب نشست. این رویه تا انتخابات هیئت رئیسه سوم ادامه 
داشت. سال گذشته عارف توانست در مرحله نخست آرایی بیشتر از الریجانی کسب 
کند، اما در رأی گیری دوم الریجانی رئیس مجلس شد. هرچند عارف شکست خورد، 
اما یک چرتکه اندازی ساده نشان می دهد که می تواند با کسب 2۳ رأی بر کرسی 
ریاست تکیه بزند. امیدی ها برای نیل به این مقصود روی جلب نظر مخالفان جدی 
الریجانی در مجلس حساب باز کردند. نمایندگان همسو با جبهه پایداری نزدیک 2۵ 
نفر در مجلس هستند، آن ها دل خوشی از الریجانی ندارند و بدشان نمی آید موقعیت 

الریجانی را در حوزه انتخابیه قم بیش از گذشته تضعیف کنند.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

امروز یک عده به 
دنبال نشاط جوانان 
با رقص و آواز و 
اجرای ناهنجاری 
و بی بندوباری ها 
هستند که 
غلط است

بــــــــرش

روحانی در دوازدهمین کنگره ملی تجلیل از ایثارگران: 

از دشمن شکست نخواهیم خورد
تســنیم: رئیس جمهــور در دوازدهمین 
کنگره ملی تجلیل از ایثارگران، با بیان اینکه 
شــهیدان و جانبازان، گواهان صادق تاریخ 
عزت، سربلندی و ایستادگی ملت ما هستند، 
تأکید کرد: امروز نیز جوانان کشور بار دیگر 
برای فتح هایی همچون خرمشــهر آماده اند. 
خرمشهر نماد بزرگ دفاع مقدس و گواه عزت 
ملی اســت، آنچه را که اگر از ما بگیرند روز 
سقوط ماست،  ایمان ملت است و تا ایمان ، 
رابطه و عبادت با حق و پیروی از امام علی)ع( 
در دل جوانان و ایرانیان باشــد، از دشــمن 

شکست نخواهیم خورد.
روحانی با مقایســه جنگ تحمیلی و جنگ 
اقتصــادی امروز تصریح کــرد: این حمله از 
یک جهت پیچیده تر از حمله گذشته  است 
و امروز نیاز به ایســتادگی و مقاومت داریم. 
وی با بیان اینکه دشمنان باید بفهمند یأس 
و ناامیــدی در دل ما راه نــدارد، افزود: این 
پیامی اســت که پس از ۳۰ ســال از جنگ 

به جهان مخابره می شــود و اگرچه بسیاری 
از نســل جوان ما جنــگ را ندیده اند، اما در 
عین حال امروز شاهد مقاومت، ایستادگی و 
ایثار هستند. وی با اشاره به اینکه امروز همه 
توطئه و توان دشمن در این است که در برابر 
آن ها سر فرود بیاوریم و استقال خود را زیر 
پا بگذاریم، افزود: صدای ذلت و تسلیم از ایران 
و ملت بلند نخواهد شد. امروز  روز ایستادگی 
و مقاومت اســت و به ملت ایران با صراحت 
می گویم با ایســتادگی، وحــدت و مقاومت 
می توانیم آمریکا، رژیم صهیونیستی و ارتجاع 

منطقه را شکست دهیم.

خبر

تأکید فرماندهان نظامی بر تداوم راه مقاومت

خواهان جنگ نیستیم اما مرد جنگیم
جهان: در حالی که رجزخوانی های تو خالی 
مقامات آمریکایی علیه کشورمان همچنان 
ادامه دارد، تنی چنــد از فرماندهان نظامی 
بلندپایه کشورمان بر آمادگی در دادن پاسخ 
قاطع به دشمن در صورت هرگونه تجاوز به 
خاک کشــور تأکید کردند. در همین راستا 
سرلشــکر محمد باقری، رئیس ســتاد کل 
نیروهای مسلح کشــورمان در پیام سالروز 
آزادســازی خرمشــهر، اعام کرد: دست به 
ماشــه و با قاطعیت آماده  برچیدن بســاط 
هر متجاوز و طمعکاری علیه ایران اســامی 
هستیم.  در این وضعیت حساس که دشمن، 
سردرگم و مســتأصل بوده و با بزرگ نمایی 
خطر جنگ موهوم برای خالی کردن دل ملت 
و تسلیم کشور تاش می کند، نمایش عزم 
راسخ می تواند عربده کشی و هیبت ظاهری 
خصم را خامــوش و رو به افول بودن قدرت 
آمریکا را بیش از گذشته نمایان سازد. سردار 
فدوی، جانشــین فرمانده کل ســپاه نیز در 

اظهاراتی با بیان اینکه در سال های طوالنی، 
احاطه کاملی در خلیج فارس توسط نیروهای 
ما به وجود آمده اســت، گفت: همه چیز در 
شمال تنگه هرمز تحت کنترل ماست. دریادار 
تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه نیز در 
آیین پاسداشت حماسه آزادسازی خرمشهر 
با اشــاره به اقدامات و توطئه های دشمنان 
علیه ایران گفت: دشمن بداند ملت ما جنگ 
طلب نیست، ما خواهان جنگ نیستیم اما مرد 
جنگیم؛ دشمنان ما را از مرگ نترسانند، قسم 
یاد کرده ایم که تا آخرین نفر و آخرین نفس 

راه شهدای عزیزمان را ادامه دهیم.

خبر

سیاست خارجی

 سیاست/ مهدی پناهی  رفتار متناقض آمریکایی ها و در رأس 
آن دونالد ترامپ در روزهای اخیر به اوج خود رســیده اســت، در 
حالی که روز پنجشنبه رسانه های غربی و منطقه تأیید کردند که 
آمریکا از کشورهای منطقه خواسته است که بین این کشور و ایران  
میانجی گری کنند، اما شامگاه پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا در 
رفتار توهین آمیز بار دیگر ملت ایران را تروریســم خطاب کرد؛ 
توهینی که فوری با پاسخ ظریف روبه رو شد که تأکید داشت، آنچه 

ترامپ می گوید برازنده خود اوست.
رئیس جمهور آمریکا که از یک سو برای مذاکره و کاهش تنش ها 
با ایران التماس می کند، پنجشــنبه شب به وقت ایران در جمع 
کشاورزان آمریکایی در حالی که تاش داشت فشار افکار عمومی 
آمریکا را با تکذیب شــایعه اعزام نیروی نظامی به منطقه کاهش 

بدهد، بار دیگر از لفظ توهین آمیز »ملت تروریســت« برای مردم 
ایران اســتفاده کرد و گفت: »آن ها ملت تروریست هستند و ما با 
ایــن موضوع کنار نمی آییم.« اما محمــد جواد ظریف در واکنش 
به اظهارات ســخیف ترامپ گفت: اینکه می گویم تروریسم شعار 
نمی دهم، چون ایشــان اعام کرده که علیه مــردم ایران جنگ 
اقتصادی می کند. جنگ اقتصادی یعنی ترور. اگر کسی تروریست 
است، شخص آقای ترامپ است که مرتکب تروریسم اقتصادی شده 
است، نه جمهوری اسامی ایران که همواره در صف نخست مقابله 
با تروریسم در این منطقه بوده است.رفتار توهین آمیز آمریکایی ها 
از یک سو نشان دهنده خصومت و دشمنی شان با ملت ایران است و 
از سوی دیگر نشان دهنده خامی و سردرگمی شان است؛ زیرا کسی 
که از یک سو التماس مذاکره می کند، نمی تواند  از سوی دیگر به 

یک ملت توهین کند. این رفتار آمریکا درحالی است که کشورهای 
مختلف در تاش برای کاهش تنش های به وجود آمده توســط 
آمریکا در منطقه هستند. »حسن سالم« نماینده پارلمان عراق و 
عضو ائتاف »البناء«، روز پنجشنبه از »پیوستن چهار کشور اروپایی« 
به تاش هایی خبر داد که هدفش »کاهش تنش در منطقه و پایان 

دادن به بحران موجود میان آمریکا و ایران« است.

  سردرگمی آمریکایی ها
به گفته این مقام عراقــی، کویت، ُعمان و قطر نیز در این زمینه 
تاش هایی را داشــته اند. تاش هایی که در قالب سفر به تهران و 
مذاکره با مقامات دولتی رقم خورده است یا خواهد خورد. به طور 
نمونه سفر یوسف بن علوی، وزیر خارجه عمان به تهران که روزنامه 
الشرق االوسط به نقل از وی نوشت: عمان در کنار دیگر کشور ها 
برای آرام کردن تنش بین دو طرف تاش می کند. در حال حاضر 
تماس های فشــرده ای در این رابطه وجود دارد. همچنین در این 
راســتا به گفته »حسن ســالم« نماینده پارلمان عراق در روزهای 
آینده یک هیئت بلندپایه از عراق و شــماری از کشورهای  عربی 
به تهران و واشنگتن می روند و هدفشان میان داری و حل بحران 
دو طرف است. این رفت و آمد های دیپلماتیک را تهران نیز تأیید 
کرده اســت. حتی با وجود  تکذیب مکرر وزارت خارجه آمریکا، 
یک مقام آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته اســت که روز ۱۳ 
اردیبهشت ماه از طریق یک کشور ثالث پیام هایی  به طرف ایرانی 
ارسال کرده ایم.کیوان خسروی، سخنگوی شورای عالی امنیت ملی 
کشورمان درباره بحث انجام مذاکره میان ایران و آمریکا گفت: سفر 
مقامات مســئول کشورهای مختلف به ایران افزایش یافته است، 
عمدتاً از آمریکا نمایندگی دارند، برخی رسانه ای می شود و پاره ای 
از ســفرها نیز محرمانه می ماند، اما به صراحت گفته ایم تا رفتارها 
عوض نشــود، تا حقوق کشور تأمین نشــود، تا از لفاظی به اقدام 
عملی تغییر مسیر ندهند، راه همین است. به هیچ وجه مذاکره ای 

در کار نخواهد بود.

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

مجلسسیاست داخلی احزابسیاست خارجی
دستیار ویژه الریجانی: آیت اهلل جنتی:  عارف:سخنگوی ایران درسازمان ملل:

آمریکا دست به حماقت 
جنگ با ایران نمی زند 

ایســنا: دبیر شــورای نگهبان با اشاره به 
تهدیدهای آمریکایی ها درباره جنگ نظامی 
با ایران، گفت: آن هــا آمادگی باالی دفاعی 
ما را می شناسند و دست به حماقت جنگ 
با ایران نمی زنند؛ چراکه مقامات کاخ سفید 
می دانند در صورت بروز جنگ، چه دردسری 
برایشان در منطقه و جهان ایجاد خواهد شد. 
آیت اهلل احمد جنتی با توصیه به مسئوالن 
کشور برای حل مشکات اقتصادی مردم، از 
آن ها خواســت تا بر تحقق اقتصاد مقاومتی 
و تکیه بر تــوان داخلی تمرکز و توجه ویژه 

داشته باشند.

 بی عملی اروپا
 مانع حفظ برجام است

خانه ملت: دستیار ویژه رئیس مجلس در 
دیدار یِنس پلوتنر، مدیرکل سیاسی وزارت 
خارجه آلمان با تأکید بر روابط تاریخی دو 
کشــور و اعام آمادگی برای توســعه همه 
جانبه مناسبات، نبود اقدام عملی از سوی 
طرف هــای اروپایــی در اجــرای تعهدات 
برجامی خود را بزرگ ترین مانع در مســیر 
حفظ برجام دانست. امیرعبداللهیان با انتقاد 
شدید از اقدامات تحریک آمیز آمریکا یادآور 
شد: اروپا یا باید اقدامی عملی و مؤثر به عمل 
آورد و یا شــاهد مسیر جدید اتخاذ شده از 

سوی ایران باشد.

ظریف با سناتور آمریکایی 
دیدارکرده  است

فارس: سخنگوی نمایندگی ایران در سازمان 
ملل متحد در پاســخ به خبرهــای مربوط 
به دیــدار وزیر امور خارجه ایران با ســناتور 
آمریکایی گفت: این جلســه بر اساس روال 
قبلی که با اعضای کنگره داشتیم، انجام شده 
است. اظهار نظر علیرضا میریوسفی به دنبال 
انتشار مطلبی در تارنمای پولتیکو است که از 
دیدار دیانا فاینستین، سناتور دموکرات عضو 
ارشد کمیته اطاعاتی سنای آمریکا با ظریف 
خبر داده بود. هفته گذشته همین رسانه اعام 
کرد که در صفحه تلفن همراه فاینســتین، 

شماره تماس ظریف دیده شده است.

 منتقد جدی
اما همراه دولت هستم

تسنیم: رئیس فراکســیون امید مجلس 
شــورای اســامی دربــاره عملکــرد این 
فراکســیون در عین حال که معتقد است 
این فراکسیون همراه دولت است، از طرفی 
نیز می گویــد انتقادهای جــدی به دولت 
وارد اســت.  محمدرضا عــارف همچنین 
جهت گیری فراکسیون برای یک سال آینده 
را بر حل مسائل معیشتی مردم عنوان کرد. 
وی با اشاره به انتخابات هیئت رئیسه مجلس 
و رقابتش با علــی الریجانی، گفت: رقابت 
امری بدیهی است، ما معتقد به حضور جدی 

و معنادار در رقابت هستیم.

شبکه اجتماعی

چرا برجام را آتش نزدیم؟ یاســر جبرائیلی نوشت: با وجود 
خروج آمریکا، رئیس جمهور ما همچنان برجام را سخت در آغوش 
کشیده، همه هستی اش را به برجام گره زده و اداره کشور را بدون 
برجام ناممکن توصیف می کند. در چنین شرایطی، اگر برجام آتش 

زده می شد، باید نظام فکر سوختن رئیس جمهور را هم می کرد.

برخورد را از حوزه ریاست شروع کنید  وحید اشتری با اشاره به 
سخنانش در جلسه با رئیس قوه قضائیه، نوشت: همین  حوزه ریاست 
قوه قضائیه که ما داخلش نشسته ایم، مدیرانش در پرونده های زیادی 
که ما پیگیری کردیم از جمله پرونده  لواسان متهم به فساد هستند 

و باید برخورد از همین جا و همین اتاق شروع بشود.

انقالبی گری فراتر از پوشــش  محمد رســتم پور با انتشار 
تصاویری از دانشجویان دخترحاضر در مراسم دیدار با رهبری که 
با پوشش های مختلفی بودند، نوشت: سال های پیش از این تیپ 
و قیافه ها دیده نمی شــد. احسنت به مسئول جدید نهاد رهبری 
در دانشــگاه ها که با ایجاد سامانه  قرعه کشــی داوطلبان حضور، 

»انقابی گری« را فراتر از شکل و قیافه و پوشش، نشان داد.

اختیارات ویژه و تحریم جلسات فرادولتی  عزت اهلل ضرغامی، 
رئیس پیشین صداوسیما نوشت: رئیس جمهور محترم در حالی از  
اختیارات ویژه ســخن می گوید، که با   تحریم جلسات فرا دولتی 
فرصت های ویژه ای را از دولت خود ســلب کرده اســت. رؤسای 

جمهور پیشین این گونه نبودند!

ربیعی، سخنگوی دولت   محمد ایمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی 
با اشاره به تعیین سخنگوی دولت نوشت: آقای ربیعی در جلسه 
اســتیضاح نتوانست از عملکرد خود دفاع کند و مجلس همسو با 
دولت، از وی ســلب اعتماد کرد. اکنــون باید دید آیا او به عنوان 
دستیار ارتباطات اجتماعی روحانی و سخنگوی دولت می تواند از 

عملکرد نابسامان دولت دفاع کند؟

رئیس جمهور آمریکا همزمان با التماس برای مذاکره، بار دیگر ملت ایران را تروریست  خواند

 البی اسلحه سازان 
صهیونیست  و سعودی 

رئیس جمهور آمریکا که در کوران رقابت های 
انتخاباتــی و ابتدای ورودش به کاخ ســفید 
وعده پایان مداخات نظامی خارجی و خروج 
نیروهای این کشور از خاک سوریه و بازگشت 
آن ها به خانه را مطرح کرده بود، به نظر می رسد 
برای تحقق این وعده خود با چالش های مهمی 
دست به گریبان است. دونالد ترامپ در مقابل 
فشار گسترده البی جنگ ســاالران حاکم بر 
واشــنگتن تاکنون نه تنها نتوانســته به این 
نیت خود جامه عمل بپوشاند، بلکه گام به گام 
عقب نشــینی کرده اســت. ترامپ دی  سال 
گذشته و پس از اعام شکست قطعی داعش، 
به ارتش این کشور، چهار ماه فرصت داده بود 
تا از سوریه خارج شــود، اما از تحقق این امر 

خبری نیست.
حاکمیت آمریکا به دلیل رابطه نزدیکی که با 
رژیم صهیونیستی دارد، محور سیاست خارجی 
خــود در خاورمیانه را در جهت تأمین منافع 
تل آویــو طراحی و اجرا می کند. در راســتای 
همین سیاســت اســت که اگرچه می توان 
در نگاه نخســت این گونه برداشــت کرد که 
حمایت از گروه های افراطی قاعدتاً نفعی برای 
واشنگتن نداشته و در درازمدت امنیت آمریکا 
را به مخاطره می اندازد، اما از آنجا که حمایت 
از تروریســت ها به امنیت رژیم صهیونیستی 
کمک می کند، کاخ سفید در طول این سال ها 
کمک های بسیاری به این گروه ها کرده است. 
از ســوی دیگر البی گسترده ساح در آمریکا 
همواره منفعت خود را در توسعه میلیتاریسم 
و نظامی گری دولت آمریکا جســت وجو کرده 
اســت. اکنون نیز دو البی قدرتمند ســاح و 
صهیونیســت ها در کنار ســعودی در تاش 
هستند همچنان پای واشنگتن را در خاورمیانه 
باز نگه داشــته تا به ایــن روش بتوانند منافع 
خــود را دنبال و تأمین کنند. نامه ۴۰۰ عضو 
کنگره از هر دو حزب آمریکا به دونالد ترامپ 
که خواستار تداوم مداخله ایاالت متحده برای 
حل بحران ســوریه شده بودند را نیز می توان 
در همین راستا تلقی کرد. نمایندگان آمریکایی 
در این نامه از ترامپ خواسته اند تاش ها برای 
توقف تهدیدهای امنیتی علیه منافع آمریکا و 

همپیمانانش در سوریه را رهبری کند.
تاش برای کشاندن پای آمریکا به مداخات 
بیشتر نظامی تنها محدود به موضوع سوریه 
نیســت. البی قدرتمند زر و زور در پس پرده، 
تقای بی وقفه ای برای کشاندن پای واشنگتن 
به رویارویی نظامی با ایــران و حتی دخالت 
نظامی مســتقیم این کشــور در یمن انجام 
می دهد. با این  حال ترامپ که در حال حاضر 
شــاهد گرفتار بودن نظامیان این کشــور در 
باتاق افغانستان و عراق است، حاضر نیست 
خطر هرگونه رودررویی مســتقیم نظامی با 
ایــران را بپذیرد. جنگ با ایــران برای آمریکا 
باتاقی گسترده تر و ضربه ای خوفناک خواهد 
بود، بر همین مبناســت که باوجود فشارهای 
پس پرده مقامات آمریکایی به صراحت هرگونه 

تقابل نظامی با ایران را رد کرده اند.

رئیس کمیته هسته ای مجلس:
برخی به دنبال روتوش اقدامات 

اروپایی ها  هستند
مینا افرازه: مجتبی ذوالنــور در گفت وگو با 
»قــدس آناین« در خصــوص واکنش مقامات 
فرانسوی به افزایش تولید چهار برابری اورانیوم 
در ایــران و رد این موضوع گفت: فرانســوی ها 
حرف بیجایی زده اند؛ زیرا برجام دو طرف دارد، 
یک طرف جمهوری اسامی ایران و طرف دیگر 
آن کشــورهای ۱+۴هستند. فرانسوی ها پیش 
از اینکــه مطرح کنند جمهوری اســامی چه 
اقداماتی را انجام دهد، خودشــان باید بگویند 
که نسبت به تعهدات برجامی خود چه اقداماتی 

انجام داده اند.
هر وقت اروپایی ها به تعهدات خود برگشــتند، 
ما هم به وضعیت پیش از بیانیه شــورای عالی 
امنیت ملی برمی گردیم. فرانسه از ابتدای برجام 
تاکنون به عنوان دنباله رو آمریکایی ها عمل کرده و 
هیچ گاه حالت بی طرفی و استقال نداشته است. 
فرانسه در دوره آقای ژاک شیراک برای خودش 
هویت و اســتقالی داشــت، اما امروز می بینیم 
که به وابســته ترین وضعیت خودش رســیده و 
آن هم نوکری و تبعیت از آمریکاســت. اظهارات 
فرانسوی ها برای خودشان خوراک رسانه ای دارد، 
اما برای ما تعهدآور نیســت. مــا هنوز به برجام 
پایبندیم؛ برجامی که تعهدات همه طرف ها در 
آن انجام بپذیرد و حقوق طرفین تأمین شــود. 
تاریخ چندســاله برجام نشان داده که اروپا قصد 
انجام کاری را ندارد، بنابراین حاال هم پیش بینی 
ما این است که اقدام خاصی انجام نخواهند داد، 
گرچه امیدواریم دادن مهلت ۶۰ روزه در وا داشتن 
آن ها برای عمل به برجام تأثیرگذار باشد. برخی 
از دیپلمات های کشــورمان عنوان می کنند که 
اروپایی ها اراده عمل به تعهدات برجامی را دارند، 
اما ناتوان از اجرا هســتند، این اظهارنظر به نوعی 
روتــوش اقدامات اروپایی ها و توجیه بدون دلیل 

رفتار اشتباه آن هاست.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

  محمد مرندی
 تحلیلگر مسائل آمریکا

میهمان قدس
 مجتبی ذوالنور

ظریف: ترامپ تروریست اقتصادی  است
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

احیای حقوق موقوفه رویکرد نخست سازمان موقوفات ملک    آستان: مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی گفت: احیای حقوق موقوفه رویکرد نخست این سازمان است. حمیدرضا 
قاسمی افزود: در همین راستا با شناسایی متصرفین امالك و اراضی موقوفه كه سالیان متمادی از پرداخت حقوق موقوفه سر باز زده اند، در وهله نخست به صورت ارشاد و مذاكرات و در صورت عدم افاقه به صورت 

اقدامات قانونی با طرح دعاوی خلع ید، تصرف عدوانی، مطالبه وجه اسناد تجاری، مطالبه اجور معوقه و ارسال اظهار نامه های حقوقی، حقوقات موقوفه دریافت می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در دیدار فعاالن حوزه حمل و نقل: 

کمک کنیم زائران با خاطره خوش از مشهد بازگردند

آستان: تولیت آستان قدس رضوی در دیدار فعاالن حوزه حمل و نقل گفت: انقالب 
و شهدا به ملت ایران عزت و آبرو دادند که برای به دست آوردن این سرمایه ارزشمند 

باید هزینه های زیادی پرداخت شود.
حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در این دیدار که در تاالر والیت برگزار شد، بیان 
کرد: به یاد شهدای انقالب بخصوص شهدای فتح خرمشهر درود و سالم می فرستیم و 
از خداوند می خواهیم بتوانیم راه نورانی، استقالل بخش و عزتمند شهدا را ادامه دهیم. 
وی خاطرنشان کرد: انقالب و شهدا به ملت ایران عزت و آبرو دادند که برای به دست 

آوردنش باید هزینه های زیادی پرداخت شود.
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه تالش های شــما فعاالن حمل و نقل در 
بخش های مختلف بسیار باارزش است، گفت: شما که در کنار حضرت رضا)ع( کار و 
تالش می کنید، عالوه بر کمک به خلق خدا، در حال خدمت به زائران حضرت رضا)ع( 

هم هستید، به همین دلیل حساسیت کار شما بیشتر از دیگر نقاط کشور است.
حجت االسالم والمسلمین مروی افزود: همه باید زائران را میهمانان امام رضا)ع( بدانیم 
و تالش کنیم با خاطره خوش از این شهر بازگردند و از هر گونه اجحاف در حق زائر 
پرهیز کنیم. وی تأکید کرد: مناسب است برنامه های هنری و معرفتی با کمک آستان 
قدس رضوی در هواپیماها و قطارها در مســیر مشهد مقدس پخش شود  تا زائران با 

حس و حال زیارت وارد شهر شوند و بتوانند از برکات معنوی این سفر بهره ببرند.

hترتیل  خوانی ویژه بانوان در رواق حضرت زهرا
آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی گفت: روزانه بیش از 1000 نفر 
از بانوان زائر و مجاور در برنامه ترتیل خوانی قرآن کریم رواق حضرت زهرا)س( حرم 
مطهر رضوی شرکت می کنند. حجت االسالم مهدی شجاع افزود: در ایام ماه مبارک 
رمضان همه روزه محفل ترتیل خوانی قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز و برتر خواهر 
در رواق حضرت زهرا)س( از ســاعت 10 تا اذان ظهر برگزار می شود که این برنامه با 
استقبال پرشور بانوان زائر و مجاور همراه است. وی تصریح کرد: روزانه چهار قاری و 
مرتــل برنامه جزء خوانی قرآن را در رواق حضرت زهرا)س( اجرا می کنند که هر یک 
از این قاریان دارای رتبه های برتر و ممتاز کشوری هستند. رئیس اداره علوم قرآنی با 
اشاره به اهمیت آشنایی مخاطبان با ترجمه و تفسیر آیات قرآن بیان کرد: همه روزه 
عالوه بر ترتیل خوانی قرآن فرازهایی از آیات تالوت شده توسط یک کارشناس قرآنی 

ترجمه و تفسیر می شود.

