
 

دولت محرومیت زدایی را سرلوحه کار خود قرار دهد
 آستان  حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در جریان تشرف رئیس جمهور به حرم مطهر تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس جمهور:  

امام رضا)ع( اظهار کرد: دولت محرومیت زدایی و گره گشایی از مشکالت مردم را سرلوحه کار 
خود قرار دهد. تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 

 ............ صفحه 3در محل تاالر والیت حرم مطهر رضوی با تأکید بر اینکه...

وقف علمی 
به ُمبلغ نیاز دارد

 وارد رقابت انتخابات 
مجلس شوید

االهلی 
»برانکو« را قاپید؟

6 2 10
گفت و گوی قدس با دکتر وحید یاوری درخواست قالیباف از جوانان در میان تعلل سرخ ها نامه فسخ قرارداد پروفسور رسید

   :jامام علی
گنج هاى روزى 

در وسعت اخالق 
نهفته است. 
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وقاحت  انگلیسی

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر حسین قربانزاده

چرخه بازار خدمات حقوقی در کشــور بنا به دالیلی چرخه معیوبی است.یکی از 
دالیــل معیوب بودن این چرخه، بیمار بودن نظــام پذیرش و آموزش در عرصه 
مشاغل حقوقی بویژه وکالت اســت چرا که در دانشگاه ها و دوره های کارآموزی، 
مهارت ها و آموزش های الزم مطابق نیاز جامعه به داوطلبان ارائه نمی شود،ضمن 

آنکه معیار پذیرش نیز معیار ناعادالنه ای است چون تعیین...

طرحی برای استفاده ازفرصت های 
جدید شغلی در حوزه وکالت

کشت و صنعت مغان و ماشین سازی تبریز همچنان سرلیست اعتراض فعاالن حقوقی و اجتماعی به خصوصی سازی هستند 

خصولتی سازی با رسم شکل!

 سیاست  اظهارات و رفتار ضد ایرانی 
دولت انگلستان همچنان ادامه دارد، اما 
انگلیسی ها دست پیش را گرفته اند که 
پس نیفتند. در حالی که شامگاه شنبه 

ایران  خارجه  وزارت  به  انگلیس  سفیر 
منتشر  گزارش  مکر«  »راب  شد،  احضار 
شده در مورد احضار وی به وزارت امور 
مدعی  و  کرد  تکذیب  را  ایران  خارجه 

به  ایرانی  مقام های  با  او  دیدار  که  شد 
درخواست طرف انگلیسی بوده است.  وی 
وزارت  به  احضارش  به خبر  واکنش  در 
است:  نوشته  توییتر  در  خارجه،  امور 

جالب است، چنین چیزی نشنیده بودم. 
من دیروز خواستار یک مالقات فوری با 
وزارت خارجه شدم و این فرصت به من 

داده شد...

 ............ صفحه 4

دیدگاه کارشناسان درباره 
دالیل پخش ترانه های 
بی ارزش از صدا و سیما

شورای شعر 
و موسیقی را 

دور می زنند

 با افزایش حمالت مقاومت یمن
عربستان به میانجی های 
بین المللی رو آورده است 

سعودی 
دست به دامن 

کشورملکه

 مواضع خصمانه روباه پیر علیه کشورمان ادامه دارد 

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 12 ............ صفحه 8

گفت وگو با طیبه طبسی به بهانه سالروز رحلت شیخ بهایی

ماجرای مهاجرت 
علمای جبل عامل به ایران

موافقان و مخالفان یک طرح حقوقی از دالیل خود می گویند

تصویب طرح » پذیرش و آموزش 
وکالت«؛ آری یا خیر؟  ............ صفحه 5 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
﹝︣︡ــ️ ا﹝ــ﹑ک و ارا︲﹩ ︨ــ︣︠︦ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ︋ــ︣ه ︋︣داری 
 ︡︀﹝﹡ ︡ه ا﹇︡ام︤ا﹞ ﹅ــ︣︵ ︧ــ︐﹥ ار﹎︀﹡﹫﹉ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی از ︀︾︀ت︎  از ﹝﹠︀﹁︹︋ 
﹫︪ــ︐︣ و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ﹤ ــ︀︻︀ت اداری︋  ﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری در︨   ︋﹩﹎درج آ ︀دات از ︑︀ر﹠︪ــ﹫  ︎﹏﹢︑ و

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣ز ﹩﹡︀︪﹡
︨︣︠︦ - ﹝︣︡️ ا﹝﹑ک و ارا︲﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︨︣︠︦

 ︫﹞︀ره ︑﹞︀س  ٣۴۵٢٢۵٩١ دا︠﹙﹩ ١۴۴

/ع
۹۸
۰۳
۴۳
۸

فراخوان مناقصه دو مرحله اى 
بيمارستان 320 تختخوابى                  

شهيد هاشمى نژاد 
٣ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۳
۴۶
۰

 تختخوابى                  

((آگهى مزايده عمومى))
﹝﹣︨︧ــ﹥  ︻﹞︣ان و︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا﹝﹑ک و ﹝︧︐︽﹑ت 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹅︣︵ را از ﹏︋︪︣ح ︗︡ول ذ ﹤︪︣و﹞
آدرسشرايط فروشقيمت پايه مزايده (ريال)مساحت(مترمربع)كاربرىرديف

مشهد بلوار سجاد خيابان امين نبش نقدى1279/32177/000/000/000زمين مسكونى1
امين غربى 6 پالك ثبتى 14 قطعه 158

طبس اراضى رضوانشهر پالك ثبتى 743نقدى84/17590/000/000زمين تجارى2

طبس اراضى رضوانشهر پالك ثبتى 744نقدى84609/000/000زمين تجارى3

طبس اراضى رضوانشهر پالك ثبتى 747نقدى60405/000/000زمين تجارى4

طبس اراضى رضوانشهر پالك ثبتى 762نقدى84/10590/000/000زمين تجارى5

طبس اراضى رضوانشهر پالك ثبتى 788نقدى66495/000/000زمين تجارى6

طبس اراضى رضوانشهر پالك ثبتى 821نقدى60405/000/000زمين تجارى7

﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️ از ︑︀ر درج   ︎﹏﹢︑ ︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ و﹞︣﹁ ️﹁︀و در ︣︐︪﹫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︖︀د  ﹢﹜﹢ار︨  ﹫︀م ︑﹆︀︵︹︋  ﹢﹜﹢ار︠   ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋︪︡﹞ ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ﹥ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︨  آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١٠روز︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︣ ︀زر﹎︀﹡﹩ و︨  ﹢﹜﹢ار د︨︐︽﹫︉ ﹝﹢︨︧﹥  ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی ﹝︺︀و﹡️︋  ا︋︐︡ای︋ 
٠۵١٣٧۶٣٩٢٨٠ :︪︡﹞ ︣︐﹁︀س د﹝︑ ﹟﹀﹚︑

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۳۴
۴۰

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

ع ۹
۸۰
۳۴
۹۴

والیباال !
ملی پوشان کشورمان  

با شکست روسیه درصدر ماندند

 ............ صفحه 9
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روزنامـه صبـح ایـران

امیرعبداللهیان: هدف ترامپ برای مذاکره با ایران پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ است    مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه اروپایی ها از تحریم های ایران ضرر می کنند 
و آن ها نمی توانند به اندازه ایران در مقابل فشار ها خود را تنظیم کنند، گفت: اینکه رئیس جمهور آمریکا از آقای »آبه« برای انتقال پیام خود به ایران استفاده می کند، نشان دهنده این است که ایران را پای مذاکره 

بیاورد و هدف ترامپ نیز پیروزی در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکاست.

ایرانی   سیاست  اظهارات و رفتار ضد 
اما  دارد،  ادامه  همچنان  انگلستان  دولت 
انگلیسی ها دست پیش را گرفته اند که پس 
نیفتند. در حالی که شامگاه شنبه سفیر 
انگلیس به وزارت خارجه ایران احضار شد، 
»راب مکر« گزارش منتشر 
وی  احضار  مورد  در  شده 
به وزارت امور خارجه ایران 
را تکذیب کرد و مدعی شد 
که دیدار او با مقام های ایرانی 
به درخواست طرف انگلیسی 
بوده است.  وی در واکنش 
به خبر احضارش به وزارت 
امور خارجه، در توییتر نوشته 
چنین  است،  جالب  است: 
من  بودم.  نشنیده  چیزی 
دیروز خواستار یک مالقات فوری با وزارت 
خارجه شدم و این فرصت به من داده شد.
مکر افزود: احضاری در کار نبود. قطعاً، اگر 
رسماً احضار می شدم، به آن پاسخ می دادم، 

مثل هر سفیر دیگری.
این در حالی است که بر پایه گزارش وزارت 
خارجه کشــورمان مدیرکل اروپای وزارت 
امور خارجه شامگاه شــنبه در مالقات با 
راب مکر  سفیر انگلیس، بشدت به مواضع 

غیرقابل قبول و ضد ایرانی دولت انگلیس 
اعتراض و با اشــاره به اتهام مطروحه که 
بدون ارائه کمترین سند و مدرکی و تنها 
در چارچوب سیاســت دنباله روانه لندن 
از واشنگتن مطرح شده، افزود: در جریان 
جلسه )بســته( پنجشنبه گذشته شورای 
امنیت ســازمان ملل نیز هیچ کس به جز 
انگلیس با این اتهام واهی آمریکا همراهی 
نکرد؛ حتی بسیاری از رسانه های بین المللی 
شناخته شده نیز ادعای آمریکا و انگلیس را 
به استناد اظهارات مقامات شرکت مالک 
کشــتی و ملوانان آن رد کردند. مدیرکل 
اروپای وزارت امــور خارجه با تقبیح این 
اتهامات بی اســاس و اعالم اعتراض شدید 
جمهوری اســالمی ایران خواســتار ادای 
توضیــح طرف انگلیســی و تصحیح این 
موضع شــد و افزود: واکنش های مردمی 
علیه  انگلیس ناشی از این گونه رویکردهای 
حمایت گرانه این کشور از ادعاهای بی پایه 
و اســاس مقامات آمریکایی در مســائل 
مختلف از جمله موضوع فوق است و اتخاذ 
مواضع واقع گرایانه از سوی دولت انگلیس 
منطبق با واقعیات سیاست های جمهوری 
اســالمی ایران و ضرورت تجدید نظر در 

رویکرد این کشور را یادآوری می کنیم.

سفیر انگلیس نیز در این دیدار اظهار داشته 
است: مراتب را فوراً به لندن گزارش خواهد 

کرد.

  تکرار ادعاهای روباه پیر
با این حــال توبیاس الــوود، معاون وزیر 
دفــاع انگلیس دیــروز بار دیگــر ایران را 
به ایجاد بی ثباتــی در منطقه متهم کرد 
و گفــت:  لنــدن از »منافع« خــود دفاع 
می کند. الوود که با شبکه »اسکای نیوز« 
گفت وگو می کرد، گفت: فراموش نکنیم که 
ایران یک نفوذ نیابتی، یک نفوذ منفی در 
سوریه، در بحرین، در عراق و در حقیقت 
در کشورهای دیگر دارد. این، به تنش های 
بیشتر در خاورمیانه منجر شده است. من 
ناخرســندی ]ایران[ از ]وضعیت[ توافق 
هسته ای را درک می کنم، اما این مجوزی 
بــرای حمله به کشــتی ها در تنگه هرمز 
نیست.او در پاسخ به پرسشی در مورد اعزام 
تفنگداران انگلیسی به خلیج فارس، با بیان 

اینکه وزیر دفاع انگلیس هفته آینده در این 
مورد توضیح بیشتری می دهد، گفت: ما در 
خاورمیانه حضــور قابل توجهی داریم که 
هدف آن حراست از منافع ما در آنجاست... 
مــا در آنجا متحدانی هم داریم و با ایاالت 
متحده همکاری می کنیم تا اطمینان یابیم 
که این منطقه امن است و تنش ها در آنجا 

کاهش می یابد.
وی افــزود: فکر می کنم ایــران نباید به 
هیچ وجه تردیدی داشــته باشد که ما در 
حراســت از داشته های خود و منافع خود 

در این منطقه، مصمم هستیم.
همزمان سفیر ایران در لندن روز گذشته 
عنوان کرد که چند معترض با مســدود 
کــردن تنهــا در ورودی ســفارت ایران، 
مانــع از حضور دیپلمات هــای ایرانی در 
محل کارشــان شــدند. برگزاری چنین 
تجمع هایی تازگی نــدارد، همان طور که 
رفتار مسامحه آمیز پلیس انگلستان اجازه 

تکرار چنین تجمعاتی را می دهد.

مواضع خصمانه روباه پیر  علیه کشورمان ادامه دارد

وقاحت  انگلیسی

 سه دولت اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان تأمین کننده سالح رژیم آل سعودند، 
اما انگلیس گوی سبقت در گستاخی را از آن دوی دیگر ربوده و همراه دولت پلید 
آمریکا بمب های ممنوعه خوشه ای، فسفری و میکروبی را به آل سعود تحویل داده 
تا ملت یمن را به خاک و خون بکشد. به آقای ظریف پیشنهاد دارم از تریبون های 
رسمی بین المللی ابعاد جنایت دولت های آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان را برای 

افکار عمومی جهان روشن کنند. 09150004109
 به آقای رئیس جمهور عرض می کنم برجام نه معجزه قرن بود و نه فتح الفتوح؛ 
چرا که انقالب اســالمی، معجزه قرن است که با هدایت و رهبری مرجع و عارفی 
حکیم و روشــن ضمیر به دست ملتی متحد و لبریز از شور و شعور بر دفتر تاریخ 
معاصر رقم خورد و طرحی نو در عالم افکند، فتح الفتوح را هم امام راحلمان انجام 
دادند که پرچم اســالم خواهی و عزت و اقتدار و استقالل ملت ایران را برافراشتند. 

09150000009
 آن قدر گرونی و مشکالت داریم که اصالً مهم نیست رامبد جوان رفته!

 بقیه بچه هاشون  تو ایران به دنیا میاد، چی شده که بری کانادا؟ 09150006051
 دولت قیمت شیر خام را افزایش داد، اکثر شرکت های لبنی به بهانه گرانی شیر 
قیمت مواد لبنی را افزایش دادند ، اما ظاهراً این شده بهانه برای بقیه شرکت ها که 
آن ها هم اجناس خودشان را گران کنند، چون در هر مغازه ای که میری یک چیزی 
بخری، میگه بخر که قراره گرون بشــه ، یعنی واقعاً باعث و بانی و مســبب گرانی 
اجناس در وهله اول خود دولت است، به عنوان مثال با یک آزاد گذاشتن صادرات، 
مثاًل صادرات پیاز و ســیب زمینی و گوجه فرنگی و خرما چقدر سختی و مشکالت 
برای مردم درســت کرد که یک پیاز ناقابل قیمتش تا کیلویی 20 هزار تومان هم 

رسید. 09150008093
 پرچمی که امام عزیزمان برافراشتند لحظه ای بر زمین نخواهد ماند و خط امام 
توفنده و پرتوان به پیش خواهد رفت؛ چرا که این پرچم امروز توســط جانشــین 
برحقش امام خامنه ای در اهتزاز است و پیروان والیت آنچنان مشتاق نام ایشان را بر 
زبان می آورند که گویا سال ها در محضرش کسب فیض نموده اند و انقالب اسالمی 
ایران در جهان معاصر به اسطوره و الگوی مقاومت در برابر استکبار شناخته می شود. 

09150000609
 وزیر خارجه دولت خبیث انگلیس بداند که مکر و حیله و خباثت دولت انگلیس 
برای ملت ایران روشن است، محال است که فتنه و آشوبی باشد و دست شوم روباه 
پیر در آن نباشــد، ســاخت فرقه های انحرافی که هر روز در آسیا مانند علف هرز 
از گوشــه و کنار کشورها سر در می آورند، کار همین دولت خبیث انگلیس است. 

09150000609
 آقــای رئیس جمهور در معرفی وزیر جدید آمــوزش و پرورش فردی را معرفی 
نماییــد که عالوه بر تعهد و تخصص بتواند در کوتاه مدت بقایای ســند خفت بار 
20۳0 را ریشه کن کند و جهت اجرا شدن سند تحول برنامه ای دقیق داشته باشد، 
تقی زاده های نفوذی که ســعی در اجرای سند ذلت بار 20۳0 دارنددر کوتاه ترین 
زمان شناسایی و با آنان برخورد قانونی شود، جهت ارتقای وضع معیشتی معلمان 

دارای طرح و برنامه باشد. 09150000207

 رفع تکلیف مجلس
 به جای آرایش جنگی

در تقابــل ایران و آمریکا کــه تقابلی نه صرفاً 
سیاســی که تقابل دو پارادایم و یک مواجهه 
تمدنی است، کنگره آمریکا نقش بسیار مهمی 
دارد که متأسفانه از ســوی سیاستمداران و 
اندیشمندان ایرانی همواره مغفول بوده است 
و کمتر بــه این نهاد مؤثر ایاالت متحده توجه 
شــده و نگاه ها همواره متوجه دولت آمریکا و 

کاخ سفید بوده است.
دشــمنی و تقابل کنگره آمریکا با ملت ایران 
سابقه طوالنی دارد و مختص دوره اخیر نیست، 
از جمله مهم ترین قانون هایی که کنگره آمریکا 
علیه ایران داشته است، می توان به قانون داماتو 
که در اوت 1996 وکاتسا که در دوره اخیر در 

ژوئن 2017 تصویب شد، اشاره نمود.
کنگــره آمریکا نــه تنها نقش مســتقل و 
مســتقیمی در دشــمنی و ضدیت با مردم 
ایران در ادوار مختلف داشــته اســت، بلکه 
در دشمنی با ایران برخی مواقع حتی گوی 
سبقت را از دولت ایاالت متحده و کاخ سفید 
ربوده اســت. به عنوان مثــال پس از برجام 
این کنگره بــود که دور جدیــد تحریم ها 
علیه ایران را آغاز نمــود؛ کنگره آمریکا در 
نوامبر 2016 به صورت اجمــاع آرا با ۴19 
رأی موافق و یــک رأی مخالف در مجلس 
نمایندگان آمریــکا و 99 رأی موافق از 99 
فرد حاضر در ســنای آمریکا، قانون تحریم 

ایران را تمدید کرد.
تنها در سه ســال اخیر 286 طرح در کنگره 
آمریکا مطرح  شــده اســت که مستقیم و یا 
غیرمستقیم در ضدیت و دشمنی با مردم ایران 
بوده است. با وجود این دشمنی ها و تالش های 
برنامه ریزی شــده و مطالعــات دقیق کنگره 
آمریکا علیه مردم ایران، متأسفانه در دوره های 
مختلف بخصوص در دوره دهم مجلس شورای 
اسالمی اقدامات درخوری نداشته است؛ نه  تنها 
اقدامات متقابل مجلس شــورای اسالمی در 
برابر این دشمنی از لحاظ کمی قابل مقایسه 
نیست، بلکه از لحاظ کیفی هم به هیچ وجه با 
اقدامات و مصوبات دقیق و هوشمندانه کنگره 

شباهتی ندارد.
این درحالی اســت که متأســفانه دســتگاه 
دیپلماسی کشــور و نهادهای مرتبط با دولت 
بخصــوص وزارت خارجــه، در ایــن تقابل 
دیپلماتیک پا پس کشــیده اند و نه تنها هیچ 
اقدام مشابهی انجام نداده اند، بلکه حتی عزم 
اقدامات جدی در این جنگ دیپلماتیک ندارند 
و امید می رفت مجلس که قرار بوده خانه ملت 
باشد، از حقوق ازدست رفته ملت دفاع کند و 

اقدامات مضاعفی در این عرصه داشته باشد.
تنها اتفاق مثبتی که پس از این مطالبه صریح 
و مستقیم رهبر معظم انقالب، در مجلس رخ 
داد، پاسخ و اقدام متقابل مجلس در تروریست 
دانستن سپاه پاسداران انقالب اسالمی از سوی 

آمریکا بود.
پس از اقدامات مســتمر، برنامه ریزی شــده و 
بی ســابقه ضد ایرانی از سوی دولت و کنگره 
آمریــکا در چند ماه اخیر و پــس از مطالبه 
صریح رهبری از مجلس، به جز این تک مصوبه 
ضد آمریکایی که آن  هم اقدامی منفعالنه در 
برابر اقدام دولت آمریکا در تروریست خواندن 
سپاه بود، شاهد هیچ اقدام جدی و اثرگذاری 

نبوده ایم.
بامطالعه برخی طرح های ضدآمریکایی که در 
کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال بررسی 
است و گزارش کمیسیون امنیت ملی درباره 
عملکرد حقوق بشری آمریکا در سال 97 که 
در 20 خــرداد 98 در صحــن مجلس قرائت 
شد، مشخص می گردد، همچنان مجلس عزم 
جدی ای در اســتفاده از ظرفیت های قانونی 
و نظارتــی خود در حفــظ و صیانت ازحقوق 
ملت مظلوم ایران در برابــر زیاده خواهی ها و 

تهدیدهای دولت و کنگره آمریکا ندارد.
 در برابــر 226 طرح ضد ایرانــی موجود در 
کنگره آمریــکا در حال حاضر به گفته رئیس 
کمیسیون امنیت ملی مجلس فقط حدود 18 
طرح ضدآمریکایی در این کمیسیون در حال 
بررســی است که بخش مهمی از این طرح ها 
صرفاً به الزام دولت به گزارش و افشای اقدامات 
آمریکا محدودشده است که تقریباً هیچ ثمره 
و اثــر جدی ای ندارد و منافع آمریکا را تهدید 

نمی کند.
همچنین در گزارش کمیســیون امنیت ملی 
مجلس درباره عملکرد حقوق بشری آمریکا در 
ســال 97، نیز در نهایت یکسری گزارش های 
بدیهی و تکراری بیان شده است که غیر از برد 
رسانه ای بســیار محدود هیچ کارکرد ویژه ای 

ندارد.
این در حالی اســت کــه گزارش های کنگره 
آمریکا از ایران صرفاً یک گزارش سیاســی و 
رســانه ای نیست، بلکه گزارشــی است برای 
بعــدی، برخالف  برنامه ریزی شــده  اقدامات 
چنیــن گزارش هایی که در مجلس شــورای 

اسالمی قرائت می گردد.
در مجموع به نظر می رسد مجلس عزم جدی 
در این حوزه بسیار راهبردی ندارد و برخالف 
آرایش جنگی کنگره آمریکا مجلس شــورای 
اســالمی نه تنها آرایش جنگی نگرفته است، 
بلکــه صرفاً به اقداماتی بســیار محدود و بی 
هزینه و اثر در برابر جنگ تمام عیار اقتصادی و 

روانی آمریکا بسنده کرده است.
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بــــــــرش

آخرین اقدامات کاهش تعهدات برجامی اعالم می شودتالش امیدی ها برای پوشیدن قبای ریاست
 سیاست  روز گذشته نمایندگان مجلس 
در ادامه فعالیت جدیدشان در سال چهارم، 
اعضای هیئت رئیسه برخی کمیسیون های 
تخصصی را انتخاب کردند اما با عقب افتادن 
انتخابات در کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی به نظر می رسد رشته انتخاب رئیس 
در این کمیسیون سردراز دارد.از هفته گذشته 
اخباری مبنی بر معامله فراکسیون های امید و 
مستقلین )نزدیک به الریجانی( درباره انتخاب 
رئیس کمیسیون امنیت ملی مطرح شده بود، 
جایی که اسم فالحت پیشه در میان است، اما 
رئیس فعلی کمیسیون در واکنش به ادعای 
ذوالنور گفته بود کسی که اهل قسم خوردن 
به قرآن است، ذوالنور است. پیشتر نماینده قم 
گفته بود که اعضای لیست امید در دور قبلی 
قسم خورده اند که ریاست کمیسیون هر سال 
به یک نفر برسد و امسال نوبت کواکبیان دیگر 

چهره اصالح طلب است.
اما انتخابات کمیسیون امنیت ملی که چند 
هفته ای است محل بحث است، قرار بود دیروز 

سرنوشتش مشــخص شود. ساعتی پیش از 
برگزاری انتخابات مصطفی کواکبیان به سود 
فالحت پیشه از انتخابات کمیسیون انصراف 
داد، او در حاشیه جلسه علنی گفت: گفتند نیا 
من هم انصراف دادم.با این حال عصر دیروز 
محمدابراهیــم رضایی، عضو هیئت رئیســه 
فعلی کمیسیون از تعویق برگزاری انتخابات 
هیئت رئیسه این کمیسیون خبر داد و گفت: 
به دلیل حضور نداشتن اقلیت، جلسه برگزار 
نشد. انتخابات اعضای هیئت رئیسه کمیسیون 
سه شــنبه هفته جاری و یا در جلسه هفته 

آینده مشخص می شود.
به گزارش خبرآنالین نزدیک به اصالح طلبان 
با وجود آنکه تقریباً تکلیف رقبا مشخص شده 
بود، اما این جلسه با اعتراض امیدی ها برگزار 
نشــد. ماجرا از این قرار بــود که والیی های 
کمیســیون امنیت  با مســتقلین جلسه ای 
داشــتند اما چون این جلسه به درازا کشیده 
شد امیدی ها در اعتراض به این موضوع جلسه 

کمیسیون امنیت را ترک کردند.

 ســازمان انرژی اتمی ایران احتماالً 
امروز بخش دیگری از اقدامات خود 
در جهت کاهش تعهــدات و محدودیت های 
پذیرفته شده از سوی ایران در برجام را اعالم 
خواهد کــرد. بدین منظور قرار اســت امروز 
گروهی از خبرنگاران و مدیران رسانه های کشور 
در قالب بازدید از تأسیســات آب ســنگین و 
رآکتور تحقیقاتی اراک به این مرکز سفر کنند.

۳1 اردیبهشــت مــاه   در اقدامــی مشــابه 
نمایندگانی از رسانه های کشور از تأسیسات 
غنی سازی نطنز بازدید کردند  و  سخنگوی 
سازمان انرژی اتمی کشورمان هم در نشست 
خبری در ســایت نطنز  از چهار برابر شدن 
سرعت غنی سازی در تأسیسات نطنز خبر 
داد؛ اقدامی که توانایی عبور ایران از ســقف 
۳00 کیلویــی ذخیره اورانیوم با غنای ۳/67 
درصد را تا پایان مهلت 60 روزه به کشورهای 
اروپایی خبر  می دهد. قرار اســت کمالوندی 
امروز نیز در تأسیسات هسته ای اراک نشست 
برگزار کند. گمانه زنی ها حاکی است  خبری 

که سازمان انرژی اتمی اقدامات مشابهی را در 
زمینه افزایش تولید آب سنگین و بازطراحی 
رآکتور آب سنگین اراک در دستور کار داشته 

و کلید زده است.
 احتمــاالً با اقداماتی که امروز از آن رونمایی 
خواهد شــد در پایان 60 روزتهدیدات ایران 
محقق خواهد شد. اما به نظر می رسد اتفاق 
مهم تر در مورد رآکتور اراک رخ می دهد. کار 
طراحی تفصیلی رآکتور جدید پس از تأیید 
کامل طراحی مفهومی و اولیه آن از دو سال 
پیش آغاز شده و قرار بر این بود که در مدت 
۴8 ماه به اتمام برســد. بهروز کمالوندی به 
خبرنگار قدس گفته بود متناسب با پیشرفت 
طراحی تفصیلی  مراحل اجرایی آن نیز انجام 
خواهد شــد.اکنون باید دیــد در این زمینه 
چه اتفاقاتی رخ داده و امروز ســازمان انرژی 
اتمی از چــه اقدامات فنی جدیدی در مورد 
این رآکتور و تأسیسات آب سنگین خنداب 
و آمادگــی های الزم برای اجــرای گام دوم 

اقدامات ایران پرده برداری خواهد کرد.

 سیاست  در حالی که مقامات ژاپنی اعالم کردند مدارک 
را قبول  به نفتکش ها  ایران  بر حمله  و شواهد آمریکا مبنی 
ندارند و معتقدند این مدارک کافی نیست و نباید بر اساس 
آن ایران را متهم کرد، نیروهای تروریستی سنتکام در اظهار 
نظری جدید مدعی تالش نافرجام ایران برای هدف قرار دادن 
یک پهپاد آمریکایی در نزدیکی یکی از این نفتکش های آسیب 

دیده شده      اند.

