
دیدار تولیت آستان قدس رضوی  
با علمای قم

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی در سفر یکروزه به شهر قم 
با جمعی از علمای این شهر دیدار و گفت وگو کرد. حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی در سفر یکروزه به شهر قم، ضمن تشرف 

 ............ صفحه 3و زیارت حرم کریمه اهل بیت)ع(، با حضرات...

توان دیدن »شبی که ماه کامل شد« 
را ندارم

شبکه پیچیده جاسوسی سایبری سیا  را 
متالشی کردیم

   j اسالم آوردن حمزه
قوت قلبی برای نومسلمانان بود
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مادر شهیدان منصوری:  دبیر شورای عالی امنیت ملی: دکتر باغستانی از سیدالشهدای صدر اسالم می گوید

 :jامام صادق
بزرگ ترین 

اکسیر و کیمیا 
حرفه کشاورزی 
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 ایران ذخایر اورانیوم خود را به بیش از 300 کیلوگرم خواهد رساند 

شمارش معکوس مقابله با عهد شکنی
قدس اجرای طرح بخشودگی 

سود و جرایم بانکی در سال 
97 و 98 را پیگیری کرد

قانون با 
جیب خالی 

 سیاست  شمارش معکوس برای عبور ایران از سقف برجامی 3٠٠ کیلو اورانیوم با غنای 
پایین آغاز شده و تا ١٠ روز دیگر ایران از این سقف عبور می کند. سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی با اعالم این خبر اظهار داشــت: بر مبنای تصمیم شورای عالی امنیت ملی دو اقدام به 
سازمان انرژی اتمی تکلیف شده که یکی از آن ها عدم تعهد به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده 
بود.بهروز کمالوندی افزود: ما در گام نخست ظرفیت و سرعت تولید را چهار برابر کردیم، اما با 
اقدامات انجام گرفته در روزهای اخیر در سرعت بخشی به روند تولید جمهوری اسالمی ایران 
تا ٢٧ ژوئن)٦ تیرماه( از سقف ذخیره اورانیوم عبور خواهد کرد. بهروز کمالوندی تأکید کرد 

پس از این مرحله نیز سرعت تحوالت و اقدامات ما بیشتر خواهد شد...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 نصراهلل تاجیک

جنگ تحمیلی چهار ساله ائتالف متجاوز سعودی علیه مردم بی گناه یمن اگرچه 
هیچ دستاوردی جز ویرانی و گسترش بی اعتمادی برای منطقه به همراه نداشت، 
اما آنچه دراین نبرد ضد انسانی بر همگان آشکار شد، چهره بزک کرده کشورهای 
غربی و رویکرد دوگانه آن ها در مسئله حقوق بشر است. دموکراسی های غربی که 

ادعای حقوق بشری آن ها گوش فلک را کر کرده است....

جنگ ضد انسانی یمن؛ 
بره کشون صنایع تسلیحاتی غرب

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه ٢

 اقتصاد  طبق دوره های گذشته بخشودگی 
جرایم وام های زیر ١٠٠میلیون تومان برای 
سال 98 نیز تصویب شد، قانونی که بانک ها 
زدند!   باز  سر  آن  اجرای  از   9٧ سال  در 
تسهیالت  سود  و  جرایم  بخشودگی  قانون 
در   9۵ سال  تومان،  میلیون   ١٠٠ از  کمتر 
سود  آن،  اساس  بر  تا  شد  مصوب  مجلس 
بانک ها  را  جرایم  و  کند  پرداخت  دولت  را 
بپردازند.  را  وام  اصل  بدهکاران  و  ببخشند 
بدین ترتیب شاید در روزهای سخت رکود، 
صنعتگران  و  تولیدگران  خسته  شانه های 
دارند،  بانک ها  به  ِدینی که  زیر سنگینی  از 
نرسید. بانک ها  به  قانون  زور  اما  شود؛  رها 

به طوری که تا دو ماه پایانی سال 9۵ این 
مصوبه رنگ اجرا به خود ندید؛ در دی ماه آن 
سال درحالی که نمایندگان بودجه سال 9٦ 
دادند  مهلت  دولت  به  می کردند  تصویب  را 
پایان سال اجرایی  تا  را  این مصوبه  اگر  که 
به  پاسخگویی  برای  را  اقتصاد  وزیر  نکند، 

مجلس فرا می خوانند...

آیا ویروس رانتخواری به جان 
بازار پزشکی افتاده است؟

شفاف سازی؛ 
راه مبارزه با فساد 

در واردات 
تجهیزات پزشکی

فتنه جدید امارات 
و صهیونیست ها

سرنخی از 
نقش تل آویو 

در انفجار 
نفتکش ها

 ............ صفحه 8 ............ صفحه ۵

گفت وگو با مدیرعامل 
مؤسسه آفرینش های هنری

هویت بخشی 
با الهام از 

نمادهای رضوی
 ............ صفحه 3

( ﹩﹑︮ا ) اول ﹤﹚︣﹞ - ﹩︲ارا ﹉﹚﹝︑ ﹩﹎آ
︎﹫︣و ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ ﹝︣﹙﹥ اول ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٢/١٨ در روز﹡︀﹝﹥ 
﹇ــ︡س و ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︻︡م درج ﹋︣و﹋﹩ ز﹝﹫﹟ ﹝ــ﹢رد ﹡︷︣ ︗️ ا︡اث ﹊﹩ از 
︡﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︲﹞﹟ درج   ︋،︹︋︣﹞︣︐﹞ ١٧٠۵ ️︀︧﹞ ﹤ ︣ ﹇︡﹝﹍︀ه︋  ︣ب︫  ﹝︀زن ︗︡︡ آب︫ 
︣ ﹝﹀︀د ﹝﹠︡رج در آ﹎﹩ ﹇︊﹙﹩ ، از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫﹟  ︑︭﹢ــ︣ ﹋︣و﹋﹩ ز﹝﹫﹟ ﹝︢﹋﹢ر و ︑︀﹋﹫ــ︡︋ 
 آورد ︑︀ ︸︣ف ﹝︡ت ٣۵ روز  از ︑︀ر ﹩﹞ ﹏﹝︺︋ ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ د︻﹢ت﹢﹆ ︊︀ن︀︮ ︣م و︐﹞
درج ا﹟ آ﹎﹩  ︋︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗ ️︭﹢ل ︑﹢ا﹁﹅ 
︎﹫︣ا﹝ــ﹢ن ﹇﹫﹞️ ︻︀د﹜﹥ ︀ ا﹇︡ام و﹁﹅ ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه ︣︠︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک 
︋︣ای ا︗︣ای ︵︣︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ دو﹜️، ︋﹥ د﹁︐︣ ﹆﹢﹇﹩ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩ ︫ــ︣﹋️ 
︣ک  ﹙﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د – ا︋︐︡ای︫   ︋– ︪︡﹞ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا﹇︹ در آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
 .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗آب و ﹁︀︲﹑ب ﹡﹫︪︀︋﹢ر ﹝︣ا ️﹋︣  ︫︀ ︮︡ف - ︑﹙﹀﹟ ٣٨۶۶٣٣٢٧-٠۵١ و
︡︋﹩ ا︨ــ️ در︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥، ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹡︀﹎︤︣ از ا﹡︖︀م ا﹇︡ا﹝︀ت ︋︺︡ی از 