در نیمه نخست سال جاری انجام می شود 
 راه اندازی واحد فراوری سنگ 

در منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
آستان: مدیرعامل مؤسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس تابعه سازمان اقتصادی 
رضوی گفت: در نیمه نخست سال جاری واحد فراوری سنگ این منطقه راه اندازی 
می شود. احمد صادقی گلمکانی گفت: این واحد مربوط به فراوری سنگ مروارید 
هرات و انواع ســنگ های ساختمانی است که با سرمایه گذاری بخش خارجی از 
کشور افغانستان در حال انجام است. وی با اشاره به محصوالت این واحد گفت: در 
این پروژه انواع سنگ های الشه از نوع سنگ تراورتن شامل مرمر، مرمریت و انواع 
سازه های سنگی تبدیل به محصوالت فراوری می شوند. مدیرعامل مؤسسه منطقه 
ویژه اقتصادی سرخس ادامه داد: در این واحد، حدود ۷0 درصد مواد اولیه از معادن 
کشور تأمین شده و ۳0 درصد مابقی از کشور افغانستان وارد می شود. وی درباره 
میزان اشتغال زایی حاصل از این پروژه بیان کرد: میزان اشتغال واحد فراوری سنگ 
مذکور در مرحله نخست، ۴0 نفر و در مراحل بعدی تا ۸0 نفر قابل افزایش است. 
صادقی گلمکانی از پیشــرفت ۶0 درصدی عملیات اجرایی این پروژه خبر داد و 
گفت: عملیات ساخت واحد فراوری سنگ مروارید هرات در دهه مبارک فجر سال 
گذشــته آغاز شد و امید می رود این واحد تا پایان ۶ ماهه نخست سال 1۳۹۸ به 

بهره برداری کامل و مرحله تولید برسد.

خـــبر

قدس: 10 هزار نفر از خادمان بارگاه منور رضوی 
شــب گذشته در نخستین شــب از شب های قدر 

میزبانان مؤمنان احیادار بودند.
مدیر امور خدمه معاونت اماکن متبرکه و امور زائران 
آســتان قدس رضوی با اشاره به اقداماتی که برای 
میزبانی شایســته از زائران و مجاوران در نخستین 
شب از شب های قدر انجام شد، گفت: این معاونت در 
ماه مبارک رمضان بویژه در شب های قدر فعالیت ها 
و خدمات فراوانی را برای رفاه زائران و مجاوران انجام 
می دهد و بیش از 10 هزار نیروی ستادی و خدمه، 
مسئولیت نظم دهی و ارائه خدمت را برعهده دارند و 

در آماده باش کامل هستند.
محمــد توکلی افــزود: در این ایــام تمامی خدام 
مســئولیت نظم دهی، راهنمایی زائران برای عبور و 
مرور، ارائه خدمات رفاهی و نظافتی، مفروش کردن 
ســطوح اماکن متبرکه، توزیع آب معدنی و توزیع 
کتب انوار را برعهده خواهند داشــت تا زیارتی توأم 
با آرامش و امنیــت را برای زائران و مجاوران فراهم 
آورند.وی بیان کرد: نیروهای بخش عطرافشــانی و 
عودســوزی نیز به طور ویژه در تمامی صحن ها و 
ورودی رواق ها و حتی ورودی های حرم مطهر رضوی 

در این شب ها مستقر خواهند شد.
توکلی ادامه داد: همچنین خدام بســیاری وظیفه 
راهنمایی زائران و باز نگه داشــتن مسیرهای تردد 
زائران در حرم مطهر رضوی را برعهده دارند تا شرایط 
عبور و مرور و انجام اعمال عبادی در دو شب دیگر از 
شب های قدر نیز با نظم و آسایش بیشتر انجام گیرد.

  تعطیلی پارکینگ ها 
در هر 3 شب از شب های قدر

معــاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضوی هم از تعطیلــی پارکینگ های حرم مطهر 

رضوی در هر سه شب از شب های قدر خبر داد.
ســیدخلیل منبتی گفت: در نخســتین شــب از 
شــب های قدر در حرم مطهر رضوی شاهد حضور 
میلیونی عاشقان و زائران امام رضا)ع( بودیم که این 
حضور در ایام شهادت حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( 
نیز تداوم خواهد داشت ؛ بنابراین با برنامه ریزی های 
صورت گرفته با شورای تأمین استان و با هدف فراهم 
آوردن فضایی آرام و منظم برای خدمت رســانی به 
زائران و عزاداران، پارکینگ های حرم مطهر رضوی 

به مدت ســه روز و در ســه مقطع زمانی مختلف 
تعطیل است.وی افزود: همه پارکینگ ها روز جمعه 
پس از اقامه نماز ظهر و عصر تعطیل و در نخستین 
ساعات بامداد، پس از پایان مراسم احیای شب 1۹ 
ماه مبارک رمضان بازگشایی شد. همچنین روزهای 
یکشــنبه 5 و سه شنبه ۷ خرداد نیز پارکینگ های 
حرم مطهر پس از اقامه نماز ظهر تعطیل و ساعت 

2 بامداد شــب های 21 و 2۳ مــاه مبارک رمضان 
بازگشایی خواهد شد.

منبتی بیان کرد: از زائــران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی درخواســت می شود برای تسهیل شرایط و 
بهره مندی عموم عالقه مندان از برنامه های معنوی 
حرم رضوی در این شــب ها از تردد با وسایل نقلیه 
شخصی در حوزه حرم مطهر رضوی خودداری کنند 

یا از طریق نرم افزار »نعیــم رضوان« از ظرفیت های 
پارکینگ های در نظر گرفته شده در محدوده حرم 

مطهر رضوی مطلع شوند.
معــاون اماکن متبرکه و امور زائران آســتان قدس 
رضوی گفت: با توجه به محدودیت های اعمال شده 
در مســیرهای منتهی به حرم مطهر، تعداد 100 
 دســتگاه ون برای ارائه خدمات به زائران و مجاوران 

در نظر گرفته شده همچنین در زمان اوج ترافیک نیز 
بخش صندلی چرخدار در مسیرهای منتهی به حرم 

مطهر ارائه خدمت خواهند کرد.

 آمادگی کامل پایگاه های 
فوریت های پزشکی در هر 3 شب  قدر

مدیرعامل مؤسســه درمانی آستان قدس رضوی 
هم از آمادگی کامل پایگاه های فوریت  های پزشکی 
حرم مطهر رضوی برای خدمت رســانی به زائران 

رضوی در شب های قدر خبر داد.
دکتر ناصر ســرگلزایی گفت: با توجه به حضور 
پرشــور زائران و مجــاوران بــارگاه ملکوتی امام 
هشــتم)ع( در مراســم پرفضیلت شب های قدر 
که در نخستین شــب از شب های قدر شاهد آن 
بودیم، حدود ۳0 پایگاه ثابت و سیار فوریت های 
پزشکی در گوشــه و کنار اماکن متبرکه رضوی 
خدمت رسانی به بیماران اورژانسی را در این شب ها 

به عهده دارند. 
وی به افزایش تعداد نیروهــای پایگاه های ثابت 
فوریت های پزشکی حرم مطهر رضوی مانند پایگاه 
صحن انقالب اســالمی و پایگاه صحن جمهوری 
اسالمی اشــاره کرد و گفت: جمعی از خادمیاران 
سالمت رضوی و کارشناسان پرستاری این مؤسسه 
در این پایگاه های ثابت و پایگاه های سیار خدمت 
می کنند. وی افزود: این پایگاه ها در نخستین شب 
از شــب های قدر برپا بود و در شب های بیست و 
یکم و بیست و سوم ماه مبارک هم برپا خواهد شد. 
مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی با 
اشاره به فعالیت پنج دستگاه آمبوالنس اورژانس 
115 در کنار چهار دستگاه آمبوالنس این مؤسسه 
در شب های قدر ادامه داد: همچنین حدود 100 
نفر از امدادگــران جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران برای ارائه خدمات پزشکی اورژانسی 
به زائران امام هشــتم)ع( در هر کدام از شب های 
قدر با مؤسســه درمانی آســتان قــدس رضوی 

همکاری دارند.
مدیر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی 
گفت: مرکز فوریت های پزشــکی این مؤسسه از 
طریق تماس بــا شــماره  ۳2002۴2۴ در تمام 
ساعات شبانه روز آماده  ارائه  خدمات به زائران بارگاه 

منور رضوی است.

آیین  احیای شب نوزدهم ماه رمضان در جوار بارگاه منور حضرت رضاj برگزار شد 

میزبانی 10 هزار خادم از زائران شب قدر در حرم رضوی 

آستان: به همت مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی بیش از 5۸00 نفر در 
دومیــن ماه از بهــار 1۳۹۸ در اردوگاه فرهنگی تربیتــی امام رضا)ع( پذیرش 

شدند.
اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا)ع( از ابتدای اردیبهشت تا پانزدهم این ماه و 
همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در نوبت صبح و عصر میزبان ۴100 جوان و 
نوجوان از سراســر کشور بود و عالوه بر آن در ایام ماه مبارک رمضان با تدابیر 
اتخاذ شــده امکان پذیرایی از گروه های مختلف در وعده افطار فراهم شــد که 

تاکنون این اردوگاه میزبان 1۷00 نفر در وعده افطاری بوده است.
همچنین مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی در این ماه ثبت نام دو طرح آیین 
اعتکاف ماه مبارک رمضان را مخصوص دختران و پســران مشــهدی و فعاالن 
فرهنگی آغاز کرده که نتایج قرعه کشــی اعتــکاف »راه وصل« ویژه دختران و 
پسران اعالم شده و پذیرفته شدگان ۹ الی 11 خرداد در مسجد گوهرشاد حرم 

مطهر رضوی معتکف خواهند شد.
مجتمع دانشــجویی امام رضــا)ع(، مرکز تعالی فکر و اندیشــه جوان، از دیگر 
فضاهای اردوگاهی وابســته به مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی است که در 
اردیبهشت ماه و پیش از آغاز ماه مبارک رمضان میزبان بیش از 1200 دانشجو 

از سراسر کشور بوده است.
با نزدیک شــدن به دهه کرامت رضوی، مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی 
به عنوان مجری جشــن های »زیر سایه خورشید« از هم  اکنون فرایند مصاحبه 
مبلغان و خدام داوطلب برای اعزام به دوازدهمین دوره جشــن های مردمی زیر 
ســایه خورشید را آغاز کرده است، همچنین در همین راستا و برای هماهنگی 
بیشــتر شهرستان ها برای برگزاری هر چه بهتر دوازدهمین دوره این جشن ها، 
مسئوالن شبکه جوانان رضوی برای شرکت در نشست فصلی با همین موضوع 

به مشهد دعوت شده اند.

jپذیرش 5800 جوان در اردوگاه فرهنگی تربیتی امام رضا

رونق تولید

تنها در اردیبهشت ماه رقم خورد 
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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 

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ۴/١٣٩٨/٣
 ︀︑ ︡ــ﹏ ﹝﹩ آ﹝︺︋ د︻﹢ت ﹟︧ــ﹊﹟ ﹋︀﹡﹢ن ︗︀﹡︊︀زان ا︨ــ︐︀ن ﹇︤و﹞ ﹩﹡︣م ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و︐﹞ ︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱︀ی﹢﹠︡︋
در﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ﹋﹥ در روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/٠۴/٠٩ راس ︨︀︻️ ︊︮٩ در﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ا︗︐﹞︀︻︀ت 
 ﹤︣︐﹁د ︀ ︀م  ︨﹤﹎︣ ︀  در د︨️ دا︫︐﹟︋  ︧ــ️ ︀︨﹞﹫﹟ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد︋   ︋﹟ ﹋﹢︔︣︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹇︤و ﹟︀ر راه ︻︡ل︋ 
︻︱﹢ ️︱﹢ر︋﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡.︲﹞﹠︀ ︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ﹡ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫﹢ه ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︭﹢ب ١٣٨٧/٣/٩ ﹨︣ ﹉ از 
ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹡﹞︀﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ری( از﹝﹫︀ن ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ و︀ ︠︀رج ازآ﹡︀ن ) ︋︣ای ︱﹢ردر﹝︖﹞︹ وا︻﹞︀ل 

رای ︑︺﹫﹫﹟ ﹡﹞︀﹠︡. ︑︺︡اد آرای و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣︻︱﹢ ︡ا﹋︓٣︣ رای و﹨︣  ﹢︱︻︣﹫︾ ︬︫﹉ رای ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
︀ ︱﹢ر و﹋﹫﹏ و﹝﹢﹋﹏ ﹉ روز︋︺︡ از ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ ﹝︢﹋﹢ر ︑︀ ﹉ روز ﹇︊﹏ از  ︀︧ــ️︋  ︲﹞﹠ــ︀ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝ــ﹥ ﹨︀ی ︻︀دی ﹝﹩︋ 
︀زر︨ــ︀ن   ︋︀ ︀زرس ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︑﹠︷﹫﹛ و︑﹢︨ــ︳ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه/︋  ﹥ ︾﹫︣ از ا︀م ︑︺︴﹫﹏ در﹝﹏ د﹁︐︫︣  ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞︹︋ 
 ️︧︀︊﹫﹞ ︹﹝︖﹞ر در﹢︱ ﹩﹝ر︨ــ ﹤﹞︀﹠︐﹛︀﹋رت و﹢︭﹠︫ــ﹢د و﹝︖﹢ز ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︮︀در﹎︣دد در︾﹫︣ ا ︡﹫︀︑︋︣ر︨ــ﹩ و
 ︀ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ️﹝︨ ازد﹁︐︣︠︀﹡﹥ ﹨︀ی ا︨ــ﹠︀د ر︨﹞﹩ ر︨﹫︡ه ︋︀︫︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹋︧︀﹡﹩ ﹋﹥ داو︵﹙︉ ︑︭︡ی ﹩﹊ ︡﹫︀︑ ﹤︋
︋︀زر︨﹩ ︑︺︀و﹡﹩ ﹨︧︐﹠︡ ︡ا﹋︓︣︑︀ ︑︀ر ﹉ ﹨﹀︐﹥ از ا﹡︐︪︀ر﹁︣︮️ دار﹡︡ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︫︣︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ 

 ︡﹠︀﹝﹡ ︡ارک ا﹇︡ام﹞ ﹤︡ا︑﹢ری وارا︡﹡︀﹋ ︣ش︢︎ ︣م﹁ ﹏﹫﹝﹊︑
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:١-  ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨︀ن   ٢- ︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀﹜︀ی٩۴و٩۵و٩۶ 

٣- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل
۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ︀ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ١ ︨︀ل

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

/ع
۹۸
۰۲
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۴

آگهى
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ا︻﹑م ﹝﹫﹍︣دد:   در ا︗︣ای ﹝︀ده ٧٣ ﹇︀﹡﹢ن آ﹫﹟ دادر︨﹩ ﹝︡﹡﹩︋ 

︎︣و﹡︡ه آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ر︲︀ ︗︀و︡ راد ﹁︣ز﹡︡ ﹇︡رت ا﹜﹥  ︫﹞︀ره ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ١٧٨٢ ︮︀دره 
︐︀د﹝︣﹋︤ی وزارت  ﹥ ︑﹙﹀︀ت اداری ﹋︀ر﹝﹠︡ان︨  ︡وی ر︨﹫︡﹎﹩︋   ︋️﹫﹨︣ان ، در︑ از
︋︡ا︫️ در﹝︀ن و آ﹝﹢زش ︎︫︤﹊﹩ ︑️ ︋︣ر︨﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ ︋﹥ ﹡︀﹝︊︣ده 
︡ور ا﹟ آ﹎︗ ﹩️ ادای ︑﹢︲﹫︀ت در   ︮ا︋﹑غ ﹝﹩ ﹎︣دد ︸︣ف ﹝︡ت ١۵ روز از ︑︀ر
 ﹟﹫ ﹫﹞︀ی ا︣ان︋  ﹫︀︋︀ن︨  ︣ک ﹇︡س –︠  ﹥ د﹁︐︣ ا﹫﹨ ﹟️، وا﹇︹ در︫  ︨︀︻︀ت اداری︋ 
  c ︡ا︫️ در﹝︀ن و آ﹝﹢زش ︎︫︤﹊﹩ ︋﹙﹢ک︋ و زرا﹁︪︀ن ︨ــ︐︀د ﹝︣﹋︤ی وزارت ﹉﹞﹑﹁

︵︊﹆﹥ ︫︪﹛ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀︡ .                                                                                  ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩: ۴٧٧٣۴۶  م ا﹜︿: ۶٧٠
 ﹨﹫️ ︋︡وی ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︑﹙﹀︀ت اداری ﹋︀ر﹋﹠︀ن  وزارت ︋︡ا︫️ در﹝︀ن و آ﹝﹢زش ︎︫︤﹊﹩

ع ۹
۸۰
۲۴
۰۵

وزارت ︋︡ا︫️ در﹝︀ن و آ﹝﹢زش ︎︫︤﹊﹩
︡وی ر︨﹫︡﹎﹩ ︑ ﹤﹙﹀︀ت اداری  ︋️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۲
۳۵
۴

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

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ ﹡︣م 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︣رز ︫ـ︣ق ︫ـ﹢ا﹁︤ار را
ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٢١٨٠ و  ـ﹥︫  ︠ـ︀ص︋ 

١٠٣٨٠٣٧۶۵٩٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹁
 ١٣٩۶,١٢,٢٩ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑ر﹢ ــ︡ : -︮  ا︑︀ذ︫ 
︑︭﹢ــ︉ ﹎︣دــ︡ . ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︀﹁ــ︶ ﹎︀م 
︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۴٨۴٠٣۵ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ 
 ﹤︋ ٠٩۴١٧٩۵٧٢١ ﹩﹚﹞︡﹋ ️︋و آ﹇︀ی ︨ــ︺﹫︡ ﹁﹫︣وز
︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
 ️︗ ــ︡﹡︡ . روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ا﹡︐︀ب︫ 

﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۴٧٧٣٠٠) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۲۳
۹۱

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

﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀ــ﹟ ٨٠-٣٢٣١٩۵٧۴-٠٧١                   ــ﹫︣از︠  ﹥ آدرس︫  ︣ق ﹁︀رس︋   ︋︹ــ︣﹋️ ︑﹢ز ١- ﹡ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎︢ار:︫ 
︑﹙﹀﹟ 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 ا︨ــ︐︀ن ﹁︀رس-                              ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی︋  ــ︀︠︐﹞︀ن ١۴٧-︫  ﹫︀︋︀ن ﹝︺ــ︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧ــ︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را-︨  ــ﹫︣از-︠  ﹫︪ــ﹠︀د:︫  ۶- آدرس ﹝ــ﹏ در︀﹁ــ️︎ 

ا﹝﹢ر ︑︡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

مدیر امور زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی هم گفت: یکی از شاخص ترین 
برنامه های این اداره، ویژه برنامه های شب شهادت امام  علی)ع( و شب های قدر 

برای زائران غیرایرانی عرب زبان و اردوزبان حرم مطهر است.
سیدمحمدجواد هاشمی نژاد عنوان کرد: این مراسم  در شب های 20 و 22 ماه 
مبارک رمضان پس از نماز مغرب و عشــا با سلسله سخنرانی های عقیدتی و 
مذهبی در رواق های کوثر و دارالمرحمه آغاز می شــود و تا ساعت یک بامداد 
نیز ادامه خواهد داشت. وی افزود:  قرائت زیارت جوشن  کبیر، سخنرانی، قرائت 

ســوره  ها و دعاهای سفارش شده شب های قدر و مراسم قرآن به سر گرفتن از 
جمله برنامه هایی اســت که در این شــب  ها برای زائران غیرایرانی حرم مطهر 
رضوی در نظر گرفته شده است. هاشمی نژاد افزود: در ویژه برنامه های شب های 
قدر زائران عرب زبان، آیت اهلل محســن حیدری ضمن ایراد سخنرانی، مراسم 
ویژه شب  احیا را نیز برگزار می کند. وی افزود: ویژه برنامه شب های قدر زائران 
اردوزبان نیز در رواق  کوثر پیش بینی شده است که حجت االسالم موسوی در 

این مراسم برای اردوزبان ها به ایراد سخن می پردازد.

مراسم ویژه شب های قدر برای زائران عرب زبان و اردوزبان
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

سامانه نیما حذف نمی شود  همشهری آنالین: عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: حذف سامانه نیما از مبادالت ارزی به هیچ وجه صحت ندارد و حتی تأکید شده که صادرکنندگان 50 تا ۶0 درصد 
ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه کنند. برای تشکیل بازار متشکل ارزی، شرکتی ایجاد و مدیرعامل آن نیز انتخاب شده است. در حال حاضر فعالیت های این بازار در مرحله پایلوت قرار دارد که 

پس از پایان این مرحله، فعالیت رسمی بازار آغاز می شود. 
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خبر

پشت پرده گرانی خرما
تســنیم: عباس تابــش، رئیس ســازمان 
و  مصرف کننــدگان  حقــوق  از  حمایــت 
تولیدکننــدگان اظهــار کــرد: در توافق با 
مسئوالن و دستگاه های مرتبط با این بخش، 
در صورت تأمیــن خرمای ماه رمضان، نباید 
ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال شــود، 
ولی متأســفانه برخی ســردخانه هایی که با 
اســتفاده از تســهیالت دولتی ساخته شده 
به محلی برای انبار خرما تبدیل شــده بودند 
کــه ضمن تعزیر، با حکم قضایی بخشــی از 

خرماهای انبار شده به حراج گذاشته شد.

 کاهش ۳۰ درصدی هزینه 
قبض برق برای کم مصرف ها

توانیــر گفت:  مدیرعامل شــرکت  مهــر: 
تعرفه هــای جدید به گونه ای طراحی شــده 
است که مشــترکان با کاهش ۱۰ درصدی 
مصرف، شــاهد کاهش ۲۰ تــا ۳۰ درصدی 

هزینه برق مصرفی خواهند بود. 
محســن متولــی زاده در خصــوص تغییــر 
تعرفه های بــرق گفت: تعرفه هــای برق در 
پاسخ به مطالبه عموم مردم مبنی بر افزایش 
تعرفه مشــترکان پرمصرف و با هدف اصالح 
الگــوی مصرف مشــترکان توســط دولت 
تصویب شــده اســت. از این پس تعرفه برق 
مشــترکان پرمصرف تــا ۱۶ درصد افزایش 

خواهد داشت.

دالر 8۰۰۰ تومان شود، مردم 
دوباره به دولت رأی می دهند!

استاد  راغفر،  حســین  همشهری آنالین: 
نئولیبرال ها  الزهرا گفت:  اقتصاد دانشــگاه 
از بحران هــا بــرای تحمیل سیاســت های 
غیرمردمی اســتفاده مــی کنند. در همین 
شوک ارزی که دولت و مجلس با کمک هم 
وارد کردند، کار را به جایی رساندند که اگر 
نرخ دالر ۱۰ هزار تومان شــود، مردم ما را 
ذوق زده می کند. اگر سال گذشته می گفتند 
دالر8۰۰۰ تومان خواهد شــد شاید کمی 
غیرقابل بــاور بود، اما امروز اگر دالر 8۰۰۰ 
تومان شــود مردم از فرط خوشــحالی به 

همین دولت رأی خواهند داد. 

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی سلطان محمدی
کارشناس اقتصادی

تولید مسکن به روش مشارکتی مشکلی را از بازار مسکن حل نمی کند

انبوه سازان  را محتکر نکنیم
 اقتصاد/ غالمی   قیمت ها در بازار مسکن 
با افزایش شدیدی رو به رو شده است. کمبود 
تولید و عرضه نســبت به تقاضای موجود در 
بازار مســکن و همچنین امکان سوداگری و 
خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی از دالیل 
اصلی افزایش شــدید قیمت مسکن بوده و 
خانه دار شــدن برای بسیاری از مستأجران و 
زوج های جوان به یک رؤیا تبدیل شده است. 
از طرفی بازار اجاره نیز متأثر از قیمت مسکن 
دچار تالطم شده است و افزایش هزینه اجاره 
که بیشترین سهم را در سبد هزینه های یک 
خانواده مســتأجر دارد، فشار مضاعفی را به 

آن ها وارد می کند.