  ادعای جدید آمریکایی ها
به گزارش »رایان براون« خبرنگار حوزه امنیت ملی در شــبکه 
»سی ان ان«، تروریست های فرماندهی کل نیروهای ارتش آمریکا 
در منطقه غرب آسیا، شرق آفریقا و آسیای مرکزی )سنتکام( 

علیه ایران اتهام زنی دوباره ای انجام داده است.
بر پایه این گزارش، سنتکام مدعی شده که »یک موشک زمین 
به هوای ایرانی اصالح شده مدل اس ای- 7، ساعت 6:۴۵ صبح 
1۳ ژوئــن )2۳ خرداد( بر فراز خلیج عمان )دریای عمان( یک 
پهپاد ام کیو – 9 آمریکایی را هدف قرار داده تا در روند نظارت 
آن بر حمله )ادعایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی( به نفتکش 
کوکوکا کوریجس )Kokuka Courageous( اختالل ایجاد 

کند«.
به گزارش فــارس مقام های ایران تا ایــن لحظه اظهارنظری 

درباره ادعای تازه تروریست های سنتکام نکرده اند، اما پیش از 
این بارها در رد مواضع و اتهام زنی های بی ســند آمریکایی ها از 
شخص رئیس جمهور این کشور گرفته تا وزرای خارجه و دفاع 
دولت او درباره دست داشتن ایران در حمالت به این دو نفتکش 

موضع گیری کرده اند. 
پیــش از این نیــروی دریایی ارتش ایاالت متحــده ویدئویی 
منتشر کرده بود که به ادعای آمریکایی ها نشان می دهد یکی از 
قایق های گشت زنی ایران، مشغول جدا  کردن یک مین از بدنه 
یکی از کشتی های مورد حمله قرار گرفته در دریای عمان  است. 

با این حال کیودو نیوز روز دوشنبه به نقل از مقامات مطلع دولتی 
اعالم کرد دولت ژاپن از آمریکا خواسته است تحقیقات بیشتری 
در ایــن زمینه انجام دهد؛ زیرا ویدئویی که آن ها مستمســک 
ادعاهای خود قرار داده اند، اصالً واضح و کافی نیســت و هیچ 
چیز را ثابت نمی کند.یک منبع دولتی ژاپن به کیودو گفته است 
که دولت این کشور هنوز از مدارک آمریکا قانع نشده و معتقد 
اســت این مدارک چیزی بیش از حدس و گمان نیســت. این 
 منبع مطلع به کیودو گفته است در همین راستا »کونو تارو «

 وزیــر خارجه ژاپن روز جمعه در تماس تلفنی با مایک پمپئو  
همتای آمریکایی خود از وی خواسته است مدارک بیشتری ارائه 
کند؛ چون مدارک وی کافی نیســت. از سوی دیگر یک منبع 
نزدیک به نخســت وزیر ژاپن هم به این خبرگزاری گفته است 

ایــن مدارک چیزی را در مورد حمله ایران به نفتکش ها اثبات 
نمی کند. وی افزود: حتی اگر این ایاالت متحده است که ادعا 

می کند، نمی توانیم بگوییم که ما این را باور داریم.
شینزو آبه گفته است حتی اگر آمریکا هم چنین ادعایی داشته 
باشد، ما نمی توانیم آن را بپذیریم. یک منبع وزارت خارجه ژاپن 
هم گفته اســت اگر پیچیدگی این حمله را دلیلی بر انجام آن 
توسط ایران بدانیم این نتیجه گیری برای آمریکا و اسرائیل هم 
صادق است. مدیران شرکت ژاپنی اداره کننده یکی از کشتی ها 
هم که خود دخیل در این داســتان هستند، روز جمعه در یک 

کنفرانس خبری ادعاهای آمریکا را رد کردند.
از سوی دیگر رسانه های فارسی زبان خارج از کشور مدعی شده 
بودند که ایران خدمه این دو نفتکش را به زور سوار کشتی های 
نجات ایرانی کرده اند، اما اپراتور کشتی نروژی در بیانیه ای اعالم 
کرد همه 2۳ خدمه نفتکش، ایران را از فرودگاه بندرعباس ترک 
کردند و در فرودگاه بین المللی دبی فرود آمدند و مقامات ایرانی 

بخوبی از آن ها پذیرایی کردند.

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

انعکاس

بهترین روایت فتنه/ امیرحسین ثابتی، فعال رسانه ای اصولگرا 
نوشت: بهترین روایت فتنه همین است که فرض کنید موسوی 
سال 88 رئیس جمهور می شد وحامیان و اعضای ستادش یعنی 
ربیعی، جهانگیری، زنگنــه، آخوندی، نوبخت، ابتکار و... اعضای 
کابینه اش می شدند! فکر می کنید چه اتفاقی می افتاد؟ به جای 
سال 98، ســال 88 در رآکتورهسته ای بتن می ریختیم و دالر 

می شد 1۳ هزار تومان!

مگر 100 سال پیش است؟  سید حسین نقوی حسینی، نماینده 
مجلس نوشت: مگر 100ســال پیش است که حوادث را بتوان 
به شــکل وارونه جلوه داد و کشــورها بی خبر باشــند؟ روزانه 
ماهواره های جاسوسی در آسمان خلیج فارس پرواز می کنند و 
تصاویر دقیقی می گیرند و روشــن است که حمله به نفتکش ها 
به چه طریقی بوده. بهتر اســت آمریکا و وابستگان منطقه ای او 

متوسل به این اراجیف نشوند.

همسویی جهان با ایران/ رضا نصری، کارشناس حامی دولت 
مدعی شد: با وجود حجم بی سابقه تبلیغات منفی، امروز موضع 
اکثر دولت ها، رسانه  ها، سازمان های بین المللی، احزاب، بازیگران 
کالن اقتصادی، افکار عمومی و حتی دست کم نیمی از بازیگران 
صحنه سیاسی واشنگتن به نفع یا همسو با ایران است. این یعنی 

دستگاه دیپلماسی به مؤثرترین شکل به وظایفش عمل کرده .

4 روش فروش نفت/ ســیاوش فالح پور، کارشــناس مسائل 
منطقه نوشــت: فروش نفت در بورس های خارج از سیطره دالر 
آمریکا، تحویل نفت ایران به شخصیت های حقوقی یا شرکت های 
خصوصی از طریق بورس تهران، انتقال نفت ایران به کشورهای 
دیگر و فروش به نام این کشورها، استفاده از کشتی های ناشناس، 

چهار روش فروش نفت در شرایط فعلی است.

آی دزد آی دزد!
سید محمد حسینی، وزیر پیشین ارشاد نوشت: متهم کردن ایران 
در انفجار نفتکش ها بر اساس یک فیلم ویدئویی که چیزی را اثبات 
نمی کند و با اظهارات مقامات ژاپن مغایر است و بعضاً اروپایی ها هم 
قانع نشدند؛ ماجرای همان دزدی را تداعی می کند که برای رد گم 
کنی بلندتر از همه فریاد می زد: آی دزد آی دزد! مردم بگیریدش!

سیاست خارجی

  با وجود اتهام زنی  های عجیب آمریکایی ها درباره حمله به نفتکش ها

 ژاپن: شواهد آمریکا را قبول نداریم

خبرخبر
همزمان با بازدید خبرنگاران و مدیران رسانه های کشوررئیس کمیسیون امنیت ملی  و سیاست خارجی بازهم انتخاب نشد

  خبرگزاری کره شمالی اعمال فشار همزمان با پیشنهاد مذاکره را »فریبکارانه« 
خوانده و اشــاره کرده است که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز پیشنهاد 
واشنگتن برای گفت وگو را غیرواقعی توصیف کرده است. خبرگزاری »یونهاپ« 
کره جنوبی با اشــاره به موضع گیری خبرگزاری کره شــمالی علیه تحریم های 
ضدایرانی آمریکا، آن را نشانگر ناخرسندی پیونگ یانگ از بن بست پیش آمده در 

مذاکرات با واشنگتن ارزیابی کرده است.

  به گفته والدیمیر پوتین، نتایج به دست آمده در مبارزه با تروریسم در سوریه 
موفقیت مشترک روسیه، ترکیه و ایران است. پوتین گفت: روابط انسان دوستانه 
از دوران بسیار قدیم نسبتاً زیاد بوده و عالقه متقابل به دنیای روسیه از یک سو و 
فرهنگ فارسی از سوی دیگر همواره بخش مهمی از گفت وگوهای ما بوده است.

 آیت اهلل محســنی اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری با اشــاره به ســخن 
انتخاباتی محمدجواد ظریف در سال 9۴ گفت: خطرناک ترین چیزی که می تواند 
یک نظام را نابود کند،  حالتی است که نخبگانش برای دستیابی به قدرت،  حاضر 

باشند منافع ملّی را زیر پا لِه کنند.

 ولیعهد ســعودی در مصاحبه ای با روزنامه الشرق االوسط، ایران را به »ارتکاب 
حمالت تروریستی« متهم کرد و با بیان اینکه »عربستان دنبال جنگ در منطقه 
نیست«، گفت »در برخورد با هر تهدیدی علیه منافع حیاتی مان تردید نمی کنیم«.

  »صالح العاروری« نایب رئیس دفتر سیاســی حماس، »حســام بدران« عضو 
دفتر سیاســی این جنبش، »اسامه حمدان« مســئول روابط خارجی حماس و 
»احمد عبدالهــادی« نماینده حماس در لبنان با »ســید محمود علوی« وزیر 
اطالعات ایران دیدار کردند. بر اســاس گزارش وب سایت حماس، در این دیدار 
راه های مقابله با تهدیدات آمریکایی-صهیونیســتی در منطقه بویژه در رابطه با 

مسئله فلسطین بررسی شد.

  نماینده مردم نجف آباد در مجلس با بیان اینکه برخی اخبار از انتقاد شــدید 
روحانی به زنگنه در جلسه هیئت دولت به دلیل ضعف عملکرد وزیر نفت حکایت 
دارد گفت: جایگزین زنگنه، فردی متحول گرا و موفق در کابینه دولت است که 

بزودی معرفی می شود.

دولت
FATF مصوبه مجمع درباره لوایح

 دولت به 11پرسش
 پاسخ رسمی بدهد

سیاست داخلی
درخواست قالیباف از جوانان انقالبی

 وارد رقابت انتخابات 
مجلس شوید

سیاست خارجی
رئیس مجلس:

حمله به نفتکش ها مکمل 
تحریم های اقتصادی است

احزاب و تشکل ها
عضو مجمع نمایندگان ادوار:

ادعای اختیار نداشتن توهین 
به شعور مردم است

سیاست: دومین جلسه کمیسیون مشترک 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام با موضوع 
بررسی پیوستن ایران به CFT کنوانسیون 
پالرمو تشکیل شد. در این جلسه ضمن دعوت 
از برخی نهادها برای طرح نظرات کارشناسی 
خود، مقرر شــد، پرســش های یازده گانه به 
اطالع رئیس جمهور برســد و پاسخ رسمی 
دولت به آن ها داده شــود تا در کمیســیون 

مشترک و صحن قرائت شود. 

سیاســت: فراخوان آمادگی و حضور برای 
رقابت در انتخابات پیش روی مجلس شورای 
اسالمی از ســوی محمدباقر قالیباف اعالم 
شد. محمدباقر قالیباف در پیامی ویدئویی با 
تأکید بر اهمیت جوان گرایی در تغییر شرایط 
سیاسی و مناسبات قدرت در کشور از جوانان 
انقالبی خواســت تا در انتخابات پیش روی 
مجلس به میدان بیایند و خود را در معرض 

رقابت قرار دهند.

سیاست: علی الریجانی حمله به نفتکش ها 
در دریای عمان را اقدامی مشــکوک دانست 
و گفت: ایــن اتهامات مکمــِل تحریم های 
اقتصادی اســت، به جهت اینکه از تحریم ها 
نتیجه به دست نیاوردند، بخصوص با توجه 
به سوابق تاریخی آمریکا در جنگ جهانی که 
کشتی های خود در نزدیک سرزمین ژاپن را 
مورد هدف قرار دادند تــا توجیه الزم برای 

خصومت را فراهم کنند.

سیاست: محمد محمدرضایی، نماینده دور 
ششــم مجلس در پاســخ به ادعای روحانی 
درباره کم بودن اختیارات ریاست جمهوری 
اذعــان کرد: این نوع توجیــه را من توهین 
به شــعور رأی دهندگان مــی دانم. گویی 
ملت یکشــبه او را آورده و به کرسی ریاست 
جمهوری نشــانده اند؛ نه قانون اساســی را 
خوانــده و نه اطالعی از اختیارات ریاســت 

جمهوری داشته است.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
دوشنبه 27 خرداد  1398 13 شوال  1440 17 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8990 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 تجهیز مزارع سازمان موقوفات ملک به سامانه آبیاری تحت فشار   آستان: مدیرعامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از تجهیز مزارع ذرت علوفه ای این سازمان به سامانه آبیاری تحت فشار 
خبر داد. حمید رضا قاسمی از آماده سازی مناسب اراضی و کشت به موقع به عنوان بخشی از فعالیت های انجام شده برای افزایش راندمان تولید در سال جاری اشاره کرد و گفت: همچنین اقداماتی مانند استفاده از 

کودهای ریز مغذی و انجام سم پاشی های به موقع در دستور کار قرار دارد.  وی ادامه داد: سال گذشته 6026 تن ذرت علوفه ای از مزارع این سازمان برداشت شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام تولیت آستان قدس: 

 معاونت تبلیغات اسالمی باید پرچمدار خدمتگزاری 
در حرم مطهر رضوی باشد

آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی گفت: معاونت تبلیغات اسالمی 
رســالتی خطیر و وظیفه سنگینی بر 
دوش دارد و باید پرچمدار خدمتگزاری 
در آســتان قدس رضوی باشــد. صبح 
دیروز مراســم تکریــم و معارفه معاون 
تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی با 

حضور مصطفی خاکسار قهرودی، قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد 
و حجت االسالم والمسلمین حسین شریعتی نژاد، معاون جدید تبلیغات اسالمی 

رسماً کار خود را آغاز کرد.
 در این مراســم قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی اظهــار کرد: همه حوزه های 
آستان قدس رضوی بخصوص معاونت تبلیغات اسالمی، وظیفه ای سنگین و رسالتی 
خطیر بر دوش دارند و باید با تمام همت و قدرت در تبلیغ، تبیین، توسعه و نشر معارف 
دینی گام  بردارند. مصطفی خاکســار قهرودی تأکید کرد: معاونت تبلیغات اسالمی 

آستان قدس رضوی باید برای زائران و مجاوران الگو باشد.

 کارگزاران این آستان باید متخلق به اخالق اسالمی و سیره رضوی باشند 
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر اینکه برای تأثیرگذاری بر زائران و 
مجاوران در فرصت مغتنم زیارت باید کاری جدی و مبنایی انجام شود، افزود: زائر در 
دو ساعت حضور در حرم مطهر رضوی باید از این مکان مقدس تأثیر معنوی بپذیرد، 
ما به عنوان متولیان و کارگزاران این آســتان نورانی باید متخلق به اخالق اسالمی و 

سیره رضوی باشیم.
وی با بیان اینکه امروز معاونت تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی باید پرچمدار 
خدمتگزاری در آستان قدس رضوی باشد، گفت: یأس و نا امیدی در دستگاه آستان 
قدس رضوی هیچ جایگاهی ندارد، چرا که به فرمایش رهبر معظم انقالب پیام زندگی 

پرماجرای امام علی بن موسی الرضا)ع(، مبارزه  دائمی و خستگی ناپذیر است.
خاکسار قهرودی خطاب به حجت االسالم والمسلمین حسین شریعتی نژاد گفت: برای 
توجه به خانواده های کارکنان معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی برنامه ریزی 
داشــته باشید، چرا که مسئولیت کارکنان این معاونت بسیار سنگین است و فضای 

خانواده تأثیر بسزایی بر عملکرد نیروی انسانی دارد.
وی با اشــاره به اینکه آستان قدس رضوی باید در عرصه های مختلف نظیر هزینه، 
نیروی انســانی، عمران، مهندسی و... الگو باشد، تصریح کرد: رهبر معظم انقالب در 
دیدار با خدام و کارکنان آســتان قدس رضوی بر مغتنم شمردن فرصت خدمت در 
حرم مطهر رضوی تأکید کردند و فرمودند: »دستگاه امام رضا)ع( باید به عنوان الگو 
برای مردم باشــد و آن کسانی که این لباس مقدس بر تنشان است در محل کسب، 

سکونت و زندگی شان و هر کجا که حضور دارند باید مردم از آن ها چیزی بیاموزند«.

  والیت، محور فعالیت های معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی
معاون جدید تبلیغات اسالمی آســتان قدس رضوی در ادامه این مراسم با اشاره به 
اینکه همه مجموعه های آستان قدس رضوی باید به سهم خود دغدغه فرهنگی داشته 
باشند، گفت: معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی در عرصه فرهنگی و تبلیغی 
کاری مهم دارد و باید یکایک خدمتگزاران آستان قدس رضوی برای بازدهی بیشتر به 

این معاونت کمک کنند تا ثمره کار فرهنگی در این آستان نمایان شود.
حجت االسالم والمسلمین حسین شریعتی نژاد تأکید کرد: کار فرهنگی در حرم مطهر 
رضوی با سایر مراکز و نهادها متفاوت است و ما در این آستان موظف به رعایت شأن 
ولی خدا هستیم و باید فعالیت هایمان بر مدار والیت قرار داشته باشد. حجت االسالم 
والمسلمین عزیزی، سرپرست سابق معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی نیز 
در این مراسم گفت: امروز بزرگ ترین پایگاه فرهنگی جهان اسالم در اختیار ماست، 
از همین رو باید مسیر رضایت حضرت رضا)ع( را مدنظر قرار دهیم و در این مسیر با 
کمک این امام همام گام برداریم. در این مراسم از خدمات حجت االسالم والمسلمین 
عزیزی قدردانی و حجت االسالم والمســلمین حسین شریعتی نژاد به عنوان معاون 

تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی معارفه شد.

 آستان  حجت االسالم والمسلمین احمد 
به  رئیس جمهور  تشرف  در جریان  مروی 
حرم مطهر امام رضا)ع( اظهار کرد: دولت 
محرومیت زدایی و گره گشایی از مشکالت 

مردم را سرلوحه کار خود قرار دهد.
تولیت آســتان قدس رضوی در دیدار با 
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
در محل تــاالر والیت حرم مطهر رضوی 
با تأکید بــر اینکه به دنبال اســتفاده از 
امکانات آســتان قدس رضوی در راستای 
این  افزود:  سیاست های دولت هســتیم، 
آســتان مقدس در مســیر سیاست های 
دولــت و در کنار دســتگاه های دولتی و 
عمومی بــرای خدمت به مــردم حرکت 
خواهــد کرد. در جریان ســیل امســال، 
آســتان قــدس رضــوی بــا هماهنگی 
بخش های مختلف دولتــی و غیردولتی، 
امکانات خود را در مسیر اشتغال زایی برای 

سیل زدگان به کار گرفت.
وی خاطرنشان کرد: آستان قدس رضوی 
خود را جــدا از دولت و نظــام جمهوری 
اسالمی نمی داند و با شفافیت و هماهنگی 
در راســتای سیاســت های آن ها فعالیت 
می کند. بر اســاس حکم صادره از ســوی 
رهبر معظــم انقالب، همــکاری کامل با 
مجموعه های مختلف دولتی در دستور کار 

آستان قدس رضوی قرار دارد.

 مطالبات آستان قدس از دولت 
در رفع مشکالت کشور هزینه می شود 

گفت:  مروی  والمســلمین  حجت االسالم 
آســتان قدس رضوی مطالبات چند هزار 
میلیارد ریالی از دولــت دارد، اما اقدامات 
گذشــته در این زمینه به نتیجه نرسیده 
اســت و امیدواریم بتوانیم از ظرفیت های 
قانونی بودجه ۹۸ برای تسویه این حساب ها 

بهره بگیریم.
تولیت آســتان قدس رضوی افزود: به هر 
میزان مطالبات آســتان قــدس رضوی از 
دولت نقد شــود، منابع حاصل در راستای 
سیاســت های دولــت و کمک بــه رفع 

مشکالت کشور هزینه خواهد شد.
وی با بیان اینکه امیدواریم با مســاعدت 

دولت، سرخس تبدیل به منطقه آزاد شود 
تا مردم آن منطقه هم از منافع آن بهره مند 
شــوند، اظهار کرد: حاضریــم تا جایی که 
امکان داشته باشد از حقوق خودمان برای 

کمک به مردم بگذریم.
تولیت آســتان قدس رضــوی در بخش 
دیگری از سخنان خود تصریح کرد: وزارت 
راه و شهرسازی طرح جامعی برای اطراف 
حرم مطهر و بافت فرسوده مشهد مقدس 
داشت، اما با وجود انجام توافقاتی با آستان 
قدس، اجرایی نشــده است که امیدواریم 

با دستور جنابعالی اجرای آن آغاز شود.
حجت االســالم والمسلمین مروی گفت: 
ســاخت و ســازهای اطراف حرم مطهر 
با این مجموعــه نورانی همخوانی ندارد 
و بایــد برای این منظور سیاســت های 

ویژه ای اعمال شود.

 آمادگی کامل دولت برای کمک به 
بافت فرسوده اطراف حرم رضوی

در ادامه این دیدار که محمدجواد ظریف؛ 

وزیــر خارجه، رضا اردکانیــان؛ وزیر نیرو، 
محمود واعظی؛ رئیس دفتر رئیس جمهور، 
حسام الدین آشنا؛ مشــاور رئیس جمهور 
و علیرضا رزم حســینی؛ استاندار خراسان 
رضوی نیز حضور داشــتند، رئیس جمهور 
با بیان اینکه هدف آستان قدس رضوی و 
دولت یکی و آن خدمت بیشــتر به مردم 
است، افزود: دولت از هر گونه کمک و توجه 
در این زمینه فروگــذار نخواهد کرد و در 

کنار آستان قدس خواهد بود.
حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی 
که در مســیر بازگشت از سفر به دو کشور 
آسیایی قرقیزستان و تاجیکستان به منظور 
زیارت بارگاه مطهر امام هشــتم شیعیان، 
به مشــهد ســفر کرده بــود؛ در دیدار با 
مروی  احمد  والمســلمین  حجت االسالم 
تولیــت آســتان مقدس رضــوی افزود: 
دولت برای ارائه کمــک در زمینه طرح 
جامع حــرم مطهر رضــوی و همچنین 
بافت فرســوده اطــراف حــرم مطهر و 
رعایت هماهنگی های الزم شهرسازی با 

بافت معنــوی و فرهنگی 
کامل  آمادگی  حرم مطهر، 
دارد. وی بر همکاری دولت 
و آستان قدس رضوی برای 
به  مطلوب تر  ارائه خدمات 
مجــاوران و زائران حضرت 
الرضا )ع(  ابن موسی  علی 
تأکید کرد و گفت: دولت در 
این راه در حد توان در کنار 

آستان قدس رضوی است.
حجت االسالم والمسلمین  
روحانــی بــا بیــان اینکه 
دولت در سال های گذشته 
توجه  وظیفــه  به حکــم 
ویژه ای به مشهد مقدس و 
بافت  ساماندهی  بخصوص 
اطراف حرم داشــته است، 
اظهــار داشــت: دولت در 

حد توان بــرای ارائه خدمات مطلوب تر به 
مجاوران و زائران علی بن موسی الرضا)ع( 

در کنار آستان قدس رضوی است.

وزارت راه و 
شهرسازی طرح 

جامعی برای اطراف 
حرم مطهر و بافت 

فرسوده مشهد 
مقدس داشت، 

اما با وجود انجام 
توافقاتی با آستان 

قدس، اجرایی 
نشده است که 

امیدواریم با دستور 
رئیس جمهور 

اجرای آن آغاز 
شود

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار رئیس جمهور:  

دولت محرومیت زدایی را سرلوحه کار خود قرار دهد
وی

ض
: ر

س 
عک

 در غذاخوری غدیر خروجی همکف، لطفاً 
قسمتی که خدام غذا میل می کنند را به مکان 
دیگری ببرید، یا مسیر خروجی عزیزانی که در 

طبقات دیگر غذا می خورند را جدا کنید.
09150009978

 با ســالم و خسته نباشــید. لطفاً اسامی 
صحن ها به صورت بــزرگ در ورودی ها زده 

شود تا زائران سر در گم نشوند.
09150004798

 من با شــهر مشهد 1400 کیلومتر فاصله 
دارم و از همین جا دســت تک تک خادمان 

حرم رضوی را می بوسم و دوستتان دارم.  
09010008665

 لطفاً در سرویس های بهداشتی حرم برای 
راحتی زنان باردار و افراد مســن و سالخورده 

دستگیره به دیوارها نصب بفرمایید.
09390000169

 لطفاً در برنامه غذایی مهمانســرا، به جای 
آب از دوغ استفاده شود. خوردن آب بین غذا 

خوب نیست. 
09150003402

 خوب است مکان زیارت و عبادات خواهران 
و برادران در داخل حرم مطهر، هر چند وقت 
یک بار عوض بشود. آقایان از دیدن مکان های 
زیارتی کــه در اختیار خانم هاســت، محروم 

هستند. 
09150009860

 با سالم بهتر نیست تمام رواق ها اعم از محل 
رفت و آمدها مفروش شــود؟ چون واقعاً این 
سنگ ها سرد است و افراد مسن انگار پا روی 

یخ می گذارند. 
09150005784

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

خـــبر

﹫﹞﹥ ﹡︀﹝﹥ و  ــ﹠︡ ﹝︱︣ی ︋  ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩︨  ــ︊︨︤  ︋︣گ︨ 
﹢دروی ﹡﹫︧ــ︀ن آ︋ــ﹩ زا﹝﹫︀د ︙︀ل دار ر﹡﹌  ﹋︀رت︠ 
آ︋ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۴٩۵و٢۴ اــ︣ان ٣۶ ︋﹥ 
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞︡ ︨ــ︣﹎︣ان ﹇﹢ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۳
۳۴
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨﹞﹠︡ ︨ــ﹢رن ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌ 
︠︀﹋︧ــ︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵۴٢ب۴۵ 
ا︣ان ٧۴ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 12488212903 و ︫ــ﹞︀ره 
 ︡﹫︨ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAACC1CF1AF424092 ﹩︫︀︨ــ
 ︡﹝﹞︧﹫﹠﹩ ﹡︥اد ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۳
۴۳
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎︣وا﹡﹥ ︨ــ︀︠️ ﹝︭﹢ل ︎﹠﹫︣ ︎﹫︐︤ای ︎︣و︨︦ 
︣﹋️ ﹁︣آورده ﹨︀ی ﹜︊﹠﹩  ︋︪﹞︀ره ۵٠/١۴٧٠۶︫ 
︨﹠﹌ ︋︧ــ️ ︠︣ا︨︀ن ( او﹜﹠﹌) ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه 

و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۳
۴۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت و ︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی وا﹡️ ﹝︤دا دو﹋︀︋﹫﹟١۶٠٠  
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۵٩٨د١٩ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤︋
 NAGOBNPED53000 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   993267
﹝︡ل ١٣٨۵ ︋﹥ ر﹡ــ﹌ آ︋﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۳
۴۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︦﹊ا ﹩︑ ﹩︗ ︡︋︣گ ︨︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︎︣ا
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩︋  آی ﹝︡ل ١٣٨۵ ر﹡﹌︨ 
﹞︀ره  ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 1809905 و︫  ٩٣٣س٢۴ ا︣ان ٧۴︫ 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞﹢د ر︫﹫︡ی   ︋S1412285008040 ﹩︨︀︫

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

/ع
۹۸
۰۳
۴۲
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨﹠︡ ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹋︀﹝﹫﹢ن ︋︀ری ﹢︋﹩ ︋﹠︤ ︋﹥ ر﹡﹌ ﹡︀ر﹡︖﹩ 
﹝︺﹞﹢﹜﹩ ﹝︡ل ١٣۶٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١٠٠٨١۵۴٨ و 
۵۵٠١۴٣٢٠ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
︣︠﹢رداری  ︀دق︋   ︮︉﹡︀︖﹠ا ﹤ ٨۴ – ٨۶۴ع ٢۶ ﹝︐︺﹙﹅︋ 

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

/ع
۹۸
۰۳
۴۴
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹫﹊﹙️ آ︫ــ﹫﹏ ١٢۵ ﹝ــ︡ل ١٣٩۶  ــ︊︤ ﹝﹢︑﹢ر︨  ︋︣گ︨ 
ر﹡ــ﹌ ﹝﹊︪ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٧۶/٢٨٩۴۶ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 0125N3L126250 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ر︲︀ د﹨﹆︀ن   ︋N3LACBKDAHSA00860
︨ــ﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۳
۴۸
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ١١١︡  ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۴۵٣ص٣۶ اــ︣ان ۵٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 5070535 و 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NS431100E5772842 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ 
﹝︤ــ︀ر ر︲︀ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۳
۸۴
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۳
۴۴
۵

آگهى مناقصه عمومى  يك مرحله اى
ا︮﹑﹫ــ﹥ ︎﹫︣و آ﹎﹩ ﹝﹢رخ ٩٨/٣/٢٣دا﹡︪ــ﹍︀ه و﹐️ ا︣ا﹡︪ــ︣ در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︣﹇﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩  ︡﹝︀ت ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧ــ︀ت︋  ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︠ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️   ︨﹅︣︵ ︀ره ٢٠٩٨٠۶٠٠٢۵٠٠٠٠٠١ را از﹝  ︫﹤ دا﹡︪﹍︀ه را︋ 
︋︣﹎ــ︤ار ﹡﹞︀︡ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞️ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩  ︀﹋︀ت از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋ 
دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  در︮ 
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡ . ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/٣/٢۶ ︀ر︑
︡﹝︀ت ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی ︑︀︨﹫︧︀ت  ︣ح ﹝︐︭︣ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠   ︫– ١