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح︠ 

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

ع ۹
۸۰
۳۵
۳۶

« ﹁︣ا︠﹢ان ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری »
 ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣  ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 

﹝︣﹙﹥ ای ︠︡﹝︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری (︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب ︊﹚﹎ ︫︣︀ر) ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣١ را 
از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨︐︀د)  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ︋ــ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖ــ︀م︠ 
 ﹤﹡︀﹞︀ ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ︣﹋️ در  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀︨ــ
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢٨

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︨︐︀د︋ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٣/١٣٩٨/٠۴

﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٧/١٣٩٨/٠۴
ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

 ︑﹙﹀ــ﹟ ۵- ٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١
︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ٢٧٣١٣١٣١  ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨   ︨﹤﹡︀﹞︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨۵١٩٣٧۶٨و ٨٨٩۶٩٧٣٧
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۳۵
۳۵

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۳
۱۱
۳

گفت وگو با »مرتضی شعبانی« تهیه کننده و مستندساز 

مستندسازان ایرانی در برابر 
امپراتوری رسانه ای جهان
 ............ صفحه ١٢
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روزنامـه صبـح ایـران

طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی در خطر انحراف   عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: متأسفانه دولت رایزنی های شدیدی را در خصوص انحراف طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی اعمال می کند. 
حجت االسالم نصراهلل پژمانفر افزود: با آنکه دولت مخالف تشکیل وزارت میراث فرهنگی است،ولی مجلس موافقت خود را با آن اعالم کرده و بدنه میراث فرهنگی به صورت جدی پیگیر تشکیل این وزارت است. 

وی ادامه داد:   ساختار فعلی سازمان نمی تواند اهداف مشخص شده در سه حوزه گردشگری، صنایع دستی و میراث فرهنگی و تاریخی را عملی کند.

 شمارش معکوس برای عبور ایران 
از سقف برجامی ٣٠٠ کیلو اورانیوم 
با غنای پایین آغاز شــده و تا ١٠ روز دیگر 

ایران از این سقف عبور می کند.
ســخنگوی ســازمان انرژی اتمی با اعالم 
این خبر اظهار داشــت: بــر مبنای تصمیم 
شورای عالی امنیت ملی دو اقدام به سازمان 
انرژی اتمی تکلیف شده که یکی از آن ها عدم 
تعهد به سقف ذخیره اورانیوم 
غنی شده بود.بهروز کمالوندی 
افــزود: مــا در گام نخســت 
ظرفیــت و ســرعت تولید را 
چهار برابر کردیم، اما با اقدامات 
انجام گرفته در روزهای اخیر 
در ســرعت بخشــی به روند 
تولید جمهوری اسالمی ایران 
تا ٢٧ ژوئن)٦ تیرماه( از سقف 
ذخیــره اورانیوم عبور خواهد 

کرد.
بهروز کمالوندی تأکید کرد پس از این مرحله 
نیز ســرعت تحوالت و اقدامات ما بیشــتر 
خواهد شد و برای انجام گام دوم اروپایی ها 
نبایــد تصور کنند ٦٠ روز دیگر زمان دارند؛ 
چون این اقدامات از جمله غنی ســازی در 
سطوح باالتر و مثالً ٢٠ درصد فقط به دو روز 

زمان نیاز دارد.

  ایران دیگر تصمیم به فروش آب 
سنگین ندارد

کمالوندی در جمع خبرنگاران رسانه ها در 
بازدید از تأسیسات آب سنگین اراک، تصریح 
کرد: ما دیگر تصمیم به عرضه و فروش آب 
سنگین نداریم و به دلیل تحوالت و اقدامات 
صورت گرفتــه خودمان مصرف کننده این 
محصول راهبردی و با ارزش هســتیم که 
کاربردهــای زیادی در حوزه تشــخیصی، 
پزشــکی، صنعتی و غیــره دارد.وی اظهار 
داشــت: البته ما نمی خواهیم تعهداتمان را 

زیــر پا بگذاریم یا بازارها و مشــتریانمان را 
از دســت بدهیم، اما با توجه به توان تولید 
محصوالت و ایزوتوپ های مختلف که ایران 
را در بین دو یا ســه کشور دارای این فناوی 
قرار داده است، ما مزیت های این توانایی را 
کنار نمی گذاریم ولی به جای عرضه خام آب 
سنگین می توانیم محصوالت با ارزش افزوده 

آن را بفروشیم.

  اروپایی ها هنوز فرصت دارند
سخنگوی ســازمان انرژی اتمی گفت: در 
ارتباط با مرحله دوم منتظر تصمیم مقامات 
هستیم، اما هنوز فرصت برای اروپایی ها باقی 
است که به جای حرف زدن، عمل کنند.ما 
تاکنون یک ســال صبر راهبردی کردیم و 
دو مــاه دیگر هم به آن ها فرصت دادیم، اگر 
اتفاقی نیفتد دو تحلیل و فرضیه بیشتر وجود 
ندارد. یا نمی خواهند و یا نمی توانند در مقابل 
آمریکا اقدامی انجام دهند و غیر مســتقیم 

اروپایی ها عجز خود را اعالم کرده اند.
کمالونــدی افزود: متخصصان ما دســتور 
گرفته اند که در مورد رآکتــور اراک هر دو 
پــروژه احیای رآکتور آب ســنگین قبلی و 
بازطراحــی رآکتور را با هم جلو ببرند تا اگر 

در بازطراحی و ساخت رآکتور جدید اخالل 
و کارشــکنی پیش آمــد و طرف های ما به 
تعهداتشان عمل نکردند، بسته به نیاز کشور 
بتوانیــم رآکتور قدیم را بازســازی یا پروژه 

جدید را تکمیل کنیم.
وی تصریح کرد با توجه به اینکه ما لوله های 
کالندریای رآکتور قدیم را در اختیار داریم، 
بازسازی آن یا ساخت کالندریای جدید بین 

٦ ماه تا یک سال و نیم زمان نیاز دارد.

  تولید آب سنگین تا 130 تن
وی ادامــه داد: در دو مــاه و نیم آینده برای 
عرضه تولیدات می توانیم تولید آب سنگین را 
تا ١٣٠ تن هم افزایش دهیم که البته نقض 
برجام نیست. در برجام پذیرفتیم که مازاد 
١٣٠ تن را بــه بازارهای بین المللی عرضه 
کنیم. اینکه فکر می کنند اگر ما تولیداتمان 
را عرضه نکنیم و کســی خریداری نکند - 
مثل همان چیزی که ترامپ عنوان کرد آب 
سنگین ایران را کسی نخرد - اتوماتیک وار 
تعطیل می شود، فقط در ذهن آن هاست. ما 
بازارهای خودمان را داریم، انواع محصوالت 

جدید را هم تولید می کنیم.
وی خطاب به اصحاب رسانه خاطرنشان کرد: 

بازدیدهای دیگــری را هم برگزار می کنیم. 
به عنوان مثال در ســایت فــوردو نیمی از 
ماشین ها آماده کار هستند، آزمایشگاه ملی 
مــواد را ایجاد کرده ایم کــه پیش از این در 
کشور وجود نداشت تا بتوانیم تشخیص مواد 
را به صورت استاندارد انجام دهیم، همچنین 
آزمایشــگاه خأل هم ایجاد شده که می تواند 
بســیاری از نیازهای صنایــع مانند نفت را 

پوشش دهد.