 تنظیم بازار با تولید 
و عرضه 400 هزار واحد مسکونی

در این بین وزارت راه و شهرسازی به منظور 
کنترل بازار مســکن تولید 4۰۰ هزار واحد 
مســکونی را تا پایان ســال 98 برنامه ریزی 
کــرده اســت. بدیــن منظور 
استفاده از زمین های دولتی و 
رایگان،  ساخت  پروانه  تأمین 
برای  اســت که  مشوق هایی 
طرح های  در  که  انبوه سازانی 
شهرســازی  و  راه  وزارت 
مشارکت کنند، در نظر گرفته 
شــده اســت.  هرچنــد این 
تصمیــم می تواند نویدبخش 
تغییراتی راهبردی در تولید و 
عرضه پایدار مسکن باشد، اما 
اگر در تولیــد این واحدهای 
مسکونی، سیاست گذاری های 
نباید  نپذیرد،  صحیح صورت 
انتظار تنظیم بازار مســکن و 
خانه دار شــدن افراد بدون مسکن را داشت. 
بخصوص که وزارت راه و شهرســازی قصد 
دارد با مشــارکت بخش خصوصی و به شیوه 

مشارکتی اقدام به تولید مسکن کند.

 شیوه نگران کننده
 انبوه سازی مشارکتی

در ایــن شــیوه، آورده هــای وزارت راه و 

شهرسازی، زمین و پروانه ساخت و تسهیالتی 
برای انبوه ســازان اســت و انبوه ســازان نیز 
مســئولیت ســاخت را بر عهده می گیرند. 
درنهایت نیز با فروش واحدهای تکمیل شده 
به قیمت روز بازار، وزارت راه و شهرســازی و 

انبوه سازان هر یک سهم خود را بر می دارند. 
اما تجربه های تولید مسکن به روش مشارکتی 
در گذشته، نشــان می دهد حجم زیادی از 
منابع دولتی نصیب انبوه سازان و سوداگران 
شــده و اثر محسوســی نیز در بازار مسکن 
ایجاد نمی شود. جالب است بدانیم اجرای این 
پروژه ها عالوه بر مشــکالت مالی، مشکالت 

حقوقــی و قضایــی بســیاری برای 
وزارت راه و شهرسازی ایجاد کرده که 

بعضی از آن ها مانند برج میلینیوم در تهران، 
پس از ۲۰ ســال از آغاز، تکمیل نشده است 
و پرونده مربوط به بعضی از این پروژه ها هم 
سال هاست در قوه قضائیه باز است.از آنجایی 
که قرار اســت واحدهای ساخته شده توسط 
انبوه ســازان با قیمت بازار به فروش برسند، 
در عمل کاهش قیمتی اتفاق نخواهد افتاد و 
چون بین توان مردم و قیمت مسکن فاصله 
معناداری وجود دارد، این واحدها نمی تواند به 
دســت مصرف کننده برسد و تعادلی در بازار 

آشفته فعلی ایجاد کند.

 تولید مسکن به روش مشارکتی 
مشکلی از مشکالت بازار را حل نمی کند

در این شــیوه تولید مســکن، زمینه برای 
ســوداگری در بازار مسکن فراهم است، زیرا 
انبوه سازان که مانعی برای احتکار واحد نوساز 
خود نمی بینند، از عرضه این واحدها در دوران 
رکود قیمت ها خودداری می کنند و در زمانی 
که قیمت ها رشد چشمگیری داشته باشند، 
واحدهای خــود را با قیمت های باال 
فــروش می فروشــند.  عالوه بر 
این در مدل مشــارکتی تولید 
مســکن، تأخیر در به پایان 
رساندن پروژه نه تنها 
زیانــی را متوجه 
نمی  انبوه ســاز 
کند بلکه سود 

بسیاری نیز نصیب آن ها خواهد کرد. معموالً 
در طول زمان، قیمت زمین بســیار بیشتر از 
هزینه ساخت مســکن افزایش می یابد و هر 
چه زمان ساخت پروژه طوالنی تر شود هزینه 
ساخت نسبت به قیمت نهایی مسکن کمتر 
شــده و در نهایت سهم آورده انبوه ساز بسیار 
کمتر خواهد شد؛ در این شرایط دولت متضرر 

شده و انبوه ساز سود می برد.

 الگوی پیشنهادی 
طرح مسکن ویژه تهرانسر 

اما وزارت راه و شهرسازی می تواند از الگوهایی 
استفاده کند که همزمان تولید مسکن را رونق 
بخشد و هم هزینه ها را برای مصرف کننده 
نهایی کاهش دهد و امکان صاحب خانه شدن 
افــراد را افزایش می دهد. یکی از این الگوها، 
تجربه مســکن ویژه تهرانسر است. در طرح 
مسکن ویژه تهرانسر که در زمین های دولتی 
اجرا شد، دو سیاست اصلی موجب تسهیل 
خانه دار شدن افراد شد. سیاست نخست این 
بود که برخالف انبوه ســازی های مشارکتی، 
سازندگان مالک واحدها و زمین نمی شدند و 
تنها اجرت ساخت خود را دریافت می کردند. 
با این سیاست، تولیدکننده منفعت خود را در 
تولید می دید و واحدها را بسرعت تکمیل و به 
مصرف کننده نهایی تحویل می داد.  سیاست 
دوم تأخیر در پرداخت هزینه زمین نسبت 
به ساخت بود. مصرف کننده نهایی در طول 
فرایند تولید، هزینه ساخت را به تولیدکننده 
و هزینــه زمین را پــس از تحویل گرفتن 
واحدهای تکمیل شــده خــود و به صورت 
اقســاط به دولت می پرداخت. بدین صورت 
خانواده های مستأجر بسیاری می توانستند 
خانه دار شوند. در این روش عالوه بر افزایش 
تولید و عرضه مســکن،  تحویل ســریع و 
به موقع واحدهای تکمیل شده، عرضه مسکن 
به قیمت تمام شده، افزایش امکان خانه دار 
شدن مستأجران و انگیزه برای صنعتی سازی 
در ساخت مسکن محقق شــده و از امکان 
ســوداگری و احتکار مســکن و افزایش 
پرونده های قضایی وزارت راه و شهرسازی 

جلوگیری می شود.

انبوه سازان مانعی برای 
احتکار واحد نوساز 
خود نمی بینند، از 
عرضه این واحدها در 
دوران رکود قیمت ها 
خودداری می کنند تا 
در زمانی که قیمت ها 
رشد چشمگیری 
داشته باشند، 
بفروشند

بــــــــرش
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Items Material Description Quantity

08
P/F “KOBELCO” SCREW GAS COMPRESSOR

MODEL KS16SMZ REF. KOBE STEEL LTD 215

 NATIONAL IRANIAN SOUTH OILFIELDS COMPANY
 AHVAZ-IRAN

  TENDER NO. : 01-31-9280074

National Iranian South Oilfields Company(NISOC) intends to purchase the following goods

 Vendors who intend to participate in aforesaid tenders are requested to send their “intention To
 Participate” letter via fax to the following number along with their resume according to Qualitative
Assessment Form no. 1, available at: WWW.nisoc.ir , not later than 14 days after the second an-
.nouncement, otherwise, their requests for participation in the tender will be disregarded

 The applicants should have relevant background in supplying the required goods and capability to
.provide and submit a bid bond of 3,798 EURO or 187,300,000 RIAL, in favor of NISOC

 Tender Conditions materials technical  thorough  specifications and Qualitative Assessment Forms
  can be accessed via: WWW.nisoc.ir-material procurement management tab
NO ADVANCE PAYMENT WILL BE PAID

 FOREIGN PURCHASING DEPARTMENT
Bldg. No. 104, Material Procurement Management Complex

Kouy-e-Fadaeian Islam (New Site), Ahvaz, Iran
   Tel. No.: 061 341 23455  Fax No.: 061 3445 7437 

Public Relations 
WWW.shana.ir     www.nisoc.ir   http://iets.mporg.ir

 روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب
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N.I.S.O.C

نوبت اول 
1398.1207

آگهی مناقصه
مناقصه گذار: صنایع شهید کاوه

مناقصه شماره 98016- خدمات ماشینکاری تعداد 30/000 قطعه با کد 001 (شامل: ماشینکاری کامل و ...)
مناقصه شماره 98018- خدمات مونتاژکاری تعداد 2/000 مجموعه با کد 220-210

مناقصه شماره 98019- خرید قطعه چوبی به تعداد  15/000 عدد با کد 09 (شامل: تراشکاری و...)
مناقصه شماره 98020- خرید قطعه چوبی به  تعداد 15/000 عدد با کد 04(شامل: تراشکاری،مونتاژ و...)

مناقصه شماره 98023- خرید مواد خام (268 تن آلومینیوم آلیاژی در مقاطع گرد و چهار گوش
هزینه خرید اسناد مناقصه: 500/000 ریال واریز به حساب شماره 480151000000240001530128IR بانک سپه به نام صنایع شهید کاوه.

(اسناد مناقصه در قبال رسید واریز وجه برای هر شماره مناقصه و معرفی نامه معتبر تحویل می گردد)
محل تحویل اسناد مناقصه: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه خراسان- معاونت بازرگانی- مدیریت خرید.

مهلت تحویل اسناد مناقصه: طی یک هفته از انتشار آگهی
اوقات تحویل اسناد مناقصه: روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 صبح الی 12 و 13 الی 15

تضمین شرکت در مناقصه: معادل 5 درصد قیمت پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی، چک تضمین شده بانکی و یا واریز نقدی.
محل دریافت پیشنهادها: مشهد- سیدی- کیلومتر 2 جاده خلج- صنایع شهید کاوه- صندوق مناقصات- مدیریت بازرسی.

آخرین تاریخ دریافت پیشنهادها: 98/03/25 بازگشایی پاکت ها: 98/03/27
داشتن گواهینامه سمتا معتبر و یا تعهد به ارائه آن طی دو ماه از تاریخ ابالغ برنده شدن الزامی است.

مناقصه گذار در رد یا قبول تمام و یا هر یک از پیشنهادها مختار و هزینه آگهی به عهده برنده/برندگان مناقصه می باشد.
جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن های 33852002-051 تماس حاصل فرمایید.

 شناسه آگهی478762         م الف 1533
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 /2400 تی��پ  نیس��ان   ب��رگ س��بزوانت سیس��تم 
ش��ماره  ب��ه  روغن��ی   – آب��ی  رن��گ  مدل1387ب��ه 
موتور431966وش��ماره شاسی K143937  به شماره 
وازدرج��ه  گردی��ده  29مفق��ود  54-646ل  پ��الک 

اعتبارساقط می گردد.
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ب��رگ س��بز خ��ودرو پ��ژو405 ب��ه ش��ماره انتظامی 
 124K0809418 موت��ور  وش��ماره   22 ط   392  –  79
بن��ام                                   NAAM11VE4GR661182 شاس��ی  وش��ماره 
محمد کربالئی حاجی مفقود گردیده وازدرجه اعتبار 

ساقط می باشد.(قزوین)

/ع
98
02
40
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بز، سند مالکیت و برگ کمپانی سواری سیستم  
رنو تیپ  TONDAR90K4M مدل1393به رنگ سفید 
 100015406RD248562 شیری روغنی به  شماره موتور
ش��ماره شاس��ی         NAALSRALDEA236183  ب��ه 
ش��ماره پ��الک 54- 549 ق 11مفقود گردی��ده وازدرجه 

اعتبارساقط می گردد. /ع
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بن��ز508  ب��وس  خ��ودروی مین��ی  کارت هوش��مند 
س��قف بلن��د م��دل 1379 رنگ س��فید با ن��وار آبی 
روغن��ی ب��ه ش��ماره انتظام��ی 911ع85 ای��ران 85 
ش��ماره موتور 33491110140252 و ش��ماره شاسی 
37930259002290 ب��ه مالکیت جعفر حمامی قهرود 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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بن��ز309  ب��وس  مین��ی  خ��ودروی  هوش��مند  کارت 
مدل 1368 رنگ طوس��ی روغنی به ش��ماره انتظامی 
274ع98 ایران 12 ش��ماره موتور 107211 و ش��ماره 
شاس��ی 6003711 به مالکیت مس��عود حاجی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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وام مسکن پاسخگوی گرانی 1۰۰ درصدی نیست
توانایی مؤسسات اعتباری و بانکی در پرداخت وام بانکی مسکن موضوعی است که 
می تواند یکی از دالیل عدم پرداخت وجه قابل توجهی برای خرید مســکن باشد. 
خرید مسکن در تمام دنیا با این روند صورت می پذیرد که بانک، اعتباری در حدود 
یک سوم درآمد افراد برای بازپرداخت وام مسکن به آن ها اعطا می کند تا خریدار در 
کنار خرید مسکن بتواند سایر نیازهای ضروری و رفاهی زندگی اش را تأمین کند. 
متأسفانه این مسئله با توجه به سطح پایین درآمد مردم قابلیت تحقق ندارد، چراکه 
افزایش نرخ وام مسکن در کنار افزایش نیافتن درآمدهای مردم موضوع بازپرداخت 

بدهی را بغرنج می کند.
عالوه بر موضوع یاد شــده، میزان وامی که برای خرید در کالنشــهرها داده می شود 
جوابگوی خرید مسکن با نرخ های سربه فلک کشیده امروزی نیست. بی شک با توجه 
به مشکل منابع مالی بانک ها نیز نمی توان درخواست منابع کالن تری را در اعطای وام 
دنبال کرد. از این رو گزینه افزایش نرخ وام بانکی در شرایط کنونی به هیچ وجه کارساز 

نیست و حتی می تواند منجر به افزایش ریسک بانکی شود.
با توجه به محدودیت منابع بانکی و گرانی زمین نمی توان انتظار داشت مردم عالقه مند 
به دریافت تسهیالت بانکی خرید مسکن باشند. افزایش ۱۰۰ درصدی و بیشتر قیمت 
زمین در تهران مانع بزرگی در خرید خانه برای شهروندان کالنشهرها و سایر استان ها 
و شهرستان ها شده است.  افزایش های اینچنینی وام های بانکی به هیچ وجه نمی تواند 
تأمین کننده بخش قابل توجهی از خرید مســکن باشد. بدیهی است در شرایط رکود 
تورمی و رکود اقتصادی میزان تقاضای وام خرید مسکن کاهش می یابد، بنابراین آنچه 
به عنوان افزایش نرخ وام مسکن عنوان شده با توجه به کاهش تقاضاهاست که از سوی 
شبکه بانکی مطرح شده است. بی شک نمی توان بر محدودیت های اعتباراتی بانکی و 

ناتوانی مردم در پرداخت  وام های بانکی سرپوش گذاشت. 

واردات غذای سگ و گربه ممنوع شد 
تســنیم: مدیر کل دفتر مقررات صادرات 
و واردات وزارت صنعــت، معدن و تجارت از 
ممنوع شدن واردات غذای سگ و گربه خبر 
داد .سید مهدی نیازی با بیان اینکه واردات 
غذای سگ و گربه فقط برای مصارف لوکس 
نبوده است، گفت: از برخی سگ ها در حوزه 
مأموریت های نیروی انتظامی، هالل احمر و 
آتش نشــانی و به منظور استفاده از حس بویایی یا چشایی آن ها استفاده می شوند که 

خوراک خاص مصرف می کنند و ممکن است این خوراک در کشور تأمین نشود.

ترخیص کاالهای اساسی تا پایان خرداد
فارس: مدیرکل دفتر حمل کاالی سازمان راهداری با اشاره به اینکه به صورت میانگین 
روزانه ۳۰۰۰ کامیون عملیات خروج کاال از بندر امام را انجام می دهند که از این تعداد 
۱8۰۰ کامیون کار حمل کاالهای اساســی را بر عهده دارند، گفت: کاالهای اساسی تا 
پایان خرداد از بندر امام ترخیص می شــود . به گفته غالمحسین دغاغله 8۰ درصد از 
کاالهای اساسی از بندر امام خمینی)ره( وارد کشور می شود و این بندر در تأمین امنیت 

غذایی مردم مؤثر است. 

پیگیری ایجاد شعب بانک های خارجی در بندر چابهار
مهر: مدیرکل بنادر و دریانوردی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر ضرورت توسعه 
بندر چابهار، خواستار پیگیری ایجاد شعب بانک های افغان، هندی و پاکستانی در بندر 
چابهار توسط وزارت امورخارجه شد. آقایی افزود: ۲۰ درصد از مصرف کاالهای وارداتی 
به کشور در حوزه بندر چابهار اتفاق می افتد که واردات این کاالها از بندر چابهار می تواند 

به کاهش هزینه های ترانزیتی و واردات منجر شود.



 جامعه/ محمود مصدق  دانشگاه جای 
طرح نقدهاســت؛ نقدهایی بدون جنجال 
و با رعایت شــأن محیط علمی و به دور از 
سوگیری های جناح های سیاسی. واقعیت 
آن است که از زمان طرح ضرورت تشکیل 
کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها این 
نشست ها نتوانســت توقعات الزم در این 
زمینــه را برآورده کند. البته آمار و گزارش 
مشخصی از تعداد کرسی های برگزار شده و 
یا سطح کیفیت آن ها از سوی وزارت علوم 
ارائه نشده است، اما در اینکه حرکت در این 
مسیر ُکند است، شکی نیست؛ تا جایی که 
چندی پیش رهبر معظم انقالب در جمع 
دانشجویان و دانشگاهیان سمنان درباره آن 
گله کرده و فرمودند: »هنوز عمالً آن کاری 
که من گفته بودم، انجام نشده است؛ نه در 

حوزه، نه در دانشگاه...«. 
اجرای طرح تشکیل کرسی های آزاداندیشی 
در پی نامه مقام معظم رهبری به جمعی 
از دانش آموختگان حوزه علمیه در شانزدهم 
بهمن 81 و همچنین فرمایشات معظم له 
در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور 
در ششم آبان 88 مبنی بر ضرورت راه اندازی 
کرســی های مناظره، نقــد، نظریه پردازی 
و آزاداندیشي در دانشــگاه ها و مؤسسات 
آموزش عالی به عنــوان فرایندی مبتنی 
بــر عقالنیت و به کارگیری خرد جمعی در 
راستای تحقق جنبش نرم افزاری و توسعه 

علمی کشور مورد تأکید قرار گرفت.
حال نزدیک به یک دهــه از این طرح که 
حتی به عنوان یکی از سرفصل های برنامه 
پنجم توسعه کشور آمده است، می گذرد، با 
وجود این پرسش اینجاست که این طرح 
به چه سرنوشتی دچار شده است؟ آیا این 
کرسی ها آن گونه که انتظار است تشکیل 
می شــود؟ اگر این گونه نیســت موانع کار 
کجاست و مهم تر از همه اینکه برای اجرای 

هر چه بهتر طرح یاد شده چه باید کرد؟

 دانشجویان؛ 
عمده چالش توسعه کرسی ها

پیام مرادی، دبیر انجمن 
دانشــجویان مستقل در 
پاسخ به قدس می گوید: 
کرســی های  تاکنــون 
آزاداندیشــی آن گونه که شایسته فضای 
دانشگاه ها و همچنین هدف مقام معظم 
رهبری بوده، برگزار نشــده است؛ یعنی 
دانشــگاه باید بــه مرحله ای برســد که 
نگرش هــای مختلــف را روی یــک میز 
گفت وگو داشته باشد. البته این نگرش ها 
ممکن است با هم در حوزه های سیاسی، 

اجتماعــی، فرهنگی و علمــی و... رقابت 
کنند، اما اگر قرار است در معرض تعارض 
اندیشه های مختلف قرار بگیرند محل آن 
باید میز گفت و گو باشد با همه مقتضیاتش 
که مناســب محیط دانشــگاه و مناسب 
شاخص نخبگی اســت؛ اما متأسفانه این 
موضوع هنوز در دانشگاه ها محقق نشده 
که بخشی از این موضوع به خاطر نگرش 
کسانی است که مدیریت فضای دانشگاه 
را بر عهده دارند. آن ها هنوز درک درستی 
از موضوع یاد شده ندارند و نمی توانند آن 
را عملیاتی کنند. از سوی دیگر بخشی از 
موضوع هم به ضعف تشکل ها برمی گردد. 
وی با اشــاره به اینکه کرسی ها در حال 
حاضر بیشــتر در حوزه سیاســی برگزار 
می شــود، می گوید: در واقع کرســی ها 
بیشتر به این ســو گرایش داشته است؛ 
برای مثال در خصــوص ارتباط با آمریکا 
که محل نزاع اســت بارها کرسی برگزار 
شده اســت. در حوزه علوم انسانی بیشتر 
به دو موضوع توجه شــده اســت؛ یکی 
بحث اســالم اجتماعی به معنای نظریه 
والیت فقیه که در طول این سال ها محل 
بحث بوده و جلســات متعــددی در این 
خصوص تشــکیل شــده و موضوع دیگر 
هم بــه مبانی کارآمدی نظــام می گردد 
که چندین نشســت در این زمینه برگزار 
شده است. البته بتازگی هم کرسی هایی 
در زمینه مســائل اقتصادی و گران شدن 
ارز داشته ایم. در حوزه نظریه پردازی هم 
نمی توان از یک تشــکل نحیــف انتظار 

خاصی داشته باشیم. 
مرادی بزرگ ترین مانع توسعه کرسی های 
آزاداندیشــی را خود دانشجویان و فعاالن 
دانشــجویی می دانــد و می گوید: فعاالن 
دانشــجویی باید به این باور برســند که 
عرصه اندیشــه با لمپنیســم و رفتارهای 
غیرمنطقی و خــارج از عرف قابل جمع 
نیست. بر این اساس اگر نگرش تشکل ها 

اصالح شــود هیچ چیزی نمی تواند مانع 
گسترش آن شود. 

وی ضعف مالی تشکل های دانشجویی را 
یکی دیگر از موانع توسعه این کرسی ها 
می خوانــد و می گوید: تشــکیل چنین 
قرار  که  دارد  هزینه هایی  کرســی هایی 
بود دانشــگاه ها و شــورای عالی انقالب 
فرهنگــی در این زمینه به تشــکل های 
دانشجویی و کسانی که این کرسی ها را 
برپا می کنند کمــک مالی کنند، اما در 
عمل این گونه نشــد و وعده ها فقط در 

حد حرف باقی ماند.
وی درخصوص ترس از برخورد احتمالی 
دستگاه قضایی با کسانی که در این گونه 
کرســی ها اظهار نظرهایی می کنند که 
شاید خیلی مطابق با سیاست های کشور 
نباشــد، می گوید: این بحث وجود دارد 
که ســلیقه مدیران دانشــگاهی ممکن 
است حد و مرز آزادی اندیشه را جابه جا 
کنــد، بنابراین اگر واقع بینانه بنگریم در 
بعضی از دانشــگاه ها امکان گفت وگو و 
تشکیل کرســی های آزاداندیشی بیشتر 
فراهم اســت و در برخی دیگر به دلیل 
مالحظاتــی این گونــه نیســت. البتــه 
آیین نامه ای در زمینه کرســی ها تدوین 
شــده؛ اما مشــکل اینجاســت که این 
آیین نامه ضمانت اجرایی چندانی ندارد، 
بنابراین بایــد وزارت علوم تدبیر خاصی 

در این خصوص بیندیشد. 
وی بــا اشــاره بــه اینکه کرســی های 
آینده  آزاداندیشــی نقش پررنگــی در 
کشــور دارند، می افزاید: بایــد این باور 
در تشــکل ها و فعاالن دانشجویی حاکم 
شــود که در مســائل مختلف دور یک 
میز با هم گفت وگو کنند. از سوی دیگر 
وزارت علوم و دانشگاه ها هم باید زمینه 
ایجاد وحدت رویه را در دانشگاه به وجود 
بیاورند، یعنی باید مشخص شود حدود 

و ثغور مباحث کجاست. 

 دانشگاه ها در تشکیل کرسی ها 
اهتمام دارند 

محمدهادی عسکری، مدیر 
کل پشتیبانی امور فرهنگی 
و اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری نیز در 
گفت و گو با قدس در این بــاره می گوید: هر 
چند انتظارات مقام معظم رهبری در زمینه 
ایجاد کرسی های آزاداندیشی برآورده نشده 
است، اما در اینکه دانشگاه ها در برگزاری این 

کرسی ها اهتمام دارند هیچ شکی نیست. 
وی با اشــاره به تأثیر مثبت اجرای طرح یاد 
شده در ایجاد فضای گفتمانی در دانشگاه های 
کشور، در خصوص تعداد کرسی های برگزار 
شــده و عمده موانع توســعه هرچه بیشتر 
کرســی ها هم می گوید: درصــدد دریافت 
گزارش آمــاری و احصای چالش های پیش 
روی توسعه کرســی ها هستیم و به محض 

انجام این مهم موارد را مطرح می کنیم. 
 