︣﹇﹩ دا﹡︪﹍︀ه  ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ و ︋ 
 ︪︣﹡︣اا﹡︖︀م ﹋︀ر ا ﹏﹞ و ﹩︧﹝︫ ︧︀ل﹊ : ا﹡︖︀م ﹋︀ر ﹏﹞ ٢- ﹝︡ت و

٣- ﹝﹙ــ️ ز﹝︀﹡ــ﹩ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د : ︡ا﹋︓ــ︣ ︑ــ︀ ︨ــ︀︻️ ١٢ روز ︎﹠ــ︕ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ                                                     
 ٣٠ /١١٣٩٨/٠٣

︊ روز   ︮٩ ️︻︀ ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︡ه︋  ﹞ -۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 
︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١١/١٣٩٨/٠۴ 

۵- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ : ︨︀︻️ ١٢ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١١/٩٨/٠۴ 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨ــ﹠︀د 
 ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ – ︪︣﹡︣ا︀ن – ا︐︧﹢﹚ ﹫︧︐︀ن و︋  ︀﹋︐︀ی ا﹜︿ : آدرس : ا︨︐︀ن︨   ︎﹤و ارا ﹤︭﹇︀﹠﹞

۴ ︋︤ر﹎︣اه ︫﹫︡ ﹝︣ادی - ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی دا﹡︪﹍︀ه و﹐️ – د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س : ٣٧٢١٢٢٨٩ – ٠۵۴ 

 ︪︣﹡︣اا ️﹐دا﹡︪﹍︀ه و

ع ۹
۸۰
۳۴
۶۱

فراخوان مناقصه
 دو مرحله اى 

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷︣ دارد ︋︀﹋︧ــ︀ی ﹐﹝﹫﹠ــ︀ر ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ٣٢٠ ︑︐﹢ا︋﹩ ︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از 
︣︡اری  ︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩︠  ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ از︋ 
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۴٧، ︑︀ 
︀﹋️ ﹨︀، از   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ ﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋   ︎﹤ارا
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در ︮ــ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩، 
﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را
︨ــ︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨ــ️:* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢٧٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫︡ 
﹋﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ ﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ 
﹡︪︀﹡﹩:  ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری -رو︋︣وی ︫﹫︡ ﹁﹊﹢ری ٩۴ 

– ︫︣ک دا﹡︩ و ︨﹑﹝️ -︵︊﹆﹥ دوم ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/٣/٢٧ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/٣/٣٠

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٠/۴/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٣/۴/٩٨

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

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

آگهى مناقصه
. ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏︀ران در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ذ﹠ ︡﹠﹇ ️﹋︫︣ 

 LRJ6/5 CN ﹌﹠︣︊﹚︋ -٣   CRM 44MB ﹌﹠︣︊﹚︋ -٢        RMS 44M ﹌﹠︣︊﹚︋-١
۴- ︨﹠﹌ آ﹨﹉ ︋﹥ ﹝﹆︡ار ١٠٫٠٠٠ ︑﹟ 

۵- ﹋﹢د﹨︀ی ر︤ ﹝︽︤ی ﹡﹢︑︣ی ︎︀د(١٢-٣-۴٣)  ︋﹥ ﹝﹆︡ار٣٫٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢
 ۶ -﹋﹢د﹨︀ی ر︤ ﹝︽︤ی ﹡﹢︑︣ی ︎︀د(٢٠-٢٠-٢٠) ︋﹥ ﹝﹆︡ار۵٫٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢

﹥ ﹝﹆︡ار٢٫٠٠٠ ﹜﹫︐︣  ٧ -﹝﹙﹢ل آ﹡︐﹩ ا︨︐︣س آ︨﹊﹢︎︀د︋ 
 ٨- ﹋﹢د﹨︀ی ︨﹙﹢︎︀د ︋﹥ ﹝﹆︡ار ٣٫٠٠٠ ﹋﹫﹙﹢

 ٩- ﹝﹙﹢ل ︋︣و︎︀د ︋﹥ ﹝﹆︡ار ١٫٠٠٠ ﹜﹫︐︣
﹥ ﹝﹆︡ار٧۵٠ ︑﹟  ︋﹩﹠﹊  ︫ ﹌﹠  ︨️︗ ︀ر﹊﹡︀﹝﹫ ١٠- ا﹡︐︀ب︎ 

︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︸︣ف ﹝︡ت ﹨﹀️ روز از ︑︀ر درج آ﹎︗ ﹩️ در︀﹁️ ﹁︣م︫ 
︋﹥ ا﹝﹢ر ︋︀زر﹎︀﹡﹩ وا﹇︹ در ︫︨︣︐︀ن ﹠︀ران ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ﹇﹠︡ ﹠︀ران ﹝︣ا︗︺﹥ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ︑﹞ــ︀س ۴۶١٢۶٨١۴-٠۵١                    ︫︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ️﹋︣ــ ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ﹁ــ︣م ﹨︀︋ 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ .︫ــ︣﹋️ ﹇﹠︡ ﹠︀ران در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨ــ️. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹡﹫︤                     

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︭︀ت﹇︀﹠﹞ ️﹝︧﹇ ️﹋︣  ︫️︀  ︨﹤  ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در﹞︣﹁ ️﹁︀︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
http://www.chenaransugar.com

ع ۹
۸۰
۳۴
۸۴

/ع
۹۸
۰۳
۴۸
۵

آ﹎﹩ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩
( ﹝︣﹙﹥ دوم)  

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز( ١۶٧٣/ ١٣٩٨)
 شـركت گاز اسـتان خراسـان رضوى در ا︗︣ای ﹝︀ده ٩ 
﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه ︣︠︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک ︋︣ای ا︗︣ای 
︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️ ﹝︭﹢ب ۵٨/١١/١٧ 
 ﹏﹞ ﹟﹫﹞ری ا︨﹑﹝﹩ ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹞﹙﹉ ز﹢﹝︗ ︫ــ﹢رای ا﹡﹆﹑ب
ا︡اث ا︧ــ︐﹍︀ه TBS رو︨ــ︐︀ی ︵︣ق ر﹢ش ( ﹝︴︀︋﹅ ﹋︣و﹋﹩ 
ذ﹏ ) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ا︨️ ﹜︢ا ︡︋﹟ و︨﹫﹙﹥ از ︀︮︊︀ن ﹆﹢ق 
ا︐﹞︀﹜﹩ ارا︲ــ﹩ ﹝﹢︮﹢ف د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ، ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ١۵ 
 ️︗ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︐︊︓﹞ ا︨﹠︀د ︀︋ ﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪︀ر ا روز از ︑︀ر
︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر︫﹠︀س ﹝﹠︐︉ (و﹁﹅ ﹝︀ده ﹐ ۴﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣) 
︋﹥ آدرس ﹝︪ــ︡ ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︠﹫︀م و ار︫ــ︀د - ︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز 
ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی - ︵︊﹆﹥ دوم ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩  - ا︑︀ق ٢٠٧ 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︡︋  .︡﹠︀﹩ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︻ــ︡م ﹝︣ا︗︺﹥ ︸︣ف 

﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ا﹇︡ام ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹐زم ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡ .
 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان رضوى

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٣٩٨/٠٣/٢٧

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ا︻ــ︱︀ی ︫ــــ︣﹋️ ︑ــ︺︀و﹡﹩ 
﹞ــــ﹏ و﹡﹆ــ﹏ ﹋︀﹝﹫﹢﹡ــ︡اران ︠﹢درا﹡﹠ــ︡ه  ا︨ـــــ︐︀ن 
︠ــ︣ا︨ــ︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞ــ︀ره ︔︊️ ١١٧٢ ﹝ــ﹫︨︣ــ︀﹡ـ︡ ︗ــ﹙︧﹥ 
﹝︖ــ﹞︹ ︻﹞ــ﹢﹝﹩ ︻︀دی  ︨ـــــــ︀﹜﹫︀﹡﹥  (﹡ــــــ﹢︋ـ️ دوم )

ا﹟ ︫ـــــ︣﹋ـ️ ︑ــــــ︺︀و﹡﹩ درروز  ︫﹠ـــ︊﹥  ﹝ــ﹢ر︠ــــ﹥  
ــ︀︻ــ️ ١٣در﹝︪ـــ︡ ﹇︀︨﹛ آ︋︀د   ١٣٩٨/٠۴/٠٨راس︨ 

﹝﹫︡ان ﹝ـــ︀در︑ـــ︀﹐ر︨﹫﹞︣غ ︋ـــ︣﹎ـ︤ار﹝﹩ ﹎︣دد.
از﹋﹙ــ﹫ــ﹥ ا︻ــ︱︀ء ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣د.در︗﹙︧ــ﹥ ﹁﹢ق 
 ﹈ ︀︨︣ــ︀﹡﹠︡ .ز﹝︀ن ︋︣ر︨ــ﹩  و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨ــ﹝︋ ر﹢︱
روز ︎︦ ازا﹡︐︪︀ر ا﹟ آ﹎﹩ و︑︀︨﹥ روز ﹇︊﹏ از ﹝︖﹞︹ 
﹁﹆ــ︳ در︨ــ︀︻︀ت  اداری در﹝︀︎ ﹏︀﹡﹥ ︋ــ︀ر ︾︣﹁﹥ ١٢٠ 
︠ــ﹢ا﹨ــ︡ ︋﹢د.︑︺ــ︡ادآرای و﹋︀﹜︐﹩ ︋︣ای ا︻︱ـــ︀ء ︨ــ﹥  

.︫︡︀︊﹫﹞ ﹈ ﹢︱︻ ︣﹫︾ و︋︣ای
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ :

١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︋︀زرس ︫︣﹋️. 
٢-︵︣ح و︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧

٣-︵︣ح و︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︋︣ای ︨︀ل ١٣٩٨
۴- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ .

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۴۹
۲

/ع
۹۸
۰۳
۴۹
۳

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
(نوبت اول)

 ﹤ ︊︤وار︋  ــ︣داری︨   ︫︡﹡︀﹝︧  ︎️︣︡﹞ ︨ــ︀ز﹝︀ن
ا︨︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥ ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ︨︀ز﹝︀ن در ﹡︷︣ دارد 
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ را از ﹏ذ ﹤︀ت ﹝︪︣و﹫﹚﹝︻
︋﹥ ا︫ــ︀ص  ﹩﹆﹫﹆ــ︀ ﹆﹢﹇﹩ وا︗ــ︡ ︮﹑﹫️ و 

.︡︀﹝﹡ ق وا﹎︢ار﹢﹁ ︣﹞دارای ︨︀︋﹆﹥ ﹝﹀﹫︡ در ا
︣دازش  -﹡﹢︨︀زی و راه ا﹡︡ازی د︨︐﹍︀ه ︑﹀﹊﹫﹉ و︎ 

︡﹡︀ ﹝︧︎
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥٣٢۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل  -︨ــ︍︣ده︫ 
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︋﹥ ︮﹢رت 
️ ﹡︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ــ︀ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︧ــ︀ب  ﹡︀﹝︲
︗︀ری ︫ــ﹞︀ره ١٠٠٨١۶٢٢۶۵٩٠ ︋︀﹡﹉ ︫ــ︣ ︫ــ︺︊﹥ 

ا︨︡آ︋︀دی  ︋︀︫︡. 
﹫︪﹠︀دات   ︎﹩﹞︀﹝︑ ︀ ﹉ ل﹢︊﹇ ︀ ︀ن در رد﹞︨︀ز-

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ﹝︐︀ر︠ 
 ﹏﹢︑ ــ️ و﹁︀در ️︗ ﹤ــ️ ﹝︣ا︗︺ــ﹚﹞ ﹟︣︠آ-
ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑ــ︀ ︀︎︀ن 
و﹇️ اداری روز ﹉ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ١۶/۴/١٣٩٨ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞
﹝﹢ر︠ــ﹥  دو︫ــ﹠︊﹥  روز  وا︮﹙ــ﹥  -︎﹫︪ــ﹠︀دات 
︀ز﹝︀ن   ︨﹏﹞ در ︣︸︡از︺  ︋١۴ ️︻︀  ︨١٣٩٨/۴/١٧

︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ︫﹢د.  ︋︡﹡︀﹝︧  ︎️︣︡﹞
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
ــ︊︤وار،︠﹫︀︋︀ن  ــ﹥ آدرس︨  و ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹊﹞﹫﹙ــ﹩︋ 
ا︨ــ︣ار ︫ــ﹞︀﹜﹩،ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹡﹢اب،︗﹠︉ ︋︀﹡﹉ 
﹝﹙ــ️ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︗ ︀️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ 
 ﹏︮︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟  ۴۴٢۶٩٣۴۴-٠۵١︑﹞︀س ︀︋

.︡﹠︀﹝﹡
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ی زاده ر﹢﹠︺﹞ ︡﹫︖﹞ 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r خصوصى سازى با مبالغ صدقه گونه
روند خصوصى سازى زمانى منجر به تحقق اهداف خصوصى سازى مى شود كه شفاف و 
به دور از هر گونه فاميل بازى و در راستاى افزايش بهره ورى اقتصادى باشد؛ موضوعاتى 
كه دولت هيچ گاه پاسخگوى آن ها نبوده و هيچ پاسخى درباره اهداف خصوصى سازى، 

به مردم و رسانه ها اعالم نكرده است.
عدم پاسخگويى دولت در چرايى واگذارى شركت ها و كارخانه ها منجر به پرسش هايى 
مى شود كه آيا دولت ناكارآمد است؟ آيا پروژه هاى واگذار شده تاكنون در بخش دولت 
بهره ورى نداشته اند؟ يا مديران دولتى انگيزه كافى و قابليت هاى الزم براى كار كردن و 
بهره ورى بيشترى نداشته اند؟ آيا هدف دولت افزايش مشاركت مردمى، كوچك سازى 
دولت و ايجاد بهره ورى در اقتصاد كشور است؟ توزيع و تعديل ثروت با خصوصى سازى 
ايجاد مى شود؟ بدون ترديد تا زمانى كه هدف در خصوصى سازى تعيين نشود نه تنها 

مشكالت ادامه دارد بلكه بر دامنه مشكالت اقتصادى و توليدى افزوده خواهد شد.
با تأملى در تاريخ خصوصى سازى كشور و تصميمات دولت ها در خصوصى سازى، اين 
شبهه تبديل به يقين مى شود كه گويا دولت ها آن قدر ثروتمند هستند كه موارد مورد 
نظر در فروش و واگذارى ها را با قيمت هاى صدقه گونه واگذار مى كنند! اگر هدف دولت 
از واگذارى ها، تأمين مالى است، واگذارى هايى با مبالغ غيرواقعى و واگذارى به دوست و 
فاميل، تأمين كننده منابع مالى دولت خواهد بود؟ هدف از خصوصى سازى در دولت ها 
گم شده و اين نقطه مهمى است كه نمى تواند ما را به سر منزل مقصود برساند. بدون 
ترديد دولت تاكنون براى خصوصى سازى واقعى برنامه اى ندارد و واگذارى هاى بدون 
برنامه، يا براى فساد است يا اعطاى رانت به خويشاوندان. خصوصى سازى غيرواقعى 
جنايت در حق ملت، نابودى منابع كشور و به نوعى خلع سالح اقتصاد كشور به شمار 
مى رود؛ بنابراين در چنين شرايطى نمى توان انتظار تحول در خصوصى سازى داشت و 
تا زمانى كه نهادهاى نظارتى روند واگذارى ها را رصد نكنند، خريداران موظف به تحقق 
برنامه هاى عنوان شده نباشند و در قالب يك پروسه برنامه هاى عنوان شده را به نمايش 

نگذارند، نمى توان بر كارآمد بودن خصوصى سازى صحه گذاشت.

كشت و صنعت مغان و ماشين سازى تبريز همچنان سرليست
اعتراض فعاالن حقوقى و اجتماعى به خصوصى سازى هستند

خصولتى سازى با رسم شكل!
 اقتصاد/ فرزانه غالمى نمايندگان مجلس در روزهاى اخير 
در نامه اى از سازمان بازرسى كل كشور خواستند تا به انتظار 
چند ماهه افكار عمومى پايان دهد و نتيجه پيگيرى هاى خود 
را در خصــوص ابهامات موجود در واگذارى مجدد كشــت و 
صنعت و دامپرورى مغان و تخلفات صورت گرفته اعالم كند.

در نامــه اين نمايندگان كه براســاس پيگيرى دانشــجويان 
نوشته شده، آمده اســت: واگذارى شركت موصوف(كشت و 

صنعت مغان) كه بزرگ ترين بنگاه اقتصادى 
خاورميانه اســت بــه دليــل ارزش گذارى 
غيرواقعــى در نوبت نخســت، بــا مداخله 
سازمان هاى نظارتى از جمله سازمان بازرسى 
كل كشور فســخ شــد. تخلف در واگذارى 
شــركت كشــت و صنعت مغان مورد تأييد 
ديوان محاســبات نيز قرار گرفته و به استناد 
خالصــه گزارش تفريغ بودجه ســال 1396 
كه در صحن علنى مجلس شــوراى اسالمى 
قرائت شد، از مصاديق ورود زيان به بيت المال 
قلمداد شده اســت. با كمال تأسف سازمان 
خصوصى سازى با تجّرى و استمرار تخلفات 
قانونــى خود مجدداً بنگاه نامبرده را براى بار 
دوم با همان قيمت و بدون ملحوظ داشــتن 
آيين نامه اجرايى نظام، اقساطى واگذار كرده 
كه مراتب، مــورد تأييد جنابعالــى نيز قرار 

گرفته است.
مجلس البته تحقيــق و تفحص از واگذارى 

اين مجتمع 63 هزار هكتارى را هم در ماه هاى پايانى ســال 
پيــش تصويب كــرد؛ تحقيق و تفحص با محوريت بررســى 
نحوه قيمت گذارى به تفكيك زمين، كارخانه، ماشــين آالت 
و...، بررســى اهليت خريدار، بررسى توان خريداران در اداره، 
افزايش سرمايه و آوردن تكنولوژى جديد و بررسى اختالفات 

ديرينه عشاير بر سر واگذارى مالكيت مذكور.

  خريدار عوض شد، ابهامات همچنان پابرجاست 
از 18 ســال پيش و با شــروع حركت قطار خصوصى سازى، 
روند واگذارى هــا و كيفيت آن مورد ترديد بوده به نحوى كه 
گفته مى شود بيش از 90 درصد بنگاه هاى مشمول، به بخش 
خصوصى واقعى واگذار نشده و به تعبيرى نصيب خصولتى ها 

و رانتخواران اغلب فاقد تخصص شــده اســت كه همين امر 
بيكارى گســترده كارگران و تعطيلى ايــن بنگاه ها را در پى 
داشته است. اتفاقات نامطلوبى كه در تضاد كامل با روح اصل 
44 قانون اساسى  است كه افزايش بهره ورى، رشد اقتصادى و 
گسترش حضور مردم در عرصه اقتصاد را براى افزايش عدالت 

اجتماعى مدنظر دارد. 
مجتمع كشــت و صنعت و دامپرورى مغــان با 2000 كارگر 
يكى از اين مجموعه هاست كه حدود 10 ماه 
پيش به يكى از شركت هاى اقمارى فروشگاه 
رفاه واگذار شــد اما خيلــى زود منتقدان به 
طعنه گفتنــد، مجموعه اى كه قادر اســت 
دســت كم50درصد نياز كشور به محصوالت 
كشاورزى را تأمين كند، مترى 2800 تومان 
(به قيمت پفك نمكى) فروخته شــده و اين 
قيمت گذارى بشــدت غيرواقعى، ناعادالنه و 
مبهم اســت. در پى اين انتقادات، معامله به 
دليل عدم اهليت اقتصادى و مالى، ابطال شد.
اين گونه شد كه سازمان خصوصى سازى نفر 
دوم را به عنــوان برنده اعالم كرد؛ خريدارى  
كه مديرعامل كارخانه شيرين عســل  بود و 
پذيرفت قيمت خود را تا 1850 ميليارد تومان 
(تقريباً معادل قيمت پيشنهادى خريدار اول) 
باال ببرد. در شرايطى كه خريدار دوم از نگاه 
مديران استانى و ســازمان خصوصى سازى، 
از اهليــت الزم برخوردار اســت، تعدادى از 
نماينــدگان مجلس همچنــان در قيمت گــذارى اين بنگاه، 
تخلفات و ابهاماتى مى بينند و البته ســازمان خصوصى سازى 
هم هر بار در پاســخ به چنين ابهاماتــى اعالم كرده، قيمت 
پايه را هيئت واگذارى تعيين مى كند و نمايندگان اگر به اين 
قيمت ها معترض اند مى توانند هيئت واگذارى را تغيير دهند!

 تدابير ضد فساد قوه قضائيه، اميدبخش است
يكى از مخالفــان اين واگذارى كه البته 
به كل رونــد واگذارى ها در 18 ســال 
اخير انتقــاد دارد و نامه اخير به رئيس 
سازمان بازرســى كل كشور را هم امضا 
كرده، محمداسماعيل سعيدى، نماينده 

تبريز است. او به خبرنگار ما مى گويد: ما خواستار اعالم نتايج 
به مجلس هستيم، ضمن اينكه از قوه قضائيه تقاضاى تسريع 
در رســيدگى داريم چرا كه ارزان فروشى و نبود صالحيت در 
خريداران ديگر بنگاه ها از جمله ماشين سازى تبريز هم محرز 
اســت و مجلس تحقيق و تفحص از ايــن واگذارى ها را ادامه 

مى دهد. 
ســعيدى خاطرنشان مى ســازد: دولت ســال گذشته اعالم 
كرد 18 هــزار ميليارد تومان از درآمدهــاى خود را از محل 
واگذارى ها تأمين مى كند اما وقتــى اين واگذارى ها بعضاً به 
نصف قيمت بوده، تحقق چنين درآمدى غيرممكن است. براى 
نمونه شركت ماشين ســازى تبريز كه 1000 ميليارد تومان 
ارزش داشــت به 600 ميليارد تومان فروخته شد و تنها 200 

ميليارد تومان آن فعًال پرداخت شده است!
نماينده تبريز در پاسخ به اين پرسش كه تحقيق و تفحص هاى 
پيش از اين تاكنون به نتيجه خاصى نرســيده و چه تضمينى 
اســت كه اين بار به نتيجه برســد، مى گويد: به تدابير رئيس 
جديد قوه قضائيه اميدواريم و جهت گيرى هاى وى نشان داده 
مسير درســتى را براى برخورد با مفاسد، انتخاب كرده است. 
ضمن اينكه وظيفه مجلس، تحقيق و تفحص است و به دليل 
مسامحه قوه قضائيه در گذشته، از وظيفه خود دور نمى شويم.

  فروش كشت و صنعت مغان با 50 درصد تخفيف
نماينده پارس آباد و بيله ســوار هم بــه قدس مى گويد: بدون 
ترديد ســازمان بازرســى و ديوان محاســبات به نتايجى در 
خصوص تخلفات قانونى در واگذارى كشــت و صنعت مغان و 

البته ديگر واگذارى ها دست يافته اند اما اعالم عمومى نشده و 
مجلس هم در جريان اين يافته ها قرار نگرفته است.

شكور پورحسين با بيان اينكه دولت، كارفرماى خوبى نيست، 
ادامه مى دهد: يكى از آفت هاى اقتصاد ما دولتى بودن اســت؛ 
بنا بر اين بود كه دولت 200 هزار ميليارد تومان سهام خود را 

واگذار كند تا شاهد چابك تر شدن اقتصاد هم باشيم. 
وى خاطرنشان مى ســازد: ايران در بين 22 كشور منطقه، رتبه 
آخر را در خصوصى ســازى دارد و شيوه واگذارى هاى موجود، 
اهليت خريداران، رعايت شــكلى قوانيــن و قيمت گذارى ها با 
ابهام روبه روســت كه به باور من راه حل اين مشكالت، مفاهمه و 
گفت وگوى نهادهاى نظارتى، دولت و مجلس است و تاكنون هيچ 
يك از اين طرف ها رغبتى به حل مســئله از خود نشان نداده و 
تنها سازمان خصوصى سازى به تضييع حقوق بيت المال، متهم 

شده است. 
پورحســين مى گويد: در خصوص نحوه 
واگذارى هــا به رئيس جمهــور و معاون 
اول توضيحاتى ارائه دادم و متذكر شدم 
اين شــيوه واگذارى آبرو و اعتبار دولت 
را خدشــه دار مى كنــد. وى در خصوص 

واگذارى كشت و صنعت مغان مى گويد: گزارش نهادهاى نظارتى 
نشان داد خريدار اول فاقد اهليت و در زندان است، خريدار دوم 
اهليت دارد اما مشكل ما اين است كه در قيمت گذارى شركت 
و اموال آن ارزان فروشــى شــده چرا كه مجموعه بزرگ كشت 
وصنعت مغان 4000 ميليارد تومــان ارزش دارد اما به قيمت 

1850 ميليارد تومان واگذار شده است.

 بيش از 90 درصد 
بنگاه هاى مشمول، 
به بخش خصوصى 
واقعى واگذار 
نشده و به تعبيرى 
نصيب خصولتى ها 
و رانتخواران اغلب 
فاقد تخصص شده 
است كه همين امر 
بيكارى گسترده 
كارگران و تعطيلى 
اين بنگاه ها را در 
پى داشته است

بــــــــرش

مى گويند: آقاى وزير جوش نزن، اگر كشاورز كشت نكند، وارد مى كنيم!  مهر: حجت االسالم سيد رضا تقوى، نماينده ولى فقيه در جهاد كشاورزى با اشاره به برخى مشكالت موجود در حوزه 
كشاورزى گفت: وقتى روى محصولى مانند گندم قيمتى مى گذاريم كه براى كشاورز صرف نمى كند و آن طرف مرزها قيمت گندم كيلويى 2200 تومان و در كشورى مانند افغانستان، گندم كيلويى 2400 تومان 

است، طبيعى است كه اين محصول از كشور قاچاق مى شود و مسئوالن بايد جلوى اين كار را بگيرند. برخى نيز به وزير جهاد مى گويند: آقاى وزير «جوش نزن»، اگر كشاورز كشت نكند، وارد مى كنيم.

شنيده ها حاكى است...

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 محمد كهندل- اقتصاددان

انتقاد روحانى از زنگنه
وزير نفت رفتنى شد؟

فارس: ابوالفضل ابوترابى، نماينده مردم نجف آباد در مجلس شــوراى اسالمى با 
اشــاره به درگيرى لفظى حسن روحانى و زنگنه در حاشيه جلسه هيئت دولت 
كه يكشــنبه هفته جارى رخ داده، گفت: در اين نشست روحانى به دليل ضعف 
عملكرد زنگنه به وى انتقاد كرده و از اينكه وزارت نفت در شرايط فعلى در زمينه 
صادرات نفت و گاز تدبير الزم را ندارد، انتقاد شديدى مطرح كرده است. نماينده 
مردم نجف آباد تصريح كرد: شنيده ام كه جايگزين آقاى زنگنه انتخاب شده و وى 
فردى موفقى در هيئت دولت محسوب مى شود. ضمن اينكه جايگزين وزير نفت 
فعلى با توجه به عملكرد مثبتش، مورد حمايت هم است. اين عضو كميسيون امور 
داخلى و شوراهاى مجلس افزود: جايگزين وزير فعلى نفت، انسانى متحول گرا و 
فردى بســيار موفق در هيئت وزيران است و پيشاپيش به رئيس جمهور به دليل 

انتصاب عالى او در جايگزينى وزير فعلى نفت، تبريك مى گويم.