  تجهیزات غنی سازی یک میلیون 
سو را داریم

کمالوندی ادامه داد: در نطنز هم فعالیت ها به 
گونه ای است که بتواند در غنی سازی یک 
میلیون ســو به کار گرفته شود. بنابراین در 
شرایط بسیار خوبی قرار داریم، تمام امکانات 
هم وجــود دارد و منعی از این لحاظ وجود 
ندارد که ان شاءاهلل این پیشرفت ها به توسعه 

اقتصادی کشور و رفاه کمک کند.
کمالوندی در پاسخ به پرسش دوم خبرنگار 
ایسنا که پرسید با توجه به اینکه در گام دوم 
یکی از اقدامات می تواند برگشت به طراحی 
رآکتور قدیمی اراک باشــد، چنین اقدامی 
چقدر زمان می برد؟ پاسخ داد: فعالیت ها در 
این زمینه مســتلزم کار فنی است. ما برای 
هر کدام سناریوهای مختلفی را دیده ایم. در 
این چارچوب هم طراحی قبلی رآکتور اراک 
مد نظر ماست و هم بازطراحی آن و همان 
طور که اشاره شد برای هر کدام سناریوهای 

مختلفی را در نظر گرفته ایم.
کمالوندی درباره اینکه آیــا گام آخر ایران 
خروج از برجام خواهد بــود؟ گفت: اگر به 
همین سبک ادامه دهیم عمالً همین اتفاق 
می افتــد. ممکن اســت با اجرایی نشــدن 
تعهدات از سوی اروپا و تعلیق های ما به جایی 
برسیم که عمالً برجامی وجود نداشته باشد. 
این اتفــاق دارد می افتد مگر اینکه تغییری 

ایجاد شود.

ایران ذخایر اورانیوم خود را به بیش از 300 کیلوگرم خواهد رساند

شمارش معکوس مقابله با عهد شکنی

 خدا حفظ کند حاج آقا تقویان، نماینده رهبری در جهاد کشاورزی را که گفتند: 
من از تبعیض در پرداخت ها و حقوق جهاد با سایر وزارتخانه ها در رنجم. ان شاءاهلل 

آقای نوبخت اقدام کنند.  09360000568 
 با ســالم امروز داشتم مذاکرات مجلس را گوش می دادم، بسیار متأسف شدم که 
مجلس واقعاً نیاز و مشــکالت زنان ما را نمی شناسد. من به عنوان یک زن نیازم این 
اســت که وارد ورزشگاه مردان شــوم؟ از طرف کدام کشور خارجی به شما دستور 
داده اند چنین اموری را بررسی کنید؟ شما اکنون حتی در مراکز دولتی هم شئونات 
اسالمی را می توانید رعایت و کنترل کنید؟ شما اصالً از هیجاناتی که در ورزشگاه های 
مردان هست اطالع دارید؟ هر کسی رفت توی چاه شما هم برای اینکه جامعه جهانی 
تحویلتان بگیرند باید بروید توی چاه؟ اکنون مشــکالت ما زنان از ازدواج، مســکن، 
قیمت های سرسام آور، ورزشگاه های مخصوص بانوان، سالمت و بهداشت بانوان، زنان 
بی سرپرست و بدسرپرست و... حل شده؟ حاال تنها مشکل ما شده ورود به ورزشگاه 
مردان؟! این چه غفلت و جهالت و خیانتی است که مجلسی ها گریبانگیرشان شده است.

09350000438
 به آقای رئیس جمهور عرض می کنم چگونه اســت در عرصه مهندسی نظامی 
استعدادهایی چون شهید طهرانی مقدم وارد عرصه می شوند و با ابتکارات خویش 
اقتدار دفاعی کشورمان را به بهترین شــرایط می رسانند، جوانان در عرصه انرژی 
هســته ای مجال کار می یابند و موجب افتخار نظام اسالمی و ملت ایران می شوند، 
دکترین تخصصی در دانشــگاه ها به فناوری نانو دست می یابند، اما چرا در عرصه 

اقتصادی و معیشت مردم مشکالت وجود دارد؟  09150000609  
 ایــن دولت واقعاً تصمیم دارد مردم را از نان خــوردن بیندازد. نان را ٢5 درصد 
گران تر کرده از آن طرف وزن چانه را کم کرده. بابا این دولت دشمن ایران و ایرانی 

هستند خدا ازشون نگذرد. 09150000735  
 روباه  پیر، انگلیس  خبیث  که  سال ها ثروت  ملت ها را غارت  کرده، ام الفساد دنیاست 
و  با ایجاد طالبان  و القاعده،  مسلمان کشی به راه  انداخت  و منطقه  را به  آتش  کشید 
و در حمله  به  نفتکش ها هم  موضع  ضدایرانی  گرفته  و با اعزام  ناو جنگی  قصد دارد 
مجدداً جنگ افروزی  کند، حاال جهانیان  باید از ضعف  داخلی  انگلیس  در اثر برگزیت ، 

برای  محو این  رژیم  خونخوار استفاده  کنند تا دنیا دوباره  روی  آرامش  ببیند.
   09150000986

 ائمه معصومین )ع( تمامیشــان امام مهربانی هاهســتند، اما چقدر خوب است 
هنرمندان و سایر ملت شریف به جای این گفتارهای احساسی و بی فایده،  به مطالعه 

زندگی ایشان بپردازند. 09150000863   
 نحوهِ مذاکره و گفت وگو و تعامل و دیپلماسی  با کشورهای عضو استکبارِ جهانی 
را حضرِت آقا به طور واضح و صریح و با زبانی بســیار ساده که همه اقشار متوجه 
شوند در دیدار با نخست وزیر ژاپن مطرح کردند. امیدوارم آن هایی که باید بفهمند و 
متوجه شوند درِس عبرت گرفته و این مواضع را همواره آویزه گوِش خود قراردهند. 