جریان نقد باید سکه رایج دانشگاه شود
دکتــر ضیــاء هاشــمی، 
و  فرهنگی  معاون ســابق 
اجتماعــی وزارت علــوم، 
تحقیقات و فناوری ضمن 
تأیید این نکته که اندیشــه، تفکر و بیان آن 
چنان که باید در جامعه وجود ندارد، با اشاره 
به فرمایشــات مقام معظم رهبری مبنی بر 
اینکه نباید از آزادی ترســید، ادامه می دهد: 

این حرف بدان معنی نیست که 
ما از آزادی می ترســیم. مناظره 
محدودیت هایی در جامعه دارد 
و نخبگان نمی توانند آن گونه که 
دوست دارند وارد مناظره شوند. 
برخی فکر می کننــد با مطرح 
شــدن برخی گفت وگوها نظام 
اســالمی به خطر می افتد، در 
باالترین مقام سیاسی  حالی که 
تذکر به آزاد بودن آن می دهند. 

وی بــا تأکیــد بــر حمایت از 
انجمن های علمی ادامه داد: در 

دانشگاه نیاز به ترویج فضای گفت وگو و جریان 
نقد و نقادی داریم، چرا که عده ای نقد را تاب 
نمی آورند، در صورتی که باید در دانشــگاه و 
محافل علمی جریان نقد سکه رایج شود.  وی 
با تأکید بر اهمیت اعتمادســازی در فضای 
دانشگاهی می افزاید: قرار است بند جدیدی به 
آیین نامه کرسی های آزاداندیشی اضافه شود 
مبنی بر اینکه سخنان استادان و دانشجویان 
در این کرســی ها نمی تواند مبنای اقدامات 
دســتگاه های قضایی باشــد و بدین ترتیب 
مصونیتی برای فعاالن کرسی ها به وجود آید. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

ساخت ۵۲۵۲ واحد مسکونی مددجویان بهزیستی با مشارکت سپاه      ایرنا: وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور درباره همکاری این سازمان با نیروی زمینی سپاه برای ساخت مسکن 
مددجویان گفت: ۵۲۵۲ واحد مسکونی برای جامعه هدف بهزیستی در استان های خراسان های رضوی و جنوبی، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کرمان، کردستان، خوزستان و هرمزگان ساخته می شود. وی 

اظهار کرد: تفاهمنامه هایی با دستگاه های مختلف امضا خواهد شد که یکی از این برنامه ها تفاهمنامه با سپاه است، چرا که سپاه کارهای ناشدنی را شدنی می کند.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور خبر داد
آیین نامه استخدام معلمان حق التدریس در راه هیئت دولت

و  اداری  ســازمان  رئیــس  جامعه: 
استخدامی کشور می گوید، این سازمان 
نظر خود را درباره آیین نامه استخدام 
معلمــان حق التدریس اعــالم کرده 
و آیین نامــه مذکور بــه هیئت دولت 
فرستاده خواهد شد. جمشید انصاری 
درباره نظر سازمان اداری و استخدامی 
کشور نســبت به آیین نامه استخدام 

معلمان حق التدریس گفت: وزارت آموزش و پرورش دستورعمل اجرایی قانون مجلس 
را تدوین کرده و به سازمان اداری و استخدامی برای اظهارنظر فرستاده بود که ما نیز 

بالفاصله نظر خود را در این خصوص عنوان کردیم.
معاون رئیس جمهور افزود: ما نظرات خود را درباره دستورعمل و جزئیات مندرج در آن 

اعالم کردیم و اطالع دارم تفاهم کردند به هیئت دولت فرستاده شود.

معاون کمیته امداد امام خمینیw عنوان کرد
اشتغال 200 هزار نفر از خانواده امداد در حوزه استارتاپ ها

ایسنا: حجت اهلل عبدالملکی، معاون 
کمیته امــداد امام خمینــی )ره( با 
اشــاره به اینکه از دو ســال پیش با 
توجه به تحوالت کسب و کار در دنیا 
فعالیت های استارتاپی و دانش بنیان، 
وجه غالب کسب و کار شده اند، اظهار 
کرد: ما نیز در کمیته امداد برنامه ریزی 
کردیم تا وارد مشاغل دانش بنیان شده 

و کسب و کارهای نوین را ایجاد کنیم. حدود ۲۰۰ هزار نفر از مستعدان اشتغال کمیته 
امداد نیز از این طریق وارد حوزه اشتغال شدند.

وی با بیان اینکه این افراد بیشتر دانشجویان، افراد مستعد تحصیلکرده یا دانش آموزان 
نخبه هســتند، توضیح داد: از سوی دیگر استارتاپ ها زمینه برای فعالیت نیروی کار 
ساده را نیز فراهم می کند. عبدالملکی در ادامه از آغاز به کار مرکز نوآوری و کارآفرینی 
اجتماعی به شکل غیررسمی در کمیته امداد خبر داد و گفت: کمیته امداد با معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز تفاهمنامه ای امضا کرده و از این طریق شرکت های 
دانش بنیان به کمک کمیته امداد آمدند. معتقدیم از 4۰۰۰ شرکت دانش بنیان کشور 

می توانیم از این طریق برای کمک به مددجویان بهره برداری کنیم.

رئیس این دانشگاه خبر داد
ظرفیت دوره دکترای دانشگاه آزاد تغییر نکرده است

ایرنا: رئیس دانشــگاه آزاد اســالمی 
گفت: ظرفیت پذیرش دانشــجو در 
مقطع دکترای این دانشــگاه همانند 
سال گذشــته نزدیک به 1۰ هزار نفر 
در ۲3۰۰ رشته محل بوده و تغییری 
طهرانچی  محمدمهدی  است.  نکرده 
بــا تأکید بر اینکه سیاســت افزایش 
دانشجو در اغلب کشورهای پیشرفته 

دنبال می شود، اظهار داشت: از سال 1995 تا ۲۰15 رشد آموزش عالی پنج برابر رشد 
جمعیت شد، یعنی تعداد دانشجویان از 6۰ میلیون نفر در سال 1995 به 17۰ میلیون 
نفر در سال ۲۰15 رسید. این بدین معناست که سمت و سوی دنیا، افزایش ظرفیت 

آموزش عالی است.
طهرانچی درباره تعداد صندلی های خالی در دانشگاه آزاد اسالمی نیز خاطرنشان کرد: 
ساالنه بین 1۰۰ تا 15۰ هزار دانشجو در مقاطع کاردانی و کارشناسی کاهش می یابد، 
به عبارت دیگر نسبت به دو سال گذشته بین ۲۰۰ تا ۲5۰ هزار دانشجو کم شده است.

فعالیت سرپرست تأمین اجتماعی از امروز غیرقانونی است
تسنیم: فعالیت زدا، سرپرست فعلی 
سازمان تأمین اجتماعی از روز شنبه 
4 خرداد در این سازمان غیرقانونی 
اســت و وزیر رفاه باید طبق قانون، 
مدیرعامل این ســازمان بیمه ای را 
مشــخص کند و این در حالی است 
که مســئوالن وزارت رفــاه هنوز به 

جمع بندی برای انتخاب نرسیده اند. 
با گذشــت 6 ماه از زمان سرپرستی زدا، وی بر اساس قانون دیگر نمی تواند به عنوان 
سرپرست در این سازمان مشغول باشد و باید هر چه زودتر مدیرعامل سازمان تأمین 
اجتماعی از سوی هیئت امنای این سازمان انتخاب و با حکم وزیر رفاه فعالیت خود را 
آغار کند. حال آنکه شریعتمداری در حاشیه جلسه شورای عالی رفاه در 31 اردیبهشت 
ماه ، درباره آخرین وضعیت انتصاب مدیر عامل جدید تأمین اجتماعی گفت: در حال 
حاضر آقای زدا به عنوان سرپرســت این مجموعه فعال است و محدودیتی برای ادامه 
کار ندارد، چرا که وی حدود 3 ماه است که در این مجموعه مشغول به کار شده است!
این اظهار نظر در حالی است که زدا سرپرست فعلی سازمان تأمین اجتماعی 6 ماه است 
که در این سازمان مشغول به کار است و از امروز وی حق هیچ گونه امضا یا بخشنامه ای 
را به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی ندارد. با توجه به سیاست های ابالغ شده از 
سوی وزیر رفاه در زمینه شفافیت، انتظار می رود وی در این زمینه نیز به صورت شفاف 

عمل کرده و تکلیف مدیرعامل این سازمان حساس را مشخص کند.

سخنگوی سازمان غذا و دارو:
کمبود داروی ریلوزول گزارش نشده است

ایرنا: سخنگوی ســازمان غذا و دارو 
گفت: پایش کمبودهــای دارویی به 
طور مســتمر در ســازمان غذا و دارو 
انجام می شود و تاکنون گزارشی درباره 
کمبود داروی ریلوزول ارائه نشده است.
شــهرام شــعیبی افزود: ممکن است 
داروخانه های خاصی این دارو را نداشته 
باشــند. از ســوی دیگر امکان دارد 

بیمارانی به دنبال نوع خارجی آن باشند؛ در حالی که سیاست وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی محدودیت واردات نوع خارجی داروهای مشابه تولید داخل است. 

وی اظهار داشت: مصرف این دارو در افزایش طول عمر و بهبود وضعیت تهویه مکانیکی 
بیماران مبتال به اسکلروز آمیوتروفیک )ALS( مؤثر است. 

شعیبی ادامه داد: این بیماری مربوط به نورون های حرکتی است که موجب تخریب 
پیش رونده و غیرقابل ترمیم در دستگاه عصبی مرکزی )مغز و نخاع( و دستگاه عصبی 

محیطی می شود. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو یادآورشد: یک ماه پیش، 17 قلم کمبود دارویی در کشور 

وجود داشت که اکنون این آمار تغییر کرده است. 

رئیس کانون بازنشستگان  آموزش و پرورش تشریح کرد
سرانجام پاداش پایان خدمت فرهنگیان

ایلنا: احمد صافی، رئیس کانون بازنشســتگان آموزش و پرورش گفت: بازنشستگان 
سال 97 درخواست حق و پول خود را دارند و ما نیز تالش می کنیم با پیگیری هایی 
که از سوی دفتر ما و آموزش و پرورش انجام می شود، پاداش پایان خدمت فرهنگیان 
پرداخت شود. طبعاً آن ها به این پاداش نیاز دارند و پیگیری این مطالبات ضرورت دارد.

وی ادامه داد: مبلغ برآورد شده برای پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته بسیار 
زیاد است و اکنون مقامات آموزش و پرورش به دنبال آن هستند تا این پاداش را هرچه 
سریع تر پرداخت کنند. اما با بودجه در نظر گرفته شده برای فرهنگیان بازنشسته شاید 
بتوان پاداش یک چهارم از آن ها را داد. ما مکاتباتی با ســازمان برنامه و بودجه برای 

پیگیری حقوق بازنشستگان داشتیم که امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.
وی  در پایان اظهار داشــت: ســال گذشــته آموزش و پرورش برای پرداخت پاداش 
پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته سریع تر عمل کرد، حال تازه اول سال است و باید 
پیگیری ها برای رسیدگی به این موضوع انجام شود. فرهنگیان، افراد توانمند و نیازمندی 

هستند و سنشان هم ایجاب می کند به آن ها کمک شود.

خـــبر

یک دهه از طرح کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها می گذرد

جریان نقد در دانشگاه، سکه رایج شود

فعاالن دانشجویی 
باید به این باور 

برسند که عرصه 
اندیشه با لمپنیسم 

و رفتارهای 
غیرمنطقی و خارج 
از عرف قابل جمع 

نیست

بــــــرش

پس از خبر

پس چی شد؟

تشریح ناگفته های پخش »کلیپ های مبتذل« در مدارس

12 سال می گذرد؛ وعده ها ادامه دارد

غفلت مدیران مدارس و اعتماد به عناصر خارج از مدرسه 

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری همچنان خاک می خورد

 تسنیم   معاون پرورشی و فرهنگی آموزش وپرورش با بیان اینکه 
در مجموع 1۲ تا 13 کلیپ پخش شده که هفت کلیپ در فضای 
مدرسه است، برخی ناگفته های پخش این کلیپ های مبتذل در 

مدارس را تشریح کرد.
علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش وپرورش 
می گوید: در تحلیل مسائلی که در فضای مجازی ایجاد شد، روشن 
است دشمن از این روزنه ها، به دنبال نفوذ است و تعدادی از مدیران 
و معلمان با غفلت و اعتمادی که به عناصر فرهنگی خارج از مدرسه 
کردند، سبب ورود آن ها به محیط مدرسه شدند و برنامه هایی را اجرا 
کردند که مطلوب فضای آموزشی نبود. این اقدام را محکوم می کنیم 

و باید به آن رسیدگی شود.

 پخش کلیپ جنجالی در 7 مدرسه
کاظمی با اشــاره به بررسی موضوع پخش کلیپ در مدارس ادامه 
می دهد:  در مجموع 1۲ تا 13 کلیپ پخش شده که هفت کلیپ 
در فضای مدرسه اســت، البته ابهام وجود دارد که در کالس های 
درس آموزش وپرورش باشد و تعدادی از آن ها ممکن است مربوط 
به بخش های دیگر باشند. کلیپ ها بیشتر مربوط به دوره ابتدایی و 
مدارس دخترانه است و در تمام موارد، عناصر فرهنگی از بیرون وارد 

مدرسه شده اند و مدیر مدرسه به آن ها اعتماد کرده است.
وی می افزاید: چارچوبی برای اجرای برنامه های فرهنگی در مدارس 

داریم که باید حتماً کنترل شده و مجوز گرفته باشند؛ در مدارسی 
که این اتفاق افتاده اســت، مدیر و انجمن اولیا و مربیان اعتماد و 
غفلــت کرده اند. در یکی از کلیپ هــا مدیر به فردی که می خواند 
اعتــراض می کند و می گوید این آهنــگ را قطع کند، اما  آن فرد 
می گوید »کارم فرهنگی اســت و گوجه فرنگی نیست«. البته این 
اقدامات حتی اگر یک مورد هم باشــد برای ما قابل قبول نیست، 
اما در فضای 11۰ هزار مدرسه کشور ممکن است از اعتماد مدیران 

سوءاستفاده هم بشود.

 برنامه های تربیتی متمرکز بر نیازهای مدرسه نیست
همچنین محمدابراهیم محمدی، مدیرکل ســابق فرهنگی و 
هنری وزارت آموزش وپرورش نیز با اشــاره به اینکه برنامه های 
تربیتی جاری با برنامه هــای دهه 6۰ و 7۰ فرقی ندارد، متذکر 
می شود: جسارت نداشتیم از دل مبانی دینی، نیازهای دانش آموز 
دهه 9۰ را استخراج کنیم تا هویت شناسی متناسب با نیاز باشد. 
مشکل اصلی در آموزش وپرورش نگرش سیاسی است. مدیران 
امــور تربیتی باید دغدغه مند و بی طرف باشــند و اگر این گونه 

نباشد، وضع همین است.
وی در ادامه درباره اینکه آیا قابل قبول اســت مدرسه و معلم بر 
خالف چارچوب های تعریف شده برای آموزش وپرورش متأثر از 
القائات بیرونی باشد، افزود: این به ضعف و قوت مدرسه برمی گردد؛ 

اگر مدرسه کانون فرهنگی و تربیتی باشد، تأثیر نمی پذیرد. وقتی 
مدارس رقابت دارند که کدام گروه سرود می تواند رتبه نخست را 
کسب کند و مدیر مدرسه از بیرون مربی می آورد که این مربی 
متناسب با فضای مدرسه نیست، شاهد این مشکالت در بحث 

تئاتر و سرود خواهیم بود.
محمدی با تأکید بر اینکه برای مردم که دغدغه مسائل تربیتی 
دارند برخی توجیهات قابل قبول نیست، عنوان کرد: البته منکر 
خدماتی که معاونت پرورشی انجام می دهد نمی شویم، اما جای 
تأســف دارد که پس از 4۰ ســال نتوانسته ایم گفتمان تربیت 
اســالمی را ایجاد کنیم و هنوز در فقر به ســر می بریم و بحث 

فنالند و کره را پیش می کشیم.

 جامعه  1۲ سال پیش، یعنی ســال 1386 قانون تعرفه گذاری 
خدمات پرستاری به تصویب مجلس می رسد، اما از آن زمان تاکنون 

این طرح از سوی وزارت بهداشت به بهانه ای اجرا نشده است. 
وقتی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری به عنوان یک طرح در 
مجلس شــورای اسالمی تصویب شد، وزارت بهداشت موظف بود 
ظرف مدت 6 ماه آیین نامه اجرایی آن و تعرفه های پرستاری را تهیه 
کند. جامعه پرستاری نیز مشتاق بود هرچه سریع تر این آیین نامه 

از وزارت بهداشت بیرون بیاید و رؤیای آن ها رنگ واقعیت بگیرد.
از سال 1386 تا امروز نیز مسئوالن حوزه سالمت گاه از فرصت های 
مناسبتی استفاده کرده و در جمع پرستاران حاضر می شوند و به 
آن ها وعده اجرای قانون را می دهند؛ وعده ای که با وجود گذشــت 

1۲ سال از تصویب آن، هنوز تحقق نیافته است.
گرچه سال 91 با تشکیل معاونت پرستاری امیدهای تازه ای برای 
اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پیدا شد و امید می رفت 
اجرای این قانــون در اولویت اقدام های این معاونت قرار گیرد، اما 

متأسفانه این مهم تاکنون به سرانجام نرسیده است.
اجرای طرح تحول نظام سالمت در ایران ویژگی های جالب توجهی 
داشت. در سال 9۲ ارزش تعرفه های پزشکی 3۰۰ درصد افزایش 
پیدا کرد، در حالی که بیشــترین بار کاری این طرح را پرستاران 
به دوش می کشــند و فقط به میزان ناچیزی افزایش دریافتی را 
شــاهد بودند. اگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اجرا شود، 
هم پرستاران با روحیه بیشتری در خدمت اعتالی سالمت جامعه 

هستند و هم بیمه ها بار مالی کمتری را تحمل می کنند که همین 
موضوع سبب کاهش پرداختی حق بیمه توسط مردم هم می شود. 
مسئوالن نظام پرستاری می گویند، حقوق پرستاری در کشور ماهانه 
حدود 3۰۰ دالر است، اما این حقوق در کشورهای همسایه 13۰۰ 
دالر  و در برخی کشورها حقوق پرستار و پزشک متخصص با هم 
یکسان است. اواخر سال گذشــته حیدر علی عابدی، سخنگوی 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، از تعیین ردیف اعتباری در 
بودجه سال 98 برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری 

خبر داد، اما هنوز از اجرای این طرح خبری نیست.
تاکنون کمبود منابع مالی و محدودیت هایی در این خصوص مانع 

اجرای تعرفه خدمات پرستاری شده است.

در کرسی های آزاداندیشی، 
بومی تولید کرده و جهانی 

عرضه کنیم 
پس از طرح ضرورت ایجاد کرســی های 
آزاداندیشی و نظریه پردازی از سوی رهبر 
معظم انقالب، حرکت های مناســبی در 
این زمینه در فضای دانشــگاه های کشور 
بویژه در دانشــگاه تهران و دانشگاه امام 
حسین)ع( ایجاد شد؛ به گونه ای که حتی 
نظریه های خوبی نیــز تولید و در فضای 
دانشگاه نقد و بررسی شد؛ اما با این حال 
اگــر بخواهیم دقیق تر به این مهم نگاهی 
داشته باشیم، باید اذعان کنیم از آنجا که 
این مســئله با دغدغه کســب امتیاز و از 
ســویی عدم رصد صحیح از سوی وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری همراه شــد در 
نتیجه نتوانســت انتظــارات مورد نظر را 

برآورده سازد.
حتی در دانشــگاه فرهنگیان نیز با آنکه 
این کرســی ها برگــزار می شــود اما به 
دلیل آســیب هایی که در 6 سال گذشته 
متوجه آن شــد و در نتیجه آن شــمار 
دانشــجویانش از ۲1 هزار به 3۰۰۰ نفر 
کاهش یافت، نتوانست آن گونه که مورد 

نظر بود عمل کند. 
یکــی از موضوعات مهمی که باید مدنظر 
قرار گیرد آن اســت که نظریه پردازی در 
حوزه علوم انســانی یک ضرورت اساسی 
است و متأسفانه کرسی های آزاداندیشی 
در ایــن حــوزه ضعف دارنــد و ضروری 
است دست اندرکاران آن اهتمام بیشتری 
بــرای برگــزاری این نشســت ها از خود 
نشــان دهند. در واقع یکی از مشــکالت 
و ضعف های کشــورهای مســلمان و نیز 
کشــور ما این اســت که برخالف دنیای 
غرب که خیزشــی علمی را در همه علوم 
از عصر رنســانس آغاز کرد، ما همچنان 
تماشــاچی باقی مانده و دچــار نظریات 

لقلقه ای شده ایم. 
حال آنکه باید مســیر مــورد نظر مقام 
معظــم رهبــری را کــه همــان تالش 
برای توســعه علمی در همــه امور بود، 
ادامــه می دادیم. بنابراین بایــد با تولید 
نظریه هــای علمی در همــه حوزه ها، به 
گذشــته علمــی خویش کــه در تمامی 
حوزه ها پیشــتاز بوده ایم بازگردیم. شاید 
 برای ایــن منظور کافی اســت دو مجله 
علمیـ   پژوهشــی منتشــر کنیم تا تنها 
ارائه شــده توســط کرسی های  مقاالت 
آزاداندیشــی را چــاپ کننــد و بنیــاد 
نظریه پردازی نیز بــه برگزیدگان، جایزه 
نظریه پردازی و نه امتیــاز نظریه پردازی 
اختصاص دهــد؛ آن وقت کافی اســت 
نظریات مطرح شــده را با تبلیغات مؤثر 
به دیگران معرفی کنیم، به عبارت دیگر، 
بومی تولید کــرده و جهانی آن را مطرح 

نماییم.
کرســی های آزاداندیشــی امــروزه بــا 
چالش های مختلفــی در فرایند کار خود 
مواجه انــد. یکــی از بزرگ ترین موانع در 
این زمینه آن اســت که برگزارکنندگان 
این کرســی ها ارائه کننده نظریه نیستند، 
بنابراین نمی توانند بخوبی این نشست ها 
را برگزار کنند. دیگر آنکه مراحل اجرایی 
این نشســت ها به صورت نظام مند انجام 
نشــد؛ یعنی بین واژه های نظریه، مدل، 
چارچــوب ادراکی، طــرح و نظر تفکیک 
صحیحی صورت نگرفته است؛ به گونه ای 
که برای مثال برخی افــراد مقاله علمی 
ـ ترویجــی را بــا عنوان کرســی مطرح 
می کننــد، در حالی که این مســئله یک 

نظریه نیست بلکه طرح نظر است.
این گونه اشــکاالت در فرایند کار ســبب 
می شــود هرگونه بحثی با عنوان کرسی 

مطرح شود.
چالش دیگر آن اســت که ما مقوله ای با 
من  نداریم.  نظریه پردازی  آموزش  عنوان 
در کتابی با عنــوان مبانی نظریه پردازی 
نشــان داده ام دنیــا چگونــه در زمینه 
نظریه پردازی حرکت کرده و ما چگونه به 

این سمت در حال حرکت هستیم.
نکتــه ای که باید در پایــان به آن اذعان 
کرد این اســت که ترس و احساس خطر 
بعضی از افراد هنگام برگزاری کرسی های 
بجاســت، چون  موضوعی  آزاداندیشــی 
بســیاری از نقادان نظریه، خود با نظریه 
آشنا نیستند، بنابراین امکان ایجاد نوعی 
ســوگیری در این خصوص کاماًل طبیعی 
است. از ســویی دیگر کسی که نظریه ای 
را ارائــه می دهــد نیاموخته اســت این 
مسئله تنها یک نظر، یک رابطه و یا یک 
شناسایی اســت. نظریه اصول و قواعدی 

دارد که باید آن را رعایت کرد . 
آمــوزش، حمایــت، اســتقالل و ترویج، 
بهتریــن راهــکار توســعه کرســی های 
گفت  باید  متأســفانه  است.  آزاداندیشی 
ما در تبییــن و چیســتی نظریه ضعف 
داریــم و آنچه در ایــن خصوص اهمیت 
قابل توجهی دارد آن است که دانشگاه ها 
باید به دانشجویان خود در این خصوص 

آموزش های الزم را ارائه دهند. 