مزايده مجتمع مسكونى 7000 مترى سايپا
نود اقتصادى: شركت سايپا بتازگى يك 
آگهى مزايده منتشــر كرده كه براساس 
آن قرار اســت اين شركت، پنج ملك در 
تهران و مازندران را به فروش برســاند. 
يكى از اين امالك، مجتمع مســكونى 
الهيه با اعيان 7000 مترى است. اينكه 
خودروســازان در مجتمــع مســكونى 
الهيه مشغول چه هستند، مشخص نيست اما به جرئت مى توان گفت اين گونه 
ريخت وپاش هاى خودروسازان، منشأ زيان هاى انباشته اى است كه سال ها آن را از 

جيب ملت جبران مى كنند.
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آگهی تغییرات شرکت کشاورزی مرغداران استان خراسان شرکت تعاونی به شماره ثبت 4621 و شناسه ملی 10380205115
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,08 و نامه شماره 506,19,67240 مورخ 1398,3,11 سازمان تعاون روستایی خراسان 
رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران شهرستان سبزوار به شماره ثبت 278 و شناسه ملی 10380046506 
به نمایندگی آقای مهدی عیدی با شماره ملی 00550476290 به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی کشاورزی مرغداران قوچان به 
شماره ثبت 121 و شناسه ملی 10380022615 به نمایندگی آقای علی محمد محمدزاده با شماره ملی 0871552264 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره شرکت تعاونی مرغداران گوشتی مشهد با شماره ثبت 4540 و شناسه ملی 10380204298 به نمایندگی آقای حسن مستأجر 
حقیقی با شماره ملی 0944487041 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای ولی اله کاشکی به سمت مدیر عامل تا تاریخ 1399,12,6 انتخاب 
گردیدند . کلیه چکها، قراردادها و اسناد و اوراقی که ایجاد تعهد برای اتحادیه نماید و یا تمام و یا قسمتی از حق اتحادیه را منتفی سازد 
به اس��تثناء مواردی که هیئت مدیره به منظور اداره امور جاری ترتیب خاصی داده باش��د پس از تصویب هیئت مدیره با امضای رئیس 
هیئت مدیره و مدیر عامل و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره حق امضاء دارد ولی 

اوراق عادی با امضاء مدیر عامل صادر خواهد شد مگر مراسالت هیئت مدیره که با امضاء رئیس هیئت مدیره صورت خواهد گرفت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )501939(
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آگهی تغییرات شرکت جمعیت ایرانی علوم زعفران موسسه غیر تجاری
 به شماره ثبت 3184 و شناسه ملی 10380571049

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,02,02 و نامه شماره 9071 مورخ 1397,07,25 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای عباس همتی کاخکی به ش��ماره 
ملی0919722849 آقای حامدکاوه به ش��ماره ملی0942140176 آقای رضا بایس��ته توسن با شماره 
ملی0680293396 آقای منوچهرمالکی به ش��ماره ملی0700478426 آقای رامین اسمی به شماره 
مل��ی0937797588 خان��م مرضیه س��نوئی محصل به ش��ماره مل��ی0919270700 و آق��ای محمود 
دانشورکاخکی به شماره ملی0919281516 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سیدمهدی 
زیارت نیابه شماره ملی0037225715 و آقای حمیدرضا شریفی به شماره ملی0651754054 به 
عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند . - آقای علی مختاریان 
به ش��ماره ملی 0919745857 به عنوان بازرس اصلی و آقای محمودرضاکریمی ش��هری به شماره 

ملی 0941803910 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت سه سال انتخاب شدند .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )501938(

س
,9
80
33
45
4

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آداک سازه عمارت صدرا درتاریخ 1398,03,07 
به شماره ثبت 68275 به شناسه ملی 14008360679

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اط��الع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه،توزیع،تولید،خرید،فروش
،ص��ادرات و واردات کلی��ه کاالهای مجاز از قبیل مواد غذایی و مواد اولیه کارخانجات،اخذنمایندگی از ش��رکت های داخلی و خارجی و اعطای نمایندگی 
به ش��رکت های داخلی و خارجی،ایجاد دفاتر فروش و ش��عب،ترخیص کاال از کلیه گمرکات کش��ور،حق العمل کاری،ثبت سفارش،اخذ تسهیالت از کلیه        
بانک ها و موسس��ات مالی خصوصی و دولتی جهت ش��رکت و ش��رکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی در رابطه با موضوع ش��رکت .برگزاری 
س��مینار و همایش در رابطه با موضوع ش��رکت ،بازاریابی غیرهرمی و غیر ش��بکه ای ،خرید و فروش اموال منقول از جمله خودرو و موتورس��یکلت و 
سایر موارد.طراحی ،نظارت و اجرای کلیه پروژه های ساختمانی و عمرانی از قبیل احداث راه یا شبکه های آبرسانی ، امور پیمانکاری مربوط به ساخت 
س��اختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری، س��نگی بتنی ، فلزی . امور پیمانکاری مربوط به خطوط انتقال )آب، نفت،گاز( ش��بکه گازرس��انی ، تأسیس��ات 
مکانیکی و هیدرومکانیکی ،کلیه فعالیت های خدمات نظافتی درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت 
به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد ، بخش مرکزی ، شهر مشهد، ,هاشمیه ، خیابان هاشمیه 8 ]فرشته 9[ ، بلوار 
هاش��میه ]ش��هیدصارمی 21[ ، پالک 0 ، ساختمان آبان پالزا ، طبقه ششم ، واحد F602 کدپس��تی 9178673082 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است 
از مبلغ 1000000 ریال نقدی میزان س��هم الش��رکه هر یک از شرکا آقای سید امیر باقری حکم آباد به ش��ماره ملی 0939005281 دارنده 700000 ریال                               
سهم الشرکه آقای جواد غفاری ثانی نوغابی به شماره ملی 0943384133 دارنده 300000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره آقای سید امیر باقری 
حکم آباد به ش��ماره ملی 0939005281و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود آقای جواد غفاری ثانی 
نوغابی به ش��ماره ملی 0943384133و به س��مت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اس��ناد بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )501937(
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تاسیس شرکت تعاونی پویا کارساز جوین درتاریخ 1397,02,31 
به شماره ثبت 402 به شناسه ملی 14007604970

ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به ش��رح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع :برابر مجوز ش��ماره 97,321 
مورخ��ه 1397,2,19 اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی خراس��ان رضوی - شهرس��تان جوی��ن انجام کلیه امورات خدماتی،پش��تیبانی، 
خدم��ات نظافتی بهداش��تی، تنظیف و رفت و روب معابر عمومی جدول کش��ی، جدول گذاری، حفر کانال، ش��ن ری��زی، بتن ریزی، باغبانی 
فضاهای سبز، خدمات امور آشپزخانه و رستوران وسلف وسرویس وتهیه غذای دانشگاهها، بیمارستان ها،تهیه سرویس ایاب و ذهاب 
پرس��نل مدارس،دانشگاهها، مشارکت وهمکاری با اش��خاص حقیقی وحقوقی،پیمانکاری شهرداری، روکش آسفالت، تعمیر و نگه داری 
امور تاسیس��ات ش��هری و روستایی و مخابراتی، مفصل بندی، کابل کشی، تامین نیروی انس��انی مورد نیاز شرکت، شرکت در مناقصات 
و    مزایده های دولتی و خصوصی پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصالح. اجرا و طراحی و نگهداری فضای س��بز و تهیه و فروش نهاده های 
مربوط به گلخانه و فضای سبز و آبیاری تحت فشار و ساخت و ساز گلخانه با تیپ های مختلف و پیمانکاری و کلیه فعالیت های کشاورزی– 
ایج��اد کلخان��ه وتولید و پ��رورش انواع کیاهان گلخان��ه ای پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز. -احداث انواع س��الن های صنعتی وس��نتی 
پرورش مرغ و جوجه کشی،پرورش و فروش انواع شتر مرغ و مرغهای گوشتی،مادر)مولد یا تخم گذار( و خروس همچنین مرغ وخروس 
تزئینی،بلدرچین،کبک،قروقاول،اردک وغاز پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز. –نش��ر وچاپ آثارمذهبی، فرهنگی و هنری، کتب، مقاالت، 
تحقیق ها وپژوهش ها،ترجمه و آثارمستقل فردی و برگزاری کالسهای درسی)تقویتی(،مذهبی،فرهنگی وهنری پس از اخذ مجوزهای 
مورد نیاز در صورت لزوم. – بسته بندی و توزیع محصوالت لبنی و پروتئینی و کشاورزی وگیاهان دارویی- طراحی و اجرای پارک و فضای 
سبز سازمان ها و ارگان های دولتی و منازل، امور تحقیقاتی شامل کشت بافت گیاهان دارویی،شرکت مجاز است در مناقصات مربوط به 
طراحی و اجرا امور فنی مهندسی و زیربنایی کشاورزی و کلیه امورات خدماتی،پشتیبانی، خدمات نظافتی بهداشتی، تنظیف و رفت و روب 
معابر عمومی خدمات امور آش��پزخانه و رس��توران وسلف وسرویس وتهیه غذای دانشگاهها، بیمارستان ها،تهیه سرویس ایاب و ذهاب 
پرسنل مدارس،دانشگاهها و احداث فضای سبز و گلخانه های پیشرفته و سالن های پرورش قارچ خوراکی و امور مربوطه شرکت نماید 
پس از اخذ مجوزهای مورد نیاز . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و 
صدور پروانه فعالیت نمی باشد. مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان خراسان رضوی - شهرستان جوین - بخش 
مرکزی - ش��هر نقاب-,نقاب-خیابان ثبت احوال-خیابان بخش��داری-پالک 4-طبقه همکف- کدپس��تی 9647115415 سرمایه شخصیت 
حقوقی : 10500000 ریال می باش��د که منقس��م به 21 س��هم 500000ریالی با نام عادی میباش��د که برابر گواهی ش��ماره 97,158 مورخه 
1397,1,22 بانک رفاه کارگران شعبه نقاب پرداخت گردیده است. اولین مدیران : طاهره فریمانهء به شماره ملی 5219768786 به سمت 
عضوعلی البدل هیئت مدیره س��ید عباس فریمانه به ش��ماره ملی 5219899831 به سمت نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره مهدیه 
احس��انی اصل به ش��ماره ملی 5730066716 به س��مت عضو علی البدل هیئت مدیره ولی اله احسانی اصل به شماره ملی 5739569941 
به سمت مدیرعامل و رئیس وعضو اصلی هیئت مدیره زهرا هاشمی شریف به شماره ملی 5739177383 به سمت منشی و عضو اصلی 
هیئت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. هانیه احسانی اصل به شماره ملی 5730094175 به سمت بازرس اصلی - شوکت قنبر 
آبادی به شماره ملی 5739590485 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا : کلیه قراردادها و 
اسناد رسمی و تعهد آور بانکی از قبیل چک , سفته, برات و اوراق بهادار با امضای آقای,خانم ولی اله احسانی اصل )رئیس هیئت مدیره 
و مدیر عامل (و درغیاب ایشان با امضای آقای, خانم سیدعباس فریمانه) نایب رئیس هیئت مدیره( و مهر تعاونی دارای اعتبار است و 
اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای,خانم ولی اله احسانی اصل )مدیر عامل( و مهر تعاونی معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق 

اساسنامه روزنامه کثیراالنتشار حمایت جهت درج آگهی ها انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری جوین )501936(
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آگهی تغییرات شرکت فراز آسانبر عابد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 48310 و شناسه ملی 10380646673

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,03,09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش��د : آقای محمد رضا عابدیان به شماره ملی 0919779336 بسمت رئیس 
هیئت مدیره- آقای محمود عابدیان به ش��ماره ملی 0919982646 بس��مت 
مدی��ر عامل و عضو اصلی هیئت مدیره -خانم زهرا ترحمی به ش��ماره ملی 
0919830722 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
ش��دند . -کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور ورسمی و بانکی با امضای 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )501935(

آگهی تغییرات ش�رکت نگارین پودر 
کوب�ان س�نگ کس�ری خاورمیان�ه 
سهامی خاص به شماره ثبت 13204 

و شناسه ملی 14004617572
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 1397,10,10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه 
شرکت ازمبلغ 10.000.000 ریال به مبلغ 500.000.000 
ریال منقسم به50.000 س��هم با نام 10.000 ریالی از 
مح��ل مطالب��ات ح��ال ش��ده س��هامداران واز طری��ق 
صدور س��هام جدید افزایش یافت وماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )501335(
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آگه�ی اصالح�ی ش�رکت نگاری�ن 
پودر کوبان سنگ کسری خاورمیانه 
سهامی خاص به شماره ثبت 13204 

و شناسه ملی 14004617572
به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1397,10,09 وپیرو آگهی تاس��یس بشماره 
 139330430892002373 مکانی��زه 
س��رمایه ش��رکت مبل��غ 10.000.000 ری��ال 
منقس��م به 1000 س��هم با نام 10.000 ریالی 
صحیح م��ی باش��دکه بدین وس��یله اصالح                 

می گردد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قم اداره ثبت
 شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )501338(
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دوشنبه 27 خرداد  1398 13 شوال  1440 17 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8990 

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 موافقت پلیس با افزایش اعتبار گذرنامه ها     ایسنا: سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی از موافقت پلیس با افزایش مدت اعتبار گذرنامه  خبر داد. وی در سفر به کرمانشاه با حضور در جمع خبرنگاران 
در خصوص افزایش اعتبارگذرنامه از 5 ســال به ۱۰ ســال، گفت: نیروی انتظامی موافق این کار اســت و کارشناســی اولیه در این زمینه را انجام داده ایم. جمع بندی این مطالعات به وزارت کشور ارسال شده و در 

جلسات ستاد گذرنامه بدون تردید این موضوع مطرح می شود.

 طرحی برای استفاده از 
فرصت های جدید شغلی در حوزه وکالت

چرخه بازار خدمات حقوقی در کشور بنا به دالیلی چرخه معیوبی است.یکی 
از دالیــل معیوب بودن این چرخه، بیمار بــودن نظام پذیرش و آموزش در 
عرصه مشــاغل حقوقی بویژه وکالت است چرا که در دانشگاه ها و دوره های 
کارآموزی، مهارت ها و آموزش های الزم مطابق نیاز جامعه به داوطلبان ارائه 
نمی شــود،ضمن آنکه معیار پذیرش نیز معیار ناعادالنه ای است چون تعیین 
تعداد نفرات محدود برای مشــاغل غیردولتی خالف اصل 28 قانون اساسی 
کشور اســت و در کشــورهای جهان هم هیچ کجا دیده نمی شود که برای 

مشاغلی نظیر وکالت، ظرفیت محدودی تعیین شده باشد. 
بنابرایــن نظام پذیرش و آموزش وکالت باید متحول شــود و رویکرد »طرح 
جامع پذیرش و آموزش وکالت« نیز همین اســت که بتواند با تحول در این 
عرصه، نواقص چرخه خدمات حقوقی را برطرف ســازد تا هم مردم بتوانند 
از خدمات حقوقی بهره مند شوند و هم امکان اشتغال برای دانش آموختگان 
رشــته های حقوق فراهم شــود تا بتوانند دانش خود را در اختیار مردم قرار 
دهند. هدف از اجرای این طرح دسترسی مقرون به صرفه، سریع و آسان به 

خدمات حقوقی باکیفیت است.
براســاس این طرح، در مرحله نخست باید خدمات حقوقی مقرون به صرفه 
ارائه شــود یعنی برای موکل و افرادی که خدمات حقوقی دریافت می کنند 
هزینــه این خدمات، مقرون به صرفه باشــد تا توان پرداخت آن را داشــته 
باشــند. همچنین الزم اســت دسترســی به خدمات حقوقی سریع و آسان 
باشــد که الزمه این موضوع نیز اســتفاده از فناوری و فضای مجازی برای 
آگاه ســازی مردم از جامعه وکالست و نکته ســوم کیفیت خدمات حقوقی 
است. خدمات حقوقی باید متناسب با نیاز و درخواست موکالن ارزش گذاری 
شــود. متأسفانه هم اکنون در کشور در خصوص نهاد وکالت فقط یک درجه 
بــا عنوان »وکیل پایه یک« داریم، در حالی که طیف متنوعی از مشــکالت 
حقوقی وجود دارد که اگر بتوانیم این چرخه را اصالح و به صورت تخصصی، 
طیف متنوعی از خدمات حقوقی را عرضه و بر همان اســاس ارزیابی کنیم، 
به طور حتم خدمات حقوقی مقرون به صرفه،سریع و آسان ارائه خواهد شد 
که این موارد در»طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت« نیز آمده اســت و از 

مزایای این طرح محسوب می شود. 
نکته دیگر در»طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت« اســتفاده از فرصت های 
شــغلی جدیــد و ابزارهایی نظیــر بیمه وکالت و توســعه بــازار خدمات 
غیردادگستری و همچنین حوزه خدمات حقوقی پیش از محاکم که نیازمند 
تعامل و هم افزایی از ســوی متولیان نهاد وکالت اســت تا بتوانند تقاضاهای 
بالقــوه بازار خدمات حقوقــی را به بالفعل تبدیل کنند کــه طبعاً در قالب 

بیمه های وکالت و... امکان پذیر است.
همچنیــن در»طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت«، هیئتی با عنوان هیئت 
نظارت و بازرسی پیش بینی شده تا افرادی که در این حوزه دانش و مهارت 
کافی دارند بتوانند برای نظام آموزشی وکالت )از مفاد آزمون وکالت گرفته تا 
دوره های کارآموزی( برنامه ریزی و این موارد را منطبق بر سواد و مهارت های 

الزم در عرصه عمل اصالح کنند. 
متأسفانه در حال حاضر دو دهه است که به صورت ثابت آزمونی از داوطلبان 
گرفته می شود و ما در عرصه عمل تحوالت زیادی داشته ایم که نادیده گرفته 

شده است. 
موارد ذکر شــده جمع بندی مزایای»طرح جامــع پذیرش وآموزش وکالت« 
اســت که هم اکنون در کمیســیون قضایی مجلس شورای اسالمی در حال 
بررسی است و امید می رود نمایندگان با اعمال نظر در این موضوع که هرچه 
ســریع تر این تحول در عرصه خدمات حقوقی محقق شود، با نگاه مثبت به 

آن رأی دهند و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود. 

و  پذیرش  »طرح  طیرانی   جامعه/اعظم   
به   ۹۶ سال  اسفندماه  در  که  وکالت«  آموزش 
صورت عادی در مجلس اعالم وصول شده بود، 
به دنبال ایجاد تحوالت جدی در زمینه برگزاری 
آزمون وکالت، نحوه اعطای پروانه و طبقه بندی 

کردن وکالست.
اکنــون 1۶ مــاه از اعالم وصــول این طرح در 
مجلس شورای اســالمی می گذرد اما هنوز به 

سرانجام نرسیده است. 
صرف نظر از این تأخیر، هنوز هم زوایای مختلف 

آن مورد بحث کارشناسان این حوزه است.

 طرحی با نقاط قوت بسیار
محمدمهدی توکلی، وکیل 
پایــه یک دادگســتری و 
از  یکی  دانشــگاه  مدرس 
حامیان این طرح است که 
با دیدی نقادانه در خصوص 

این طرح می گوید: برخالف جو ســازی هایی که 
از ســوی کانون های وکال علیه این طرح صورت 
گرفته که بخش عمده آن غیرکارشناسانه است، 
ایــن طرح نقاط قوت زیادی دارد اما متأســفانه 
جریان هایی هســتند که در برابر هر تحولی در 

نهاد وکالت مقاومت می کنند 
شــدن،  تخصصی  مانــع  و 
درجه بندی شدن و تغییر در 
شیوه آزمون وکالت می شوند.

دکتر توکلــی ادامه می دهد: 
اینکه ما مــالک ظرفیت را 
حــذف و مــالک صالحیت 
ســیال را جایگزیــن کنیم 
از نقــاط قوت ایــن طرح و 
مورد تأیید همه کشــورهای 
دنیاست. ما باید برای جذب 
وکیــل، حد نصاب ســیال 
داشته باشــیم که البته تراز 
و درصد هایــی کــه در این 
طرح عنوان شــده، نیازمند 

کارشناسی بیشتر است.
وی می افزایــد: وکالت هــای تخصصی از جمله 
موارد قابل قبول این طرح و نیازمند کارشناسی 

بیشتر است. به عنوان نمونه در بحث تخصصی 
شــدن وکالــت در زمینــه امــور ثبتی،امور 
مالیاتی،حقوق مردم در شــهرداری ها، دعاوی 
کارگــری و کارفرمایی،امــور ارثی و همچنین 
وکالت در زمینه های امــور قراردادی به عنوان 
شاخه ها و رشــته های فرعی این طرح بخوبی 

دیده نشده و جای کار بیشتری دارد.

 طرحی که باید در سریع ترین زمان 
اجرا شود

دکتر توکلی ادامه می دهــد: خطوط اصلی این 
طــرح از جملــه تخصصی شــدن، درجه بندی 
شدن، نظام مستمر آموزش وکال و خارج کردن 
نظام طراحی پرسش های آزمون از دست کانون 
وکال، نیازهای جامعه وکالت اســت که باید در 

سریع ترین زمان اجرا شود.
این مدرس دانشــگاه با اشاره به اهمیت رویکرد 
نظارت محور این طرح می گوید: در این رویکرد 
آمده است؛ برای شرکت در آزمون نیازی به ارائه 
کارت پایان خدمت نیست و داوطلبان می توانند 
بدون ارائه کارت پایان خدمت در آزمون وکالت 
شــرکت کنند و در صورت قبولی، دوره خدمت 
خود را در قالب کارهای حقوقی در مراجع قضایی 
و یا نظامی انجــام دهند که این از 
نقــاط مثبت این طرح محســوب 
می شود و دلیل مخالفت کانون های 
وکال بــا تصویب و اجرای این طرح 
غیرکارشناســی و در واقــع مانع 
اجتماعی شدن خدمات حقوقی و 
انحصاری شدن آن در جامعه است.

 
 قوانین پوسیده 

و تاریخ مصرف گذشته
بــه گفته ایــن وکیــل پایه یک 
دادگستری تصویب »طرح پذیرش 
و آموزش وکالت« نه یک نیاز بلکه 
ضــرورت جامعه حقوقی کشــور 
است که می تواند قوانین پوسیده 
و تاریــخ مصرف گذشــته حوزه 
وکالت را که سبب بیکاری وکالی جوان شده 

است، تغییر دهد.

دکتر توکلی با اشــاره به اینکه مسبب بیکاری 
وکالی جــوان، کانون هــای وکال و مخالفــان 
تصویــب »طرح پذیــرش و آمــوزش وکالت« 
هســتند، اظهار می دارد: اکنون ضرورت دارد با 
اجــرای این طرح، وکیل به نهادی اجتماعی در 
کنار مردم تبدیل شــود تا جامعه بتواند بیشتر 
از دانــش حقوقی دانش آموختــگان این حوزه 

بهره مند شود.

 نیازسنجی وابسته به ظرفیت های قضایی
هیئت  طالع،عضو  حسین 
وکالی  کانــون  مدیــره 
مرکــز به عنــوان یکی از 
این  تصویــب  مخالفــان 
طرح معتقد اســت: »طرح 

جامــع پذیرش وآموزش وکالــت« برخالف نام 
آن کــه مفهوم پذیرش و رقابــت در بدو ورود 
بــه عرصه وکالت و ســپس آمــوزش و تربیت 
وکالی دادگســتری را به ذهن متبادر می کند، 
در ماهیــت مســیر جداگانه و حتــی مخالف 
عنــوان خود را طی کرده اســت. گواه این ادعا 
مقررات ناظــر بر چگونگی تعییــن متقاضیان 
واجد شــرایط برمبنای تعداد شرکت کنندگان 
براساس یک معدل گیری با واقعیات اجتماعی و 
قضایی کشور و نیز نحوه صدور پروانه وکالت به 

کارشناسان حقوقی و دارندگان مدرک دکترای 
حقــوق و اعضای هیئت علمی دانشــکده های 
حقوق اســت. چیــزی که به عنوان شــاخصه 
اساسی تعیین متقاضیان پروانه وکالت در همه 
نظام های حقوقی و کشــورهای مختلف در نظر 
گرفته می شود، واقعیات جوامع مختلف مبتنی 
بر یک نیازسنجی اســت که این نیازسنجی به 
سیاست های قضایی و ظرفیت های آن بستگی 

دارد.

 تدارک چتر حمایتی برای وکال
وی ادامه می دهد: به عنــوان نمونه در آمریکا 
ورود بــه عرصه وکالت به دلیــل نقش پررنگ 
وکالی دادگســتری در توسعه نظام حقوقی آن 
کشور، از لحاظ بررســی جریان رسیدگی های 
قضایی و نقد کارشناسانه آرای قضایی، همواره با 
سختی فراوانی همراه است، به طوری که نسبت 
وکالی دادگستری به جمعیت آمریکا فوق العاده 
پایین تر از نرم جذب وکیل در کشورماست. در 
سایر کشورها نیزعمدتاً معیار نیاز واقعی جامعه 
به خدمات وکیل داگســتری بشدت در تعیین 
تعداد وکال نقش داشته و در مقابل دولت ها نیز 
انجام هر امر حقوقی را نیازمند مداخله مستقیم 
وکال دانسته اند و یک چترامنیتی مناسب برای 

وکال تدارک دیده شده است.

 تیری که قلب نهاد وکالت را نشانه گرفته است!
طالع می افزاید: در کشــور ما نیز در راســتای 
همیــن معیار نیازســنجی مقنــن در تبصره 
»مــاده1« قانــون کیفیــت اخــذ پروانه یک 
کمیســیون تخصصی مرکب از نمایندگان قوه 
قضائیه به عنوان مرجع مراجعه و محل فعالیت 
وکال و همچنین نمایندگان کانون های وکالی 
دادگســتری به عنوان متولی تربیت و آموزش 
وکال را تعیین کرده اســت که اکثریت در این 
با نمایندگان قوه قضائیه اســت  کمیســیون 
و تــا به امــروز نیز این کمیســیون بخوبی به 
وظیفه خودعمل کرده است، اما محتوا و مفاد 
طــرح جامع پذیرش و آمــوزش وکالت دقیقاً 
برخالف معیار نیازســنجی بیشــتر به دنبال 
ایجاد یک آنارشیســت قضایی و از بین بردن 
نظم و انســجام نصاب جذب وکیل با امکانات 
دادگستری و تبدیل دانش آموختگان بیکار به 
وکالی بیکار و از بین بردن ســالمت دستگاه 

قضاست. 
به گفته این عضــو هیئت  مدیره کانون وکالی 
مرکــز، »طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت« 
به مثابه تیری است که قلب دستگاه قضایی و 
نهاد وکالت را نشــانه گرفته و هدفش تضییع 
حقــوق عموم ملــت در بهره مندی از خدمات 

وکالی متخصص و با دانش کافی است.
 

 تصویب در کمیته کمیسیون حقوقی  و قضایی 
محمــد دهقانــی، عضــو 
کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی در 
این خصوص می گوید:»طرح 
آموزش  و  پذیــرش  جامع 

وکالــت« به تصویب اعضای کمیته کمیســیون 
حقوقی و قضایی رسیده اما هنوز در این کمیسیون 
مطرح نشــده و اعضای کمیسیون از محتوای آن 

اطالعی ندارند.
وی ادامه می دهد: ابتدا باید ببینیم این طرحی که 
تصویب شده چیست سپس براساس محتوای آن 
نظر بدهیم. اکنون می دانیم این طرح به تصویب 
اعضای کمیته رسیده است؛ بنابراین نباید پیش 
از مطالعه و بررسی طرح در خصوص آن نظر داد.

موافقان و مخالفان یک طرح حقوقی از دالیل خود می گویند

تصویب طرح » پذیرش و آموزش وکالت«؛ آری یا خیر؟

تصویب »طرح 
پذیرش و آموزش 

وکالت« نه یک 
نیاز بلکه ضرورت 

جامعه حقوقی 
کشور است که 
می تواند قوانین 
پوسیده و تاریخ 
مصرف گذشته 
حوزه وکالت را 

تغییر دهد

بــــــرش

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

چهره خبر

در برخورد با بی حجابی امیدی به دستگاه ها نیست!
تسنیم: عضــو کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه دیگر امید 
زیادی به دستگاه های فرهنگی در زمینه حمایت از آمران به معروف 
و ناهیــان از منکر نداریم، از حمایت قاطع در زمینه برخورد جدی 
پلیس با بی حجابی داخل خودرو خبر داد. محمدعلی پورمختار گفت: 
حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در حد و حدود مناسب 

صورت نمی گیرد و قانون نیز به نوعی در این زمینه اجرا نمی شود.

یک وزیر باید 10 سال در آموزش و پرورش بماند
ایسنا: حجت االسالم ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی گفت: کناره گیری آقای بطحایی برای کشور هزینه ایجاد 
کرد و موجب شد حرکت به سمت برخی شعارهای خوب متوقف 
شود. یک وزیر باید 10 سال در آموزش و پرورش بماند تا برنامه هایش 
را اجرا کند. در حالی که در چند دوره پیش، وزرای آموزش و پرورش 

به طور میانگین عمر دوساله داشته اند.

افزایش دوبرابری کارخانه های دخانیات در ۴ سال!
خانه ملت: ســخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با 
بیان اینکه تعداد کارخانه های دخانیات از ســال ۹۴ تقریباً دو برابر 
شده است، گفت: اشتغال زایی صنعت دخانیات، بهانه ای برای کاهش 
مالیات نشــود. اصغر سلیمی گفت: اگر بر صنعت دخانیات نظارت 
کافی صورت نگیرد، تعــداد کارخانه ها افزایش پیدا کرده و مبارزه، 

ساماندهی و نظارت بر این کارخانه ها با سختی همراه خواهد شد. 

تبلیغات دارویی برای رقبای خارجی ما آزاد است
ایسنا: دکتر مهرداد علیمیان، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انســانی ایران گفت: در نظام درمانی ما چون گفته 
می شود که تبلیغات دارو موجب می شود که القای مصرف صورت 
گیرد، تبلیغات ممنوع است اما رقیب های خارجی با یک توانمندی 
بین المللی وارد می شوند و چون اسم خارجی روی آن ها خورده است، 

مردم تمایل بیشتری به مصرف آن ها دارند. 

مجوز تأسیس دانشگاه را به افراد ذی  نفوذ داده بودند 
فارس: محمدحســین امید، رئیس دانشگاه علمی کاربردی گفت: 
مجوز مراکز علمی کاربردی این طور نبوده که هر کس از خیابان رد 
می شده بیاید و مجوز بگیرد، افرادی مجوز گرفته اند که ذی  نفوذ بودند 
و اکنون مجوزها را از همان افراد پس می گیریم.وی در ادامه گفت: 
باید با مرکز فاقد کیفیت برخورد کنیم. برای این برخوردها شکایت ما 

را به همه جا بردند و به جاهای مختلف متوسل شدند. 