 09020000961
 شــما بنویسید چه کســی میهمان ملکه بوده وچی کادو داده تا من وقاحت را 

بفهمم! 09150000278  

 فراگیر شدن هویت
 مقاومت در کشور

بر اســاس مطالعات انجام شده در ادبیات علم 
اقتصاد، هویت هــا، انواع رفتارها از جمله رفتار 
اقتصادی را تحــت تأثیر خود قرار می دهند و 
مسیر پسرفت یا پیشرفت  فردی و اجتماعی 
را بسته به نوع هویت شکل گرفته، باز می کنند. 
هویت ها معانی کلیدی هستند که ذهنیت افراد 
را شکل داده و مردم به واسطه  آن ها نسبت به 
رویدادها و تحوالت محیط زندگی خود حساس 
می شــوند. »گیدنز« جامعه شــناس، تبیین 
می کند: هویت، یک سازه بوده و امری ساخته 
شدنی است و ساخته شدنش پایانی ندارد. فرد، 
دانش و اطالعات خویش را در راه تعریف و نظم 
دادن دوباره به فعالیت ها و هویتش و چگونگی 
بازنمایی این هویت در جهان صرف می کند و 
به همین دلیل، هویت حالت بازتابی داشته و در 

نتیجه ایستا نیست.
 اگر بپذیریم که هویت ها قابل تغییر هســتند 
و انسان ها در ساحت های مختلف در مکان ها، 
زمان ها و فضاهای مختلف هویت های مختلفی 
پیدا می کنند که رفتارهای سیاسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی آن ها تحت تأثیر پیدایش 
آن هویت ها تغییر پیــدا می کند، آنگاه تالش 
می کنند هویت خود را در فضا و مکان و زمانی 
شــکل دهند که منجر به پیشرفت فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شود. 
هویت مردم در زمان جنگ با زمان غیر جنگ 
می تواند متفاوت باشد و رفتار اقتصادی آن ها 
تحت تأثیر هویت مــردم در زمان جنگ قرار 

گیرد. 
در دورانــی که اکثر جوامع هویت همرنگی یا 
هویت مشروعیت بخش با نظام سلطه را پیدا 
کرده اند و عقالنیت و حقانیت و عزت و آزادگی 
را زندان این نظــام رو به اضمحالل کرده اند و 
به وضع موجود، مشــروعیت بخشیده اند، پیدا 
کردن هویت مقاومت کــه قابلیت به چالش 
کشیدن و شکســتن ســاختارهای غلط در 
مناســبات جهانی را دارد از درخشش ویژه ای 
برخوردار خواهد شــد که فطرت های پاک و 
ناسازگار با نظام سلطه را به سمت خود گرایش 
می دهــد. ایــن هویت در درون خــود قدرت 
بازسازی داشته و تالش می کند در فضایی که 
ایجاد می کند، پایه های نظری و معرفتی خود را 
بر اساس منطق عقلی و بهره گیری از تجارب 

گذشته عمیق تر کند.
انقالب اســالمی بر اساس انباشــت دانش و 
تجربــه ای که در طول تاریخ از نظام ســلطه 
بدســت آورده،  مسیر پیشــرفت خود را در 
شکستن ساختارهای غلط در مناسبات جهانی 

و سلطه پذیری می بیند.
 ایــن انقالب برای پیشــرفت عزتمندانه خود 
تالش کرد جریان مقاومــت را در درون خود 
شــکل داده و ضمــن عمیق کــردن هویت 
مقاومت، به گسترش و تعمیق این جریان در 
داخــل و خارج کمک کند و در این مســیر با 
وجود هزینه هایی که بــر خود تحمیل کرده، 
به منافع پایدار درون زا و قدرت ســخت و نرم 
بازدارنده نیز دســت یافته است، تا جایی که 
رهبر معظم انقالب در دیدار با پیام رسان نظام 
سلطه )نخســت وزیر ژاپن(، با داشتن موضع 
عزتمندانه بی نظیر و تکیه بر خداوند متعال، با 
منطق عقل و استدالل و ادب، تصریح می کنند 
که »کشــور بدون آمریکا نیز پیشرفت خواهد 
کرد« و در سالگرد روح خدا خمینی کبیر )ره( 
تبیین می کنند که اصــالً ارتباط با این نظام 
سلطه و همراهی با این نوع نظم جهانی، کشور 

را از احیای ظرفیت های خود باز می دارد.
 ایشــان بارهــا تأکید کرده اند که پیشــرفت 
درون زای پایدار بــا بهره   گیری از ظرفیت های 
درونی بر پیشرفت برون زا با تکیه بر ظرفیت های 
بیرونی ناپایدار ترجیح دارد و منفعت همگان 
حتی مخالفان یا بی تفاوتان انقالب اسالمی را 

بهره و منفعت خواهد داد. 
هویت هــای مقاومــت بــر اســاس تقابل با 
ساختارهای ســلطه ایجاد می شود و مبنایی 
بــرای مقاومت در برابر ارزش هــا و گروه های 
حاکم هســتند. اگر کارآمدی درونی را تقویت 
کنیــم و راه را برای جریــان آزاد اطالعات به 
مغرب زمین و مشــرق زمین بازکنیم و مسیر 
ســفرها را برای مــردم آزادیخــواه جهان باز 
کنیم در ایــن دنیای ظلمانی، هویت مقاومت 
از جاذبه های باالیــی برخوردار خواهد بود که 
قادر است مردم خسته از ظلم را به سمت خود 
هدایت کند و به همگرایی بازیگران در جهت 

ظهور جریان حق کمک کند.
 ظهور جریان حق  نهایت رضایت و مطلوبیت 
برای مردم ستمدیده و مظلوم است. البته باید 
دانســت اگر دولتمردان اراده ای برای کارآمد 
کردن درون نظام نداشته باشند، هویت مقاومت 
از یک فرصت تبدیل به یک تهدید خواهد شد 
و مردم همرنگی با نظام ســلطه را بر شکستن 

ساختارهای ظلم ترجیح خواهند داد. 
بنابراین باید حکمرانــان جامعه تالش کنند 
با سیاست گذاری درســت و بهره مند کردن 
از حداقل معیشــت جامعــه و کاهش فاصله 
طبقاتــی، مــردم را برای پیدا کــردن هویت 
مقاومت در راســتای منافع بلندمدت خود و 
جامعه اســالمی یاری نمایند تا با یک بازتاب 
جهانــی ملت های دنیا را با خود همراه کنند و 
نظم جهانی بر مبنای عقل و داد و قســط بر 

جهان حاکم شود.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 وحید ارشدی، عضو هیئت علمی 
دانشگاه فردوسی مشهد

صدای مردم   

بدون تیتر
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شماره پیامک: 30004567

 در دو ماه و نیم 
آینده می توانیم 
تولید آب سنگین 
را تا 130 تن هم 
افزایش دهیم که 
البته نقض برجام 
نیست

بــــــــرش

 سیاست  دفتر حجت االسالم حسن روحانی، رئیس جمهور 
کشــورمان روز گذشــته محل آمد  و  شد ســفرا و نمایندگان 
سیاسی کشورهای مختلف بود. از تاجیکستان گرفته تا لهستان، 
سفیرانشان را فرستادند تا با رئیس جمهور دیدار و استوارنامه شان 

را تقدیم کنند. 
در ایــن میان اما دیدار با ســفیران چین و فرانســه از اهمیت 
بیشتری برخوردار بود. رئیس جمهور در دیدار با سفیر فرانسه، 
با بیان اینکه اراده ایران تقویت روابط صمیمی با فرانسه در همه 
عرصه ها و بویژه اقتصادی است، گفت: نباید اجازه داد هیچ عاملی 
مانع گســترش روابط و همکاری های مشترک تهران- پاریس 

شود. روحانی با اشاره به صبر و خویشتنداری ایران در یک سال 
گذشته به درخواست  فرانسه و اتحادیه اروپا برای جبران اثرات 
و تبعات خروج آمریکا از برجام، اظهار داشــت: شرایط کنونی 
حســاس است و فرانســه همچنان فرصت دارد  در کنار دیگر 
اعضای برجام، و در فرصت بسیار کوتاهی که وجود دارد، نقش 
تاریخی خود را برای حفظ این توافق ایفا کند، چرا که بی تردید 
از بین رفتن برجام، به نفع ایران، فرانسه، منطقه و جهان نیست.