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

annotation@qudsonline.ir
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رئیس دانشگاه فرهنگیان
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روزنامـه صبـح ایـران

»سالم بر ابراهیم« روایتی از یک گمنام پرآوازه است  محسن عمادی، مدیر مؤسسه فرهنگی شهید ابراهیم هادی می گوید: »سالم بر ابراهیم« در قالب زندگی نامه ای مختصر و با 69 خاطره درباره 
شهید ابراهیم هادی تألیف شده است. این کتاب تالش دارد تا از گذر خاطرات و گفته های دیگران، شخصیت ابراهیم هادی را به عنوان یکی از شهدای هشت سال دفاع مقدس به مخاطب معرفی کند. در این 

کتاب با استفاده از بیانی داستان گونه سعی شده جذابیتی متفاوت خلق شود.

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

روایتی درباره یکی از دوستداران بی شمار شهید ابراهیم هادی؛ نوجوانی که همه پول هایش را خرج کتاب این شهید می کند تا آن را به دیگران هدیه بدهد

کاش همه ایرانی ها این کتاب را بخوانند

 شهرهای کمتر شناخته شده ایران 
برای گردشگری کدامند؟

مردم: گردشگران معموالً سفر به شهرهای بزرگ و مطرحی نظیر اصفهان و مشهد را 
در برنامه خود قرار می دهند، حال آنکه شهرهای کمتر شناخته شده  ایران نیز در نوع 
خود دیدنی و جذاب هستند. در ادامه به برخی از این شهرها پرداخته ایم که خواندن 

درباره شان خالی از لطف نیست.

 گردش بهاری در اهواز
اهواز جزو شــهرهایی است که معموالً در فهرست برنامه  گردشگران قرار ندارد. البته 
هر چند گرمای سوزان و توفان های گرد و غبار عمالً آن را برای بخش اعظمی از سال 
غیرمسکونی کرده است؛ با این  حال چند هفته  نخست فصل بهار می تواند فرصت خوبی 
برای آشنایی با فرهنگ غنی و مردم میهمان نواز اهواز باشد. برای این شهر قایق سواری 
روی کارون و همچنین بازدید از شهرهای مجاور، آبادان و خرمشهر را می توانید در برنامه  
خود قرار دهید. البته تا در این شهر جنوبی هستید، غذاهای محلی نظیر قلیه ماهی و 
غذاهای خیابانی لشکر آباد را حتماً امتحان کنید و تجربه ای به یادماندنی برای خود بسازید.

 سازه آبی 2000 ساله
شوشــتر نیز جزو شهرهایی است که کمتر مورد توجه گردشگران قرار گرفته است، 
هرچند یکی از شگفت انگیزترین مهندسی ها را می توان در سیستم آبرسانی شوشتر 
مشــاهده کرد. قدمت این سیستم آبرسانی باستانی که در میراث جهانی یونسکو به 
ثبت رســیده است، به زمان هخامنشیان و پادشــاهی داریوش بزرگ در سده پنجم 
میالدی برمی گردد. بازدید از قلعه  سالســل، ارگ باســتانی شوشتر با قدمت 2000 
ســال که بخشی از برنامه دفاعی شهر در دوران باستان بوده است نیز می تواند برای 
گردشگران جذاب باشد. برای صرف یک نهار لذیذ می توانید به رستوران خانه  مستوفی 
از معروف ترین عمارت های تاریخی شوشتر متعلق به دوره  قاجار بروید و از تماشای رود 

کارون،  کاخ و پل شادروان، قدیمی ترین پل جهان، لذت ببرید.

 بندر بادگیرها
قشم را به خاطر طبیعت بکر و شگفت انگیزش، جزیره  عجایب هفت گانه می دانند؛ با این 
 حال یکی از مناطقی که گردشگران پیش از ترک جزیره باید ببینند، بندر الفت است. 
این منطقه  بندری آرام و تاریخی در گوشه  شمال غربی قشم قرار دارد و وجود تعداد 
زیادی بادگیر در خط افق آن می تواند برای هر گردشگری جذاب باشد. بناهای روستا 
خیلی نزدیک به هم ســاخته شده و کوچه های آن نیز بسیار تنگ و باریک هستند. 
بادگیرهای کوچک و بزرگ خانه های روســتایی که در میان باغ ها و نخلستان ها قرار 
گرفته اند، شکوه و زیبایی خاصی به این روستای ساحلی بخشیده اند. قدم زدن در الفت 
و بازدید از چاه ها و آب انبارهای سنتی و بعد هم کارگاه لنج سازی، خاطره ای متفاوت 

از قشم برای شما خواهد ساخت. 

 شهر تاالب و جزیره
بندر انزلی در استان گیالن و در امتداد دریای خزر قرار دارد و مرکز تولید خاویار ایران 
به حساب می آید. شهر انزلی به واسطه  سواحل خزر و تاالب بین المللی بندر انزلی، از 
چند جزیره و شبه جزیره تشکیل شده  است که با پل به هم مرتبط هستند. این شهر 
بندری آرام که گله های گاو و مــرغ به آزادی در آن رفت و آمد می کنند،  تاالب انزلی 
را در خود جای داده که زیستگاه گونه های مختلف پرندگان و نیلوفر آبی خزر است. 
قایق سواری در سفیدرود و تماشای حیات وحش هم می تواند برای گردشگران جذاب 
باشد. پل های تاریخی انزلی و غازیان، پارک ساحلی )بلوار(، کاخ موزه  نیروی دریایی، 
موج شــکن، مناره یا برج ساعت و عمارت قدیمی دادگستری برخی از جاهای دیدنی 

بندر انزلی به شمار می روند.

 میراثدار تمدن هگمتانه
همدان در منطقه  غربی و کوهستانی ایران قرار دارد و میراثدار تمدن باستانی هگمتانه 
با قدمتی بیشتر از هخامنشیان است. اینجا نخستین پایتخت اولین شاهنشاهی ایران، 
مادها، بوده  است؛ بااین حال قدیمی ترین آثار یافت شده از محوطه  باستانی هگمتانه و 
نیز کتیبه های گنجنامه مربوط به دوران هخامنشیان هستند. همچنین این شهر در 
روزگار هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، آل بویه و سلجوقیان نیز یکی از پایتخت های 
کشور بوده  است. از جاهای دیدنی همدان می توان به آرامگاه ابوعلی سینا و بابا طاهر، 
گنجنامه، گنبد علویان، آرامگاه استر و مردخای، برج قربان، مسجد جامع همدان و بازار 
همدان اشــاره کرد. درست در ۱00 کیلومتری شمال همدان، غار علی صدر قرار دارد 
که از غارهای تاالبی ایران و از معدود غارهای آبی جهان است و همچنین طوالنی ترین 

مسیر قایقرانی درون غار در جهان را دارد. 

مردم
پیشنهاد سفر

اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك انزلى

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

ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760318002003745مورخ 97/11/24 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك انزلى تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ يك  ــنامه 1109 صادره از بندر انزلى در شش ــماره شناس متقاضى آقاى بهرام واقف جانباز  فرزند محمد تقى بش
ــى 6395 از 2 و 3 از 645 اصلى واقع در بندر  ــاحت 98/81 متر مربع پالك فرع ــتمل بر خانه به مس ــه زمين مش قطع
ــليمى  ــمى آقاى محمود س ــليمى نژاد بخش 8 گيالن خريدارى از مالك رس انزلى ، غازيان، خيابان نخجوان  كوچه س

نژادى  محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى گردد 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 ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
ــند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 756   ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

آ 9801723  تاريخ انتشار:  1398/02/28   تاريخ انتشار: 04 /1398/03 
حيدرى  / رئيس ثبت اسناد و امالك بندرانزلى 

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

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره 139860306007000050

ــت ثبتى اراضى و  ــن تكليف وضعي ــون تعيي ــوع قان ــه 97 / 3   موض ــت اول / دوم  كالس -12/2/98 هيئ
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــمى مس ــاختمانهاى فاقد سند رس س

متقاضى رستم رضايى   فرزند اسحق   بشماره شناسنامه 85
ــالك 5 فرعى از 3 - اصلى مفروز و  ــاحت 133,32 متر مربع پ ــاد در يك باب منزل   به مس ــادره از تايب ص
مجزى شده  واقع در خراسان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــدى رسول آبادى محرز گرديده اس ــماعيل اس آقاى اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نس ــود و در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باش داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
ــند مالكيت  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــد. بديهى اس نماين

صادر خواهد شد.9801633
تاريخ انتشار نوبت دوم:98/2/19  تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/3/4

سيد مجتبى جواد زاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

    برابر آراى صادره هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر 
در واحد ثبتى درگز تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده است. لذا مشخصات متقاضيان و امالك 
مورد تقاضاى آنان به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــخاص نس اش
ــيد ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس ــناد و امالك درگز تس مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس

تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

1.آقاى براتعلى ولى زاده فرزند حقوردى يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
ــه درگز بخش 7 قوچان  ــهر قطعه س ــمتى از پالك 17 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 149/50 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
2.آقاى براتعلى ولى زاده فرزند حقوردى يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
ــه درگز بخش 7 قوچان  ــهر قطعه س ــمتى از پالك 17 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 122/75 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
3.آقاى براتعلى ولى زاده فرزند حقوردى يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
ــه درگز بخش 7 قوچان  ــهر قطعه س ــمتى از پالك 17 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 118/90 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت  ــهم مشاع از ده س ــجاع نياچنار فرزند اله قلى يك س 4.آقاى حميدرضا ش
ــهر قطعه سه درگز بخش 7  ــمتى از پالك 36 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش ــدانگ 110 متر مربع قس شش

قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــمتى از پالك 47  ــاحت 130/5 متر مربع قس ــدانگ يك باب منزل به مس 5.آقاى  رضا لطيفى فرزند قربانعلى شش
ــهم  ــاع از ده س ــهم مش ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه س ــهر قطعه س فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش
ــهم ششدانگ از آستان  ــماعيل غالمى و يك سهم مشاع از ده س ــطه از مالك رسمى آقاى اس ــدانگ مع الواس شش

قدس رضوى
ــاحت 140/34 متر مربع قسمتى از  ــدانگ يك باب منزل به مس ــتمعلى كاظمى فرزند خداوردى شش 6.آقاى  رس
ــهم مشاع از ده  ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه س ــهر قطعه س پالك 64 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش
ــهم ششدانگ مع الواسطه از مالك رسمى آقاى محمدحسين پاسبان و خانم معصومه ابدال و يك سهم مشاع از  س

ده سهم ششدانگ از آقايان على اكبر روحى زيندانلو و رمضان پوياآستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــاع از ده سهم شش ــهم مش ــن يك س 7.آقاى رامين گندمكاركاهو فرزند ابوالحس
ــمتى از پالك 76 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7  ــدانگ 98/45 متر مربع قس شش

قوچان خريدارى از مالك رسمى آقاى محمديار نورانى و آستان قدس رضوى
ــاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت  ــانلو فرزند محمد يك سهم مش 8.آقاى امين صفرزاده دولت ش
ــمتى از پالك 106 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش  ــدانگ 176/53 متر مربع قس شش

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــهم شش ــاع از ده س ــهم مش ــورمحمد يك س 9.آقاى نورعلى رضانژاد فرزند عاش
ششدانگ 153/42 متر مربع قسمتى از پالك 110 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــاحت 106/23 متر مربع قسمتى از پالك  ــدانگ يك باب منزل به مس 10.آقاى  گلدى قربانى فرزند حيدرقلى شش
ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه سهم مشاع از ده سهم  ــهر قطعه س 112 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش
ــهم مشاع از ده سهم ششدانگ از آستان  ــطه از مالك رسمى آقاى محمدباقر چترروز و يك س ــدانگ مع الواس شش

قدس رضوى
ــاحت 237/43 متر مربع قسمتى  ــدانگ يك باب منزل به مس 11.خانم خديجه رحمانى فرزند صاحب اختيار شش
ــهم مشاع  ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه س ــهر قطعه س از پالك 230 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش
ــمى خانم توران الملوك عبداله زاده و يك سهم مشاع از ده سهم  ــدانگ مع الواسطه از مالك رس ــهم شش از ده س

ششدانگ از آستان قدس رضوى
12.خانم فاطمه شهركى فرزند اسماعيل يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
ــهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان  ــمتى از پالك 234 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 263/92 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ  ــهم شش ــاع از ده س ــهم مش 13.آقاى احمد خليلى فرزند غالم يك س
ــهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان  ــمتى از پالك 234 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 117/76 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ  ــهم مشاع از ده سهم شش ــى يك س 14.آقاى اصغر نوروزى فرزند موس
ــهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان  ــمتى از پالك 235 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش 246/97 متر مربع قس

خريدارى از مالك رسمى آقاى اكبر خرسندى و آستان قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــهم شش ــاع از ده س ــهم مش ــت يك س 15.آقاى قربانعلى ده مرده فرزند ميردوس
ششدانگ 194/93 متر مربع قسمتى از پالك 241 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــاحت 42/81 متر مربع قسمتى  ــدانگ يك باب منزل به مس 16.آقاى داراب آموزگارقره قوينلو فرزند نورمحمد شش
ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواسطه  ــهر قطعه س از پالك 5 فرعى از 18ـ اصلى واقع در مزرعه خيرآباد ش

از مالك رسمى آقاى غالم بخشيان
ــكونى به مساحت 143/62 متر مربع  ــدانگ اعيان يك باب منزل مس 17.خانم فرزانه كرمانى فرزند نيازمحمد شش
قسمتى از پالك 19ـ اصلى واقع در مزرعه دستجرد شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان كه متقاضى عرصه 

آن را بموجب سند رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده است.
ــاختمان ادارى به مساحت 1328 متر مربع قسمتى  ــالمى ششدانگ اعيان يك باب س ــكن انقالب اس 18.بنياد مس
ــه درگز بخش 7 قوچان كه متقاضى عرصه آن را  ــهر درگز قطعه س ــتجرد ش از پالك 19ـ اصلى واقع در مزرعه دس

بموجب سند رسمى از آستان قدس رضوى اجاره نموده است.
19.آقاى مهدى حقيقى فرزند رمضانعلى ششدانگ يك باب منزل به مساحت 83/10 متر مربع تمامى پالك 123 
ــطه از مالك  ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواس ــهر قطعه س ــك ش فرعى از 22ـ اصلى واقع در كالته كوش

رسمى خانم فاطمه احمدپورتبريزى
ــاحت 273/32 متر مربع قسمتى  ــدانگ يك باب منزل به مس 20.آقاى قربان وجدانى تاج الدينى فرزند حيدر شش
ــان از محل مالكيت  ــش درگز بخش 7 قوچ ــى واقع در قريه تاج الدين قطعه ش ــى از 95ـ اصل ــالك 422 فرع از پ

مشاعى خودش
ــاحت  ــتخر پرورش ماهى به مس ــدانگ يك قطعه زمين محل اس ــين على شش 21.آقاى  قربان براتيان فرزند حس
ــش درگز بخش 7  ــمتى از پالك 134 فرعى از 96ـ اصلى واقع در قريه دودانلو قطعه ش 3872/49 متر مربع قس

قوچان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى صفرعلى قربان زاده دودانلو
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 2778/10 متر مربع تمامى  ــم شش 22.آقاى  محمد وجدانى فرزند قاس
ــطه  ــت درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواس پالك 357 فرعى از 183ـ اصلى واقع در قريه خادمانلو قطعه هش
ــته تكاور و قسمتى از محل مالكيت مشاعى  ــمى آقايان محمد دهقانى، امير دهقانى، برات محمدشايس از مالك رس

خودش
ــاحت 719/64 متر مربع تمامى پالك  ــدانگ يك باب منزل به مس ــيرمحمد شش 23.خانم زينب محمدى فرزند ش
ــت درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع  هاى 29 و 30 فرعى از 191ـ اصلى واقع در كالته خادمان مياب قطعه هش

الواسطه از مالك رسمى آقايان رمضان پاكباز و قربان پاكباز
ــدانگ يك باب كارگاه پرورش ماهى به مساحت 3500 متر مربع  ــم فرزند غالمرضا شش 24.آقاى  على اصغر پيلس
ــمتى از محل مالكيت  ــمتى از پالك 224 ـ اصلى واقع در قريه قازان بيگ قطعه نه درگز بخش 7 قوچان قس قس

مشاعى خودش و خريدارى قسمتى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى غالمرضا پيلسم.9801724
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/02/21
تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/03/04

ناصر حسن زاده
رييس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى
آگهى موضوع ماده 3 وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى

ــماره 139860306001000226  مورخ 98,2,30 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان تصرفات مالكانه بال معارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى وس
ــه 139711440600100005 خانم فاطمه سيد حسينى فرزند سيد جواد به شماره شناسنامه  متقاضى پرونده كالس
ــاحت 7750 مترمربع  ــاختمان (باغ تاالر)  به مس ــدانگ يك باب س ــاع ازشش ــه دانگ مش 7061  صادره ازتهران درس
ــمى آقاى  ــى از135 اصلى واقع دراراضى قدمگاه بخش 3 زبرخان خريدارى از مالك رس ــمتى ازپالك 549 فرع درقس
سيد حسن قدمگاهى محرز گرديده است وبرابر راى شماره 139860306001000228-30/2/98  هيئت اول موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك زبرخان 
ــه 13971144060010004 آقاى/ احمد نوذ رى  فرزند فريد ون  ــات مالكانه بال معارض متقاضى پرونده كالس تصرف
ــنامه 343 صادره از نيشابور درسه دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ساختمان (باغ تاالر)  به مساحت  ــماره شناس به ش
ــش 3زبرخان خريدارى از  ــى  واقع دراراضى قدمگاه بخ ــمتى ازپالك 549 فرعى از 135 اصل ــع درقس 7750 مترمرب
ــت . لذا به منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله  ــيد حسن قدمگاهى  محرز گرديده اس ــمى آقاى س مالك رس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورس 15روزآگهى مى ش
ــيد، ظرف مدت يك ماه  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرا به اين اداره تس ازتاريخ انتش
ــت درصورت انقضاى مدت  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى اس ــليم اعتراض ، دادخواس ازتاريخ تس

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد.9802381
تاريخ انتشارنوبت اول:1398/3/4
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀را﹝﹫︫︦  ︀︊︀ن︎   ︨︡﹫︍  ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٢١۵٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٧٣۶۴٨

ــ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ (︠︀رج از   ︨﹤ ﹫︣وز︋  ــ︡ : ١ - آ﹇︀ی ا﹝﹫︣︎  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩: ٠۶٨٢۶٣۶٣١٢ آ﹇︀ی ︗︺﹀︣  ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه︫   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ : ٠٩۴٠٧٠٨٢۶۴ آ﹇︀ی ﹝︧︺﹢د ا︤ا﹡﹙﹢︋  ︀﹝︡اران)︫  ا︻︱︀ و︨ 
︣ای  ﹞︀ره ﹝﹙﹩: ٠٩٢٠۶٢٧۵۴۴︋  ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩: ٠٩٣۴٠۵٩١١١ آ﹇︀ی ﹝︡ی ︗﹢ا﹡﹞︣د︋   ︫︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝  ︨﹤  ︋﹩﹀︨﹢
﹥ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د   ︋️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︑︀ ١٣٩٩,١١,٢٧ ا﹡︐︀ب ﹎︣د﹊ ﹤﹫﹚﹋ ︡﹡︡︀ و ا︨﹠︀د و اوراق︋ 

  .︫︡︀ ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︋   ︫︣﹞ ︀ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋ 
(۴٧٧٣٠۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

 مردم/ جواد شیخ االسالمی  امسال نام شهید ابراهیم هادی 
را زیادتر از هر سال شنیدیم. چه در نمایشگاه کتاب تهران که 
کتاب »سالم بر ابراهیم« درباره خاطرات این شهید، جشن یک 
میلیون و 100هزار تایی شدنش را گرفت و چه در همین جلسه 
شهید  این  از  یادی  رهبری  که  شاعران  با  انقالب  رهبر  اخیر 
کردند. همین اتفاقات شاید بهانه خوبی باشد برای اینکه برویم 
سراغ »علیرضا خراسانی«؛ نوجوان گرگانی که یکی از عاشقان 

کتاب شهید ابراهیم هادی است و به قول خودش دوست دارد 
را  ابراهیم«  بر  »سالم  کتاب  بار  یک  حداقل  ایران  مردم  همه 
بخوانند. او به همین خاطر پول توجیبی هایش را جمع می کند، 
و  معلمان  دوستان،  به  و  می خرد  را  ابراهیم«  بر  »سالم  کتاب 
اقوامش هدیه می کند. با علیرضا خراسانی درباره عالقه اش به 
که  کارهایی  و  ابراهیم«  بر  کتاب »سالم  هادی،  ابراهیم  شهید 

می کند، صحبت کردیم:

ما با علیرضا خراســانی به عنوان یکی 
شهداست،  عاشــق  که  نوجوان هایی  از 
مرسوم  کلیشــه های  می کنیم.  گفت وگو 
درباره این نسل چیزهای دیگری می گویند. 

خودت ماجرا را چطوری می بینی؟
خب من در یک خانواده مذهبی رشــد کرده ام. 
عمــوی من هم یکی از شــهدای دفاع مقدس 
اســت. عالوه بر این مدارسی که رفته ام، خیلی 
روی من تأثیر گذاشــته اســت. ایــن مدارس 
برنامه ها و طرح های قرآنی مختلفی داشت که 
روی تربیت معنوی بچه ها خیلی تأثیر داشتند. 
فکر می کنم این ســه عامل در رشد شخصیتم 
خیلی مؤثر بودنــد و کمک کردند با این عقبه 

وارد جامعه بشوم.

خانواده های  از  خانواده خودتــان  پس 
شهدا بودند؟

بلــه. از کوچکــی عکســی از عموی شــهیدم در 
خانــه ما بود و مــن با چهره ایشــان مأنوس بودم. 
یادواره هایی هم برای ایشــان می گرفتند که سبب 
می شــد بیشتر با ایشان آشنا شوم و محبتم به عمو 
بیشتر شــود. خیلی از همرزمان عمویم هم برایم از 
خصوصیت های اخالقی اش، مثل شــجاعت و کمک 

کردن به مردم می گفتند 

و این هــا موجب شــد شــخصیت کاریزماتیک و 
جذابــی از این شــهید بــرای من شــکل بگیرد.

 اوضاع درس و مدرسه چطور است؟
اآلن دبیرستان تیزهوشان می روم و علوم انسانی 
می خوانم. معدلم هم در ســال آخر دبیرستان 
۱9/57 شــده اســت. برای انتخاب رشته هم 
انتخاب نخستم رشته انسانی بود. علوم انسانی را 
خیلی دوست داشتم. به نظرم بیشتر نخبه های 
ما به سمت رشته های تجربی و ریاضی می روند 

و تمایل به رشته انسانی کم است. 
برای همین عالقه مند شدم رشته علوم انسانی 
را انتخاب کنم تا بتوانم به جامعه ام کمکی بکنم. 

یی برنامه ام این اســت که به دانشگاه علوم  قضا

تهران بروم. 
 بیاییم سراغ موضوع کتاب. از چه زمانی 

به کتاب عالقه پیدا کردی؟
از همان بچگی که مادرم برایم کتاب می خواند. 
خیلی که کوچک بــودم مادرم برایم قصه های 
پیامبــران و امامان را می خوانــد. وقتی بزرگ 
شــدم، کالس هفتم یا هشــتم از طریق یکی 
از دوستان با کتابی آشــنا شدم که فوق العاده 
بود؛ کتــاب »خاک هــای نرم کوشــک« که 
خاطرات زندگی شــهید عبدالحسین برونسی 
اســت. پس از خواندن وصیتنامه عموی خودم 
و بعضی از ســرداران، این نخستین کتابی بود 
که می خواندم. از بــس این کتاب برایم جذاب 

بود، دو سه بار دیگر هم آن را خواندم.

 با اینکه ســن زیادی نداشتی، کتاب را 
خوب می فهمیدی!

»خاک های نرم کوشــک« خیلی روان اســت 
و چــون پیــش از آن رابطه خوبــی با مطالعه 
داشــتم، راحت تر توانســتم آن را بخوانم. پس 
از »خاک های نرم کوشــک« چند کتاب دیگر 
را شــروع کردم؛ مثل کتاب »مــن زنده ام« و 
»آن بیســت و ســه نفر«. پس از این ها هم با 
کتاب شــهید ابراهیم هادی آشــنا شدم. واقعاً 
می توانم بگویم بــا این کتاب زندگی من به دو 
بخش تقســیم شــد؛ پیش از مطالعه و پس از 
مطالعه کتاب. کتاب را دو سه روزه تمام کردم 
و سریع جلد دومش را خواندم. با جلد دوم بود 
که با شهید مصطفی صدرزاده آشنا شدم. جالب 
اینکه من پس از خواندن جلد دوم کماکان جلد 
اول سالم بر ابراهیم را رها نمی کردم. جلد یک 
را بیشتر از جلد دوم دوست دارم و تا حاال شاید 
۱0، ۱۱ بــار آن را خوانده ام. هــر بار کتاب را 
می خوانم به نکات جدیدتری می رسم. همیشه 
همراه با مطالعه کتاب، خودکار دستم می گیرم 

و یادداشت برداری می کنم.