بخاری های نفتی ۲۴ هزار کالس درس جمع می شود
مهر: رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: 
بخاری های نفتی 2۴ هزار کالس درس برای سال تحصیلی جدید 
جمع آوری می شــود. مهراله رخشــانی مهر گفت: 2۴ هزار کالس 
درس دارای بخاری نفتی احصا شده که امکان جمع آوری بخاری در 
این کالس ها وجود دارد و برای سال تحصیلی جدید به این سمت 

حرکت می کنیم و اعتبار آن تأمین شده است.

دانشگاه های علمی کاربردی، وهن آموزش عالی بود
خانه ملت: منصور غالمــی، وزیر علوم گفــت: در رابطه با طرح 
ساماندهی، هیچ مجوزی به هیچ مؤسسه غیردولتی داده نشده است. 
غالمی افزود: دانشگاه های علمی کاربردی وابسته به دستگاه ها، هم 
وهن آموزش عالی بود و هم به نوعی موجب ایجاد فســاد در تولید 
مدرک تحصیلی کارمندان دولت برای افزایش حقوق بود که متوقف 

شده اما باقی مانده ها در حال نظارت بیشتر و تقویت هستند.

مدرسه سازی با تصویر ۵0 سال پیش!
مهر: نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: فضا 
به مثابه ظرفی است که تعلیم و تربیت در آن اتفاق می افتد و بین 
ظرف و مظروف باید تناسبی وجود داشته باشد، البته نوع خوراک هم 
مناسب است. متأسفانه بسیاری از مهندسان و طراحان با تصویری 
که از آموزش و پرورش ۵0 سال پیش دارند، مدرسه سازی می کنند. 

آموزش و پرورش جدید، ظرف جدید نیاز دارد.

در مدارس هیئت امنایی »شهریه« نداریم
ایسنا: رسول پاپایی، مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری 
وزارت آموزش و پرورش گفت: هر مدرســه هیئت امنایی که با 
مدرســه عادی تفاوتی در کیفیت و سطح برنامه نداشته باشد، 
مجوز هیئت امنایی اش لغو می شــود. وی گفت: مدارس هیئت 
امنایی، مدارس خاصی نیستند، بلکه کامالً دولتی بوده و سبکی از 

مدیریت مشارکتی را پیاده سازی می کنند. 

آموزش

رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی:
افزایش شهریه دانشگاه های 

غیرانتفاعی منتفی شد
 فارس  رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
با بیان اینکه افزایش شــهریه دانشگاه ها در سال 
تحصیلی آینده منتفی شد، گفت: میزان شهریه 
ســال جاری مؤسسات همانند ســال گذشته 
براساس نظر هیئت امنای این دانشگاه ها محاسبه 

می شود.
علی آهون منــش گفت: با توجــه به وضعیت 
اقتصادی کشــور و همچنین وجود افزایش ۵0 
درصدی تورم اقتصادی، دانشگاه های غیرانتفاعی 

هیچ گونه افزایش شهریه نخواهند داشت. 
رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی افزود: از 
آنجایی که دانشگاه های غیر انتفاعی در شهرهای 
مختلف از نظر ســاختاری و اقتصادی شــرایط 
متفاوتی دارند ما در اتحادیه به مؤسسات توصیه 
کردیم براســاس موقعیــت و وضعیت اقتصادی 
موجــود و تصمیم هیئت امنای هر دانشــگاه از 
افزایش شهریه خودداری کنند و میزان شهریه را 
براساس سال گذشته از دانشجویان دریافت کنند.

محیط زیست

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس:
جنگل ها در فقر مطلق 

تجهیزات می سوزند
 خانه ملت  نایب رئیس کمیســیون کشاورزی 
مجلس با بیــان اینکــه مهار آتش  ســوزی در 
ارتفاعات بدون استفاده از بالگرد و تجهیزات مدرن 
امکان پذیر نیســت، گفت: امروز جنگل ها در فقر 

مطلق تجهیزات می سوزند.
عبــاس پاپی زاده بیان کرد: مناطق کوهســتانی 
زاگرس بســیار صعب العبور بوده و امکان حضور 
در مناطق حریق وجود نــدارد. از طرفی در این 
مناطق استفاده از وسایل معمول مانند کپسول و 
ماشین آتش نشانی براحتی امکان پذیر نیست و باید 
از هواپیما و بالگرد های آب پاش برای مهار حریق 
استفاده کنیم. نایب رئیس کمیسیون کشاورزی 
مجلس خاطرنشــان کرد: مهار آتش ســوزی در 
ارتفاعات و مناطق صعب العبور نیازمند تجهیزات 
مناسب و مدرن است که متأسفانه به آن دسترسی 
نداریم، از این رو همه دوســتداران محیط زیست 
مجبور هســتند نظاره گر ســوختن درختان و 

سرمایه های کشورشان باشند.

خانه و خانواده

یک مدیر سازمان بهزیستی عنوان کرد
 توانمندسازی و خودکفایی

 ۱۵ هزار زن سرپرست خانوار
 ایرنا  مدیرکل دفتر توانمندسازی خانواده و زنان 
سازمان بهزیستی کشور گفت: به طور میانگین 
ســالیانه 1۵ هزار نفر از زنان سرپرســت خانوار 
تحت پوشــش، از طریق اشتغال و کارآفرینی در 
قالب انفرادی یا گروه های همیار، بازتوان شده و از 

چرخه حمایت خارج می شوند.
فریبا درخشــان نیــا افزود: همچنین ســالیانه 
حــدود ۹000 نفر از افراد تحت پوشــش دفتر 
توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی، 
در دوره های کاربردی آماده ســازی شغلی که با 
حمایت سازمان بهزیستی کشور برگزار می شود، 
شــرکت می کنند. وی گفــت: برنامه های دفتر 
توانمندسازی خانواده و زنان سازمان بهزیستی، 
لزوماً متوجه مستمری بگیران نیست و تعدادی 
از آن ها با رویکرد پیشــگیرانه و مؤکد بر سالمت 
اجتماعی است و توانمندی شهرونداِن در معرض 
مسائل اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد تا وارد 

چرخه فقر نشوند.

گردشگری

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
درخواست برای سهمیه مازاد 

حج ۹۸
 مهر  رئیس ســازمان حج و زیــارت گفت: 
درخواست دریافت سهمیه مازاد برای حج تمتع 
۹8 به طرف سعودی اعالم شده و قرار است تا 

نیمه ماه شوال پاسخ این درخواست ارائه شود.
علیرضا رشــیدیان گفت: امســال 8۶ هزار و 
۵۵0 زائر کشــورمان در حــج تمتع عازم این 
سفر معنوی می شوند، ضمن آنکه درخواست 
ســهمیه مازاد 10 هزار نفری هم به عربستان 

داده شده است.
وی با بیان اینکه امسال آمار زائران خانم بیش 
از مردان است، گفت: از مجموع 8۶ هزار و ۵۵0 
زائر ایرانی حدود ۴۳ هزار نفر زن و ۳۷ هزار نفر 
مرد هستند. به گفته وی، میانگین سن حجاج 

امسال ۵۶ سال است.
وی افزود: برنامه ریزی هــا و اقدامات الزم برای 
خدمات رسانی مناسب و شایسته به این زائران 
انجام شــده و از 1۷ تیرماه اعــزام کاروان های 

حجاج بیت اهلل الحرام آغاز می شود.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

نماینده مردم در مجلس دهم:
 امکانات رفاهی برای معلوالن 

در حد صفر است
 خانه ملت  نماینده مردم در مجلس دهم با 
بیان اینکه امکانات رفاهی برای معلوالن در حد 
صفراســت، گفت: فرهنگ حمایت از معلوالن، 
نیازمند تجدیدنظر است زیرا معلوالن در کشور 

با معضالت اجتماعی بسیاری روبه رو هستند.
نــادر قاضی پور گفت: معلوالن به دســته های 
مختلف از جمله معلولیت مادرزادی، معلولیت 
بر اثر ســوانح یا تصادفات جاده ای و در نهایت 
بر اثر حضور در دفاع مقدس تقسیم می شوند. 
وی ادامــه داد: ما انتظار داریــم نظام، احترام 
خاصی به معلوالن کشور بگذارد؛ بنابراین باید 
با برنامه ریزی فراگیر، توســعه امکانات رفاهی 

معلوالن در دستور کار قرار گیرد.
وی با بیان اینکه معلوالن در کشور جزو اقشار 
مظلوم جامعه هستند، گفت: امیدواریم روزی 
برســد که امکانات رفاهی برای این عزیزان هر 
چه ســریع تر فراهم شــود اما در حال حاضر 
امکانات رفاهی برای معلوالن در حد صفر است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر حسین قربانزاده، متولی کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت

هزینه ۳۰ میلیارد دالری بازگشت به ماه روی دست ناسا
ایســنا: قرار اســت ناســا در برنامه 
فضانورد  دو   )Artemis(»آرتمیــس«
آمریکایی را به ســطح ماه بازگرداند، اما 
این کار هزینه ۳0 میلیارد دالری روی 
دست ناسا خواهد گذاشت که از بودجه 

ساالنه ناسا بیشتر است.
به گزارشــی به نقل از تک تایمز، ایاالت 

متحده می خواهد فضانوردان خود را تا سال 202۴ به ماه بازگرداند، اما انجام این 
مأموریت خیلی گران خواهد بود.

در واقع طبق گزارش ها و تأیید »جیم برایدنســتاین«، رئیس ناسا، آژانس فضایی 
آمریــکا برای برنامه »آرتمیس« که از نام الهه یونانی که الهه ماه بوده الهام گرفته، 

نیازمند حدود 20 تا ۳0 میلیارد دالر در پنج سال آینده است.
این نخستین بار است که رئیس ناسا درباره هزینه های پیش بینی شده بازگشت به 
سطح ماه صحبت می کند. این برنامه که پاسخی به دستور ترامپ مبنی بر بازگشت 
هرچه سریع تر به ماه است، برای ارسال دو فضانورد )یک مرد و یک زن( بعد از ۵0 

سال از زمان شروع برنامه آپولو در دهه ۷0 برنامه ریزی شده است.

تأثیر یک سریال روی گردشگری سیاه
اینکه ســریال چرنوبیل  از  مهر: پس 
سروصدای زیادی به پا کرد، جهانگردان 
زیادی برای شرکت در تورهای چرنوبیل 

ثبت نام کردند.
مقام هــای اوکراینــی اعــالم کرده اند: 
چرنوبیل از لحاظ سالمت خطری برای 
دیدارکننده ها ندارد و میزان تماس هر 

فرد با ذرات رادیواکتیو از میزان عکس برداری اشعه ایکس توسط یک فرد در مطب 
پزشک کمتر است؛ بنابراین گردشگران با خیال راحت می توانند به آنجا بروند.

گردشگرانی که قصد ســفر به نزدیک ترین منطقه چرنوبیل دارند، حتماً باید از 
تورهای گردشگری که توسط آژانس های مسافرتی طراحی شده، استفاده کنند و یا 
اینکه از تورهای گردشگری اختصاصی به همراه یک راهنما بهره ببرند چون اجازه 
ورود به این مناطق به گردشگرانی که قصد دارند به تنهایی برنامه ریزی کنند، داده 
نمی شود. برای پیدا کردن این تورها، در شهر کی یف اوکراین سایت ها و آژانس های 

زیادی هستند که این تورها را از قیمت 100 تا ۵00 دالر می فروشند.
سرجی ایوانچوک، مدیر یکی از آژانس هایی که تورهای چرنوبیل را برگزار می کند، 
به رویترز گفته است: تعداد گردشگران چرنوبیل در ماه می 201۹، در مقایسه با ماه 
می 2018، حدود ۳0 درصد افزایش داشته و رزرو تورهای چرنوبیل برای ماه های 

ژوئن، جوالی و آگوست هم حدود ۴0 درصد افزایش یافته است.

عوارض کشنده بی خوابی
ایســنا: متخصصان علوم پزشــکی 
در آمریــکا اعالم کردنــد: کم خوابی یا 
بی خوابــی منجر به عــوارض جدی و 

خطرناک در انسان ها می شود.
بر اساس مطالعه ای از سوی متخصصان 
»انستیتو ملی ســالمندی« در آمریکا، 
اختالل در خواب منجر به بیماری های 

قلبی - عروقی، افسردگی، زوال عقل و عوارض جدی دیگری برای بدن می شود.
پزشکان تأکید دارند پیامد بی خوابی مزمن تنها کسالت و خستگی نیست بلکه این 
عارضه با افزایش خطر ابتال به فشار خون، دیابت نوع دو، حمله قلبی، افسردگی، 

اضطراب و حتی خطر مرگ زودرس مرتبط است.
پس از مطالعه روی وضعیت سالمتی و برنامه خواب ۹000 نفر در آمریکا که سن 
آن ها باالی ۶۵ سال بوده، آشکار شد که حدود ۵0 درصد از این افراد با مشکالت 

بی خوابی روبه رو بوده اند.
این افراد حتی در صورت خوابیدن در زمان معین و استراحت کافی، همچنان پس 
از بیدار شدن، بیشتر اوقات احساس خستگی و کسالت می کردند. به گفته پزشکان 
عالوه بر برنامه منظم، کیفیت خواب نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. به گفته 

متخصصان، خواب بیش از حد نیز منجر به اختالل در فعالیت قلب می شود. 
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روزنامـه صبـح ایـران

به یاد قافله ساالر مدرسه سازی ایران  محمد رضا حافظی هنگامی که تازه مجمع خیرین مدرسه ساز را تشکیل داده بود، در مراسم تشییع پسرش متوجه حضور تعداد زیادی از مردم می شود و تعجب 
می کند. او متوجه می شود این مردم به خاطر او نیامده اند، بلکه به خاطر کارهای نیکی که پسرش بدون خبر پدر انجام داده، آمده اند. فعالیت های نیک پسر او را در مسیر جدیدی قرار داد. او تصمیم گرفت 

خانه ای که برای پسرش در خیابان آفریقای تهران خریده بود را بفروشد و هزینه آن را صرف مدرسه سازی کند.

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

 ما در حوزه وقف علمی بیشــتر به سمت 
مدرسه سازی رفته ایم ولی حوزه های علمی 
زیادی برای وقف وجود دارد. فکر می کنید 
اوضاع وقف علمی در کشــور ما متناسب با 

نیاز جامعه است؟
برای پاسخ ابتدا باید یک مقدمه گفت. وقف به صورت 
تاریخی نیازمند یک بررسی و بازخوانی مجدد است. 
ما پیش از اســام هم سنت وقف را داشته ایم و در 
واقع اسام این سنت را تقویت کرد و به آن پر و بال 
داد. وقف در دوره های مختلف متفاوت است؛ مثًا 
در دوره هایی وقف از سمت ساطین، وزرا و کسانی 
که دغدغه کار خیر داشــته اند یا اموال عمومی در 
اختیارشان بوده، انجام می شده است. در دوره هایی 
نیز وقف بیشــتر از ســمت مردم بوده و نسبت به 
شــرایط مختلف، با نیت های متفاوتی وقف انجام 
می دادند. فرض کنید در دوره پهلوی که حکومت 
با عزاداری امام حسین )ع( مخالفت می کرد، مردم 
وقف های زیــادی درباره عزای امام حســین )ع( 
داشتند؛ مثاً روضه خوانی سیدالشهدا)ع( و مجالس 
روضه، اطعام عزاداران و غیره. یکی از زمان های وقف 
زیــاد مردم هم در دوره هایی بوده که دولت ها قوی 
نبوده اند و نمی توانستند نیازهای اجتماعی را برآورده 
کننــد، برای همین مردم برای رفع آن نیازها وقف 

می کردند. 

چه وقف هایی توسط مردم انجام می شد؟
مــا در نقاط مختلف کشــور نمونه هایی داریم که 
یک واقف، پلی را وقف کرده اســت. همچنین در 
شهرهای گرمسیری مثل یزد ، بندرعباس و کرمان، 
به دلیل نیاز مردم، مواردی داریم که مردم آب انبار 
وقف کرده اند تا با ذخیره باران های فصل بارندگی 

بتواننــد در فصل خشــک به داد 
مردم برسند. اما وقتی دولت ها در 
دوره اخیر مدرن شدند و نیازهای 
بیشتری از مردم را پوشش دادند، 
به تناسب بزرگ شدن آن ها، وقف 
هم کاهش پیدا کرده است. چون 
مردم فکر می کنند با وجود دولت 
نیازی نیســت که برای نیازهای 
اجتماعی مردم وقف داشته باشند. 
من معتقدم باید روی دولتی سازی 
و مردمی ســازی به طــور جدی 
مطالعه، بررســی و فکر کنیم تا 
مدلی که برای ما مناسب است را 

انتخاب کنیم. 
دولتی ســازِی همه امــور، هم در 
 بیانات امام)ره( و مقام معظم رهبری

و هم در منابع و ســنت اسامی 
ما مطلوب نیست و باید به سمت 
مردمی ســازی برویم. هرجایی که 
مردم خودشــان کار را به دســت 

گرفتند هم نیازها را بهتر تشــخیص دادند، هم به 
موقع آن ها را برطرف کردند و هم در واقع جنبه های 
عاطفی بین مردم تقویت شده است. مثال ملموسش 
همین زلزله و سیل اخیر است که دیدیم هرجایی که 
کمک و حضور مردم بود کار بهتر انجام شد. دولت ها 
هیچ وقت نمی توانند این حجم از ســرمایه ای که در 
اختیار مردم اســت را فراهم کنند. البته کمک های 
دولتی هم جای خودشان را دارند اما به نظر من رفتن 
به سمت دولت بزرگ که با اضافه شدن درآمد نفت 
از دوره پهلوی دوم شروع شد و پس از انقاب همان 
سیاست ها تا حد زیادی ادامه پیدا کرد، موجب شد 

نگاه های مردم به این سمت برود که 
با حضور دولت نیازی به نقش آفرینی 
ما نیســت. براین اساس برای پیدا 
کردن دلیل کاهــش وقوف مردم 
باید به این مســئله هم توجه کرد. 
البته حرکت خیران مدرسه ساز در 
این سال ها حرکت خیلی بزرگ و 
پرفروغی بوده و خودش جای توجه 
دارد کــه چگونه یک عده با وجود 
حضور دولت، احساس نیاز کرده اند 

که به مدرسه سازی ورود کنند.

منشــأ این نگاه به وقف را 
چه می دانید؟ ورود دولت ها یا 
کمرنگ شدن مفهوم وقف در 

نگاه مردم؟
 تا زمانی که ما دچار بلیه وابستگی 
به نفت هستیم جامعه ما احساس 
می کند باید نفت را بفروشــیم و 
صرف نیازهــای اجتماعی کنیم. 
اگر ما می خواهیم فرهنگ وقف رشــد کند باید به 
جامعه این اندیشــه و فرهنگ را بدهیم که فروش 
نفت برای حل تمام نیازهای اجتماعی کشور کاری 
بشــدت غلط و گمراه کننده است. نفت یک عطیه 
الهی اســت، ولی باید صرف زیرساخت های کشور 
شود و مقدار زیادی از آن برای آیندگان بماند. کشور 
و دولت ناگزیر است که وابستگی به نفت را کم کند. 
اگر دولت ما هم مثل خیلی از کشــورهای دنیا با 
مالیات اداره بشــود و مالیات صرف نیازهای فوری 
و حیاتی جامعه شود، آن وقت برای بعضی نیازهای 
جامعه که می ماند خود مردم ورود می کنند که یکی 

از این نیازها حوزه علم و فناوری اســت. می خواهم 
بگویم تا زمانی که وابســتگی اقتصــاد ما به نفت 
اصاح نشود و فرهنگ ما از این نگاه دولتی که همه 
کارها را باید دولت انجام بدهد، فاصله نگیرد و ما به 
سمت مردمی سازی چه در عرصه اقتصاد، فرهنگ و 
اجتماع پیش نرویم، زمینه برای کار خیر اجتماعی و 

وقف خیلی مساعد نخواهد بود. 

جامعه خیران ما در حوزه های مختلف حضور 
دارند اما بــا این حال آنچنان که باید اثر این 
تأثیرگذاری  این  چرا  نمی شود،  دیده  حضور 

دیده نمی شود؟
بعضی ها کار خیر انجام می دهند ولی وقف نمی کنند. 
در صورتی که وقف، چــه ملک یا انواع جدیدی از 
وقف مثل سهام یک شرکت یا مالکیت معنوی یک 
اثر، درصورت مدیریت درســت می تواند تا سال ها 
به صورت احســانی دائمی ماندگار باشد. پس وقف 
یک احسان ماندگار است. اصل آن باقی می ماند و 
منابعش دائماً حتی تا صدها و هزاران ســال، خرج 
نیت واقف می شــود. ما اکنون موقوفاتی داریم که 
1000سال از وقف آن ها می گذرد و همچنان ثمرات 

و برکات آن به جامعه ارائه می شود.

 نکته دیگر بحــث مردمی کردن فرهنگ 
وقف است. چه راهکارهایی برای مردمی کردن 

وقف دارید؟
با توجه به نکته ای که درباره دولت های مدرن گفتم 
و اشــاره کردم که دولت ها تمام نقش ها را به گردن 
گرفته  و این موجب شده سهم مشارکت مردم به طور 
ناخودآگاه کم شود، نیاز به یک اصاح اساسی داریم. 
راه اساســی این است که ما به یک الگوی متفاوتی 

برسیم که البته همان الگوی اسامی ایرانی پیشرفت 
است که رهبر معظم انقاب مطرح کردند. یک بُعد کار 
به نظریه دولت اسامی ایرانی برمی گردد که به نظر 
من دولت مبتنی بر سنت های اسامی ایرانی، دولتی 
است که اتکای بسیار زیادی به مردم دارد. دولتی که 
متکی به مردم اســت ، زمینه را برای فعالیت مردم 
آماده می کند و خودش از فعالیت مردمی پشتیبانی 
می کند. هرچقدر این دولت به سمت مردمی سازی 
امور پیش برود بیشــتر به ســمت الگوی اسامی 
ایرانی پیشرفت نزدیک می شود. برای رسیدن به این 
مهم هم باید یــک تحولی در دولتمان ایجاد کنیم. 
در واقع باید ابتــدا در عرصه نظری نگاهمان عوض 
شود تا بتوانیم در عرصه عمل هم موفق بشویم. وقتی 
مردم احســاس کنند باید مشکات اجتماعی شان 
را به دســت خودشان حل کنند، آن وقت است که 
انگیزه پیدا می کنند هرجا که خأل دیدند وارد شوند 
و آن را رفع کنند.رهبری دو دهه پیش مطرح کردند، 
دولت ها باید وابستگی بودجه به نفت را قطع کنند. 
ایشان فرمودند از آرزوهای من است که روزی بتوانیم 
درِ چاه های نفتمان را ببندیم و هر وقت که خواستیم 
از آن استفاده کنیم، این گونه هم فشارهای خارجی 
از روی کشــور برداشته می شود و هم اقتصاد ما پویا 
خواهد شــد. یک بخش دیگر هم به فسادهایی که 
اتفاق می افتد، برمی گردد. مردم احســاس می کنند 
اگر پولی را صرف چیزی کنند، از آن سوءاســتفاده 
می شــود. یک راهکار هم این است که ما نسبت به 
موقوفــات فعلی خوب عمل کنیم. مثاً اگر آموزش 
و پرورش درباره مدارســی که موقوفه اســت خوب 
عمل و نیت واقف را محقق کند یا وزارت بهداشــت 
در بیمارســتان های وقفی خدمات خوب ارائه کند، 

گرایش مردم به سمت وقف بیشتر خواهد شد.

گفت و گوی قدس با دکتر وحید یاوری درباره ضرورت وقف در حوزه دانش و آینده آن 

ِّوقف علمی به ُمبلغ نیاز دارد

استفاده از وقف مشارکتی
بایــد طرح هایــی بــرای وقــف علمی 
آماده شــود، همین طــور که در حرکت 
مدرسه ســازان شده اســت. مثاً وقتی 
روستایی نیاز به مدرســه دارد آن نیاز را 
اعام می کنند و واقفان با دید باز تصمیم 
می گیرند که این خأل را پر کنند. در حوزه 
علم و فناوری معمــوالً چنین نیازهایی 
شناسایی و معرفی نشده اســت. فرض کنید ما نیازمند 500 مرکز پژوهشی در 
حوزه های مختلف هستیم. در رشته علوم انسانی ما نیازمند پژوهشکده ای برای نقد 
نظریات توسعه غربی داریم که این پژوهشکده 20 پژوهشگر داشته باشد تا بتواند 
پس از مدتی به یک نظریه بومی درباره پیشرفت برسد. اگر این اتفاق بیفتد و در 
رســانه ها اطاع رسانی شود و به صورت هدفمند به دست کسانی که تمکن مالی 
دارند و اهل کار خیر هم هستند برسد، وقف های علمی زیادی خواهیم داشت. با 

این برنامه ریزی بدون تردید شناسایی واقفان در این حوزه تسهیل خواهد شد. 
یعنی شــرایطی ایجاد شود که طرح های علمی و فناوری مثل طرح های صنعتی، 
آماده جذب واقف شــوند. اگر چنین طرح هایی آماده شود می توان از ساختارهای 
وقف مشارکتی هم استفاده شود و براساس جمع سپاری، بسیاری از وقف های علمی 
را پایه گذاری کرد. مثاً فان مرکز پژوهشی نیازمند 100 میلیارد تومان پول است 
که می تواند تبدیل به ســهم های کوچک 100 هزارتومانی شود و افراد متناسب 
با شــرایط خودشان، در این وقف سهیم شــوند. همان طور که مردم یک محله 
می آیند و با مشارکت هم یک مسجد را می سازند، می توانیم از همین ساختار برای 
کارهای علمی و فناوری استفاده و پویش وقف علمی در فضاهای مجازی، علمی و 
دانشگاهی راه بیندازیم و واقفان را جذب و اسم آن ها را در فهرست واقفان مجموعه 
علمی بیاوریم و هیئت علمی تشکیل بدهیم. اگر خود دانشگاهیان و استادان علمی 
گروه های وقفی تشکیل بدهند، می توانند خودشان جزو هیئت امنای آن موقوفه 

باشند و آن مجموعه وقفی علمی را مدیریت کنند.

نقش واقفان در جهش علمی
با توجــه به آن مقدمه کــه دولت بودجه 
محدودی دارد و نیازهای علمی کشور هم 
نیازهای بسیار زیادی است و ما هم اکنون 
در مقطعی قــرار گرفته ایم کــه نیازمند 
ســرمایه گذاری های خیلی بیشتر از اینکه 
اکنون در حوزه علمی و فناوری وجود دارد 
هستیم، ما باید برای وقف علمی برنامه ریزی 
بیشــتر و بهتری داشته باشــیم. شرایط کشــور ما اکنون برای یک جهش تاریخی 
آماده اســت. شاید 20 یا 30 ســال پیش در این چنین شرایطی نبودیم که بتوانیم 
جهش علمی خوبی داشته باشیم ولی اکنون که 40 سال از انقاب ما گذشته است، 
زمینه هایی فراهم شــده که به این مهم برسیم؛ از جمله دانشگاه های ما رشد بسیار 
زیادی کرده اند، دانش آموختگان بسیار زیادی در این سال ها تربیت کرده ایم، اعضای 
هیئت علمی زیادی داریم و پژوهشــکده های متعددی برای کار علمی شکل گرفته 
اســت. چند سالی هم هست که با تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و شــرکت های دانش بنیان کارهای خوبی صورت می گیرد و ایده پردازی های خوبی 
می شــود. پارک های علم و فناوری، مراکز رشــد و شتاب دهنده ها نشان می دهد که 
اکوسیستمی برای توسعه علم و فناوری و جهش علمی کشور شکل گرفته است. در 
این شرایط اگر واقفان هم وارد بشوند و آن نقش تاریخی خودشان را ایفا کنند، جهش 
علمی ای خواهیم داشت که ما را خیلی پیش خواهد برد.مثال این نکته هم پیشرفتی 
اســت که در حوزه نانوتکنولوژی داشته ایم چرا که کشور تقریباً از 20 سال پیش در 
حوزه فناوری نانو ورود جدی داشــت و حاال ما شاهد تصمیماتی هستیم که دو دهه 
پیش گرفته شد و نتیجه اش این شد که اکنون رتبه چهارم دنیا را در فناوری نانو داریم. 
اگر امروز در حوزه های دیگری از علم که ما به آن ها نیاز داریم ســرمایه گذاری هایی 

بشود، بدون تردید در آینده به جهش های بزرگی در دنیا خواهیم رسید.