رئیس جمهور همچنین تأکید کرد: برخی موضوعات از جمله 
واردات دارو و تجهیزات پزشــکی، قطعات یدکی هواپیماهای 
مسافربری، تجارت مواد غذایی و یا قطعات برخی کارخانه ها که 

بر نیازمندی ها و اشتغال مردم اثر می گذارند، فرای مسئله برجام 
و حتی روابط دوجانبه هستند و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در 
این قبیل کاالها از سوی آمریکا کامالً غیرانسانی بوده و نشان از 
جنگ اقتصادی گسترده ای است که آمریکا علیه تک تک آحاد 

مردم ایران آغاز کرده است.

 دیدار با سفیر چین
رئیــس جمهور در دیدار ســفیر چین هم با اشــاره به روابط 
بلندمدت و راهبردی ایران و چین، بر ضرورت تسریع در اجرای 
توافقات بین دو کشور تأکید کرد و اظهارداشت: همکاری های 
تهران-پکن محدود به هیچ حوزه ای نیست و جمهوری اسالمی 
ایــران آمادگی دارد روابط دو کشــور را در همه حوزه ها بیش 
از پیش توســعه دهد.روحانی گفت: دو کشــور درباره مسائل 
منطقه ای و بین المللی اشتراک نظر دارند و این روابط پیوسته 

و رو به توسعه است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه »حفظ استقالل« برای دو کشور 
بسیار مهم اســت، ادامه داد: یکجانبه گرایی مورد مخالفت هر 
دو کشور و مسیری نادرست و خطرناک برای منطقه و جامعه 
بین المللی است.روحانی با اشاره به حجم باالی سرمایه گذاری 
و همکاری هــای بین ایران و چین در زمینه های مختلف بویژه 
انرژی، حمــل و نقل، راه آهن و ایجاد شــهرک های صنعتی، 
خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی، اجرای سهل تر توافقات بین 
دو کشــور اهمیت اساسی دارد.رئیس جمهور همچنین، ایجاد 
پــروژه »کمربند – راه« را احیای جاده تاریخی ابریشــم عنوان 
و تأکید کرد: از مشــارکت بیشتر چین در توسعه بنادر جنوبی 
و حمل و نقل در ایران اســتقبال می کنیم.»چانگ هوآ« سفیر 
جدید چین در تهران نیز به سوابق تاریخی روابط گسترده بین 
دو ملت ایران و چین اشــاره کرد و اظهارداشت: چین به دنبال 

تعمیق روابط راهبردی خود با ایران است.

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

انعکاس

مردم حواسشان هســت / مصطفی کواکبیــان، رئیس گروه 
دوســتی ایران و انگلیس با بیان اینکه لندن این روزها در حال 
بر باد دادن حیثیت خود بــا پیروی کردن از آمریکا و اتهام زنی 
به جمهوری اســالمی اســت، گفت: مردم ایران حواسشان به 

موضع گیری های لندن است.

بی بی ســی کودک فارسی زبان! / محمد سرشــار، مدیر 
شــبکه کودک در صفحه شخصی اش نوشــت: روباه پیر این بار 
خــودش وارد جبهه هجمــه فرهنگی به کودکانمان شــده و 
قرار اســت بــا بودجــه وزارت خارجه انگلیس، در بی بی ســی 
فارســی برنامه هایی را برای کــودکان پخش کند و این مقدمه 
راه اندازی شــبکه بی بی ســی کودک فارســی زبان خواهد بود.

مجتبی ذوالنور، رئیس کمیته  تعلیق می کنیم /  ان پی تی را 
هســته ای مجلس گفــت: در صــورت پایان مهلــت ٦٠ روزه 
کشــورهای عضو برجام، پروتــکل الحاقــی )NPT( را که در 
برجــام داوطلبانه اجرایی کردیم به حالــت تعلیق درمی آوریم.

رســیدگی به اموال مسئوالن دائمی شــود/ بیژن نوباوه، 
نماینده مردم تهران در مجلس نهم گفت: قانون رســیدگی به 
اموال مسئوالن نباید منحصر به زمان انتخابات باشد،  بلکه برای 
شفافیت و سالمت اخالقی دائمی مسئوالن، امری ضروری است.

زمینه بازگشت مهاجران فراهم شود / حسین ذوالفقاری، معاون 
امنیتی وزارت کشور ایران گفت: باید زمینه بازگشت مهاجران 
افغانستان فراهم شود و تهران آماده است تجربه خود را در زمینه 
مهاجران برای حل بحران پناهندگان به سازمان ملل منتقل کند.

نقوی حسینی،  سیدحسین   / می شوند  پنهان  که  مسئوالنی 
عضــو کمیســیون امنیت ملــی و سیاســت خارجی مجلس 
شورای اســالمی گفت: متأسفانه گاه شاهدیم برخی از مقامات 
رســمی به جای حمایت و دفاع از نیروی انتظامی، پشــت سر 
متخلفــان قرار می گیرند تا وجهه اجتماعی خود را حفظ کنند.

سیاست خارجی

حجت تمامی رئیس جمهور با سفیر فرانسه در روز شلوغ سعدآباد

دفاعی 
فرمانده نیروی پدافند هوایی:

پدافند شمال غرب برای 
حراست آماده است

محکمه
عضو کمیسیون انرژي:

 کارتخوان ها، موضوع
 شکایت وزیر از من است

رجز
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح:

بخواهیم تنگه هرمز بسته 
شود، آشکارا اعالم می کنیم

امنیت سایبری
دبیر شورای عالی امنیت ملی:

شبکه پیچیده جاسوسی سایبری 
سیا  را متالشی کردیم

تسنیم: امیر صباحی فرد در بازدیدی ضمن 
قدردانی از تــالش بی وقفه کارکنان منطقه 
پدافند هوایی شــمال غرب، تأکید کرد: این 
منطقه پدافند یکی از حســاس ترین مناطق 
پدافندی در کشور اســت که در دوران دفاع 
مقدس هم خدمات ارزشمندی را در حراست 
از حریم هوایی کشور ارائه داده و امروز هم به 
صورت دائم تحرکات دشمنان را رصد می کند. 
وی تصریح کرد: سامانه های راداری، موشکی، 
توپخانه ای و فاشایی منطقه پدافند هوایی شمال 
غرب در آمادگی مطلوب عملیاتی هســتند 
و از آســمان مقدس ایران حراست می کنند.