 پــس می شــود گفــت که عاشــق 
شهید هادی و کتابش شده ای؟

بلــه، خیلی زیاد. البته در کنــارش کتاب های 
دیگر هم مطالعه کرده ام. اما هنوز که هنوز است 
کتاب شــهید ابراهیم هادی روی میز مطالعه 
من اســت و مدام به آن رجوع و دوباره خوانی 

می کنم.

 یعنی ممکن است باز هم آن 
را بخوانی؟

را  آن  دارم  هــم  اآلن  همیــن 
می خوانم! این کتاب فوق العاده 

است. می خواهم با بازخوانی های مختلف شهید 
هادی را فراموش نکنم. دوســت دارم مدام با او 
مأنوس باشــم. ضمن اینکه چــون کتاب را به 
دیگران هدیه می دهم، دوســت دارم به کتاب 
مسلط باشم و بتوانم خاطراتی از شهید هادی را 

برایشان تعریف کنم.

 اوضاع کتابخوانــی خانواده هم بخوبی 
شماست؟

کتاب هایــی را که من می خوانــم، خانواده هم 
می خوانند. حتی آن ها خیلی بیشتر از من کتاب 
می خوانند. یکی از دالیل کتابخوانی من خانواده 
و بیشــتر هم مادرم است. مادرم چون خانه دار 
هســتند، وقت بیشــتری برای مطالعه دارد و 
بیشــتر با هم درباره کتــاب صحبت می کنیم. 
ضمن اینکه زیاد به کتاب فروشــی ها می رویم. 
وقتــی هم که بچه بودم، با مــادرم توی تندتر 

خواندن کتاب ها رقابت داشتیم!

 خیلی از همسن های تو پولشان را خرج 
چیزهای دیگر می کنند. خیلی هنر کنند 
خرج کافی شاپ و سینما و این ها. چه شد 
که تو تصمیــم گرفتی پول توجیبی ات را 

کتاب بخری و به دیگران هدیه بدهی؟
البته من کافی شــاپ و سینما هم می روم، ولی 
طوری برنامه ریــزی می کنم که بتوانم کارهای 
دیگــر هم انجام بدهم. کتــاب هدیه دادن من 
وقتی شــروع شــد که با فعالیت های شــهید 
صدرزاده آشنا شدم. برایم خیلی عجیب بود که 
شهید صدرزاده در هر ماه چند کتاب می خریده 
و به دیگــران هدیه می داده اســت. من هم از 
شــهید صدرزاده یاد گرفتم و گفتم همین کار 
را می کنم. به یاد شــهید صدرزاده و مثل خود 
او ابتــدای همه کتاب های می نویســم: »به یاد 
شهید مصطفی صدرزاده، وقف در گردش«. من 
به کارهایی مثل وقف در گردش و نذر فرهنگی 
خیلی اعتقاد دارم. با خودم می گویم، اگر در ماه 
30 تــا کتاب هدیه بدهــم و از آن30 نفر فقط 
دو نفر از شهید هادی الگو بگیرند و به دیگران 
کمک کنند، فقر در کشورمان کمتر می شود. در 
چرخه »وقف در گردش« کتاب، ممکن اســت 
چندین ابراهیم هادی تربیت شوند. کسانی که 
وقتی خاطرات شهید هادی را می خوانند، مثل 
او به مردم نیازمند کمک کنند و دستشــان را 

بگیرند.

 به معلم هایت هم کتاب را هدیه داده ای؟
یک بار معلم انشــا گفت درباره »کتاب« انشــا 
بنویســید. من هم درباره کتاب شهید ابراهیم 

هادی نوشتم. وقتی انشا را شنیدند، جذب کتاب 
سالم بر ابراهیم شــدند، آن را از من گرفتند و 
خواندند. یک کتاب هم به معلم ریاضی ام هدیه 
دادم. ایشان هم قبول کردند و خواندند. حاال هم 
کتاب دارد بین معلم ها دست به دست می شود.

 تا حــاال چند کتاب خریــده  و هدیه 
داده ای؟

تاکنون حدود ۱30، ۱40 تا بوده.

 چطور هزینه هــا را مدیریت می کنی تا 
بتوانی این همه کتاب بخری؟

مثاًل هزینه ماهیانه ســرویس مدرســه من به 
صورت رفت و برگشت می شود ۱20 هزار تومان 
که از پدرم خواســتم آن را به خودم بدهند تا 
رفت و آمد مدرســه را مدیریت کنم. اآلن برای 
رفتن با پــدرم می روم و برای برگشــت هم با 
چند تا از بچه ها تاکســی اینترنتی می گیریم و 
برمی گردیم تا در هزینه ها صرفه جویی کنیم. با 
این شیوه در هر ماه 90 هزارتومان صرفه جویی 
می کنــم. در کنار این، مقــداری پول توجیبی 
روزانــه دارم. گاه جایزه هایی هم می گیرم. تمام 
این ها را کنار هم می گذارم و صرف خرید کتاب 
می کنم. خود شــهید به مــن کمک می کند تا 
بتوانم در این مســیر حرکت کنــم و آدم های 

بیشتری را با شهید هادی آشنا کنم.

 پشیمان که نیستی پولت
 را خرج دیگران می کنی؟

اصاًل. پشیمانی ام از این است که چرا این قدر دیر 
کار را شــروع کردم. اگر زودتر شروع می کردم، 
به دوستان بیشــتری کتاب را هدیه می دادم و 
با ایــن کار به خیلی ها کمــک می کردم. مثاًل 
یکی از دوســتان داشت به انحراف های خاصی 
کشیده می شد. این کتاب را به او هدیه دادم تا 
مطالعه کند. نمی گویم ۱80 درجه عوض شد، 
ولی تغییرات زیادی در او دیدم. امیدوارم وقتی 
این کتاب در چرخه »وقف در گردش« به دست 

دیگران می رسد، تأثیراتش ادامه داشته باشد.

 حرفی با همسن هایت داری؟
من معتقدم خود نوجوان ها و جوان ها شــاید تا 
۱5 درصــد در وضعیتی که امروز داریم، مقصر 
باشــند. بقیه تقصیرها برعهده جامعه، خانواده، 
آموزش و پرورش و ســایر نهادهای مســئول 
اســت. شاید خود من اگر در یک خانواده دیگر 
به دنیا می آمدم یا اگر با کتاب شــهید ابراهیم 
هادی آشنا نمی شــدم، فرد دیگری  بودم. باید 
به نوجوان ها و جوان ها کمک کنیم تا شــرایط 
بهتری داشته باشند. به نظرم باید کتاب خوب 
بگیریم و بخوانیم. خود من ســعی می کنم در 
تولد دوستان و اقوام، جدا از هدیه ای که خانواده 
می دهند، متناســب با شخصیت و نیاز فرد یک 
کتاب به او هدیه بدهم. خوبی کتاب این اســت 
که اگر اآلن خوانده نشود ممکن است ۱0 سال 
بعد کــه این فرد ازدواج کرد، توســط بچه اش 
خوانده شود. دوســت دارم هر ایرانی دست کم 

یک بار کتاب »سالم بر ابراهیم« را بخواند.
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

  قلب های مردم دست خداست    اسراء: آيت اهلل جوادی آملی گفت: يک بيان نوراني حضرت امير)ع( دارد كه »َمن أَصلََح َما بَينَُه َوبَيَن اهلِل أَصلََحُه اهللُ بَينَُه َو بَيَن النَّاِس«؛ اگر كسي رابطه خودش با خدا را 
درست كند، رابطه او با مردم هم درست مي شود. مگر نه آن است كه قلب های مردم در دست خداست؟ مگر نه آن است كه مردم جنود، سپاه و ستاد الهي هستند؟ فرمود: »َضَماِئُرُكْم ُعُيونُُه َو َخلََواتُُكْم ِعيَانُُه«؛ 

اگر بين ما و خداي ما، صلح و صفا بود، ذات اقدس الهي بين ما و جامعه اصالح مي كند؛ نه كسي بِد ما را مي خواهد، نه با ما بد مي كند.

جزء از جزء / نوزدهم 
پاسخ قرآن کریم به شبهه های علیه خود

معارف/ناهیــد الله زاری: در ســوره 
مبارکــه فرقان، خداونــد به طرح چند 
شبهه در مورد قرآن کریم پرداخته و به 
آن ها پاسخ می دهد؛ شبهه نخست این 
اســت که خداوند قرآن را نازل نکرده و 
پیامبر آن را به کمک اهل کتاب ساخته 
َِّذیَن َکَفُروا إِْن  و پرداخته اســت: »َوَقاَل ال

َهَذا إاِل إِْفٌک اْفَتَراُه َوأََعانَُه َعلَْیِه َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظلًْما َوُزوًرا« )فرقان:٤(؛ » َوَقالُوا 
أََساِطیُر األوَّلِیَن اْکَتَتَبَها َفِهَي تُْملَی َعلَْیِه بُْکَرًة َوأَِصیال« )فرقان:٥(؛ کفرپیشگاِن )عرب( 
گفتند این قرآن جز ســخنی دروغین که او آن را بافته و کالم خدا می نامد چیزى 
نیست و گروهی از اهل  کتاب او را در ساختن آن کمک کرده اند. راستی آنان با این 
ســخن ســتم کردند و دروغ گفتند و گفتند این قرآن همان خرافه هایی است که 
مردمان نخستین نگاشته اند و او به کمک یارانش آن ها را نوشته و هر صبح و عصر بر 
او خوانده می شود تا آن را فراگیرد و بر مردم بخواند. خداوند در جواب می فرماید اتفاقاً 
قرآن از طریق خدایی که به همه اسرار واقف است نازل شده است: »ُقْل أَنَْزلَُه الَِّذي 
َُّه َکاَن َغُفوًرا َرِحیًما« )فرقان:٦(؛ بگو آن را کسی  َماَواِت َواألْرِض إِن ــرَّ فِي السَّ یَْعلَُم الِسّ

نازل کرده است که رازِ نهان ها را در آسمان ها و زمین می داند.
شــبهه دومی که مطرح می کنند این اســت که چرا پیامبر مانند مردم عادى غذا 
َعاَم َویَْمِشــي فِي األْسَواِق  می خورد و راه می رود: »َوَقالُوا َماِل َهَذا الرَُّســوِل یَأُْکُل الطَّ
لَــْوال أُنِْزَل إِلَْیِه َملٌَک َفَیُکوَن َمَعُه نَِذیًرا« )فرقــان:٧(؛ »أَْو یُلَْقی إِلَْیِه َکْنٌز أَْو تَُکوُن لَُه 
وًرا« )فرقان:٨(؛ و گفتند  الُِموَن إِْن تَتَِّبُعوَن إاِل َرُجال َمْســحُ َجنٌَّة یَأُْکُل ِمْنَها َوَقاَل الظَّ
 باید از جانب خدا فرشــته اى به رسالت مبعوث شــود، زیرا بشر نمی تواند با غیب 
سر و کار داشته باشد؛ این چه پیامبرى است که غذا می خورد و براى کسب معاش 
در بازارها در حرکت است؟ چرا دست کم فرشته اى به سوى او فرستاده نشده است 
تا با او به هشــدار مردم بپردازد؟ حال که فرشته اى با او نیامده است، چرا دست کم 
گنجی از آســمان به سوى او افکنده نمی شود تا نیازمند کسب معاش در کوچه و 
بازار نباشــد یا بوستانی ندارد که از محصول آن بخورد و روزى خود را آماده داشته 
باشــد؟ خداوند در پاسخ این شبهه می فرماید اگر خدا بخواهد بهترین چیزها را به 
پیامبرش اعطا می کند: »انُْظْر َکْیَف َضَربُوا لََک األْمَثاَل َفَضلُّوا َفال یَْسَتِطیُعوَن َسِبیال« 
َِّذي إِْن َشاَء َجَعَل لََک َخْیًرا ِمْن َذلَِک َجنَّاٍت تَْجِري ِمْن تَْحِتَها  )فرقان:٩(؛ »تََباَرَک ال
األنَْهاُر َویَْجَعْل لََک ُقُصوًرا« )فرقان:١٠(؛ بنگر که چگونه براى تو وصف ها آوردند و در 
نتیجه به بیراهه اى افتادند که نمی توانند به راه حق بازگردند. پر خیر و برکت است 
آن خدایی که اگر بخواهد، بهتر از آنچه کافران پیشنهاد کردند براى تو پدید می آورد؛ 
بوستان هایی با درختانی انبوه که نهرها از زیر آن ها روان باشد و اگر بخواهد کاخ هایی 

براى تو قرار می دهد که توصیف گران را درمانده کند.
اَعِة  بُوا بِالسَّ خداوند در آیه بعد ریشه اصلی این شبهات را انکار قیامت می داند: »بَْل َکذَّ
اَعِة َسِعیًرا« )فرقان:١١(؛ غذا خوردن و راه رفتن تو در بازارها  َب بِالسَّ َوأَْعَتْدنَا لَِمْن َکذَّ
و نبودن فرشته اى با تو و نداشتن گنج و بوستان سبب اصلی انکار رسالت تو نیست، 
بلکه ســبب اصلی این است که آنان قیامت را دروغ شمردند و ما براى کسانی که 
قیامت را دروغ شمرند آتشی فروزان آماده کرده ایم. در پاسخ دیگرى می فرماید که 
همه پیامبران مانند مردم عادى زندگی می کردند: »َوَما أَْرَسلَْنا َقْبلََک ِمَن الُْمْرَسلِیَن 
َعاَم َویَْمُشوَن فِي األْسَواِق َوَجَعلَْنا بَْعَضُکْم لَِبْعٍض فِْتَنًة أَتَْصِبُروَن  َُّهْم لََیأُْکُلوَن الطَّ إاِل إِن

َوَکاَن َربَُّک بَِصیًرا« )فرقان:٢٠(.
شــبهه دیگرى که از سوى کافران مطرح می شود این است که چرا فرشتگان بر ما 
نازل نمی شوند؟ خداوند در آیات ٢١ تا ٢٤ به این شبهه پاسخ می دهد و ریشه طرح 
آن را تکبر و طغیان کافران می داند و می فرماید که فرشتگان براى چشاندن عذاب 

الهی حتماً به سوى آن ها نازل خواهند شد!
و اما شبهه چهارم این است که می گویند چرا قرآن یکباره نازل نشده است؟ »َوَقاَل 
َل َعلَْیِه الُْقْرآُن ُجْملًَة َواِحَدًة َکَذلَِک لُِنَثِبَّت بِِه ُفَؤاَدَک َوَرتَّلَْناُه تَْرتِیال«  َِّذیَن َکَفُروا لَْوال نُِزّ ال
)فرقان:٣٢(؛ خداوند در جواب می فرماید که قرآن کم کم نازل شــد تا دل پیامبر با 
آن ثبات یابد و همچنین براى پاسخگویی تدریجی به شبهه ها و انحراف ها در دین: 
»َو الَ یَأْتُونََک بَِمَثٍل إاِلَّ ِجْئَناَک بِالَْحقِّ َو أَْحَسَن تَْفِسیراً« )فرقان:٣٣(؛ و براى تو َمَثلی 

نیاوردند ، مگر آنکه ]ما[ حق را با نیکوترین بیان براى تو آوردیم.

دعاها   معارف/ مریم احمدی شیروان  
و مناجات هایی که از ناحیه خاندان عصمت 
و طهارت به ما رسیده اند، سرمایه بی نظیر و 
بی بدیل جهان تشیع است؛ اگر نبودند این 
دعاها و مناجات ها، بلد نبودیم با خداى منان 
چگونه سخن بگوییم؛ زیرا سخن گفتن، با 
معرفت و شناخت ارتباطی مستقیم دارد؛ ابتدا 
باید خدا را بشناسیم تا بتوانیم با او درست 
سخن بگوییم؛ هر چند که به تعبیر قرآن 
ا یَِصُفوَن«؛ او پاک  »ُسْبَحاَن َربَِّک َربِّ الِْعزَّةِ َعمَّ
و منزه از هر توصیفی است. دعاى جوشن 
کبیر یکی از همان دعاهاى زیباست که در 
قالب حدیثی قدسی وارد شده است؛ دعایی 
خداوند  اسم  حاوى ١٠٠١  مجموع  در  که 
قرآن پژوه  بهرام پور،  ابوالفضل  استاد  است. 
و مفسر قرآن است که با زبانی شیرین به 
بیان معارف الهی می پردازد و کتاب »نگاهی 
نو به دعاى جوشن کبیر« تألیف اوست؛ با او 
هم سخن شده و توضیحاتش را درباره این دعا 

شنیدیم که در زیر می خوانید:

  دعای جوشن کبیر را ازماه رمضان 
بیرون بیاوریم

استاد بهرام پور با اشاره به اینکه دعاى جوشن 
کبیر از خداوند نشأت گرفته و آسمانی است، 
می گوید: طبق حدیثی از امیرالمؤمنین)ع( که 
در مصباح کفعمی و مفاتیح الجنان نیز آمده 
است، جبرئیل در  یکی از جنگ ها بر رسول 
خدا)ص( نازل شد و گفت: خداوند به تو سالم 
می رساند و می فرماید: هر کس با نیت خالص، 
دعاى جوشــن کبیر را در آغــاز ماه رمضان 
بخواند، خداوند متعال شــب قدر را روزى او 
می کند و برایش ٧٠هزار فرشته می آفریند که 
خدا را تسبیح می گویند و تقدیس می کنند و 
پاداش آنان را براى او قرار می دهد. اى محمد! 
هــر کس این دعا را بخواند، میان او و خداى 
متعال حجابی نمی ماند و از خداوند، چیزى 
درخواســت نمی کند مگر آنکه خدا آن را به 
وى عطــا می  کند. او اضافه می کند: هر چند 
بــه خواندن این دعا در ابتــداى ماه مبارک 
رمضان و شــب هاى قدر تأکید شده اما باید 
دعاى جوشن کبیر را که حاوى اسرار عمیق 

خداشناسی است از ماه رمضان 
بیــرون آورده و براى ذکر آن 
برنامه هــاى هفتگی در طول 
سال در نظر بگیریم. مردم به 
خواندن برخــی دعاها عادت 
کمیل،  دعاى  مانند  کرده اند؛ 
ندبه و... امــا باید بدانیم تنوع 

دعــا، معرفت هاى متعدد می آورد که باید به 
آن ها نیز پرداخته شود.

  تجلی  اسمای مبارک در زندگی
این مفســر قــرآن کریــم در ادامه توضیح 
می دهد: اســماى الهی در این دعا مفاهیمی 
بســیار بزرگ و عالی دارند؛ به طور نمونه در 
ُر؛ یعنی  فرازى از این دعا می خوانیم یا ُمَحذِّ
اى ترساننده؛ این به معناى ترسیدن از خطر 
قطعی و احتمالی است. در این صفت به جزاى 
اعمال تهدید شده ایم اما می بینیم که معنایی 
فراتر از آن دارد. خداوند فرموده اســت: این 
پرندگان را می بینید که راحت راه می روند و 
سالم می مانند؟ براى این است که من آن ها 
را ترسان قرار دادم. به بشر هم گفته ایم امروز 
دنیا، فردا آخرت. به همین دلیل او می ترسد و 
گناه نمی کند. من انسان را خطرگریز فطرى 
قــرار دادم. او به نام دیگــر خداى بزرگ نیز 
اشــاره کرده و می گوید: آنجا که می گوید یا 
ُمَصوُِّر؛ یعنی اى صورتگر، معناى وسیعی را 
شامل می شود. در سوره آل عمران گفته شده 

ُرُکْم فِي  اســت: ُهَو الَِّذي یَُصِوّ
األْْرَحاِم َکْیَف یََشاُء؛ اوست که 
در رحم ها شــما را صورتگرى 
می کنــد؛ ایــن صورتگــرى 
محدودیــت ندارد و همه چیز 
را شامل می شود؛ یعنی تمام 
صورت هایی کــه در این عالم 
مانند درخت، برگ، گل، حیوانات، حشرات، 
آدمیان و... وجود دارد را او تصویرگرى کرده 
اســت. حافظه و خیال از تجلی هاى اســم 

مبارک »مصور« است.

  متخلق به اخالق الهی شویم
بهرام پور با بیان اینکه باید تالش کنیم متخلق 
به اخالق الهی شــویم، اظهار می کند: وقتی 
ســاختمان هاى بزرگ را می بینیم، متوجه 
می شــویم اســم و صفت مهندس در آن ها 
تبلور و تجلی پیدا کرده اســت؛ پس باید از 
یک مهندس درخواست کنیم که یا مهندس، 
به حق مهندسی ات، زمین بایر ما را ساختمان 
کن. دقیقاً عین این مثال ساده براى خداى 
عالم نیز کاربرد دارد؛ یعنی هر حاجتی دارید 
باید آن سنخ اسم خدا را صدا کنید؛ اگر گناه 
کرده ایــد، بگویید یاغفــار؛ روزى کم دارید، 
بگویید یا رزاق و... او یادآور می شــود: این دعا 
اســرار عمیقی دارد. اسم »هادى« تجلی پیدا 
کرد، پیغمبران و عقل درست شد. متأسفانه 
عرفاى بزرگوار ما نتوانستند برخی کلمات را 

بخوبی براى مردم بیان کنند و مردم از فلسفه 
و عرفــان دور افتاده اند؛ باید بیشــتر در این 
زمینه کار کرد. مردم باید بدانند تجلی اسم 
رزاق خداوند سبب شده این همه روزى ها و 

روزى خواران پدید بیاید.

  جوشن کبیر 
یک دوره خداشناسی است

این استاد قرآن پژوه تأکید می کند: باید عالوه 
بر اینکه این دعا را براى ثواب بردن می خوانیم، 
در نظر داشــته باشیم اگر ســعی کنیم در 
همین ماه رمضان، حداقل به معناى پنج تا 
از این صفات اشــراف پیدا کرده و آن را جزو 
عقاید خود قرار دهیم، عبادت هایمان گران 
خریدارى شــده و ارزش پیدا می کند؛ با این 
دعا رشد معرفتی پیدا کرده و با خواندن آن 
نمازها، صدقه ها و اعمال خیر نیز قیمت بسیار 
پیدا می کند. این دعا اکسیر است. اگر فردى 
جوشن کبیر را بخواند و به واسطه آن معرفت 
خداشناسی پیدا کند، به درک باالیی دست 
می یابد. البته برخی از این اسم ها تقلیدى و 

برخی اختصاصی است؛ اینکه 
می گوییم اى خدایی که هیچ 
چیــز بر تو مخفی نیســت؛ 
این یک صفــت اختصاصی 
است. اما برخی صفات مانند 
غافــر، رزاق و... بــراى بنده 
هم قابل تقلید کردن است. 
باید بدانیم اگــر خلق و خو 
و صفــات الهــی گرفتیم به 
بهشت وارد می شویم؛ در این 
سیل اخیر دیدیم که جمال 
درون مــردم نیکوکار بیرون 
ریخته شد و به اخالق الهی 
تخلق پیــدا کردند. بهرام پور 
در پایــان تأکیــد می کند: 

جوشــن کبیر یک دوره خداشناسی است؛ 
اگر بخواهیم در توحید ذات، توحید صفات، 
توحید افعالی و به بیانی دیگر با خدا آشــنا 
شویم، باید این دعا را بخوانیم و در نظر داشته 
 باشیم خواندن دعاى جوشن کبیر از راه هاى 

درک شب قدر است.