یک بخش هم به 
عملکرد نادرست 

دولت ها برمی گردد 
که پول نفت را 
صرف نیازهای 

کوتاه مدت و جاری 
جامعه می کنند تا 

بتوانند مردم را در 
کوتاه مدت راضی 

نگه دارند

بــــــــرش

حاشیه یک

حاشیه دو

معارف  وقف

سازی  مدرسه  ساالر  غافله  حافظی،  محمدرضا  وقف/ رضوی   گروه   
ایران، روز بیست و یکم خردادماه دار فانی را وداع گفت و به فرزند خیرش 
پیوست. در پی درگذشت حافظی، رهبر معظم انقاب پیام تسلیت خود را 
توسط مشاور عالی رهبری به بازماندگان و عاقه مندان آن مرحوم اباغ 
کردند. همچنین شخصیت های برجسته کشوری و مسئوالن عالی مرتبه 
نظام، هرکدام با ارسال پیامی، نبود این بزرگمرد خیر را به جامعه فرهنگی 
ایران تسلیت گفتند. درگذشت این بزرگمرد مدرسه ساز، بهانه ای شد تا به 
موضوع مهم وقف علمی در جامعه امروز ایران بپردازیم و قوت و ضعف آن 

را بررسی کنیم.

به همیــن بهانه با دکتر وحید یاوری، عضــو هیئت علمی گروه مدیریت 
دانشگاه امام صادق)ع( و رئیس سابق مرکز تحقیقات این دانشگاه همکام 

شدیم تا مسائل پیش روی وقف امروز را واکاوی کنیم. 
در کارنامــه اجرایی یاوری، مســئولیت هایی از جمله مدیر گروه مطالعات 
مدیریت مرکز تحقیقات دانشــگاه امام صــادق)ع(، عضو کمیته راهبری 
کمیســیون فرهنگ و تمدن شــورای عالی علوم، تحقیقــات و فناوری، 
عضو کمیته پژوهشــی »مسئله یابی اداره امور کشور« در مرکز تحقیقات 
اســتراتژیک ریاســت جمهوری دولت نهم و... به چشم می خورد. حاصل 

گفت و گو را در ادامه می خوانید.

آگهى ابالغ گواهى رد درخواست افراز
ــى 2798 فرعى  ــر افراز اعيان پالك ثبت ــم محبوبه غفارى مبنى ب ــوص تقاضاى خان در خص
ــاعى بنام عليرضا- محبوبه- محمدحسين-  ــناد مش ــهد كه اس 5- اصلى واقع در بخش 9 مش
ــهم از پنج سهم ششدانگ  ــبت به يك س ــهرت همگى غفارى هر كدام نس مريم- معصومه ش
ــت با توجه به نامه شماره 3820- 98/2/8-  ــليم گرديده اس ــند مالكيت صادر و تس اعيان س
ــذا موضوع از صالحيت  ــراز موافقت ننموده ل ــهد كه با اف ــهردارى منطقه يك مش 95/7/6 ش
رسيدگى در اداره ثبت اسناد و امالك خارج و با تفهيم ماده 6 آئين نامه افراز مراتب يك نوبت 
ــار  ــاعى پالك فوق الذكر اعتراض دارند از تاريخ انتش آگهى تا چنانچه متقاضى يا مالكين مش
ــليم و رسيد آنرا به اين اداره ارائه  ــتان تس ظرف مدت ده روز اعتراض خود را به دادگاه شهرس
نمايند الزم بذكر است اين آگهى پيرو گواهى رد درخواست افراز بشماره 23843- 98/2/15 
ــت متقاضى به لحاظ عدم دسترسى به آدرس ساير مالكين  ــب درخواس صادر گرديده كه حس
ــمى مراتب ابالغ گرديد. آ- 9803385  ــناد رس ــاعى در اجراى ماده 18 آئين نامه مفاد اس مش

م.الف 249
ثبت اسناد و امالك منطقه يك مشهد- محمد نخعى

شماره مزايده: 139804306092000033
تاريخ ثبت: 1398/02/19

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده كالسه 9704325

ــه فوق مطروحه شعبه دوم اجراى ثبت مشهد له خانم تكتم بقال زاده نام  به موجب پرونده اجرايى كالس
پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1362/4/1 شماره ملى: 0942575520 شماره شناسنامه: 1065 باستناد سند 
ازدواج شماره 14564 مورخ 1380/9/27 تنظيمى دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد جهت وصول 
ــماره 139704180887000138- 1397/6/4  ــار آزادى اجرائيه به ش ــكه تمام به تعداد 200 عدد س
ــدر: امير تاريخ تولد:  ــل صداقت نام پ ــن آبادى (زوج) به نامهاى عس عليه ورثه مرحوم امير صداقت حس
ــماره ملى: - 0928258882 به قيوميت خانم صغرى اكبرى سلطان آباد به شماره ملى  1385/6/21 ش
ــماره ملى 5228001794 و  ــنامه: 1123 ش ــماره شناس 5539617991 و زهرا گوهرى فرزند رضا ش
ــه قيوميت خانم صغرى  ــماره ملى 092748116 ب ــت فرزند امير متولد 1384/1/8 به ش ــان صداق عرف
ــه به صورت صحيح  ــادر كه پس از ابالغ اجرايي ــماره ملى 5539617991 ص ــلطان آباد به ش اكبرى س
ــماره 26865- 1397/7/23 اموال منقول مديون شامل  ــتانكار وارده به ش ــب درخواست وكيل بس حس
لوازم فيلمبردارى توقيف كه به موجب گزارش مأمور اجرا و به موجب صورتجلسه وارده شماره 45875- 
ــماره ملى 0934268622  ــى به ش ــزد حافظ اموال آقاى هادى اكراد فرزقى فرزند عيس 1397/11/4 ن
ــت به آدرس حرم مطهر- صحن كوثر- اتاق 116 قرار دارد بازديد  ــد در محل اموال مورد بازداش مى باش
ــترى وارده بشماره 45234- 1397/11/1 تعداد 118 قلم  ــه كارشناس رسمى دادگس و برابر صورتجلس

اموال به شرح ذيل ارزيابى و اعالم گرديد:
ــد 65/000/000 ريال و قيمت  ــونى Nx 5- كاركرده تعداد 8 قيمت واح ــن تصويربردارى س 1- دوربي

كل 520/000/000 ريال-
ــد 50/000/000 ريال قيمت  ــونى Ax 2000 كاركرده 2 عدد قيمت واح ــن تصويربردارى س 2- دوربي

كل 100/000/000 ريال
3- دوربين عكاسى canan 6 D با لنز 16-35 كاركرده 1 عدد قيمت واحد 90/000/000 ريال قيمت 

كل 90/000/000 ريال
ــى canan 6 OD با لنز 8-15 كاركرده 1 عدد قيمت واحد 80/000/000 ريال فى  4- دوربين عكاس

كل 80/000/000 ريال
ــز 105/24 كاركرده 1 عدد فى واحد 150/000/000 ريال فى  ــى canan 5 D با لن 5- دوربين عكاس

كل 150/000/000 ريال مارك 3
ــد 7/000/000 ريال فى كل 7/000/000  ــى 70-200 كاركرده 1 عدد فى واح ــز دوربين عكاس 6- لن

ريال معيوب
ــى 120-400 با كيف برزنتى كاركرده 1 عدد فى واحد 4/000/000 ريال فى كل  7- لنز دوربين عكاس

4/000/000 ريال معيوب
ــى كل 20/000/000 ريال  ــد 20/000/000 ريال ف ــى واح ــرده 1 عدد- ف ــن osmo كارك 8- دوربي

معمولى
9- فلش عكاسى sigmai كاركرده 1 عدد فى واحد 3/000/000 ريال فى كل 3/000/000 ريال

ــور Gs 11 كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال  ــن تصويربردارى هندى كم نوار خ 10- دوربي
فى كل 1/000/000 ريال برند پانوسونيك

11- سه پايه ساچلر 4 كاركرده 6 عدد- فى واحد 45/000/000 ريال- فى كل 270/000/000 ريال
12- سه پايه مانفردتو كاركرده 2 عدد- فى واحد 40/000/000 ريال- فى كل 80/000/000 ريال 

ــى كل 5/000/000 ريال با  ــى واحد 2/500/000 ريال- ف ــو كاركرده 1 عدد- ف ــى مانفردت 13- فرمون
ريموت كنترل

ــى كل 4/500/000 ريال نياز  ــرده 6 عدد- فى واحد 750/000 ريال- ف ــه نور 500 وات كارك 14- كل
به سرويس

15- كله نور 800 وات كاركرده 6 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال
16- كله نور 1000 وات كاركرده 2 عدد- فى واحد 2/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال

ــى كل 7/800/000 ريال نياز به  ــدد- فى واحد 600/000 ريال- ف ــه نور 800 كاركرده 13 ع 17- پاي
سرويس

18- پايه نور 1000 كاركرده 2 عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 1/600/000 ريال
19- ميكروفن Hf سنايزر كاركرده 3 عدد- فى واحد 23/000/000 ريال- فى كل 69/000/000 ريال

ــد 16/000/000 ريال- فى كل  ــرده 1 عدد- فى واح ــونى بدون ميكروفن كارك ــن Hf س 20- ميكروف
16/000/000 ريال

Matbox -21 نو يك عدد- فى واحد 50/000/000 ريال- فى كل 50/000/000 ريال

22- هدفن فيليفيس كاركرده 2 عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
23- هدفن k 44 كاركرده 1 عدد- فى واحد 200/000 ريال- فى كل 200/000 ريال
24- هدفن k 77 كاركرده 2 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

25- تك پايه مانفر دتو عكاسى كاركرده 2 عدد- فى واحد 2/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال
ــد 800/000 ريال- فى كل  ــدد- فى واح ــكى كاركرده 1 ع ــر كالس نور 3 عددى مش ــف فايب 26- كي

800/000 ريال
27- سه پايه تصويربردارى معمولى كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 1/500/000 ريال
28- ترى انكل عنكبوتى معمولى كاركرده 1 عدد- فى واحد 2/500/000 ريال- فى كل 2/500/000 ريال

ــال- فى كل  ــى واحد 800/000 ري ــرده 14 عدد- ف ــن تصويربردارى كارك ــى دوربي ــف برزنت 29- كي
11/200/000 ريال

ــال- فى كل  ــد 1/500/000 ري ــرده 8 عدد- فى واح ــردارى كارك ــزى دوربين تصويرب ــف فل 30- كي
12/000/000 ريال

31- كوله پشتى عكاسى كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/500/000 – فى كل 1/500/000 ريال
32- فلت نور تصويربردارى باطرى خور كاركرده 1 عدد – فى واحد 800/000 ريال- فى كل 800/000 ريال

ــد 750/000 ريال- فى كل  ــرده 1 عدد- فى واح ــراى تصويربردارى كارك ــى فيش اى ب 33- عدس
750/000 ريال وايد 

34- كيف فلزى عكاسى كاركرده 1 عدد – فى واحد 1/200/000 ريال- فى كل 1/200/000 ريال
35- 1س در كارت 32 گيگ كاركرده و نو 41 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 10/250/000 

ريال 17 عدد نو
36- كيف برزنتى عكاسى كاركرده 1 عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 600/000 ريال

ــد 7/000/000 ريال- فى كل  ــى واح ــى كاركرده 1 عدد- ف ــى با لوازم جانب ــوميتا كابل ــن س 37- كري
7/000/000 ريال

38- پرو جيب طرح چينى كاركرده 1 عدد- فى واحد 5/000/000 ريال- فى كل 5/000/000 ريال
39- بيسيم كن وود كاركرده 2 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 2/000/000 ريال
40- كامپيوتر i 5 كاركرده 3 عدد- فى واحد 22/000/000 ريال- فى كل 66/000/000 ريال
41- كامپيوتر i 7 كاركرده 2 عدد- فى واحد 32/000/000 ريال- فى كل 64/000/000 ريال

42- كامپيوتر پنتيوم 2 كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 1/000/000 ريال
43- مونيتور 21 اى جى كاركرده 8 عدد- فى واحد 3/500/000 ريال- فى كل 28/000/000 ريال

44- مونيتور aoc كاركرده 1 عدد – فى واحد 3/000/000 ريال- فى كل 3/000/000 ريال
45- باند اسپيكر سه تيكه پرفكت كاركرده 2 عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 1/000/000 ريال
46- باند اسپيكر سه تيكه ميكرو لب كاركرده 1 عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 500/000 ريال
47- باند اسپيكر سه تيكه ويرا كاركرده 2 عدد- فى واحد 400/000 ريال- فى كل 800/000 ريال

48- باطرى سوبل سونى معيوب 28 عدد- غيرقابل استفاده
49- باطرى سوبل سونى كاركرده 10 عدد- فى واحد 400/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال

50- باطرى سوبل سونى نو 7 عدد- فى واحد 2/000/000 ريال- فى كل 14/000/000 ريال
51- باطرى تك سونى معيوب 5 عدد- غيرقابل استفاده

52- باطرى دوبل سونى كاركرده 1 عدد- فى واحد 700/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
53- شارز تك سونى غيرقابل استفاده 5 عدد- غيرقابل استفاده

54- شارز دوبل سونى كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 1/500/000 ريال
ــال- فى كل  ــد 1/500/000 ري ــرده 2 عدد- فى واح ــگردار- كارك ــونى نمايش ــارز تك س 55- ش

3/000/000 ريال
ــد 750/000 ريال- فى كل  ــى واح ــگر كاركرده 1 عدد- ف ــونى اصلى بدون نمايش ــك س ــارز ت 56- ش

750/000 ريال
ــال- فى كل  ــى واحد 300/000 ري ــى canan كاركرده 1 عدد- ف ــى كابل ــن عكاس ــارز دوربي 57- ش

300/000 ريال
ــاخه دار canan كاركرده 1 عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل  ــارز دوربين عكاسى دو ش 58- ش

300/000 ريال
59- باترى دوربين عكاسى كاركرده 4 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 4/000/000 ريال

ــد 1/200/000 ريال- فى كل  ــى 7 فوت كاركرده 1 عدد- فى واح ــتيل قدريم 60- يخچال جنرال اس
1/200/000 ريال

61- تلويزيون ال جى 21 كاركرده 1 عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
62- دستگاه ديجيتال هامرز كاركرده 1 عدد- فى واحد 400/000 ريال- فى كل 400/000 ريال

63- بادگير برقى كامپيوتر كاركرده 1 عدد- فى واحد 700/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
64- جعبه ابزار كاركرده 1 عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال

65- المپ 1000 اسرام پايه عمودى نو 10 عدد- فى واحد 70/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
66- المپ مدادى 500 نو 5 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 250/000 ريال

67- اهم متر ديجيتال كوچك كاركرده 1 عدد- فى واحد 1/000/000 ريال- فى كل 1/000/000 ريال
68- كابل يو اس پى خراب 1 عدد- غيرقابل استفاده

69- جك نرى و مادگى كنان خراب 23 عدد- غيرقابل استفاده
70- ميكروفن معمولى خراب 3 عدد- غيرقابل استفاده

71- هاپ سويچ شبكه 8 كاناله كاركرده 1 عدد- فى واحد 600/000 ريال- فى كل 600/000 ريال
72- ميكروفن يقه اى چينى يوگاه خراب 1 عدد- 0 ريال

73- ميكروفن معمولى چينى نو دو عدد- فى واحد 350/000 ريال- فى كل 700/000 ريال
74- پاور سيستم پنتنيوم 2 خراب 1 عدد- 0 ريال

75- سى دى رام لنووا نو دو عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال
76- شارز اصلى سونى تك نو دو عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل 3/000/000 ريال

77- رم ريدر سفيد اس پى نو دو عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 200/000 ريال
78- رم ريدر هما ابى نو دو عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 200/000 ريال

79- كابل شبكه قرمز نو 1 عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال
80- كابل 1394 نو 1 عدد- فى واحد 100/000 ريال- فى كل 100/000 ريال

ــال- فى كل                       ــد 200/000 ري ــى واح ــدد- ف ــده نو 8 ع ــكارى ش ــه تراش ــه پاي ــط س ــه وس 81- قطع
1/600/000 ريال

82- قطعه وسط سه پايه پالستيكى نو 1 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 250/000 ريال
83- رم ريدر سفيد اس پى كاركرده 3 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 150/000 ريال

84- رم ريدر هما ابى كاركرده 3 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 100/000 ريال
85- موس مشكى و قرمز معيوب 2 عدد- 0 ريال غيرقابل استفاده

ــدد- فى واحد 200/000 ريال- فى كل  ــرچك در متراز مختلف كاركرده 15 ع 86- كابل صداى دو س
3/000/000 ريال

ــال- فى كل                         ــد 300/000 ري ــى واح ــدد- ف ــرده 2 ع ــرى كارك ــه گاوى 10 مت ــرق كل ــل ب 87- كاب
600/000 ريال

ــال- فى كل                        ــد 100/000 ري ــى واح ــدد- ف ــرده يك ع ــى 5 مترى كارك ــك راه ــرق ت ــل ب 88- كاب
100/000 ريال

89- سه راهى خانگى معمولى كاركرده 4 عدد- فى واحد 80/000 ريال- فى كل 320/000 ريال
ــد 250/000 ريال- فى كل  ــى واح ــظ دار كاركرده 2 عدد- ف ــى معمولى محاف ــى خانگ ــه راه 90- س

500/000 ريال
91- پايه ميكروفن روميزى كاركرده 2 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

92- ميكروفن معمولى كاركرده 4 عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 1/200/000 ريال
ــال- فى كل                ــد 4/500/000 ري ــى واح ــدد- ف ــرده 5 ع ــونى nx 5 كارك ــن س ــن دوربي 93- ميكروف

22/500/000 ريال
ــد 35/000 ريال- فى كل  ــرى كاركرده 5 عدد- فى واح ــتوديو 1 مت ــل ميكروفن كنان به اس 94- كاب

175/000 ريال
95- كابل تبديل كوچك كاركرده 6 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 300/000 ريال
96- جك تبديل صوت كاركرده 12 عدد- فى واحد 25/000 ريال- فى كل 300/000 ريال

97- ابرى ميكروفن كاركرده 7 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 350/000 ريال
98- تى پايه ميكروفن كاركرده 1 عدد- فى واحد 500/000 ريال- فى كل 500/000 ريال

99- سه شاخه پايه ميكروفن كاركرده 1 عدد- فى واحد 300/000 ريال- فى كل 300/000 ريال
100- كيف سى دى 80 تايى نو 2 عدد- فى واحد 50/000 ريال- فى كل 100/000 ريال
101- كيف سى دى 40 تايى نو 2 عدد- فى واحد 40/000 ريال- فى كل 80/000 ريال

102- جلد سى دى تكى نو 41 عدد- فى واحد 1/000 ريال- فى كل 41/000 ريال
103- نوار ويديو كاركرده 7 عدد- 0

104- چسب برق نو 16 عدد- فى واحد 3/000 ريال- فى كل 48/000 ريال
105- كابل برق بدو جك خراب 2 عدد- فى واحد 20/000 ريال- فى كل 40/000 ريال

106- بالش كاركرده 3 عدد- 0
107- پايه ميزى فلزى كاركرده 2 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 500/000 ريال استند

108- ليوان شيشه اى كاركرده 16 عدد- 0
ــال- فى كل  ــى واحد 700/000 ري ــرده 3 عدد- ف ــى نتى كارك ــر ام دى اف كاف ــز كامپيوت 109- مي

2/100/000 ريال
110- ميز دو متر ام دى اف كاركرده 2 عدد- فى واحد 800/000 ريال- فى كل 1/600/000 ريال

111- ميز دو متر مديريتى كاركرده 1 عدد- فى واحد 850/000 ريال- فى كل 850/000 ريال
ــدد- فى واحد 2/000/000 ريال- فى كل  ــى گردان كامپيوترى پارس يارانه كاركرده 5 ع 112- صندل

10/000/000 ريال
113- صندلى راحتى مارال كاركرده 4 عدد- فى واحد 750/000- ريال- فى كل 3/000/000 ريال

114- ميز عسلى استيل كاركرده 1 عدد- فى واحد 250/000 ريال- فى كل 250/000 ريال
ــرده 1 عدد- فى واحد 900/000 ريال- فى كل  ــويى 4 قفله ام دى اف كارك 115- فايل كش

900/000 ريال
ــال- فى كل                   ــى واحد 500/000 ري ــدد- ف ــرده 1 ع ــويى كارك ــز ام دى اف 6 كش 116- مي

500/00 ريال
ــد 250/000 ريال- فى كل  ــو كاركرده 2 عدد- فى واح ــد بدون درب و بدون كش 117- كم

500/000 ريال
ــه اى كاركرده 2 عدد- فى واحد 1/500/000 ريال- فى كل  118- كمد كتابخانه ام دى اف درب شيش

3/000/000 ريال
با برآورد ارزش ريالى مجموع به ميزان 1/808/754/000 ريال اعالم ميگردد. ضمنا مبلغ 108/525/240 
ــد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه  ــر به مبلغ 90/437/700 ريال ميباش ريال حق مزايده و نيم عش
اجرا بعهده برنده مزايده ميباشد و مزايده از مبلغ پايه 1/808/754/000 ريال از ساعت 9 صبح الى 12 
ــنبه مورخه 1398/5/28 در محل اموال حرم مطهر- صحن كوثر- اتاق 116- شروع و  ظهر در روز دوش
ــته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً طبق ماده 121 هزينه هاى قانونى  به باالترين قيمت كه خريدار داش
طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل 

رسمى در ساعت تعيين شده در محل مذكور برگزار مى گردد. آ- 9803387 م.الف 250

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد  ــت 98/3734 مورخ 1398/2/22 آقاى عباس مهرپويان اس ــر به اينكه برابر درخواس نظ
ــتاد و پنج سهم مشاع از  ــت و هش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان دويس به دو برگ استش
ــدانگ پالك 806 فرعى از 66- اصلى  ــش هزار و دويست و هجده سهم شش ــى و ش صد و س
ــهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك  ــش طرقبه شانديز كه به علت س بخش ش
ــدانگ پالك فوق الذكر به شماره شناسه الكترونيكى  ــد مالكيت مشاع مذكور از شش معلوم ش
ــريال  ــماره س ــند به ش ــاى عباس مهرپويان ثبت و س ــام آق 139720306008007459 بن

ــتناد ماده 120 آيين نامه  ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس 230710 صادر و س
ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد  اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ــتى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست  ــد بايس باش
ــليم نمايد بديهى است در صورت  ــند معامله رسمى به اين اداره تس ــند مالكيت يا س اصل س
ــند مالكيت يا معامله  ــت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــدم وصول اعتراض در مهل ع
ــند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــمى نسبت به صدور س رس

شد. آ- 9803388 م.الف 251
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــورخ 1398/03/09 آقاى حميد هنرور صديقيان  ــت 98/5255 م نظر به اينكه برابر درخواس
احدى از ورثه مهدى هنرور صديقيان برابر گواهى حصر وراثت شماره 80-80 مورخ 82/1/20 
ــتناد به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان ششدانگ پالك 8 فرعى از 180-  اس
اصلى بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك 
معلوم شد مالكيت ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 178 دفتر 122 بنام آقاى مهدى هنرور 
صديقيان ثبت و سند به شماره سريال 2/889520 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى 
ــال 1380  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س ندارد لذا به اس
مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام 
داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين 
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض  ــليم نمايد بديهى اس تس
ــبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و  ــند مالكيت يا معامله رسمى نس بدون ارائه س

تسليم آن به متقاضى اقدام  خواهد شد. آ- 9803389 م.الف 252
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى اعالن افراز ومعاينه محل
ــند  ــت وارده 376-98 مورخ 1398/1/29 وس ــه اينكه آقاى على وزينى برابر درخواس ــر ب نظ
ــتان بهار تقاضاى افراز سهمى خويش به  ــماره 32898 مورخ 1365/2/23دفتر 21 شهرس ش
ــهم از 712 و پنج ششم سهم مشاع اراضى  ــوم س ــهم و دو س مقدار 0439يك هفتم از دو س
ــدانگ قريه آبرومند پالك 128 اصلى  ــعير شش ــاع از 96 ش ــعير مش مزروعى ديمى از 94 ش
ــراى ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد  ــار همدان را از اين اداره نموده اند، لذا در اج ــش چه بخ
ــاعي وافراد حقيقى و حقوقى كه خود را از آن  ــمى الزم االجراء از كليه مالكين مش اسنادرس
ــردگان دارند در مورخ  ــه اعتراضى به تصرفات نامب ــود چنانچ ــق مى دانند دعوت مى ش ذيح
1398/4/13راس ساعت 8 صبح كه عمليات افراز انجام مى شود در محل حضور يافته مراتب 
ــاعى مانع از عمليات افراز نخواهد شد .(  ــت عدم حضور مالكين مش را اعالم نمايند.بديهى اس

م الف 97)آ9803463
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك- هادى يونسى عطوف 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد دو برگ استشهاديه  ــريعتى فرزند حسين به اس ــيدنظام معتمدالش نظر به اينكه آقاى س
گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى به شماره 1416- 98/03/21 جهت دريافت سند مالكيت 
ــدانگ عرصه و  ــند مالكيت شش ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى اس
اعيان پالك 1115 فرعى از يك اصلى واقع در بخش 16 مشهد- سرخس كه متعلق به ايشان 

مى باشد در اثر سهل انگارى مفقود گرديده است، لذا با بررسى دفتر امالك مشخص گرديد:
ــند مالكيت اصلى ششدانگ عرصه و اعيان پالك 1115 فرعى از يك اصلى بشماره سريال  س
ــيدنظام معتمدالشريعتى فرزند حسين صادر و تسليم گرديده است.  453895 به نام آقاى س
دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد. لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120 آيين نامه 
ــبت به ملك مورد آگهى  ــون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد و هر كس نس قان
ــند مالكيت نزد خود است بايستى ظرف مدت 10 روز  معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله  از تاريخ انتش
رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9803394
تاريخ انتشار: 98/03/27

رئيس ثبت اسناد و امالك سرخس- حسين مهرجو

آگهى موت فرضى آقاى حبيب اله محمدى
ــت  ــاه باز دادخواس ــمه فرزند ش ــردد خانم حبيبه گلذارى سقرچش ــالم مى گ ــيله اع بدينوس
ــماره  ــت كه به ش ــدى را به اين دادگاه تقديم نموده اس ــاى حبيب اله محم ــوت فرضى آق م
9809987586600102 در اين شعبه ى دادگاه به ثبت رسيده است. لذا مراتب از طريق اين 
آگهى اعالم مى گردد تا چنانچه نامبرده در قيد حيات است خود وى، و يا اشخاصى از نامبرده 
ــفا، مجتمع قضايى  ــهد، بلوار ش ــرى دارند اين دادگاه را مطلع نمايند. (آدرس دادگاه: مش خب

شهيد مطهرى) آ- 9803413
مدير دفتر شعبه 16 دادگاه خانواده مشهد- شاهد شكارى



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

 ساخت تمدن اسالمی، اراده مؤمنانه و مجاهدانه می خواهد    معارف: حجت االسالم محمد قمی در برنامه تلویزیونی »بدون توقف« گفت: تمدن سازی جهاد است؛ تمدن اسالمی اگر بخواهد بر گستره وسیعی 
از دنیا پرتو افکند این اراده مؤمنانه و مجاهدانه یک نسل از انسان ها را می خواهد. تعبیر رهبر انقالب هم این بود که این کار عظیم، بزرگ و تاریخی را با کارهای جزئی و شعاری اشتباه نگیرید؛ تمدن سازی کارش با 
نسل ها و قرن هاست. برای رسیدن به تمدن دیگر علوم انسانی باید به درد بخورد؛ علوم انسانی اسالمی که از دل قرآن دربیاوریم و متناسب زیست بوم گره مان را باز کند و به پیشرفت در مسیر آفاق تمدنی منتهی شود.

 »تفسیر القرآن الکریم للشیخ الصدوق«
 رونمایی می شود

تقریب: »تفســیر القرآن الکریم للشــیخ الصدوق« اثر مشترک معهد المعارف 
الحکمیة لبنان و دانشگاه امام صادق)ع(، در این دانشگاه رونمایی می شود. در این 
مراسم که با حضور شیخ شفیق جرادی، مدیر معهد المعارف الحکمیة لبنان برگزار 
می شــود، از محمود کریمی و محسن دیمه کار به عنوان مؤلفان این اثر تجلیل 
می شود. این مراسم، سه شنبه ۲۸ خرداد از ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۳ در دانشگاه امام 

صادق)ع( برگزار می شود. 

نخستین دوره تربیت مدرس تمدن نوین اسالمی 
برگزار می شود 

معارف: نخســتین دوره تربیت مدرس تمدن نوین اســامی ویژه اســتادان 
دانشــگاه های تهران، به همت ســازمان بســیج اســاتید و با همکاری مرکز 
پژوهش های علوم انســانی اسامی صدرا برگزار می شــود. این دوره در هشت 
جلسه، با ارائه فرزاد جهان بین، دبیر علمی همایش ملی تمدن نوین اسامی در 
تیر و مرداد سال جاری برگزار خواهد شد و سخنرانان افتتاحیه آن دکتر موسی 
نجفی و حجت االسام دکتر رضا غامی خواهند بود. واجدان شرایط می توانند 
بــرای ثبت نام در ایــن دوره حداکثر تا ۵ تیرماه با شــماره های ۶۶۹۷۵۶۴۷ و 

۰۹۱۲۰۸۵۵۴۹۱ تماس بگیرند.