فارس: هدایت اهلل خادمی، عضو کمیسیون 
انرژی مجلس از ســه فقره شــکایت زنگنه 
از خــود خبر داد و گفــت: »امروز به همین 
منظور در هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان 
حاضر شده و اسناد الزم را ارائه خواهم داد«. 
دســتگاه های کارتخوان در دفتر وزیر نفت، 
یکی از موضوعاتی است که زنگنه از خادمی 
به خاطر آن شکایت کرده است. خادمی ادامه 
داد: وزارت اطالعات تأیید کرده که دستگاه 
پوز آنجا وجود داشته است، گرچه در مرحله 
ابتدایی آقای زنگنه این موضوع را رد کرد اما 

پس از آن این مسئله را تأیید کرد.

سپاه نیوز: رئیس ستادکل نیروهای مسلح  
گفت: جمهوری اســالمی ایران اگر اراده ای 
مبنی بر جلوگیری از صــدور نفت از خلیج 
فارس داشــته باشــد، به طور آشکار اعالم 
خواهد کرد. ســردار سرلشکر محمد باقری 
در دانشگاه امام حسین)ع(، گفت: به صورت 
هوشــمندانه، دقیق و مستمر دشمنان خود 
را زیر نظــر  داریم. در صورت نیاز به صورت 
علنی، آشکار و پر قدرت و با شدت با دشمنان 
ملت و منافع ملی کشــور برخــورد و هیچ 
مالحظه ای در قالب پنهانکاری و فریبکاری 

نخواهیم داشت.

شــورای  دبیر  خبرگزاری صداوســیما: 
عالی امنیت ملی، از کشــف و نابودی یکی از 
پیچیده ترین شبکه های ســایبری سیا خبر 
داد. علی شمخانی، در آستانه سفر به روسیه 
گفت: نکته ای که جا دارد در این بخش به آن 
اشاره کنم فاصله معنادار میان توان ادعایی و 
قابلیت های واقعی آمریکا در حوزه های سایبری، 
نظامی و امنیتی است. آمریکایی ها عالقه مند 
هســتند با هدف ارعاب و لطمه زدن به اراده 
کشورها برای مقاومت در برابر خوی تجاوزگری 
این کشور، منطق تخیلی فیلم های هالیوودی را 
به عنوان واقعیت به افکار عمومی منتقل کنند.

اروپازماناندکیدارد
 رئیس قوه قضائیه گفت: وظیفه شــرعی و قانونی همه ما این اســت که با 
سوءاســتفاده کنندگان از فضای مجازی، متجاســرین به قانــون و مرتکبان 
جرایم ســازمان یافته که این عرصه را جوالنــگاه و حیاط خلوت خود برای 
 قانون شــکنی و تعرض به حریم خصوصی و امنیــت اخالقی مردم می دانند

 برخورد جدی کنیم.
 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس گفت: اشــتغال بــه کار ١٠٠٠ 
 بازنشســته مشــمول قانون منــع به کارگیــری بازنشســتگان دهن کجی

 به نسل های جوان است.
 یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی گفت: اکثریت نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی در بیانیه ای از رئیس جمهور خواستند از تشکیل 
وزارت بازرگانی به دلیل بی اثر بودن در کنترل بازار، بویژه بازار کاالهای اساسی 
صرف نظر کند و به جای آن ارز 4٢٠٠ تومانی را به طور مســتقیم به حساب 

مردم واریز کند.
 جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور گفت: سیاست اصولی وزارت کشور 

در انتخابات اسفند ماه امسال بی طرفی است!
 نادر قاضی پور، عضو هیئت رئیســه مجلس تذکرات نمایندگان به وزیر 
جهاد کشاورزی درباره جلوگیری جدی و عملی از ورود و کشت محصوالت 
سرطان زای تراریخته و برخورد قاطع با مافیای تراریخته در ایران را قرائت کرد.

رئیسدانشگاهعلموصنعت:
ماهواره ظفر در شهریور پرتاب می شود

رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: ماهواره ظفر کاربرد عمومی دارد و در 
آینده ای نزدیک همه بخش های مهم علمی، فناوری، زیست محیطی و مردم با 

استفاده از خدمات این محصول ملی شاهد تغییر و تحول خواهد بود. 
جبار علی ذاکری ادامه داد: یکی از خبرهای خوب کشور، بومی سازی ساخت 
ماهواره توســط نخبگان و جوانان داخلی اســت که در آینده ای نزدیک همه 

آحاد مردم می توانند از خدمات این محصول کاماًل ایرانی استفاده کنند.
وی افزود: ماهواره دارای خدمات مختلف برای حوزه های اقتصادی، اجتماعی 
اســت، زیرا یکی از خدمات ماهواره، شناســایی محل هــای حاصلخیز برای 
گســترش حوزه کشاورزی و تولید محصوالت اساسی برای کشور است.رئیس 
دانشگاه علم و صنعت ایران اضافه کرد: ماهواره ظفر در ابعاد ٧٠ در٧٠ طراحی 
شــده که هدف آن پس از پرتاب، دیتاگیری و ارسال اطالعات به زمین است.
وی در پایــان گفت: ماهواره ظفر در حال حاضر در مرحله کنترل کیفی قرار 

دارد و اواخر تابستان در شهریور ماه  پرتاب خواهد شد.

سرپرست آموزش و پرورش:

 اقای ترامپ، ملکه انگلیس 
پیر بــود از دیدارت ذوق زده 
شــد! اگر جوان بــود چی 
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از درون دولت

اجراینظامرتبهبندی
ممکننیست

سرپرست وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر 
اینکه مهم  ترین مأموریت در دوره سرپرســتی  
وزارت آموزش و پــرورش اجرای دقیق پروژه 
مهر اســت، گفت: با بودجــه ٢٠٠٠ میلیارد 
تومانی در نظر گرفته شده، امکان اجرای کامل 
نظام رتبه بنــدی وجود ندارد، ولی با توجه به 
محدودیت منابعی که دولت با آن روبه رو است 
با همین بودجه می  تــوان رتبه بندی معلمان 

را کلید زد.حسینی با اشــاره به حضورش در 
کمیســیون آموزش، گفت: در این نشست به 
هیچ عنوان برنامه ای ارائــه ندادیم و در حال 
حاضر بر تدوین برنامــه ای عملیاتی متمرکز 

هستیم. 
تبلــور اقداماتی که در آموزش و پرورش انجام 
می گیرد در پروژه مهر بوده که برنامه ریزی ها 
برای آن در دست اقدام است.این درحالی است 

که با تأیید نمایندگان مجلس، در بودجه سال 
98  برای اجرای طرح رتبه بندی معلمان اعتبار 
در نظر گرفته شده است و حتی داود محمدی، 
عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
در این زمینه گفته بود برخی مدیران سازمان 
برنامه و بودجــه مدعی شــده اند که ٢٠٠٠ 
میلیارد تومان اعتبار برای اجرای این طرح در 

نظر گرفته شده است.