گفت وگو با استاد ابوالفضل بهرام پور در حال و هوای شب های قدر درباره مضامین بلند دعای جوشن کبیر  

 آیت اهلل محمدباقر تحریری معرفت به صفات الهی به عبادت هایمان ارزش می دهد
در جلسه تفسیر دعای ابوحمزه ثمالی :

انسان نیازمند تذکر است
رسا: امــام سجاد)ع( در فرازى از مناجات شریف 
 ابوحمــزه ثمالی بــه خداوند عرضه مــی دارد: 
»بار الها؛ من می دانم که تو در جایگاه اجابت دعاى 
امیدواران هستی«. خداوند متعال به سبب جایگاه 
ربوبیتــی که دارد براى هر موجــودى این گونه 
اســت که همه مخلوقات در نهایت وابستگی به 
ذات اقدس الهی امیدوار هستند. همه موجودات 
در شئون وجودیه همواره دست استغاثه به ذات 
اقدس الهی دراز می کنند، منتها این انسان است 
کــه در زندگی دنیوى توجهی به اســباب پیدا 
می کند و این توجه به اسباب سبب می شود انسان 
نســبت به آن حقیقت غفلت پیدا کند بنابراین 
انسان نیازمند تذکر است. امام سجاد)ع( در این 
فراز، این تعبیر را به صورت علم براى انسان ظاهر 
می کند تا او به آن آگاهی برسد که اولیاى الهی با 
بیان این مباحث یک تذکر تصورى را براى او ایجاد 
می کنند تا آن مسائل به صورت تصدیق در قلب 
انسان نفوذ کند. علوم اولیاى الهی علم تصدیقی 
و وجدانی است؛ علم تصدیقی و وجدانی مرحله 
اعالى علم است؛ انســان با توجه به امور روزمره 
به نوعی می تواند به این علم دست یابد اما او باید 
مدام توجه داشــته باشد که در عالم اسباب غرق 
در اسباب نشود. انسان از آنچه دارد باید بذل کند 
تا از بذل دیگران استفاده کند؛ نظام عالم هستی 
نظام تعاون و تعاضد اســت و براساس این نظام 
یک چنین ارتباطی برقرار می شود که این ارتباط 
نوعاً با امید همراه بوده تا نیاز انسان برطرف شود. 
انسان در همه لحظه ها باید بداند که تحت تربیت 
خداوند متعال قرار دارد؛ انسان به هر میزان به آن 
امیدها نزدیک شود بیشتر تحت حکم الهی قرار 
می گیرد. انسان باید امور خوب را به خود تلقین 
کند تا آن بینش مطلوب حاصل شود؛ کسانی که 
عالم هستند باید این واقعیت را به کسانی که عالم 
نیستند تزریق کنند؛ اهل بیت)ع( نسبت به همه 
امور آفرینش عالم هستند بنابراین این واقعیت ها 
را به ما در قالب مناجات این گونه تلقین می کنند 
تا نفس ما به درک این باورها نائل شــود. خداوند 
همواره به بندگان نزدیک است و به آنان لطف دارد 
منتها انسان از این حقیقت به دور است و غفلت بر 
او عارض می شود و این دعاها و مناجات ها در واقع 

وسیله اى براى خروج از این غفلت هاست.

عالوه بر اینکه 
جوشن کبیر را 

برای ثواب بردن 
می خوانیم، اگر 

سعی کنیم معنای 
صفات الهی 

را جزو عقاید 
خود قرار دهیم، 

عبادت هایمان گران 
خریداری می شود
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یادداشت قرآنی/ ویژه ماه مبارک رمضان

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك بهار
 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاى فاقد سند رسمي

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــمى برابر راى شماره 139860326007000050 مورخه 1398/1/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رس
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس ثبتى اراضى و س
ــدانگ يك باب خانه به  ــنامه 19770 صادره از بهار در شش ــماره شناس متقاضى خانم فريبا ميرزائى فرزند عباس بش
ــاحت 143/16متر مربع پالك 10854 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه  مس
ــهاى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــمى آقاى يداله جهانش از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.( م الف 74) آ-9802371
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/3/4

تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/3/19
رئيس ثبت اسناد و امالك - هادى يونسى عطوف

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 67077 به موجب وكالتنامه شماره 25550-  ــكندرى فرزند عباسعلى به شماره شناس نظر به اينكه عبدالرضا اس
1397/03/01 از طرف هيئت تصفيه شركت منحله (در حال تصفيه) اعتبار ميزان كاركنان دادگسترى استان خراسان 
ــهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 110 مشهد گواهى امضا  ــتناد دو برگ استشهاديه محلى كه امضا ش باس
شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به چاپى 0485660 به اين اداره 
مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 7047 فرعى از 173 اصلى واقع در اراضى معصوم زاده بخش 
دو بجنورد به آدرس بلوار 32 مترى مدرس خ حر 11 كوچه شيوا پالك 41 بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسى 
ــند مالكيت اوليه ذيل ثبت 49390 صفحه 299 دفتر 295 بنام نامبرده فوق صادر و تسليم  ــد س دفتر امالك معلوم ش
و فاقد سابقه رهن و بازداشت مى باشد دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت 
ــه اى انجام داده يا مدعى وجود  ــبت به ملك مورد آگهى معامل ــى نس ــب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس مرات
سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و  ــند معامله رس مالكيت يا س
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى ساقط است. 9802395
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد- احمد اصغرى شيروان

شماره صورتمجلس: 9809005845100537       شماره پرونده: 9409985840600627
شماره بايگانى شعبه: 943615                          تاريخ تنظيم: 1398/03/01

اجراى احكام شعبه 1 دادگاه عمومى حقوقى شهرستان بجنورد
صورتمجلس

*آگهى مزايده اموال منقول- نوبت اول*
در مورد پرونده اجرائى كالسه 943615 محكوم له: عباس افضلى و محكوم عليه: يوسف تارا موضوع الزم االجرا: مطالبه 
ــماره انتظامى 32 ايران 869 س 54 با مشخصات: شماره  ــتگاه خودروى پاترول به ش طلب با عنايت به توقيف يك دس
ــه اطراف بدنه داراى  ــفيد ك ــور p 009407 Z خودروى فوق به رنگ س ــماره موت ــى pnv 35 P 009846 و ش شاس
ــتيك ها 50 درصد مى باشد و اطراف خودرو داراى رنگ مى باشد (دور رنگ) نوع سوخت بنزينى و  ــد و الس رنگ مى باش
وضعيت موتورى و ظاهرى سالم مى باشد كه با توجه به نوع كاربرى و ساير عوامل مؤثر كه توسط كارشناس منتختب 
ــترى بازديد و با عنايت به عرف قيمت خودرو به ميزان 450/000/000 ريال معادل چهل و پنج ميليون تومان  دادگس
ــاعت 10/30 الى 11/00  ــير مراحل قانونى مقرر گرديده خودروى فوق در س ــت و اينكه پس از س ارزيابى گرديده اس
ــترى بجنورد به فروش  ــنبه مورخ 98/03/28 و از طريق مزايده حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس روز سه ش
ــه مزايده ميتوانند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اجرا حاضر و از كم و  ــركت در جلس ــد، بنابراين متقاضيان ش برس
ــروع و به  ــت مزايده از قيمت ارزيابى ش كيف موضوع مطلع و در صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند. بديهى اس
ــنهادى فى المجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى  ــد و ده درصد مبلغ پيش ــنهادى واگذار خواهد ش باالترين قيمت پيش
ــد و در صورت عدم پرداخت الباقى (نود درصد) در مهلت مقرر، مبلغ توديعى  مبلغ نيز ظرف يك ماه وصول خواهد ش

پس از كسر هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.9802396
دادورز شعبه اول اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد- رضا شيرازى

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا رسمى آنان در  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و تأييد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك 169 اصلى اراضى صدرآباد

ــاحت 86/15 مترمربع ابتياعى آقاى غالمعلى  ــدانگ يكباب خانه از پالك 144 فرعى از 169 اصلى فوق به مس 1- شش
ــه 1397/11/24 و رأى  ــماره 2972- 97 مورخ ــين حمايلى برابر رأى ش ــم زاده از محل مالكيت ثبتى: غالمحس رحي

اصالحى شماره 0262- 98 مورخ 1398/02/14- كالسه 0107- 97
ــميرا  ــاحت 86/15 مترمربع ابتياعى خانم س ــدانگ يكباب خانه از پالك 144 فرعى از 169 اصلى فوق به مس 2- شش
ــه 1397/11/24 و رأى  ــماره 2971- 97 مورخ ــين حمايلى برابر رأى ش ــم زاده از محل مالكيت ثبتى: غالمحس رحي

اصالحى شماره 0261- 98 مورخ 1398/02/14- كالسه 0108- 97
لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى 
دارند بايد از تاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  ــليم و رس ملك تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند در صورتى كه اعتراض در  به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9802397
تاريخ انتشار نوبت اول 1398/03/04  تاريخ انتشار نوبت دوم 139/03/19

آگهى مزايده
به موجب پرونده اجرايى به كالسه 9800010 له: خانم منيره جودى طلبكار عليه: آقاى احمد كيان فرد بدهكار مستند 

به سند نكاحيه ازدواج به شماره 4811 مورخ 4 /4 /1387 دفتر ازدواج 14 رسمى فريدونكنار يك دستگاه اتومبيل پژو 
پارس TU5 رنگ سفيد روغنى مدل 1394 به شماره پالك82-745 ل 25 متعلق به آقاى احمد كيان فرد مديون كه 
طبق نظريه كارشناس رسمى مورخ 7/ 2 /1398خودرو مذكور با كاركرد 77328 كيلومتر و فابريك بودن بدنه خودرو 
و نداشتن هيچ گونه اشكال فنى موتورى و سيستم به مبلغ 000/000/650 ريال ارزيابى شده، از ساعت 9 الى 12 روز 
ــناد و امالك فريدونكنار شعبه اجرا واقع در فريدونكنار جنب فرماندارى  ــنبه مورخ 27/ 3 /1398 در اداره ثبت اس دوش
ــنهادى نقداً فروخته  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــد. مزايده از مبلغ مورد ارزيابى ش از طريق مزايده به فروش مى رس
ــت و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول خواهد شد. ضمناً  ــود و كليه هزينه هاى قانونى به عهده برنده مزايده اس مى ش
ــاعت و مكان مقرر برگزار  ــمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س چنانچه روز مزايده تعطيل رس

خواهد شد.آ-9802340    تاريخ انتشار شنبه 4 /3 /1398
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار - مرتضى خواجوى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010000490-29/02/1398 هيات اول موضوع قان برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــن بشماره شناسنامه 306 صادره از قوچان در يك باب منزل به مساحت  متقاضي آقاي محمدرحيم رفيعي فرزند حس
ــمى  ــش دوقوچان اراضى كالته مصطفى  خريداري از مالكان رس ــمتى از پالك 169 اصلى بخ ــع در قس 210 مترمرب
ــعلى عباس خواه فرخانى و رضا اصغر خواه فرخانى احدى از ورثه على اصغر  ــى پورفرخانى وعباس ــى موس آقايان موس
ــه منظور اطالع عموم  ــت.لذا ب ــين ترابى فرخانى  محرز گرديده اس ــى فرخانى و حس ــواه فرخانى  و رضا موس اصغرخ
ــند مالكيت متقاضي  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتي كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش
ــليم و  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مي توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضي داش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس

بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه  
1397114406010000284    آ-9802376

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/3/19                                                           

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

برابرآراء صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقردرواحد 
ــخصات متقاضيان وامالك موردتقاضابه  ثبتى قوچان تصرفات مالكانه وبالمعارض متقاضيان محرز گرديده است.لذامش
ــود درصورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند  ــرح زيربه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روزآگهى مى ش ش
مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند،مى توانندازتاريخ انتشاراولين آگهى بمدت دوماه اعتراض خودرابه اداره ثبت 
ــليم وپس ازاخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خودرابه مرجع  ــنادوامالك قوچان تس اس

قضايى تقديم نمايند:
ــبت به سه دانگ مشاع از   ــنامه 15301 صادره مشهد نس ــماره شناس ــعيد براتى مقدم  فرزند محمود به ش 1-آقاى س
ششدانگ يك باب منزل  به مساحت 142,86 مترمربع در قسمتى از پالك 4 فرعى از 4173  اصلي بخش يك  قوچان 

وازمحل مالكيت آقاى عليرضا نصيرى .كالسه 1398114406010000014
2-آقاى ياسر براتى مقدم  فرزند محمود به شماره شناسنامه 2192صادره مشهد نسبت به سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
يك باب منزل  به مساحت 142,86 مترمربع در قسمتى از پالك 4 فرعى از 4173  اصلي بخش يك  قوچان وازمحل 

مالكيت آقاى عليرضا نصيرى .كالسه 1398114406010000015
ــد.آ- ــند مالكيت صادرخواهدش ــدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذكوروع ــت درص بديهى اس

9802377
تارخ انتشارنوبت اول:1398/03/04

تاريخ انتشارنوبت دوم:1398/03/19
عباس برق شمشير  /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى مزايده
ــكار عليه : آقاى  ــاروكالئى طلب ــركار خانم نغمه ذوالفقارى س ــه 9700009 له : س ــه موجب پرونده اجرائى به كالس ب
ــماره 4375 مورخ 1394/05/01 دفتر ازدواج 28  ــتند به سند نكاحيه ازدواج به ش ــترودى مس محمدعلى افتخار هش
شهرستان بهشهر نسبت به يكدانگ مشاع از دو دانگ مشاع از ششدانگ يك باب ويال پالك ثبتى 7762 فرعى از يك 
ــدانگ بمساحت 800 مترمربع با شماره  ــاع از شش ــند مالكيت آن دو دانگ مش اصلى بخش 11 ثبت فريدونكنار كه س
ــال 94 با حدود و مشخصات آن شماالً :پى است بطولهاى 32 متر به خيابان به عرض 10  ــرى ج س چاپى 446546 س
ــتراكى بطول 16,50 متر پالك 921 فرعى دوم مرزيست اشتراكى بطول  ــمت اول مرزيست اش ــرقاً در 2 قس مترى ش
ــتراكى بطول 15 متر به پالك 5312 فرعى دوم  ــت اش ــمت اول مرزيس 8,50  به پالك 5302 فرعى جنوباً : در 2قس
ــتراكى بطول 17 متر به پالك 5311 فرعى غرباً : در 2 قسمت اول مرزيست اشتراكى بطول 9,20 متر و  ــت اش مرزيس
30 سانتيمتر به پالك 5302 فرعى دوم مرزيست اشتراكى به طول 15,80 متر به پالك 921 فرعى ثبت و بنام آقاى 
محمدعلى افتخار هشترودى صادر و تسليم شده است كه در قبال طلب طلبكار و حقوق دولتى بازداشت شده است و 
طبق نظر كارشناس رسمى مورخ 1397/09/10 پالك فوق واقع در فريدونكنار شهرك در ياسر كوچه كاج ويال 6 كه 
ــه خوابه ، سرويس بهداشتى،هال  ــاحت تقريبى 200 مترمربع داراى س در طبيعت اعيانى موجود ويالئى همكف به مس
ــقف در محوطه مى باشد ساختمان با اسكلت مصالح بنايى و  ــپزخانه،انبارى و موتورخانه و پاركينگ مس و پذيرايى،آش
ــيمان و رنگ ، درب ها از جنس چوب، پنجره ها از آلومينيوم، كف از  ــش ديوار اندود س ــقف شيروانى پوش ــش س پوش
سنگ تراورتن، كابينت آشپزخانه از جنس mdf سيستم گرمايش موتور و شوفاژ و سيستم سرمايش كولرهاى اسپليت 
ــد كه دو دانگ آن را به مبلغ 5,300,000,000 ريال  ــعابات آب، برق، گاز مى باش ــد و داراى انش و پنجره اى مى باش
ــده كه معادل مبلغ 2,650,000,000 ريال از يك دانگ مشاع از دو دانگمشاع مالكيت مديون از پالك فوق  ارزيابى ش
كه برابر گزارش مامور اجرا در تصرف مديون و ساير مالكين مشاعى مى باشد از ساعت 9 الى 12 رسمى روز يكشنبه 
ــناد و امالك فريدونكنار واقع در فريدونكنار جنب فرماندارى شعبه اجرا از طريق  مورخ 1398/03/26 در اداره ثبت اس
ــروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته  ــد.مزايده از مبلغ 2,650,000,000 ريال ش مزايده به فروش مى رس
مى شود . الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به اب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 

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 ان معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى 
ــد و نيم عشر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد  ــترد خواهد ش بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــاعت و مكان مقرر برگزار  ــمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس

خواهد شد.آ-9802274   تاريخ انتشار : 1398/03/04   م. الف: 98/130/7710 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

آگهى مزايده ملك توقيفى
ــترى  ــعبه 14و16 محاكم حقوقى دادگس ــاى 973497و971626  اجرايى طى رأى صادره از ش ــه ه در پرونده كالس
ــوت طالو  ــتان همدان محكوم له : محمدرضا توتونچيان محكوم عليه: اعظم زارعي محكوم به : 105 گرم و230 س اس
ــر دولتى برابر قانون لذا با توجه به اينكه محكوم  ــال در حق محكوم له و نيم عش ــال و 138/000 ري 430/000/000ري
ــت . اين اجرا به درخواست { محكوم له } اقدام به توقيف 2دانگ  ــبت به برائت ذمه خويش اقدامى نكرده اس عليه نس
ــى 1397/11/18}واقع در همدان :  ــاور امالك 259تاريخ 1392/1/27{تاريخ كارشناس ــتناد نامه مش از 6دانگ به اس
ــت خانه ها -كوچه بهروزي {منطقه رودخانه }- 2 دانگ از6دانگ يك قطعه باغ گردو زار و  ــتان پش ــتاي سنگس روس
ــعبان عين آبادي حدي به اول يال - طرف  ــاحت 1000 متر مربع حدي به اول باغ هاي راهرو و باغ ش ميوه زار با مس
ــي - حدي به به جوي آب طرف طرف باغ نقي روحي و باغ قبلي حاج عبداهللا و ضمنا باغ مذكور حق  باغ ملكي كاوس
راه عبور پياده آن و حق آب برون از كنار راه رو كنار جوي آب طرف باغ ورثه - ابراهيم و باغ اقبالپور مي باشد - ديوار 
ــال و اشجار سيب - به - زرد آلوو آلو و يك باب خانه  ــده و محصور است .داراي 7اصله درخت گردوى كهنس ــى ش كش
ــهم آب نوبتي - چاه آب برقي - امتياز برق - محوطه  ــاحت تقريبي 66متر مربع و س باغ با مصالح آجرو تير آهن به مس
ــى ماشين رو مقداري جهت راه ماشين رو به كوچه و معبر تبديل شده 6دانگ 2/700/000/000  ــازي و راه دسترس س
ــت. لذا اين اجراء بتاريخ 1398/3/20ساعت 9 تا 9:30 اقدام به برگزارى مزايده مى نمايد .مورد  ــده اس ريال ارزيابى ش
ــت برنده مزايده بايد 30 درصد از مبلغ پيشنهادى را في المجلس  ــاهده اس مزايده 5 روز قبل از تاريخ مزايده قابل مش
به {حساب 2171295776003 بانك ملي شعبه دادگستري } و اصل فيش را ارئه دهد و الباقي را ظرف 15روز واريز 
ــنهادي بنفع دولت ضبط مي شودو غير قابل  ــده ده درصداز مبلغ پيش كند در صورت عدم واريز الباقي در مهلت قيد ش
ــت. در صورت عدم تائيد مزايده مبلغ واريزى عودت مي گردد.محل برگزارى دادگسترى كل همدان واحد  ــت اس برگش

مزايده اتاق 120 مى باشد . 9802400
دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان - زائرى

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــت واصله مستند به ماده  ــب درخواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
ــمت ازامالك واقع در قطعه  يك درگز بخش7 قوچان در  مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس

ساعت ادارى در تاريخ مندرج در  متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك 345-اصلى شهر درگز قطعه يك درگز بخش 7 قوچان

پالك 523 فرعى مجزى شده از 345-اصلى آقاى برات نيازمندى ششدانگ يك باب منزل 
تاريخ تحديد:1398/04/02

ــيله اين آگهى اخطار ميگردد  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك و يا نماينده  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس كه درروز و س
ــده از طرف  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع 
مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايست 
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و 

گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.آ-9802372     تاريخ انتشار:1398/03/04
ناصر حسن زاده / رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز 

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

ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015001877 -1398/02/25 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــاد فرزند نورمحمد در  ــى 0749678941 صادره تايب ــماره 12 كد مل ــنامه ش ــى حاملى به شناس متقاضى آقاى عيس
ــماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 170,40 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــروى و قسمتى از پالك محرز گرديده  ــمتى از مالكيت ميردين محمد خس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس خود را به اين اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. آ-9802373
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/03/04     تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/19

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
رسمى            برابر راى شماره 13986030800100921-1398/02/28 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 4 و شماره ملى 0652376037 نسبت به  ــماره شناس بالمعارض متقاضى خانم  فاطمه حيدرى فرزند حيدر  بش
ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 217/15 متر مربع از باقيمانده 1402- اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت 
ــه فاصله 15 روز آگهى مى  ــالع عموم مراتب در دو نوبت ب ــت.لذا به منظور اط ــين كاظمى محرز گرديده اس غالمحس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار  ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور س ش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802374
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/04  تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/03/19                           

على فضلى / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/2/31خانم مليكا مهديزاده طى تقديم دادخواستى كه به شماره89/2/98ثبت اين شوراشده است چنين 
ــماره.. درتاريخ 1397/11/1درآخرين  ــالم نموده كه آقاى جواد مهديزاده فرزند مهدى بموجب گواهى فوت ش اع
اقامتگاه دائمى خوددرپيشوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. مليكا مهديزاده ش ش15937 
ش م0421998903 صادره ازورامين دخترمتوفى2. نازنين مهديزاده ش ش27243 ش م0422112232صادره 
ــرمتوفى // لذا  ــى3. معصومه عطايى ش ش145 ش م0421488395صادره ازورامين همس ــن دخترمتوف ازورامي
ــى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى  ــود تاچنانچه كس ــار آگهى مى ش مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتش

ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــده  ــماره88/2/98ثبت اين شوراش ــتى كه به ش ــم دادخواس ــيه زرقانى طى تقدي ــم انس ــه تاريخ98/2/30خان ب
ــماره696248  ــى فوت ش ــخى بموجب گواه ــد س ــد چوتين فرزن ــاى محم ــوده كه آق ــن اعالم نم ــت چني اس
ــن الفوت وى عبارتند :  ــوابدرود حيات گفته وورثه حي ــگاه دائمى خوددر پيش ــن اقامت درتاريخ1398/1/6درآخري
ــرمتوفى 2. نيايش چوتين ش م6580617365صادره  1. عليرضا چوتين ش ش2051622132 صادره ازبابل پس
ــت دخترمتوفى3. انسيه زرقانى ش م5730021755صادره اززرقان همسردائمى متوفى4. كبرى چوتين  ازپاكدش
ش م2030979333صادره اززرقان مادرمتوفى5. سخى ميرشكارى ش م4889279369پدرمتوفى  // لذا مراتب 
ــود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى  ــار آگهى مى ش يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش

نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سندمالكيت
ــهاديه  ــليم دوبرگ استش ــند مالكيت ملك مورد تقاضا باتس ــى براعالم مفقودى س ــت مالك مبن ــا به درخواس بن
ــه 139702151421000380 مورخ1397/7/22دفترخانه  ــماره 995532 وشناس ــل ش ــده ذي گواهى امضاءش
اسنادرسمى358تهران به ضميمه درخواست به وارده شماره1397856010600000828 مورخ 1397/7/23كه 
ــرح ذيل  ــت كه مراتب در اجراى ماده120آئين نامه قانون ثبت بش ــند مالكيت المثنى نموده اس تقاضاى صدورس
ــيادتيان 2. ميزان مالكيت: سند مالكيت سه دانگ مشاع  آگهى ميگردد:1. نام ونام خانوادگى مالك: خانم مريم س
ــاحت 160مترمربع تحت پالك ثبتى 452فرعى از12 اصلى  ــش دانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ازش
ــماره چاپى22159دفتر71صفحه92ثبت وصادرشده است  ــيادتيان بش واقع درورامين بهنام پازوكى بنام مريم س
ــاره جهت  ــند مالكيت فوق االش ــت چنانچه س ــته اس ــت لذا شايس ونامبرده هم اكنون تقاضاى المثنى نموده اس
ــد3. علت ازبين رفتن:  ــال نمايي ــه معامله به آن دفترخانه ارائه گرديداخذ وبه اين واحد ثبتى ارس ــم هرگون تنظي
اثاث كشى 4. بحكايت سوابق ثبتى وثبت دفترامالك تاكنون نسبت به موردثبت معامله اى صورت نگرفته است.