برگزاری مسابقه نهایی مناظرات علوم انسانی اسالمی 
jدر دانشگاه امام صادق

مهر: مراســم اختتامیه مناظرات علوم انسانی اســامی امروز در دانشگاه امام 
صادق)ع( برگزار می شود. در این مسابقه نهایی دو تیم بیان صادق )تیم مخالف( 
و مخبتین )تیم موافق( در حضور اســتادان داور، علی اصغر خندان، سیدبشیر 
حســینی و رحیم پور ازغدی با یکدیگر مناظره می کنند. ســخنرانان ویژه این 
مراسم هم حجت االسام دکتر حمید پارسانیا و حجت االسام دکتر عبدالحسین 
خسروپناه خواهند بود. این مناظره، امروز دوشنبه ۲۷ خرداد از ساعت ۱۰ تا ۱۲ 

در سالن شهید مطهری دانشگاه امام صادق )ع( برگزار خواهد شد.

کتاب »رابطه قرآن و سنت« منتشر شد 
مهر: کتاب »رابطه قرآن و سنت« تألیف حجت االسام علی نصیری از سوی دانشگاه 
قرآن و حدیث و با حمایت مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی 
کشور منتشر شد. در مقدمه این کتاب چنین آمده است: »بر اساس آنچه در متون 
وحیانی آمده اســت خداوند از آغاز آفرینش هماره از طریق کتاب های آسمانی و 
نیز آنچه که در گفتار، کردار و تقریر پیامبران به عنوان تفسیر و تبیین آن کتاب 
آسمانی بازتاب یافته، با بشر به گفت وگو پرداخته و پیام های خود را به آنان رسانده 
اســت. از آنجا که همه ادیان گذشــته محدود به زمان و گاه مکان خاصی بودند، 
جامعیت دین و انعکاس همه پیام های الهی در آن ها مطمح نظر قرار نگرفت، اما با 
آمدن اسام به عنوان جامع ترین و کامل ترین دین و با بازتاب پیام های الهی در دو 
منبع بنیادین اسام؛ یعنی کتاب و سنت پرونده وحی بسته شد. از سویی دیگر، از 
آنجا که اراده الهی بر جاودانگی اسام تا ظهور قیامت تعلق گرفت، پیام های الهی به 
گونه ای در کتاب آسمانی و سنت بازتاب یافت تا بتواند پاسخگوی آدمیان در تمام 
دوران ها و با وجود ظهور تحوالت چشمگیر باشد. مراد از کتاب آسمانِی اسام، قرآن 
است؛ کتابی که بر پایه اعجاز، آسمانی بودن خود را به اثبات رسانده است و در آن 
هیچ دست بشری راه نداشته و همه کلمات و جمات آن و حتی چیدمان کامل 
آن منسوب و منتسب به خداوند است. مراد از سنت مجموعه ای عظیم از میراث 
مکتوب روایی است که گفتار، کردار و تقریر پیشوایان دینی؛ یعنی پیامبر اکرم، ائمه 
اطهار و صدیقه طاهره)ع( را بازتاب داده و با عنوان جوامع حدیثی در اختیار ما قرار 
گرفته اســت. بر این اساس، قرآن و سنت را باید به مثابه دو فصل اساسی کتاب 
دین شناخت دانست که در کنار یکدیگر و در تعاملی متقابل، آموزه های دینی را 

بازتاب می دهند«. 

 معارف/ مریم احمدی شیروان  صفویان 
با رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه در ایران، 
دوره جدیدی را در تاریخ ایران پدید آوردند. 
پیوند نهاد دین و سیاست در این دوره سبب 
شد که پادشاه تنها به عنوان قدرت مادی و 
دنیوی اعمال حاکمیت نکند بلکه وظیفه خود 
را پاسداری و ترویج پایه های مذهبی تشیع 
هم بداند. به همین دلیل توجه پادشــاهان 
صفوی بــه نهاد مذهب و بخــش مهمی از 
آن یعنی روحانیت جلب شــد. شیخ بهایی 
از جمله علمایی بود که در این راســتا مورد 
توجه حکومت قرار گرفت و سال های متمادی 
منصب شیخ االسامی در دولت صفویه را بر 
عهده داشت. او تاش بسیار کرد تا با تکیه بر 
قدرت سیاسی صفویه به نشر و توسعه معارف 
شیعه بپردازد. بهاءالدین محمد بن حسین 
عاملی معروف به »شــیخ بهایــی« از علمای 
جبل عامل لبنان بود و ســالروز درگذشت 
او، بهانه خوبی اســت تا در گفت وگو با خانم 
طیبه طبسی، نویسنده کتاب »علمای جبل 
عامل و تثبیت تشــیع در ایران« به ماجرای 
مهاجرت علمای شــیعه به ایــران در عصر 

صفوی بپردازیم.

 پیشینه حضور علمای جبل عامل در 
ایران به دوره سربداران برمی گردد

طیبه طبســی با بیان اینکه ســابقه حضور 
علمای شیعه جبل عامل در ایران به حکومت 
سربداران برمی گردد، توضیح می دهد: شهید 
اول توســط خواجه علی مؤید یکی از وزرای 
ســربداران در قرن هشــتم به ایران دعوت 
شــد. وقتی حکومت صفویه و شاه اسماعیل 
اول روی کار آمــد، صفویان نیز همان کار را 
تکرار کرده و از تربیت شده های مکتب علمی 
شهید اول استفاده و از آن ها برای حضور در 
ایران دعوت کردند. البته حضور علمای شیعه 
در دســتگاه حکومتی سابقه داشته و عمدتاً 
سبب خیر نیز شده است؛ مانند حضور خواجه 
نصیرالدین طوسی در کنار هاکوخان که مانع 
خونریزی های بسیار علیه شیعیان شد. این 
پژوهشگر اضافه می کند: باید در نظر داشته 
باشــیم که شــاهان صفوی به اسم مذهب 

روی کار آمــده بودند و بــرای اینکه بتوانند 
حکومتشــان را محکم تر کنند به پشــتوانه 
علمی قوی نیاز داشتند. ضمن اینکه خودشان 
عالم نبودند؛ از طرفی محیط و جامعه ایران 
آن زمان شیعه نبود و شیعیان ایران از ترس 
حکومت قبلی دائم در حال تقیه بوده و مجبور 
بودند از جــای دیگر عالِم وارد کنند. افرادی 
که اطاعی از تشیع امامیه داشتند بسیار کم 
بودند و ســلطان که خود نیز پشتوانه علمی 
نداشت به سراغ علمای جبل عامل که پیشتر 
تحت تأثیر شــهید اول به ایران آمده بودند 

رفت و از آن ها دعوت به عمل آورد.

 مهاجرت علمای جبل عامل 
در دوره صفوی رونق گرفت

او یادآور می شود: هجرت ریشه اسامی دارد 
و هر وقت هجرتی صورت گرفته منشأ خیر و 
برکات بوده است. محقق کرکی در سال ۹۹۰ 
هجری وطن خود یعنی جبل عامل را به قصد 
عراق در دوره ممالیک ترک کرد. طبق متون 
تاریخی او این کار را به خاطر فشار حکومت 
انجام نداد؛ ممالیک شیعیان را اذیت می کردند 
ولی نکته مثبت این بــود که کار فرهنگ و 
دیــن را به اهل خود واگذار کــرده و در این 
امــور دخالت نمی کردند. پــس از ممالیک 
دولت عثمانی بر جبل عامل سیطره پیدا کرد. 
سلطان سلیم فشار زیادی بر شیعیان آورد و 
این اذیت ها را به اوج خود رساند. همزمان با 

برپایی دولت صفوی در ایران بر محور علما و 
دعوت از آن ها و امکاناتی که حکومت ایران در 
اختیار آن ها برای بروز نبوغ خود قرار می  داد 
سبب شد آن ها دعوت را پذیرفته و به ایران 

بیایند.

 تشیع از قم به دیگر مناطق ایران 
گسترش پیدا کرد

طبســی با بیان جایگاه ایــران در آن زمان 
تشریح می کند: پیش از صفویه جامعه ایران 
در حال تقیه و کتمان حقایق بودند. به برکت 
دولت صفوی اجتمــاع پراکنده آن ها جمع 
شد؛ میرزا عبداهلل افندی از شاگردان عامه 
مجلسی این شرایط را تشریح و از مجاهدت 
و تاش های عامــه کرکی تجلیل می کند. 
تمرکز جمعیت شــیعیان در ایران پیش از 
صفویه در قــم، ری، کاشــان و در مرکز به 
سمت شمال ایران بود. این حقیقت تاریخی 
وجود دارد که تشــیع ایــران از قم به دیگر 
مناطق کشور گســترش پیدا کرد و از دوره 
امام حسن عسکری)ع( به مرکز علمی تبدیل 
شد. او اضافه می کند: ساطین صفوی منبعی 
نداشتند که بر پایه آن بتوانند مذهب جعفری 
را گســترش دهند به همین دلیل دست به 
دامن علما شــدند. پیش از آن محیط ایران 
کاماً تحت تأثیر حکومت های غیرشیعی بود. 
این محقــق در ادامه می گوید: وجود عالمان 
بزرگ و برپایی مجالس در کنار آن ها عامل 

ماندگاری یک حوزه علمیه اســت. علمای 
جبل عاملی احســاس کردند حضورشان در 
ایران مورد استقبال اســت، وارد ایران شده 
و چراغ هایی که پیش از این خاموش شــده 
 بود را روشــن کردند. پــس از ورود علمای 
جبل عامــل به ایران و در صدر آن ها محقق 
کرکی آثار و برکات زیادی نصیب ما شــد. از 
مهم ترین آن ها می توان به ایجاد کتابخانه های 
بزرگ و گسترش منابع شیعی توسط بزرگان 
جبل عامل مانند محقق کرکی، شــیخ علی 

منشار عاملی، شیخ بهایی و... اشاره کرد.

 برگزاری نخستین نماز جمعه کشور و 
طرح بحث والیت فقیه

طبســی می افزاید: علمای جبــل عامل به 
ســفرهای تبلیغی اهتمام بسیار داشتند؛ به 
دستور محقق کرکی به شهرها و روستاهای 
مختلف، روحانی فرســتاده می شد تا برای 
مردم نماز خوانده و احکام شریعت را بگویند. 
اینکه ایشان سالیانه ۷۰هزار دینار برای طاب 
بودجه در نظر گرفته بود، نشان از سازماندهی 
دقیق داشــت. احیای نماز جمعــه از دیگر 
برکات حضور آنان در کشــور بود. برگزاری 
نماز جمعه مسئله ای سیاسی اجتماعی است 
که در آن زمان برگزار نمی شــد و بین علما 

بــرای خوانــدن آن در دوره 
غیبت حضــرت مهدی)عج( 
اختاف علمی وجود داشت. 
علمی  بحث هــای  همیــن 
موجب رساله نویســی درباره 
نماز جمعه شــد و نخستین 
توســط محقق  نماز جمعه 
کرکی در مسجد جامع عتیق 
اصفهان اقامه شــد. او تأکید 
می کند: آمــوزش احکام به 
حکام اسامی، تأکید بر نقش 
جایگاه عالمان و فقیهان در 
حکومت و بحث والیت فقیه 
و اخذ نیابــت فقها از جانب 

معصومین در عصر غیبت در این دوره مطرح 
می شود و حوزه های علمیه زیادی بر اساس 

مذهب اهل بیت)ع( تأسیس شد.

در گفت وگوی قدس با خانم طیبه طبسی به بهانه سالروز رحلت شیخ بهایی بررسی شد   

ماجرای مهاجرت علمای جبل عامل به ایران
 جبل عامل؛ از»ابوذر غفاری«

تا »شهید اول«
معارف: پیشینه شــیعیان جبل عامل به زمان 
تبعید ابــوذر غفــاری در دوران خافت عثمان 
برمی گردد. ابوذر از فرصت تبعید به شام استفاده 
کرده و شــروع به تبلیغ مقام امیرالمومنین)ع( 
می کند و  هنوز هم در لبنان )بخشــی از شــام 
آن روز( جایگاه هایــی که ابوذر آرا و مطالب خود 
را بیان کرده اســت، وجــود دارد و مردم آن ها را 
زیارت می کنند. از قرن چهار به بعد تعداد شیعیان 
جبل عامــل افزایش زیادی پیدا کــرد. خاندان 
مختلف شیعی قدیمی وجود دارد که فقاهت در 
آن ها نسل به نسل جریان داشت اما با ظهور شیخ 
محمد بن مکی بن محمد شامی عاملی جزینی، 
معروف به »شــهید اول« جبل عامل رونق علمی 
پیدا کرد و سنگ بنای حوزه جبل عامل گذاشته 
شد و بتدریج یکی از بزرگ ترین حوزه های علمیه 
شیعه شــد. محمدبن مکی از دانش آموختگان 
حوزه حله بود و به همین سبب، مؤلفان تاریخ فقه، 
حوزه جبل عامل را استمرار حوزه حله می دانند. 
این حوزه تا اواخر قرن دوازدهم، بزرگ ترین حوزه 
علمیه شیعی شناخته می شد و عالمان، فقیهان 
و محدثان ناموری از آن برخاســتند. شمار بسیار 
زیاد عالمان منطقه جبل عامل و پویایی علمی آنان 
موجب توجه تاریخ نگاران و محققان شده است و 
با تاش و مجاهدت علمای جبل عامل، حوزه های 
علمیه آن منطقه نظام مند شد. علمای جبل عامل 
پس از مهاجرت به ایران در شــکل گیری حوزه 
علمیه اصفهان نقش زیادی داشتند. شیخ بهایی 
در کنار مســجد جامع اصفهان مدرسه جامع بنا 
کرد. تعداد زیادی از علمای جبل عامل در مشهد 
نیز ساکن شــدند و به فعالیت علمی پرداختند. 
شیخ حر عاملی در اوج فعالیت های علمی خود به 
مشهد آمد، سالیان طوالنی در آنجا بوده و تألیفات 
زیادی نیز داشت. تصوف زدایی، نشر حدیث اهل 
بیت)ع(، رسیدگی به بقاع متبرکه، برپایی مراسم 
مذهبی، تألیف رساله های علمی، پاسخ به شبهات، 
اهتمام به ترجمه آثار شــیعی به زبان فارســی، 
مســائل مربوط به خمس و زکات و دریافت آن 
توسط فقیه، پرورش شاگردان بسیار، مناظره های 
متعدد با پیروان ادیــان و مذاهب مختلف همه 
پایه ریزی های علمی و عقیدتی اســت که توسط 

علمای جبل عامل انجام شد.

برپایی دولت 
صفویه در ایران 
با در نظر گرفتن 

جایگاهی ویژه 
برای علمای شیعه، 

فرصتی را برای 
 عالمان بزرگ 

جبل عامل فراهم 
کرد تا به ایران 

هجرت کنند

بــــــــرش
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یادداشت شفاهی
طیبه  طبسی
نویسنده کتاب »علمای جبل عامل و تثبیت تشیع در ایران«

   دوشنبه 27 خرداد 1398 13 شوال 1440 17 ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8990 

  صفحه7    98,03,27

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
و مشاعى 

ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد  ــان و به اس ــاس گزارش كارشناس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس متقاضيان پرونده هاى تش

مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002001312 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002001518 
نادعلى اسالمى فرزند قربانعلى در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده 
ــماره فرعى از 2321 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند  ــاحت 178/70 متر مربع پالك ش بمس

رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 761)
2ـ رأى شماره 139860330002001583 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002003591 
ــن صابر هميشه گى فرزند ميرآقا در سه دانگ مشاع از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در  سيدحس
ــدانگ 66/62 متر مربع پالك شماره 2596/13 اصلى واقع در  ــده بمساحت شش آن احداث بنا ش
ــت. (م الف  ــن مومن خريدارى كرده اس ــطه از حس بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس

(755
3ـ رأى شماره 139860330002001586 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002003592 
ــت بازكيائى فرزند محمدعلى در سه دانگ مشاع از/ششدانگ يك قطعه زمين  عزت فالح نيك دس
ــماره 2596/13 اصلى  ــاحت ششدانگ 66/62 متر مربع پالك ش ــده بمس كه در آن احداث بنا ش
ــت.  ــن مومن خريدارى كرده اس ــطه از حس واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواس

(م الف 756)
4ـ رأى شماره 139860330002001112 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002010631 
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده  ــين در قسمتى از/شش حميد قراباغى فرزند حس
ــماره فرعى از 2143 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه  ــاحت 60 متر مربع پالك ش بمس

عادى مع الواسطه از ذبيح اله ابهرى خريدارى كرده است. (م الف 757)
5ـ رأى شماره 139760330002036593 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002014552 
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن  ــبزعلى در قسمتى از/شش ــفى چهرقانى فرزند س حمزه على يوس
ــاحت 115/55 متر مربع پالك شماره  فرعى از 1743 اصلى واقع در بخش  ــده بمس احداث بنا ش
ــاعى برابر صفحه 452 دفتر 483  ــمى/ سند مالكيت مش ــند رس دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ س

خريدارى كرده است. (م الف 758)
6ـ رأى شماره 139760330002037513 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002009102 
ــده  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش جواد جعفرى فرزند فرمان  در قس
بمساحت 49/25 متر مربع پالك شماره 30 فرعى از 1947 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 

نامه عادى مع الواسطه از ابراهيم بيگدلى خريدارى كرده است. (م الف 759)
7ـ رأى شماره 139860330002002489 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002000575 
ــين امينى ارمكى فرزند اباصلت در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا  حس
ــماره 106 فرعى از 2570 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم  ــده بمساحت 70 متر مربع پالك ش ش

سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 760)
8ـ رأى شماره 139760330002037430 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002011837 
ــده  ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش ــرم عزيزى فرزند بيرام در قس مح
ــماره 10 فرعى از 2141 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم  ــاحت 108/35 متر مربع پالك ش بمس

مبايعه نامه عادى مع الواسطه از محمد توكلى خريدارى كرده است. (م الف 846)
9ـ رأى شماره 139760330002037717 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002011836 
محرم عزيزى فرزند بيرام  در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 
ــماره 8 و 9 فرعى از 2141 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه  225/25 متر مربع پالك ش

عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى برجعلى تركيان خريدارى كرده است. (م الف 847)
10- رأى شماره 139860330002003424 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002001191 
على فقيه عزتى  فرزند ابراهيم در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 
ــماره فرعى از 1964 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/  118/30 متر مربع پالك ش
سند رسمى/ سند مالكيت مع الواسطه از صدر اله شيرين آبادى خريدارى كرده است. (م الف 848)

11- رأى شماره 139860330002002829 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001363 
شمس على اسم خانى  فرزند عليار در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده 
ــاحت 75 متر مربع پالك شماره فرعى از 2731 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه  بمس
ــين زنديه و عذرى زنديه  ــطه ورثه ورثه حس ــند مالكيت مشاعى مع الواس ــند رسمى/س عادى /س

خريدارى كرده است. (م الف 849)
12- رأى شماره 139860330002001679 مربوط به پرونده كالسه 1396114430002000860 
ــاحت  ــده بمس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش بهروز قديمى فرزند عظيم در /شش
ــه نامه عادى مع  ــع در بخش دو ثبت قم مبايع ــماره 2100 اصلى واق ــر مربع پالك ش 96/50 مت
ــطه از اباذر محمدپور كه ايشان به موجب سند قطعى 113667 مورخ 91/12/13 دفتر خانه  الواس

5 قم خريدارى كرده است. (م الف 850)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند 
مالكيت رسمى صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 
ــته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار  ــخاص ذينفع اعتراضى داش 15 روز آگهى تا چنانچه اش
آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف 
ــت خود را به مرجع  ــليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس مدت يكماه پس از تس
قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس 

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9802787
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/3/12

تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/3/27
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

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  ــماره 139860306015002466 – 1398/3/09 هي برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 0 كدملى 0740027913 صادره تايباد  ــريفى ريزه ئى به شناسنامه ش ــيه ش بالمعارض متقاضى خانم آس
فرزند عظيم در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 121,8 متر مربع پالك شماره 309 فرعى از 276 اصلى واقع 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت على محمد ميش مست  ــان رضوى بخش 14 مش در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــمتى از پالك محرز گرديده اس و قس
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9802733
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/12 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/03/27
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002464 – 1398/03/09 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 1612 كد ملى 0748770437 صادره تايباد فرزند غالم سرور در ششدانگ  ــنامه ش آقاى احمد قادرى به شناس
ــماره 608 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 28,71 متر مربع پالك ش يكباب مغازه به مس
ــمتى از مالكيت غالمسرور قادرى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9803431
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/27 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/11
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002518 – 1398/03/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 673 كد ملى 0749096004 صادره تايباد افرزند نورمحمد در ششدانگ  ــنامه ش ــمعيل جامى به شناس آقاى اس
ــده از 765 و 1038 فرعى از 251 اصلى  ــماره 2121 فرعى مجزا ش ــاحت 125 مترمربع پالك ش يكباب منزل به مس
واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى متقاضى و قسمتى از 
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض ،  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
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. 9803432
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/27 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/11
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002501 – 1398/03/12 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محى الدين تاتاوى به شناسنامه شماره 1819 كد ملى 0748691286 صادره تايباد فرزند ابراهيم در ششدانگ 
يكباب نمزل به مساحت 520,30 متر مربع پالك شماره 536 فرعى از 276 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 
ــمتى از مالكيت محمدرضا فيض محمدى و قسمتى از پالك محرز گرديده  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. 9803433
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/27 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/11
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى ابالغ دعوتنامه افراز
نظر به اينكه اقاى على اكبر صالحى فرزند على جمعه نسبت به 25 سهم مشاع از 341/40 سهم ششدانگ پالك 6721 
ــاعى خويش را نموده است  ــت افراز مالكيت مش ــهد درخواس فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش
ــاعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 98/4/2 جهت اجراى عمليات افراز به محل  ــه بردار اين اداره در س لذا نماينده و نقش
وقوع ملك عزيمت مى نمايند. بدينوسيله به ساير مالكين مشاعى كه برابر اعالم متقاضى مجهول المكان مى باشند در 
اجراى ماده 18 ايين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ابالغ مى گردد كه در تاريخ فوق الذكر در محل وقوع ملك حضور 
بهم رسانند. بديهى است عدم حضور مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه و صورتمجلس 

افرازى متعاقبا اگهى خواهد شد.9803434
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

آگهى ابالغ دعوتنامه افراز
ــهم ششدانگ پالك  ــاع از 341,40 س ــهم مش ــبت به 50 س نظر به اينكه خانم زهرا خاورى رخنه فرزند محمدرضا نس
ــت افراز مالكيت مشاعى خويش را نموده  ــهد درخواس 6721 فرعى از 276 اصلى واقع در اراضى فريمان بخش 13 مش
ــه بردار اين اداره در ساعت 11 صبح روز يكشنبه مورخ 98/4/2 جهت اجراى عمليات افراز به  ــت لذا نماينده و نقش اس
ــاعى كه برابر اعالم متقاضى مجهول المكان مى  ــاير مالكين مش ــيله به س محل وقوع ملك عزيمت مى نمايند. بدينوس
ــمى ابالغ مى گردد كه در تاريخ فوق الذكر در محل وقوع  ــناد رس ــند در اجراى ماده 18 ايين نامه اجراى مفاد اس باش
ــت عدم حضور مالكين مشاعى مانع از انجام عمليات افراز نخواهد شد. ضمنا نقشه  ــانند. بديهى اس ملك حضور بهم رس

و صورتمجلس افرازى متعاقبا اگهى خواهد شد.9803435
محمدرضا رجايى مقدم-رئيس ثبت اسناد و امالك فريمان

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى 
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــاى  ــه 1397114430001001928 آق ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001024450 مرب 1ـ رأى ش
ــبزعلى در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 101/58 متر مربع پالك شماره  اصغرخدادادئى نجف آبادى فرزند س
ــماره 9559مورخ  ــندقطعى به ش باقيمانده 7فرعى از7813 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

1390/9/23در دفترخانه 39 قم.(م الف 1238)
ــاى  ــه 1397114430001001393 آق ــده كالس ــه پرون ب ــوط  ــماره 139760330001020167 مرب 2ـ رأى ش
ــاختمان بمساحت 157/30 متر مربع پالك شماره 11003  ــى فرزند مرتضى در ششدانگ يك باب س محمدرضاعباس
ــماره 648مورخ 92/12/14دفترخانه 75  ــمى به ش ــند رس اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

قم.(م الف 1242)
ــه 1397114430001001658 خانم فرح  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139760330001024346 مرب 3ـ رأى ش
ــاختمان بمساحت166 متر مربع پالك شماره 26فرعى از 11038 اصلى  ــدانگ يك باب س ديوانى فرزندعبداله در شش
ــره علوى صادره  ــطه از صندوق ذخي ــك قم مبايعه نامه عادى مع الواس ــوزه ثبت ملك اداره ي ــش يك ح ــع در بخ واق

دردفتر279صفحه 73. (م الف 1243)
ــاى  ــه 1395114430001000052 آق ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330001000180 مرب 4ـ رأى ش
محمدرضامحمدى فرزند محمدابراهيم  در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 106 متر مربع پالك شماره 2فرعى 
ــادره دردفتر 377صفحه  ــاعى ص ــندمالكيت مش ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س از11092 اصل

228. (م الف 1245)
ــند مالكيت رسمى  ــر آگهى و انقضاء موعد مقرر س ــت پس از نش مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده اس
صادر گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص 
ــار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد  ــند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتش ــته باش ذينفع اعتراضى داش
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و  ــليم و رس منطقه يك قم تس
دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند 

بر اساس قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (وقدس)9803326
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/3/27
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/4/11

محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002005599 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000224 آقاى على رمضانى 
ــاحت 144 متر مربع پالك  ــده بمس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند محمود در قس
ــاعى مع  ــندمالكيت مش ــماره604  فرعى از 1953 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سندرسمى/س ش

الواسطه از حسينعلى صفرپورخريدارى كرده است. (م الف 1249)
2ـ رأى شماره 139860330002004064 مربوط به پرونده كالسه 1393114430002000629 عبداله جمشيدوند 
فرزند على كرم در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 101/78 متر مربع پالك 
ــطه  ــاعى مع الواس ــمى/مالكيت مش ــماره فرعى از 2269 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سندرس ش
ــتثنا يك ششم بيست سهم، سهمى مادرملكه است.  ــت. مورد تقاضا به اس از محمدهادى فرهاديان خريدارى كرده اس

(م الف 1248)
ــيدجمال  ــه 1391114430002014037 س ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002004075 مرب 3ـ رأى ش
ــادفرفرزند سيدجالل در قسمتى از /ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 80 متر  ــوى ش موس
ــند رسمى/سند مالكيت  ــماره 637فرعى از 1956 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س مربع پالك ش

مشاعى مع الواسطه ازعين اله وحسين شهرابى فراهانى خريدارى كرده است. (م الف 1247)
ــن  ــه 1391114430002016595 محمدحس ــماره 139860330002003025 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
ــمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 126/50 متر  ــروى فرزند مختارعلى در قس خس
ــندمالكيت مشاعى  ــماره فرعى از1955 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سندرسمى/س مربع پالك ش

مع الواسطه از غالمعلى افسر فرزند عباس افسر خريدارى كرده است. (م الف 1246)
5ـ رأى شماره 139860330002004647 مربوط به پرونده كالسه 1395114430002000625 على حيدرى ضياء  
فرزند محمد در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 متر مربع پالك شماره 

فرعى از 2497 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سندرسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 1244)
ــماره 139860330002004326 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002008545 بداقعلى قهرمانى  6ـ رأى ش
مهران  فرزند قربانعلى در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 151/16 متر مربع 
ــند رسمى/سندمالكيت مشاعى  مع  ــماره فرعى از 1957 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س پالك ش

الواسطه از مهدى شاكرى خريدارى كرده است. (م الف 1241)
ــه 1392114430002003291 آقاى مرتضى  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002005891 مرب 7ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 116/20 متر مربع  ــمتى از/شش ــن در قس موحد فرزند حس
پالك شماره فرعى از1787و1788- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سندرسمى/سندمالكيت مشاع 

مع الواسطه از رضاقلى رييس عبداللهى (توسط معصومه) خريدارى كرده است. (م الف 1240)
ــاى  ــه 1397114430002001639 آق ــده كالس ــه پرون ب ــوط  ــماره 139860330002005582 مرب 8ـ رأى ش
ــاحت 147متر مربع پالك  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش محمدحاجيلو فرزند على كوثر در شش
ــندمالكيت مشاع مع الواسطه  ــماره فرعى از 1753 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سندرسمى/س ش
ــين فاطمى قمى  خريدارى كرده  ــهم معصومه فاطمى قمى ورثه حس مقدار63مترازمجيدمالئى اكبرومقدار84مترازس

است. (م الف 1239)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9803327
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/3/27

تاريخ انتشارنوبت دوم:  1398/4/11
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

رونوشت آگهى حصر وراثت                                                          
ــت به كالسه  88  از اين شورا درخواست  ــرح دادخواس ــنامه  61  به ش نظر به اينكه آقاى رضا قدميارى   داراى شناس
ــنامه   427   در تاريخ   ــادروان محمد على قدميارى د به شناس گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش

1398/3/1  در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به   
1.  رضا قدميارى   فرزند على   ش.ش  61  ت.ت  1342/9/8 نسبت فرزند مرحوم  

2.  شهربانو قدميارى   فرزند  على   ش.ش  5399  ت.ت  1344/1/20   نسبت فرزند مرحوم 
ــتناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد   ــت مزبور را به اس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش تا هركس

اال گواهى صادر خواهد شد.9803429
  سيد حسن سامغانى  قاضى شورا شعبه   هفتم دشوراى حل اختالف شهر خرو 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــند  ــاختمانهاى فاقد س  آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــات اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139760327001001964مورخ 1397/12/19 هي ــمى   برابر راى ش رس
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات 
ــنامه 3793  صادره از زنجان در  ــماره شناس ــى الرضا نباتى  فرزند غريبعلى به ش مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى موس
ــاختمان به مساحت 67/55 متر مربع پالك 17212فرعى از 41/7 اصلى مفروز و مجزى شده از  ــدانگ يك باب س شش

پالك 588 فرعى واقع در بخش 7زنجان  خريدارى از مالك رسمى بنياد مستضعفان محرز  گرديده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد 9803428
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/27
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/11

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره139860306010000778-22/03/1398 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى  برابر راى ش رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى رضا ابراهيمى مقصود آباد فرزند ابراهيم بشماره شناسنامه 761 صادره از چناران در ششدانگ يك قطعه 
ــمتى از پالك 288 اصلى بخش دوقوچان اراضى چنبر غربال    ــاحت 57682,31 مترمربع در قس زمين مزروعى به مس
واز محل مالكيت آقاى حسن رضائى يزدى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند 
ــيد، ظرف مدت يك  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس ماه از تاريخ تس
ــه 1397114406010000127   ــد. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

آ-9803427
تاريخ انتشار نوبت اول :98/3/27
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/4/10

عباس برق شمشير
 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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
ــماره 139860308001000990 -1398/02/31 هيات اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى خانم سمانه الوانى    فرزند غالمرضا بشماره شناسنامه 12627  صادره از بيرجند  و شماره 
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 128/10 متر مربع قسمتى از پالك 1396- اصلى  ــبت به شش ملى0653213913 نس

بخش 2 بيرجند از محل مالكيت محمد دستى گردى گرديده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در ص ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد.9803452
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/27
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/11

على فضلى / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا قاضی الحاجات

دوشنبه 27 خرداد  1398 13 شوال  1440 17 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8990 

 دونالد ترامپ، گــزارش نیویورک تایمز مبنــی بر افزایش 
حمالت سایبری آمریکا علیه روسیه را تکذیب و این روزنامه را 

به ارتکاب »اقدام خیانت آمیز«  علیه کشور متهم کرد.