 قـدس/ محمدحسـین مـروج کاشـان
طرحی که روی قاشـق و چنگال آشـپزخانه مان، 
نقش بسـته است؛ شـکلی که روی دفتر و کتاب 
دختـر و پسـرمان دیده می شـود؛ نقاشـی ای که 
قاب شـده و نشسـته روی دیـوار اتاقمان؛ زندگی 
مـا پـر از طـرح و نقش هایی اسـت کـه آرام آرام 
در ذهـن و ضمیـر مـا حـک می شـود؛ طـرح و 
نقش هایـی کـه می شـود خوراکـی ذهنـی مـا. 
زندگـی مـا مملـو از ایـن طـرح و نقش هاسـت 
کـه گاهـی هـم البتـه آن قدرهـا بـا سـویه هایی 

فرهنگـی مـا همخوان نیسـت.
نمادها و نشــانه ها، بخشی از هویت و فرهنگ 
هر جامعه هستند. از راه های گسترش اندیشه 
و آرمــان هر ملتــی، ترویج نمادهایی اســت 
که با پشــتوانه فرهنــگ و تاریخ آن ها صورت 
یافته اند. قرن هاســت که ذوق سرشار ایرانیان 
با الهام از اندیشه متعالی اسالم، دامنه وسیعی 
از نمادهــا را در قامت »هویت بصری ایرانیان« 
پدید آورده اســت. نقش ها و نگاره های زیبا و 
دلنشــینی که به تنوع اقــوام و جغرافیای این 
ســرزمین، گســترده اند و هر کدام گوشه ای 
از داســتان پرفــراز و فرود این مــرز و بوم را 
حکایــت می کننــد. نمادهایی که بــه ابنیه، 
اسباب زندگی و هر آنچه جلوه ای از آن است، 
هویت می بخشند و با بیانی لطیف، ویژگی های 
فرهنگ و هنر ایرانی- اســالمی را به نمایش 

می گذارند.
بخش قابــل توجهی از این عناصر نمادین، در 
پیوند معنــوی ایرانیان با اماکن مقدس تجلی 
یافته است و در این میان حرم مطهر حضرت 
رضا)ع( یکــی از بزرگ ترین گنجینه های هنر 
ایرانی- اسالمی اســت. این منبع الهام بخش، 
زمینه ای ارزشــمند برای گســترش نمادها و 
نشانه هایی است که می توانند به محیط زندگی 
هویت دهند؛ چشــم ها را روشــنی بخشند و 
دل ها را بیش از پیش به محبت اهل بیت )ع( 

نزدیک کنند.
مؤسســه آفرینش های هنری آســتان قدس 
رضوی به فکر افتاده در جشنواره ای، طراحان 
را به سمت و سوی طرح های اصیل اسالمی و 
ایرانی ســوق بدهد؛ طرح هایی که منطبق بر 
فرهنگ غنی و کهن ماســت. »جشــنواره هنر 

رضوان« با همین دیدگاه شکل گرفته است.

 نمایش هویت ایرانی - اسالمی 
در نمادهای بارگاه مطهر امام رضا)ع(

مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی معتقد اســت: المان هایی که در 
اســباب زندگی مردم اســتفاده می شود، در 
سال های اخیر به ســمت و سوی غیرایرانی و 

غیراسالمی سوق پیدا کرده است. 
محمــد علــی چمی گــو دلیــل ایــن اتفاق 
ناخوشایند را هم  تبلیغات گسترده ای می داند 
که کشــورهای غربی برای عرضه محصوالت 
خود دارند و این تبلیغــات در تمام قالب های 
هنری انجام می شــود، البته امــکان تبلیغات 
مستقیم در کشــور ایران میسر نیست، اما در 
قالب فیلم های ســینمایی، ســریال ها، فضای 
مجــازی، کانال هــای مختلف کــه در ایران 
غیرمجاز است و توسط تولیدکننده های ایرانی 
از این نمادها و نشــان ها، الهام می گیرند و در 

لباس،  ظــروف،  داخلی،  محصوالت 
اســباب زندگی، لوازم، اسباب بازی، 
نقوش پارچه ها و... استفاده می کنند.

مدیــر عامل مؤسســه آفرینش های 
هنری آستان قدس رضوی به غنای 
فرهنگی مشــهد مقدس هم اشــاره 
می کند و می گویــد: هویت ایرانی و  

اسالمی مشهد و بارگاه مطهر حضرت رضا)ع( 
که در این شــهر مذهبی واقع شــده، می تواند 

الگویی برای سراسر کشور باشد. 
وی معتقد اســت این محصــوالت می توانند با 
نگاه به طرح هــای ایرانی - اســالمی تولید و 
طراحی شــده و حتی به عنوان سوغات زائر به 
سراســر ایران و جهان ارسال و یا توسط زائران 
خریداری و همراه آنان به شهرها و کشورهای 
دیگر منتقل شوند و این دغدغه اصلی مؤسسه، 

در برگزاری این جشنواره بود. 
وی به گفته رهبر معظم انقالب درباره ضرورت 
تأثیرگذاری آستان قدس رضوی بر حوزه های 
فرهنگی هم اشاره می کند و می گوید: باید در 
آستان قدس رضوی از ابزار هنری برای تبیین 
معارف اسالمی و دینی و همچنین هویت ملی 
و اسالمی و الگودهی مناسب به جامعه و آحاد 
مردم  عزیز کشــور به نحو شایســته استفاده 

شود.
چمی گو معتقداســت در حوزه هــای مختلف 
هنــری )بخصــوص در بحث تولیــد نمادها( 
می توان از نمادهای رضوی به شکل بسیار زیبا، 
هنرمندانه و جذاب بــرای مخاطب با طراحی 

بــا  و  تأثیرگــذار  و  مناســب 
استفاده از نمادها و المان هایی 
که در بارگاه مطهر امام رضا)ع( 
و مجموعه آستان قدس رضوی 
وجود دارد، بهره برد و استفاده 

کرد.
این نمادها  وی تأکید می کند: 
توســط هنرمندان برجسته و توانا در دوره های 
مختلف تولید شده و برای همه آن ها حکمت ها 
و دالیلی وجود دارد و با هویت ایرانی - اسالمی 
مــردم که در ایران اســالمی زندگی می کنند، 

متناسب است.
به گفته وی، »جشــنواره هنر 
برای  است  تالشــی  رضوان« 
آشنایی بیشــتر هنرمندان با 
تزئینات  در  موجود  نمادهای 
حرم مطهر رضوی و کاربردی 
کردن آن ها در هویت بخشی 

به اسباب زندگی.
جانمــاز و ســجاده، نگیــن 
زنانه،  روســری  زیــورآالت، 
بلــوز  مردانــه،  تی شــرت 
کودکانــه، مجموعه کاســه، 
بشــقاب و لیوان، تابلو نقش 
برجســته، المــپ  تزئینــی 
ســقفی، جلد دفتر و دفترچه 

یادداشت، بدنه کالسور و بدنه جامدادی صرفاً 
بخشــی از اقالمی است که می تواند بستر ارائه 

این طرح ها باشد.