ــخص يا اشخاصى  ــت المثنى مراتب اعالم تاش ــندمالكيت ملك فوق الذكرو درخواس لذا باتوجه به اعالم فقدان س
ــند مالكيت نزدخودميباشد ظرف مدت ده  ــبت به ملك موردآگهى معامله اى انجام داده اند ويا مدعى وجودس نس
ــند انتقال  ــندمالكيت يا س ــناد ورامين مراجعه واعتراض خودرا ضمن ارائه س ــارآگهى به ثبت اس روزازتاريخ انتش
ــند مالكيت المثنى طبق قانون ومقررات صادرو  ــود س ــليم نمايدوچنانچه ظرف مهلت مقرراعتراضى واصل نش تس

تسليم خواهد شد121ث/م الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسنادوامالك شهرستان ورامين

آگهى حصروراثت
ــماره66/1/98ثبت اين  ــتى كه به ش ــينى جعفرى طى تقديم دادخواس ــيد ابراهيم حس به تاريخ98/2/29آقاى س
ــيد مهدى بموجب گواهى  ــيبة الحمدى فرزند س ــت چنين اعالم نموده كه خانم بى بى حميرا ش ــده اس شوراش
ــوا بدرود حيات گفته وورثه حين  ــماره859451 درتاريخ 1393/9/7درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش فوت ش
ــيد محمد ش م 0421529261صادره ازورامين  ــينى جعفرى فرزند س ــيد ابراهيم حس الفوت وى عبارتند : 1. س
ــر  ــيد محمد ش م0421506245صادره ازورامين پس ــينى جعفرى فرزند س ــيد معزالدين حس ــرمتوفى2. س پس
ــيد محمد ش م0420401601صادره ازورامين پسرمتوفى4. انسيه  متوفى3. سيد اكبرحسينى جعفرى فرزند س
ــيد محمد ش م0421498390صادره ازورامين دخترمتوفى // لذا مراتب يك  ــينى جعفرى فرزند س البيضاءحس
نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتشارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى 

مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره يك پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره يك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــتى كه به شماره 65/1/98ثبت اين  ــينى جعفرى طى تقديم دادخواس ــيد ابراهيم حس به تاريخ98/2/29آقاى س
ــيد تقى بموجب گواهى فوت  ــينى جعفرى فرزند س ــيد محمد حس ــت چنين اعالم نموده كه س ــده اس شوراش
ــات گفته وورثه حين  ــوا بدرود حي ــخ 1389/9/17درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيش ــماره859449 درتاري ش
ــينى جعفرى ش م 0421529261صادره ازورامين پسرمتوفى2. سيد  ــيد ابراهيم حس الفوت وى عبارتند : 1. س
ــيد اكبر حسينى جعفرى ش  ــرمتوفى3. س ــينى جعفرى ش م0421506245صادره ازورامين پس معزالدين حس
ــرى ش م0421498390صادره  ــينى جعف ــيه البيضاءحس ــرمتوفى4. انس م0420401601صادره از ورامين پس
ــيد مهدى ش م0420390243 صادره ازورامين  ــيبة الحمدى فرزند س ازورامين دخترمتوفى 5. بى بى حميرا ش
ــارآگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد  ــرمتوفى // لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش همس
ــوراى حل اختالف شماره يك  ــرآگهى به ش ــد ظرف يكماه ازتاريخ نش ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باش

پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره يك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــتى كه به شماره92/2/98ثبت اين شوراشده است  ــانى طى تقديم دادخواس به تاريخ98/3/1آقاى داود آرانى كاش
ــماره696260 درتاريخ  ــاس بموجب گواهى فوت ش ــانى فرزند عب ــالم نموده كه آقاى رضا آرونى كاش ــن اع چني
ــه حين الفوت وى عبارتند : 1. داود  ــوا بدرود حيات گفته وورث ــن اقامتگاه دائمى خوددرپيش 1398/1/16درآخري
ــانى ش م0420405161برادرمتوفى3. عذرا  ــانى ش م0421738103 برادرمتوفى2. جعفرآرونى كاش آرانى كاش
آرونى كاشانى ش م0421648252خواهرمتوفى4. كبرى اركانى ش م042068926 خواهرمتوفى5. فاطمه آرونى 
ــود  ــارآگهى مى ش ــى لذا مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثير االنتش ــانى ش م0421714182خواهرمتوف كاش
تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى 

حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد
دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین
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 صادق المهدی،  رهبر اپوزیسیون سودان پیشنهاد تشکیل 
شورای حاکمیتی با اکثریت مدنی و ریاست نظامی داد و این را 
گامی مهم در جهت توقف تنش بین شورای نظامی و گروه های 

آزادی و تغییر دانست.

لیندسی گراهام، سناتور جمهوری خواه آمریکایی گفت : آمریکا 
اکنون باید به دنبال مداخله نظامی در ونزوئال باشد و مشابه کاری 
که ما در دهه ۱۹۸۰ در گرانادا انجام دادیم، دوباره انجام دهد.

هادی العامری، دبیر کل سازمان بدر و از رهبران حشد شعبی 
عراق، از ایاالت متحده خواســت تا نیروهای خود را از منطقه 

خلیج فارس خارج کند و از نظامی تر کردن منطقه بپرهیزد.

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در پی وقوع 
آتش ســوزی گسترده در اراضی اشــغالی فلسطین، خواستار 

کمک بین المللی برای مهار آتش شد.

 نخست وزیر انگلیس با چشمانی اشکبار و صدایی لرزان استعفا کرد

پایان »می« در می
  جهــان  ماه می میــالدی برای »ترزا مــی« چندان 
خوش یمن نبود و نخست وزیر بریتانیا در پی ناکامی های 
مکرر در به تصویب رســاندن توافق برگزیت ســرانجام 
مجبور به استعفا شد. روز گذشته ترزا می که در ابتدای 
ورود به شــماره ۱۰خیابان داونینگ قصد داشت پا جای 
پای مارگارت تاچر بگذارد و به بانوی آهنینی دیگر تبدیل 
شود، اعالم کرد از رهبری حزب محافظه کار کناره گیری 
می کند. به این ترتیب ۱7خرداد آخرین روز کاری می به 
عنوان نخست وزیر خواهد بود.ترزا می در حالی که بغض 
کرده بود و صدایش می لرزید، با یادآوری عشــق خود به 
کشــورش گفت: از این که نتوانستم برگزیت را اجرایی 

کنم، بسیار متأسفم .
می پیش از استعفا، چهار طرح برای برگزیت به مجلس 
عوام بــرد، اما هر چهار بار شکســت خــورد. برگزاری 
همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا یکی از شعارهای اصلی 
جیمــز کامرون در انتخابات ســال 2۰۱5 انگلیس بود. 
پس از پیروزی محافظه کاران در همه پرســی که در 2۳ 
ژوئن 2۰۱۶ در بریتانیا انجام شد، 52 درصد انگلیسی ها 
به خروج از اتحادیه اروپــا رأی دادند و جنبش برگزیت 
به موفقیت رسید. بریتانیا قرار بود 2۹ مارس 2۰۱۹ )۹ 
فروردین ۱۳۹۸( اتحادیه اروپا را ترک کند؛ ولی این تاریخ 

دو بار به تعویق افتاده است.

طرح پیشــنهادی دولت انگلیس برای خروج از اتحادیه 
اروپا در نوامبر 2۰۱۸، مبنی بر توافق بین دولت انگلیس 
و اتحادیه اروپا منتشر شد، اما در تاریخ ۱5 ژانویه 2۰۱۹، 
مجلس عوام در مخالفت با این توافق، با اختالف فاحش 
۴۳2 به 2۰2 رأی داد، که بزرگ ترین شکست پارلمانی 
دولت انگلیس در تاریخ این کشور به شمار می رود. حزب 
کارگر، حزب اصلی مخالف دولت و نیز نمایندگان طرفدار 
ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا معتقدند خروج بر اساس 

این توافقنامه برای اقتصاد بریتانیا مضر است.
حال که می از ســمت خود کناره گیری کرده است، به 
احتمال زیاد کمیته ای موســوم به کمیتــه۹22« روند 
رأی گیری برای انتخاب جانشــین می را تسریع خواهد 
بخشــید تا رهبر جدیــد حزب بتواند در مــورد خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا پیش از مهلت ۳۱ اکتبر )۹ آبان( 
تصمیم گیری کند، بر پایه آنچه تاکنون گفته شده است 
اگر انگلیسی ها به نتیجه ای نرسند، اتحادیه اروپا این کشور 

را اخراج خواهد کرد.
برخی معتقدند در صورتی که این اتفاق بیفتد، فروپاشی 
اتحادیه اروپا رسماً شروع شده است. در همین حال نتایج 
یک نظرسنجی که گاردین منتشــر کرده است، نشان 
می دهد که بیش از 5۰ درصد شهروندان اروپا معتقدند 
که اتحادیه اروپا تا سال 2۰۴۰ میالدی دوام نخواهد آورد.

بدون تیتر

اتاق فکر

 )PvdA( یورونیوز: حــزب کارگر هلنــد
برخالف نتیجه تمام نظرسنجی ها در جریان 
انتخابات پارلمان اروپا بیشترین آرا را به دست 
آورد. نتایج آخرین نظرسنجی ها پیش از برگزاری 
انتخابات نشانگر پیشتازی راست های میانه بود.

معاریو: جارد کوشــنر، داماد و مشاور ارشد 
ترامپ پیش از مشارکت در کنفرانس بحرین 
)در ماه آینده( با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 

رژیم صهیونیستی، دیدار خواهد کرد.
اسکای نیوز: منابع پاکستانی اعالم کردند 
دریــک انفجار که در نزدیکی مســجدی در 
جریان برگزاری نماز جمعه در کویته رخ داد، 
دست کم پنج تن کشته و ۱۳ تن زخمی شدند.
روزنامه الوطن: بالگردهای وابسته به ارتش 
ســوریه اعالمیه هایی را در روستاهای حومه 
ادلب ریخته اند و خواستار تخلیه منطقه قبل از 
آغاز »عملیات بزرگ آزادسازی ادلب« شده اند.

اندیشکده بروکینگز:ترامپ 
درخاورمیانه بذر جنگ می کارد

نیک پندار: اندیشکده بروکینگز در تحلیلی 
درباره شرکت جارد کوشــنر، داماد و مشاور 
ترامپ در نشســت منامه گفته است: ایاالت 
متحده نقش تاریخی در حمایت از اسرائیل 
دارد، امــا ترامپ با مطرح کردن طرح معامله 
قرن در حال کاشــت بذر مشــکالت بیشتر 
در منطقه اســت و ممکن اســت بسیاری از 
امیدها برای صلح را از بین ببرد.این اندیشکده 
در ادامــه ترامپ را به رویکــرد دو دولت که 
مطلوب مقامات غربی اســت، سوق داده و با 
توجه به ســابقه درگیری ها بین فلسطینیان 
و اشــغالگران گفته اســت: بدون یک صلح 
اسرائیلی-فلســطینی، درگیری مذهبی بین 
مسلمان و یهودیان که چند دهه است، جریان 
دارد، ادامه خواهد یافت. تاریخ تعامالت بین 
اعراب و اسرائیل نشان داده است، رویکردهای 
اقتصادی بدون پیوســت سیاسی با شکست 

مواجه می شود.

 وال استریت ژورنال فاش کرد
 طرح نظامی عربستان 

بر  اشغال قطر
جهان: این روزها اخباری که درباره عربستان 
منتشر می شود، چندان مطلوب مقامات این 
کشور نیست. از حمالت موفق پهپادی یمن 
که بگذریم، روز گذشته وال استریت ژورنال 
گزارش داد: ارتش عربستان در 2۰۱7 قصد 
داشته با اشــغال قطر به اختالف ها با این 
کشــور پایان دهد. در همین حال نخست 
وزیر پیشــین قطــر در پیام های توییتری 
درباره نشســت مکه نوشت: عربستان باید 
دست از اختالف های ساختگی برداشته و 
به وظایــف خود عمل کند. وی پیش بینی 
کرد این نشســت ها تنها به صدور بیانیه ای 
در حمایــت از عربســتان ختــم شــوند.

تغییر معادالت قدرت در لندن 
با گذشت حدود سه سال از برگزاری همه پرسی برگزیت در انگلیس هنوز زمان و نحوه 
خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ موضوعی که بزرگ ترین 
بحران خارجی لندن پس از جنگ جهانی دوم را رقم زده است. اقدام می در اعالم 
اســتعفای زودهنگام و سقوط دولت انگلیس، از تداوم شکاف و بن بستی عمیق در 
پارلمان و در میان سیاسیون بریتانیایی بر سر برگزیت حکایت دارد. نتایج انتخابات 
شوراهای محلی انگلیس و شکست سختی که دو حزب بزرگ محافظه کار و کارگر 
در آن متحمل شدند، در این بن بست بی تأثیر نبوده است. نخستین گزینه خروج 
بدون توافق انگلیس از اتحادیه است که می تواند تبعات اقتصادی و حتی سیاسی 
بسیاری برای لندن به دنبال داشته باشد. گزینه دوم خروج انگلیس تا پایان مهلت 
۶ ماهه اتحادیه به لندن )۳۱ اکتبر( است و سومین گزینه نیز برگزاری همه پرسی 
دوم و تصمیم گیــری مردم انگلیس در مورد خروج یا ماندن در اتحادیه اســت. در 
شرایطی که اتحادیه اروپا با دادن هرگونه امتیاز بیشتر به لندن مخالفت کرده و از 
سویی دو حزب محافظه کار و کارگر نیز بشدت در موضوع برگزیت دچار انشقاق و 
تشتت آرا هستند، محتمل ترین گزینه موجود برگزاری انتخابات و همه پرسی دوم 
خواهد بود. اکنون بوریس جانسون، سیاستمدار محافظه کار و چهره شناخته شده 
کمپین حامی خروج انگلیس از اتحادیه که از وی به عنوان گزینه جانشینی ترزا می 
در شــماره ۱۰خیابان دادنینگ نام برده می شود، در صورت رسیدن به قدرت باید 
با احتیاط بیشــتر عمل کرده و روند برگزیت را با هوشیاری بیشتر به پیش ببرد. 
تحوالت داخلی انگلیس در شرایطی است که انتخابات پارلمان اروپا از روز پنجشنبه 
آغاز و تا فردا ادامه خواهد داشت. باید کمی صبر کرد تا نتایج این رویدادهای مهم 
مشخص شود؛ چراکه پیروزی هر کدام از احزاب طرفدار اروپا یا احزاب دست راستی 
و ملی گرا نیز می تواند بر روند برگزیت تأثیر گذاشــته و آینده آن را مشخص کند. 
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  روزنامه گویا:                       ۳7۶5۱۸۸۸    )۰5۱(
  روابط عمومی:                    ۳7۶۶25۸7     )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                ۳7۶۱۰۰۸۶     )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       ۳7۰۸۸    )۰5۱(
)۰5۱(   ۳7۶2۸2۰5                                              
                                      فاکس: ۳7۶۱۰۰۸5  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
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  دفترتهران:  
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 انعکاس

عکس نوشت

دعا برای شفای ترامپ
نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از خانواده ترامپ خواست برای 
نجات آمریکا مداخله کنند. وی سپس با شرورانه خواندن رفتار رئیس جمهور 
آمریکا برای سالمتی او و عاقبت به خیر شدن کشورش دعا کرد. این صحبت ها 
یک روز پس از آن مطرح می شود که ترامپ، جلسه با او را ناگهان ترک کرده است. 
پلوسی معتقد است ترامپ مشکل مهار اعصاب دارد و پیش از ترک جلسه با مشت 
روی میز کوبیده است. روز چهارشنبه قرار بود نانسی پلوسی همراه با چاک شومر، 
رهبر دموکرات سنا، با ترامپ مالقات و درباره نیاز به بازسازی زیرساخت های 
کشور گفت وگو کنند. ترامپ این جلسه را تنها پس از سه دقیقه ترک کرد. با 
وجود این رئیس جمهور آمریکا توییت کرد: در جلســه بسیار آرام بوده است.

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 دکتر علیرضا ثمودی، تحلیلگر مسائل اروپا

ادامه حمله پهپادی به عربستانپیروزی حزب حاکم در هندوستاننماز جمعه خونین در افغانستان
امام جماعت یک مسجد  

شهید و16 نفر زخمی شدند
 » نتانیاهو« پیروزی »مودی«

 را تبریک گفت
 فرودگاه نجران برای

 سومین روز هدف قرار گرفت
یورونیوز: وزارت کشور افغانستان اعالم کرد: 
انفجار یک بمب در جریان برگزاری مراسم 
نماز جمعه در پایتخت این کشور، دوشهید 
و ۱۶مجروح برجا گذاشت. به گفته مقام های 
رسمی افغانستان، این بمب در مسجد التقوا 
که در شرق پایتخت واقع شده، منفجر شده 
و بر اثر آن مولوی ریحان، امام جماعت این 
مســجد و یک نفر دیگرشهید شده است. تا 
لحظه تنظیم خبر فرد یا گروهی مسئولیت 
این انفجار را برعهده نگرفته اســت. در سال 
2۰۱۸ میالدی بیش از5۰۰ نفر در پی بیش 
از 2۰ حمله تروریستی در افغانستان شهید و 
بیش از ۱۰۰۰ نفر نیز زخمی و مجروح شده اند.

هندوستان  پارلمانی  انتخابات  بی بی سی: 
با پیروزی حزب حاکم به پایان رســید و به 
نظر می رسد، نارندرا مودی، برای یک دوره 
پنج ساله دیگر نخســت وزیر باشد. نتایج 
نشــان می دهد مودی حدود ۳۰۰ کرسی 
از 5۴۳ کرســی را بدســت آورده است. به 
دنبال این اتفاق شخصیت های سیاسی به 
مودی تبریک گفته اند. نتانیاهو هم یکی از 
این شخصیت هاست. او در پیام تبریکش به 
مودی گفت: اختالف من و تو در این است 
کــه من تنهایم و به متحد نیاز دارم. مودی 
در ســال های اخیر ارتباط نزدیکی با رژیم 

صهیونیستی داشته است.

تسنیم: یک منبع نظامی یمنی گفت: یگان 
پهپادی یمن، سامانه پاتریوت عربستان در 
فرودگاه نجران را هدف قرار داده است. بر 
اساس این گزارش، یگان پهپادی ارتش و 
کمیته های مردمی یمن روز پنجشنبه برای 
سومین روز پیاپی فرودگاه منطقه نجران را 
با پهپاد عاصــف 2k هدف قرار داد. منبع 
یمنی گفت: این عملیات که سومین حمله 
به فرودگاه نجران در چند روز اخیر است، 
سامانه پاتریوت این فرودگاه را هدف قرار 
داده است. این منبع تصریح کرد: عملیات 
علیــه ســامانه پاتریوت پــس از فعالیت 
اطالعاتــی دقیق با موفقیت انجام شــد. 

  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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︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د
 ﹤︢︽︑ ︀ژ، ﹡︭︉ و آز﹝﹢ن ︎﹞︌ آب︐﹡﹢﹞ ،️︠︀︨ ،﹩︣ا︵ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ

︋﹢﹙︣ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د    ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٧٢٠٠/١١ - ﹡﹢︋️ اول

معاونت مالى و پشتيبانى

/ع
۹۸
۰۲
۴۲
۸

وزارت نيرو شركت توليد نيروى برق يزد

شركت توليد نيروى برق يزد در نظر دارد تجديد ارزيابى كيفى مناقصه موضوع فوق را بر اساس اطالعات ذيل و از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ستاد) به 
شماره ثبت ستاد 2098004211000003 برگزار نمايد.

محدود دو مرحله  اىنوع مناقصه1
از تاريخ 1398/03/02 لغايت 1398/03/07زمان دريافت اسناد2
نحوه دريافت اسناد و ثبت نام در 3

سامانه
واجدين شرايط مي توانند  به سامانه ستاد به آدرسWWW.SETADIRAN.IR مراجعه نموده و به صورت 

الكترونيكى اسناد را دريافت نمايند.
براى ثبت نام در سامانه با شماره 41934-021 تماس حاصل نماييد.

ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1398/03/22آخرين مهلت تسليم پيشنهادها4
كليه مراحل برگزارى استعالم ارزيابى كيفى از دريافت و تحويل اسناد تا اعالم نتايج و ارسال دعوتنامه به مناقصه  گران تسليم پيشنهادها5

تاييد صالحيت شده براى شركت در مناقصه، از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت) ستاد (انجام خواهد شد
نشانى و شماره تماس دستگاه 6

مناقصه گزار
يزد، بلوار دانشجو، كوچه جنب دانشگاه پيام نور (چهل و يكم)، شركت توليد نيروى برق يزد، واحد بازرگانى                       

035-38254812-13
ساير مشخصات در اسناد مناقصه درج شده است.در ضمن به پيشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و پيشنهاد هايى كه توضيحات7

بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

/ع
۹۸
۰۲
۴۳
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)
︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد زــ︣ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل 

.︡︀﹝﹡ رت ا︗︀ره وا﹎︢ار﹢︭︋
(︡︡︖︑) ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫︨ ︹﹝︐︖﹞ ︀ی ︑︖︀ری﹨︡١-وا﹎︢اری وا

٢-وا﹎︢اری ︨﹢︐﹫︀ی ﹝︖︐﹞︹ ︨﹫︡ ﹝︣︑︱﹩
٣-وا﹎︢اری ﹉ ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ در ︎︀رک ︋︧﹫︕ ︗ ﹤︻﹢﹝︖﹞ ️︊︀ب ا︨︐﹢ا﹡﹥ ای

︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:
١-در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٣/١١ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ٩٨/٣/٢٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

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

۶-︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/٣/٢٢
﹫︪ــ︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇ــ﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی  ٧-﹝ــ﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

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

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣داری ﹋︀︫﹞︣

/ع
۹۸
۰۲
۴۱
۸

آ﹎﹪ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده و 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ︠︀ور ذوب (︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٤٨٩
د︻﹢ت  ﹁﹢ق   ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
﹝﹢ر︠﹥   ا﹜︺︀ده  ﹁﹢ق   ﹪﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در  ﹝﹫︪﹢د 
١٣٩٨/٠٣/١٨  در ︨︀︻️ ١٧  در ﹝︫ , ︪︡﹞ ﹏︣ک 
﹫︀︋︀ن دا﹡︩ ١٢ , ﹇︴︺﹥ ٨٢٥ ,  ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س , ﹁︀ز ︨﹥ ,︠ 

﹋︡︎︧︐﹩ ٩١٨٥١٨٣٦٦٧ ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١. ﹋︀﹨︩ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ا︮﹑ح ﹝︀ده 
﹝︣︋﹢︵﹥ درا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 

︣﹋️ ﹡﹫︤ در ﹨﹞︀ن ﹝﹊︀ن  ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︫ 
.︡در ︨︀︻️ ١٨ ︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د در ﹨﹞︀ن ︑︀ر

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:
١ـ ︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 

٢- ︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
﹩﹚﹞ ﹤﹞︀﹡︀ب روز︐﹡٣- ا

٤- ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩               ﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۲
۴۲
۰

آ﹎ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ︫﹞︀ره ٢١٢/ع/٩٨  
︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩- ﹡﹢︋️ اول

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ 
︣ح ︗︡ول ذ﹏ و از   ︫﹤ ︣︡  ا﹡﹢اع ︑︣ا﹡︧﹀﹢ر ﹝︀︑﹢ر︋   ︠﹤ ︤ا﹡﹥ ا︨ــ﹑﹝﹩)  ﹡︧︊️︋  ( ا︨ــ﹠︀د︠ 
︵ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹉  ﹝︣﹙﹥ ای ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. داو︵﹙︊︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡ 
︋︣ای در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ٩٨/٠٣/۴ ︋﹥ ︨ــhttp://www.setadiran.ir ️︀  ﹝︣ا︗︺﹥ 
  ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ از ︀﹠︑ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀دی ︠﹢د را ﹝︴︀︋﹅ ︫ــ︣ح ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د﹠و ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ
︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︪ــ︣ح ︑︀ر ﹨︀ی ﹇﹫︡ ︫ــ︡ه در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭︀ت  ︋︀ر﹎︢اری 

. ︡﹠︀﹝﹡
﹞︀ره ︑﹙﹀﹟٣٢۴٠٠۵٧٠-٠۵۶ اداره ﹇︣ارداد﹨︀   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹥ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  در︮ 

       .︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑

رديف
شماره 

مناقصه
شرح

مبلغ تضمين ضمانت نامه 
شركت در فرايند ارجاع 
كار يا واريزنقدى(ريال)

تاريخ،روز و ساعت 
افتتاح پاكات الف 

و ب  و ج
محل افتتاح پاكات

212/ع/198
خريد انواع 

ترانسفور ماتور
180/000/000

 98/03/19

يك شنبه

ساعت 14

خراسان جنوبى،بيرجند، بلوار 
پيامبراعظم، سايت ادارى،شركت 

توزيع نيروى برق خراسان جنوبى، 
سالن جلسات

روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق خراسان جنوبى

/ع
۹۸
۰۲
۴۰
۸

/ع
۹۸
۰۲
۴۱
۹

 ︀︍︀︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︨ــ
١٣١ ﹝ــ︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 NAS412100E1033909 ﹩︨︀︫ 5129291 و ︫﹞︀ره
︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٨٣ ب ۴١  ا︣ان ٣۶ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 

︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ﹇︀﹞﹩ ﹝﹀﹆﹢د و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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