مون جایه این، رئیس جمهور کره جنوبی اظهار کرد، دو کره 
به طور دائم از طریق »کانال های مختلفی« با یکدیگر در ارتباط 

هستند .

عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی افغانستان خواستار همکاری 
رهبران آســیایی برای افزایــش همکاری ها در جهت مبارزه با 

تروریسم شد.

 با افزایش حمالت مقاومت یمن
عربستان به میانجی های بین المللی رو آورده است

سعودی دست به دامن کشورملکه
  جهان   باران ضربات انصاراهلل به عربستان سعودی تمامی 
ندارد و روز گذشته مقاومت یمن یک بار دیگر فرودگاه های 
ابهاء و جیزان را مورد حمله پهپادی قرار داد. انصاراهلل اعالم 
کرده این پهپاد ها اتاق  کنترل و هدایت پهپادها در فرودگاه 
جیزان و یک ایستگاه سوخت رسانی در فرودگاه ابهاء را مورد 
حمله قرار داده اند. سخنگوی مقاومت در توییتی اعالم کرد: 
این دو فرودگاه هم اکنون بسته شده اند. تا زمانی که عربستان 
حملــه به یمن و محاصره را ادامــه  دهد، قول می دهیم که 
رژیم سعودی روزهای سختی را تحمل خواهد کرد.گویا قصر 
مربع ریاض این روزها به رینگ بوکسی شبیه شده که ملک 
سلمان در گوشه آن گیر افتاده است. هرچند پس از اتفاقات 
حی الخزامی بعید است بتوان شاه سعودی و شاهزاده های او را 

در هیچ کدام از قصرهای ریاض پیدا کرد.

 سعودی دست به دامن انگلیس
همین فشار مقاومت یمن سبب شده تا سعودی ها دست به دامن 
خارجی ها برای میانجی گری شوند. روز گذشته وزیر اطالع رسانی 
دولت نجات ملی یمن در صنعا تأکید کرد که میانجی گری های 
بین المللی برای متوقف کردن عملیات یمنی ها مطرح شده است. 
ضیف اهلل الشامی در ادامه افزود: در رأس این میانجی ها، انگلیس 

درخواست خود را برای توقف عملیات یمنی ها ارائه داده است. 
این وزیر یمنی تصریح کرد: آن ها می خواهند عملیات یمنی ها 
علیه فرودگاه ها و تأسیسات عربســتان و امارات متوقف شود.

باوجود این محمد البخیتی، از اعضای دفتر سیاســی انصاراهلل 
گفت: ایــن میانجی گری ها موفق نخواهد بود، مگر آنکه تجاوز 
به یمن و محاصره این کشــور متوقف شود، اگر این دو کشور 

تجاوزشان را متوقف نکنند، از نقشه محو خواهند شد.

  اختالف بین تروریست ها در جنوب
همزمــان با پیش رفتن انصاراهلل در شــمال یمن، از جنوب 
این کشــور جنگ زده خبر می رســد بین نیروهای اماراتی 
و ســعودی اختالف شدید افتاده اســت. یکی از فرماندهان 
گارد ریاســت جمهوری دولت مستعفی یمن در فایل صوتی 
لــو رفته ای فاش کرد امارات در تالش اســت با اســتفاده از 
جدایی طلبــان در عدن بر برخی مقرهای دولت مســتعفی 
)تحت حمایت سعودی( و در نهایت بر کل این شهر ساحلی 
مسلط شود.»مهران قباطی« فرمانده تیپ زرهی چهارم گارد 
ریاســت جمهوری دولت مستعفی یمن در ادامه این صوت، 
اعالم می کند: ابوظبی تالش می کند ســناریوی سودان را از 
طریق تشکیل »شورای نظامی انتقالی« در عدن تکرار کند.

یورونیوز: دادگاهی در فلسطین اشغالی، سارا 
نتانیاهو، همسر نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
را در پرونــده سوءاســتفاده از اموال عمومی 
مجرم شناخت و به پرداخت حدود ۱۵ هزار 

دالر جریمه محکوم کرد.
تایمز: انگلیس به بهانه حفاظت از کشتی ها و 
سایر منافعش در منطقه ۱۰۰ نیروی دریایی 

سلطنتی به تنگه هرمز اعزام می کند.
تاس: سخنگوی کاخ کرملین در واکنش به 
اتهامات آمریکا علیه ایران در زمینه حمله به 
نفتکش ها در دریای عمان، انجام ارزیابی های 

رسمی در این خصوص را خواستار شد.
هاآرتص: ارتش رژیم صهیونیســتی اعالم 
کرد، نظامیان این رژیم از روز گذشته رزمایش    
پنج روز در مناطق شــمالی ســرزمین های 
اشغالی شامل منطقه جوالن برگزار می کنند.

 ان اچ کی: در آســتانه نشســت جی2۰ یک 
افســر پلیس روز گذشته در ژاپن چندین بار 
مورد اصابت چاقو قرار گرفت و اســلحه پُر او 

به سرقت رفت.
ایسنا: منابــع مطلع از تشکیل یک کمپین 
جهانی تحت عنــوان »نه به معامله قرن« به 
همت جوانان و نهادهای مدنی کشــورهای 
مختلف، در آستانه برگزاری کارگاه اقتصادی 

بحرین خبر دادند.
رأی الیوم: برخی منابع آگاه از پیشــنهاد 
خطرناک آمریکا در نشست اقتصادی منامه 
مبنی بر تأسیس صندوقی به منظور کمک 
به آوارگان فلسطینی با هزینه مالی کشورهای 

میزبان این آوارگان خبر می دهند.
راشاتودی: سفارت روسیه در لندن از انتشار 
گزارش هایی درباره طرح هــای وزارت دفاع 
انگلیس برای تغییر تمرکز نیروهای ویژه آن 
به ســمت »رفتار خصمانه بین المللی« علیه 
کشورهای دیگر از جمله روسیه ابراز نگرانی کرد.

فرانس 24: آنگال مــرکل، صدراعظم آلمان 
اعالم کرد: در سال های اخیر ما بودجه نیروهای 
مسلح و امنیتی کشورمان را افزایش داده و سال 

آینده نیز به این روند ادامه خواهیم داد.

کارنگی بررسی کرد
 دکترین جدید روسیه

 و خطرات پیش رو
خالدی: اندیشکده کارنگی در یادداشتی به 
قلم یوجیــن رومر تحت عنوان »دو دکترین 
در عمل« نوشت: دکترین پریماکوف رویکرد 
سیاســت خارجی روســیه در دوره اخیر را 
تعیین کرده اســت، اما حــال کرملین باید 
تصمیــم بگیرد که آیا همچنــان می خواهد 
پیگیری این دکتریــن را ادامه دهد یا آنکه 
باید مجموعه ای قوی از جاه طلبی های جهانی 
را دنبال کند. تعیین اولویت های سیاســت 
خاورمیانه ای روســیه تحت عنوان »دکترین 
پریماکوف« به سال 96- ۱39۵ باز می گردد. 
پیام اصلی این دکترین »نگاه به شرق« بوده 
و معتقد است روسیه به عنوان قدرتی جهانی 
دارای منافع و ارزش های خاص و متفاوت از 
آمریکا و اروپا بوده که با نظام بین المللی تک 
قطبی حاکم در تضاد است. در همین راستا 
و برای جلوگیری از هژمونی آمریکا، روســیه 
باید به قدرت های شرق از جمله چین، هند، 
ایران، عربستان و... نزدیک شود. این رویکرد 
در مقابل دکترین تفکر جدید گورباچف که 
در سیاست خارجی اولویت را به غرب می داد 

مطرح شد. 
اما از ســال 2۰۱4، »جنگ هــای ترکیبی« 
روسیه در گرجستان، اوکراین و حتی سوریه 
در مرکز توجه تحلیلگران امنیتی غربی قرار 
گرفته اســت. کرملین در راستای سیاست 
تقابلی خود در مقابل غرب تقویت مجموعه 
به هم پیوســته ای از قابلیت های سیاســی، 
اقتصادی، الکترونیکی و سایبری را به پشتوانه 
قدرت نظامی )قدرت ســخت و نرم( دنبال 
می کند. این همان رویکردی است که ژنرال 
والری گراسیموف، فرمانده ستاد کل نیروهای 
روســیه از آن به عنوان »جنگ نسل جدید« 
نام می برد. برخی تحلیلگران او را بانی دکترین 
گراســیموف )ترکیب تاکتیک های مختلف 
اقتصادی، تکنولوژیک در راستای یک راهبرد 
مشخص( دانســته و ایده وی را تالشی برای 
توســعه یک مفهوم عملیاتی در راســتای 

رویارویی روسیه با غرب تعبیر کرده اند.
روســیه در راستای رســیدن به جهان چند 
قطبی که توسط یک کنســرت قدرت های 
بزرگ مدیریت شــده و یکجانبه گرایی های 
ایــاالت متحــده را متعادل ســازد، تالش 
می کند. اقدامات روسیه در راستای مخالفت 
با گســترش ناتو در همیــن زمینه صورت 
می گیرد. اما باید توجه داشــت پیاده سازی 
و دنبــال کردن دکترین گراســیموف برای 
مسکو کم هزینه نخواهد بود. نسل جدیدی 
از رهبران جوان تر روسیه که آگاهی کمتری از 
تجربه شوروی دارند، ممکن است تحت تأثیر 
موفقیت های کریمه و سوریه، تمایل بیشتری 
به خطر کردن و پیگیری اندیشه های آرمان 
گرایانه داشته باشند که کم خطر برای آینده 

روسیه، اوراسیا، و جهان نخواهد بود.

عبور از جان برای آرمان
اعتصاب غذای اسرای 
فلسطینی در عسقالن

المیادین: اسرای بازداشتگاه عسقالن دیروز 
اعتصاب غذای نامحدود آغاز کردند. زندانیان 
عسقالن پیشتر اعالم کرده بودند در اعتراض 
به اقدامات صهیونیست ها که از اواخر آوریل 
گذشــته با یورش ها و بازرسی های شبانه 
مکرر، جریمــه و انتقال اجباری تعدادی از 
اسرا شدت گرفته است، دست به اعتصاب 
غذا می زنند. قــدوره فارس، رئیس انجمن 
اسرای فلسطین فاش کرد: حدود 6۰۰ اسیر 
محکوم به حبس ابد در زندان عسقالن به 
ســر می برند. جنبش فتح هم اعالم کرد، 
2۵ این ماه همزمان با کنفرانس منامه، روز 
اعتصاب عمومی در فلسطین اشغالی است.

» بن سلمان« پادوی غرب در توطئه تجزیه سوریه
همزمان با افزایش درگیری میان ارتش سوریه و تروریست های مورد حمایت ترکیه در 
ادلب، منابع رسانه ای از حضور دو هیئت آمریکایی و سعودی در فرودگاه نظامی الرقه، 
منطقه ای که تحت ســلطه کردهای سوری قرار دارد، پرده برداشتند. این در حالی 
است که پیش از این نیز اخباری در مورد حضور هیئت هایی از دو کشور مذکور در 
شرق سوریه و برگزاری نشست هایی با بزرگان عشایر این منطقه به گوش می رسید. 
آمریکا از ابتدای بحران سوریه به عنوان متحد نزدیک کردها با وجود مخالفت مسکو و 
دمشق، در شمال شرق این کشور حضور سیاسی و نظامی فعالی داشته ولی آنچه اما 
و اگرهای بسیاری در ذهن تحلیلگران ایجاد می کند، حضور گاه و بی گاه هیئت های 
سعودی در مناطق مذکور است. واقعیت آن است بن سلمان شاهزاده جوان سعودی، 
در رویه ای به عنوان جانشین پدرش انتخاب شد که بر پایه روال معمول دستیابی 
به این موقعیت برای او غیر ممکن می نمود. این شــاهزاده بی پروا و قدرت طلب در 
هماهنگی با شرکای خارجی در توطئه و کودتایی خاموش توانست محمد بن نایف 
ولیعهد قانونی را کنار زده و خود را به عنوان جانشــین ملک سلمان مطرح کند. او 
که قدرت یابی خود را مدیون کشورهای غربی و بویژه آمریکا می داند در صدد است 
با پادویی و بذل و بخشــش ثروت بادآورده نفتی عربستان برای اجرای توطئه های 
استکبار کوشیده و این اقدام غرب را جبران کند. بن سلمان حتی از همکاری با رژیم 
صهیونیستی و توطئه علیه کشورهای مسلمان نیز دریغ نکرده؛ به طوری که اکنون 
بسیاری از بحران های جهان اسالم از فتنه در شام، عراق، فلسطین، لبنان گرفته تا 
الجزایر، ســودان و لیبی در شــاخ آفریقا از ریاض آب می خورد. در این راستا برنامه 
تجزیه عراق، سوریه و حتی اگر توانش را داشته باشند، ایران نیز در این پازل شوم که 
از سوی غرب و رژیم صهیونیستی طراحی و با پول عربستان، گاو شیرده منطقه اجرا 
می شود، قرار دارد. واشنگتن و ریاض که در تقابل با محور مقاومت همواره ناکام مانده 
و کینه کشورمان را به دل دارند در تالش هستند با ادعا و در پوشش حمایت از کردها 
نقشــه های خود را در باره سوریه اجرایی کرده و گام به گام روند تجزیه این کشور 
را پیش ببرند. اما همان گونه که تمامی توطئه های جبهه استکبار علیه دولت بشار 
اسد تاکنون به شکست انجامیده این اقدامات نیز خنثی و در نطفه خفه خواهد شد.
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عکس نوشت

_سودان    # آبی _ برای
 به یاد شهید هنرمند 

برخی از کاربران شــبکه های اجتماعی در سرتاسر جهان عکس حساب 
کاربری )آواتار( خود را به رنگ آبی تغییر داده و با استفاده از هشتگ »آبی 
برای سودان« )BlueforSudan#( همبستگی و همدردی خود را با 
کسانی که در اثر خشونت های اخیر در سودان کشته شدند، نشان دادند. 
این جنبش آنالین در یادبود یک هنرمند 26 ساله به نام »محمد هاشم 
مطر« آغاز شده است که در اوایل ژوئن بر اثر حمله نیروهای امنیتی در 

سودان کشته شد. آبی، رنگ مورد عالقه این هنرمند بوده است.

مظلوم نمایی دیجیتالیریاض عقب نشستهواوی لیست سیاه نمی شناسد
ورود اینترنت نسل 5 به 

اروپا، برخالف میل آمریکا
 انصراف عربستان 

از اعدام یک نوجوان
حمالت سایبری کاخ سفید 

به روسیه بیشتر شده
شینهوا: اگرچه به واسطه دعوای چین و 
آمریکا سرویس دهی شرکت های آمریکایی 
به هــواوی همچنان در هالــه ای از ابهام 
است، اما شرکت مخابرات ودافون اسپانیا با 
همکاری این شرکت چینی برای نخستین 
 )G5( بار از شــبکه اینترنت نسل پنجم
بهره برداری کرد. در این طرح، ۱۵شــهر 
بزرگ اســپانیا از جمله مادرید، بارسلون، 
والنسیا و سویل تحت پوشش قرار می گیرند. 
اسپانیا در زمره نخستین کشورهای عضو 
اتحادیه اروپاســت که از این شــبکه فوق 
سریع موبایلی بهره می گیرد. مقامات کاخ 
سفید هنوز در این باره موضعی نگرفته اند.

فرید زکریا عنوان کرد
 ترامپ، آخرین ضربه

 بر هژمونی آمریکا
یــک  افیــرز:  فــارن 
تحلیلگــر  و  نظریه پــرداز 
در  آمریکایــی  برجســته 
آمریکا  هژمونی  یادداشتی، 
کرده  توصیف  »مــرده«  را 

و نوشــته اســت که حضور ترامپ در کاخ سفید 
ضربه آخر به اســتیالی واشــنگتن بر جهان بود.

فرید زکریا، از نظریه پردازان شناخته شــده روابط 
بین الملل در یادداشــتی نوشــته است: روزی در 
دو سال گذشــته، هژمونی آمریکایی ُمرد. دوران 
استیالی ایاالت متحده، کوتاه و گذرا بود و حدود 
سه دهه حدفاصل دو اتفاق مهم، که هریک نوعی 

از فروپاشی بودند، دوام آورد. 
در بحبوحه فروپاشی دیوار برلین در سال ۱989 
زاده شــد و همزمان با یک فروپاشی دیگر، یعنی 
فروپاشــی عراق در سال 2۰۰3 پایان یافت، یا در 
حقیقت پایان آن آغاز شد و از آن زمان به مرور در 
حال از هم گســیختن است.او در ادامه به بررسی 
دالیل افــول »موقعیت فوق العاده ایاالت متحده« 
نوشته است: مانند هر مرگ دیگری، عوامل زیادی 
در آن دخیــل بودند. در مســئله آمریکا، میزان 
ســوءعملکرد واشنگتن در به کارگیری هژمونی و 
سوءاســتفاده از قدرت، از دست دادن متحدان و 
تقویت دشمنان، تکان دهنده است و حاال در دولت 
ترامپ، به نظر می رسد که ایاالت متحده دیگر به 
ایده ها و اهدافی که در سه چهارم یک قرن محرک 
حضور بین المللی این کشور بوده اند، عالقه ای و در 

حقیقت اعتقادی ندارد.

سؤال عبدالباری عطوان از نتانیاهو:
 چرا زبانت 

را قورت داده ای؟
فارس: عبدالباری عطوان 
یمن، فلسطین و لبنان را 
»داود«های کوچک مقابل 
صهیونیســت  »جالوت« 
توصیف کرد و با اشاره به 

ایران نوشــت: نتانیاهو خوب فهمیده است که 
ایران هرگز پرچم  سفید برابر آمریکا باال نخواهد 
برد و آماده دادن پاسخی غافلگیرکننده است. 
ســردبیر روزنامــه رأی الیوم در یادداشــتی 
دربــاره ســکوت ایــن روزهای نخســت وزیر 
رژیــم صهیونیســتی، این ســؤاالت را مطرح 
کــرد که چــرا نتانیاهــو این روزها ســکوت 
کــرده و زبانــش را قــورت داده، در حالی که 
او پرچمــدار تهدید و نابودی ایــران بود؟ آیا 
از ترس موشــک هایی اســت که از شــمال، 
جنوب و شــرق به جانبش ســرازیر می شود؟

در این یادداشــت آمده است: در سایه تشدید 
تنش میــان ایران و آمریــکا در منطقه خلیج 
)فارس(، سکوت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی نشانه وضعیت دشواری است 
که این رژیم در آن به ســر می برد و اهمیت و 
نقش منطقه ای آن را بــه عنوان حامی برخی 
کشورهای عربی کاهش داده است؛ همان طور 
که رعب و وحشــت ایــن رژیــم را منعکس 
می کنــد، چون می داند یکــی از اهداف اصلی  
مــورد انتظار در هر گونه پاســخ تالفی جویانه 
نظامی ایــران یا متحدانش نظیــر حزب اهلل و 

حماس و جهاد اسالمی است.

رویترز: یک مسئول سعودی مدعی شد 
که »مرتجی قریریص« به عنوان کم سن 
و سال ترین زندانی عربستان هرگز اعدام 
نخواهد شد و در سال 2۰22 آزاد می شود. 
سازمان عفو بین الملل در ماه گذشته اعالم 
کرد که این نوجوان شیعه در زندان انفرادی 
است و بارها تحت شکنجه و ضرب و شتم 
قرار گرفته. مسئول سعودی ادامه داد: این 
نوجوان به ۱2 ســال زندان محکوم شده 
است که چهار سال آن به دلیل پایین بودن 
سن او تعلیقی اســت و همچنین امکان 
تجدیدنظر نیز وجود دارد. مرتجی به جرم 

تظاهرات با دوچرخه دستگیر شده بود.

فارس: یک روزنامه آمریکایی از تشــدید 
حمالت سایبری این کشور علیه روسیه و 
نفوذ آمریکایی ها به شبکه برق روسیه خبر 
داده است. اقدامی که هشداری به والدیمیر 
پوتین رئیس جمهور روســیه است و نشان 
می دهد که دولت ترامپ در حال به کارگیری 
از ابزارهای سایبری تهاجمی تر است. بنا بر 
ایــن گزارش، آمریکا یک کــد رایانه ای در 
درون شبکه برق و دیگر اهداف روسیه وارد 
کرده و از آن برای تشدید حمالت سایبری 
اســتفاده کرده است. این درحالی است که 
آمریکایی ها همــواره ادعا دارند، روســیه 
به کشورشان حمالت ســایبری می کند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

حاشیه
در آستانه نشست منامه صورت گرفت

سفر یک هیئت قطری به تل آویو
ایسنا: رسانه های رژیم صهیونیستی از ورود یک 
هیئت قطری به تل آویو به منظور انجام مذاکرات 
با مسئوالن این رژیم خبر دادند. کشورهای عربی 
مدتی اســت تالش دارنــد روابط خــود با رژیم 
صهیونیســتی را عادی کنند. کارشناسانی مثل 
عبدالباری عطوان معتقدند این اقدام به فراموش 

شدن مسئله فلسطین منجر می شود.
تلویزیون رژیم صهیونیستی اعالم کرد که ریاست 
هیئــت قطری را خالد الحردان، فرســتاده تمیم 
بن حمد آل ثانی، امیر قطر به اراضی اشغالی برای 
بررسی همکاری تجاری و اقتصادی میان تل آویو و 

دوحه و نیز راه های تقویت آن برعهده دارد.
یک منبع صهیونیســت اعالم کرد کــه تل آویو 
به مقامات نــوار غزه اعالم کرده کــه اجازه ورود 

کمک های مالــی قطر به نوار غــزه را در صورت 
برقراری آتش بس مجدد خواهد داد.

الیوم الســابع اعالم کرد که تل آویو با قطر روابط 
تجاری مستحکمی دارد و میزان برخورداری قطر 
از تجهیزات نظامی این رژیم به 2۰۰ میلیون دالر 
رسیده است.پیشــتر، دولت صهیونیست پیامی 
را از طریــق میانجی گران بین المللی به گروه های 
فلســطینی فرســتاد و اعالم کرد که کمک های 
مالی قطر از اواخر هفتــه آتی به نوار غزه تحویل 
داده خواهد شــد. این تصمیم پــس از این اتخاذ 
شــد که رژیم صهیونیستی پیشتر به دلیل اقدام 
تظاهرات کنندگان فلسطینی در شلیک بالون های 
حامل مواد آتش زا به سمت شهرک های اسرائیلی، 

تصمیم به ممانعت از ورود این اموال گرفته بود.

annotation@qudsonline.ir
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آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ - ﹝︣﹙﹥ اول
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹇︭︡ دارد در ا︗︣ای  ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠   ︫﹤﹊﹠ا ﹤  ︋️︀﹠︻ ︀︋
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩،  ︣ای ا︗︣ای︋  ︣︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک︋  ﹝﹀︀د ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه︠ 
︣ ﹎﹙﹞﹊︀ن  ︣ب︫  ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️، ارا︲﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗️ ا︡اث ﹝︤ن آب︫ 
︋﹥ ﹝︀︧️ ١۵٠٠ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ( ۵٠*٣٠ ﹝︐︣ ) را ﹝︴︀︋﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ︗ ﹏️ ︋︣﹇︣اری ﹆﹢ق ︻﹫﹠﹩ ︑﹞﹙﹉ 
ــ﹑ک ︔︊︐﹩ ٢٩٠٢و ٢٩٠١  ︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩︎  ︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ﹝︐︣م و︮  ﹡﹞︀ــ︡، ﹜︢ا︋ 
 ﹏﹝︺ ︣وژه ﹝︢﹋﹢ر ﹇︣ار دارد ، د︻﹢ت︋   ︎﹏﹞ ︀ران ﹋﹥ ارا︲﹩ آ﹡︀ن در﹠ ٧ ︩ ﹁︣︻﹩ از ٢٨٩ ا︮﹙﹩︋ 
﹝ــ﹩ آورد ︑ــ︀ ︗️ ا︗︣ای ﹝﹆︣رات  ﹝︀ده ٣ ﹐﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︀را﹜︢﹋︣ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝﹙️" ۵ روز" از 
﹫︣ا﹝﹢ن ﹇﹫﹞️  ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗️ ︑﹢ا﹁﹅︎   ︋﹩﹎آ ﹟درج ا ︀ر︑
︣ا︨︀ن  ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  ﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩︫  ︻︀د﹜﹥ روز ارا︲﹩ ﹝﹢︮﹢ف︋ 
 ﹤  ︋︀ ︡ف – ︑﹙﹀﹟ ٣٨۶۶٣٣٢٧-٠۵١ و ﹫︀︋︀ن︮  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د – ا︋︐︡ای︠   ︋– ︪︡﹞ ر︲﹢ی وا﹇︹ در
 ﹟﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︙﹡︀﹠ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︀ران ( اداره آب و﹁︀︲﹑ب ﹎﹙﹞﹊︀ن ) ﹝︣ا﹠ ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب
︀︧ــ︐﹩ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف   ︋﹩﹞ ︡﹠︀﹝﹠﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹩︀︴︻ا ️﹚﹞ ــ﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︸︣ف﹆ ︊︀ن︀  ︮︀ ــ︣م︐﹞
﹝︡ت ﹉ ﹝︀ه (︎︦ از ︀︎︀ن ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر) ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹉ ﹡﹀︣ ﹋︀ر︫﹠︀س ر︨﹞﹩ داد﹎︧︐︣ی 
 ️﹋︣  ︫﹟ا ︉︐﹠﹞ ا﹇︡ام ︑︀ در ﹝︺﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀س (︉︐﹠﹞ ان ﹋︀ر︫﹠︀س﹢﹠︺︋) در ر︫︐﹥ ﹋︪︀ورزی
 ﹤ ︀زد︡ و ﹡︧︊️︋   ︋﹏﹞ ︀ر︫﹠︀︨﹩ از﹋ ️﹫﹨ ︉﹛︀﹇ و ︲﹞﹟ ︑︺﹫﹫﹟ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ﹝︣︲﹩ ا﹜︴︣﹁﹫﹟ در
 ﹟ا︨ــ️ در︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥، ا ﹩︡ ︺﹞﹏ آور﹡︡.︋  ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹇﹫﹞ــ️ ︻︀د﹜﹥ ارا︲﹩ ا﹇︡ام ﹐زم︋ 

︫︣﹋️ ﹡︀﹎︤︣ از ا﹡︖︀م ا﹇︡ا﹝︀ت ︋︺︡ی از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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