 مردادماه 
اختتامیه جشنواره هنر رضوان در مشهد 

مدیر عامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان 
قدس رضوی به فرایند اجرایی جشــنواره هنر 
رضــوان هم اشــاره می کنــد و می گوید: برای 
معرفی بهتر این جشــنواره و توجیه هنرمندان 
برای ارسال آثار و بهره مندی از استعداد هنری 
همه هنرمندان کشــور، قرار شده نشست های 
توجیهــی در دانشــگاه های هنــر مطــرح در 
کشــور برگزار شــود که این نشست ها از اواخر 
فروردین  1398 شــروع شده و هشت نشست 
شیراز،  اصفهان،  دانشگاه های  در 
تبریز و دانشــگاه های ســوره و 
الزهرا)س( تهران و دو نشســت 
ویــژه هنرمندان هم در مشــهد 

مقدس برگزار شده است. 
چمی گو ادامه می دهد: به خاطر 
اینکه بخشــی از مهلت ارائه آثار 
به این جشــنواره، برابــر با ماه 
برگزاری  و موعد  مبارک رمضان 
امتحانــات پایان تــرم تحصیلی 
بررسی  از  بود، پس  دانشــگاه ها 
در شورای سیاست گذاری، مهلت 
ارســال آثــار به جشــنواره هنر 
رضوان تا 24 تیرماه سال جاری 
اختتامیه  اســت.  شــده  تمدید 
جشنواره هنر رضوان هم در مردادماه در مشهد 

برگزار خواهد شد. 
وی می گوید: همچنین برای بهره وری بیشتر و 

استفاده از ظرفیت هنرمندان کشور یک کارگاه 
ســه روزه از 12 تا 14 تیرماه ســال جاری در 
مشــهد جهت هنرمندانی که می خواهند برای 
این جشــنواره اثر تولید کنند، برگزار می شود. 
این گروه از هنرمندان در این کارگاه سه روزه با 
تولید آثار آشنا شده و با حضور استادان مربوط 
کار خود را در ســه روز به صورت اولیه طراحی 

کرده و انجام می دهند.
وی ادامه می دهد: موعــد برگزاری این کارگاه 
همزمان بــا دهه کرامت، محــل برگزاری آن، 
نگارخانــه رضوان و مهلت نام نویســی در این 

کارگاه تا 30 خردادماه 1398 است. 
وی تأکید می کند: برای شرکت در این جشنواره 
استفاده از نقوش موجود در حرم  مطهر الزامی 
است. در صورت استفاده از نقوشی که خارج از 
منابع تصویری کتابچه منابع جشــنواره)که در 
وبگاه جشنواره در دســترس عالقه مندان قرار 
دارد(، ذکر محل دقیق آن در کنار اثر به نحوی 

که در شیوه نامه ذکرشده، الزامی است.
وی توضیح می دهد: در این جشــنواره، عناصر 
الهام بخش برای طراحــی آرایه ها  در دو گروه 
دسته بندی شده که عبارتند از منابع تصویری 
و منابــع نوشــتاری؛ منابــع تصویری شــامل 
مجموعه ای از تصاویر کاشــی کاری، آینه کاری، 
فلــزکاری، حجــاری، گــچ کاری، کتیبه نگاری 
و دیگــر هنرهای به کار رفتــه در حرم مطهر 
رضوی و منابع نوشــتاری شــامل منتخبی از 
اسامی، القاب، احادیث، ادعیه، اشعار و قطعات 

ادبی مرتبط با حضرت رضا)ع( می شود. 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 کسب مجوز راه اندازی 4 رشته جدید در دانشگاه علوم اسالمی رضوی      قدس: رئیس دانشگاه علوم اسالمی رضوی از کسب مجوز راه اندازی چهار رشته جدید تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد 
در سال تحصیلی 99-1398 خبر داد. دکتر سیدحسن وحدتی شبیری گفت: امسال  حدود 80 نفر مرد و زن پس از کسب صالحیت های علمی و موفقیت در مراحل آزمون و مصاحبه برای تحصیل در مقطع کارشناسی 

ارشد این دانشگاه در چهار رشته تحصیلی جدید شامل علوم اجتماعی مسلمین، اقتصاد با گرایش بانکداری اسالمی، حکمت اشراق و عرفان و حکمت اسالمی پذیرش می شوند.

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

»جشنواره هنر 
رضوان« تالشی 

است برای آشنایی 
بیشتر هنرمندان با 
نمادهای موجود در 
تزئینات حرم مطهر 

رضوی و کاربردی 
کردن آن ها در 

هویت بخشی به 
اسباب زندگی

بــــــــرش

مدیرعامل مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی هدف جشنواره هنر رضوان را توجه به طرح های ایرانی- اسالمی می داند   

هویت بخشی به اسباب زندگی با الهام از نمادهای رضوی

خـــبر

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با علمای قم

قدس: تولیت آستان قدس رضوی در سفر یکروزه به شهر قم با جمعی از علمای این 
شهر دیدار و گفت وگو کرد.

حجت االســالم والمسلمین احمد مروی در سفر یکروزه به شهر قم، ضمن تشرف 
و زیــارت حرم کریمه اهل بیت)ع(، با حضرات آیات علوی گرگانی، مصباح یزدی و 
خرازی دیدار کرد و در خصوص برنامه های پیش روی آســتان قدس رضوی به ارائه 

گزارش پرداخت.
حضرت آیت اهلل علوی گرگانی در این دیدار با تبریک انتصاب ایشان به عنوان تولیت 
آســتان قدس رضوی، گفت: توفیق خدمت به امام رضا)ع( توفیق بزرگی است که 

نصیب شما شده است و باید از رهبر معظم انقالب بابت این انتصاب تشکر کرد.
وی با تأکید بر رسیدگی هرچه بیشــتر و ارائه خدمات بهتر به زائران امام رضا)ع(، 
افزود: درگذشته خدمات خوبی برای تسهیل زیارت زائران و مجاوران ارائه شده است، 
اما باتوجه به حجم گسترده مشتاقان زیارت امام رضا)ع(، این خدمات باید متناسب 

با حجم زائران مشهد باشد.
این مرجع تقلید در ادامه با اشــاره به اهمیت موقوفات آســتان قدس بیان داشت: 
موقوفات باید در جای خود مصرف شــود و ما باید در این زمینه امانتدار باشــیم و 
آن ها را حفظ، نگهداری و احیا کنیم و سعی کنید نسبت به اصل موقوفات به بهترین 
وجه ممکن نّیات واقفان رعایت و امور شــرعی و مذهبی در این مورد به طور کامل 

مراعات شود.
آیت اهلل محمدتقی مصباح یزدی در این دیدار با بیان اینکه این توفیق بزرگ نصیب 
هرکس نمی شود، گفت: مگر چند نفر از میان علما به این توفیق رسیده اند که شما 
رسیده اید. بنده اگر به هیچ چیز در دنیا غبطه نخورم به این مقام شما غبطه می خورم.

وی اظهار کرد: زائران حضرت رضا)ع( شایسته بهترین خدمات هستند و اقدام های 
مناســبی برای تســهیل زائران بویژه رســیدگی به محرومان و مستضعفان که از 

سفارشات رهبر معظم انقالب به جنابعالی بوده است، انجام پذیرد.
آیت اهلل مصباح در پاسخ به دعوت تولیت آستان قدس رضوی برای بهره مندی بیشتر 
این آســتان ملکوتی بویژه زائران و مجاوران از ایشان، ضمن قبول دعوت، افزود: در 

صورت مناسب بودن شرایط جسمانی، در خدمت آستان قدس رضوی خواهم بود.
آیت اهلل سید محسن خرازی نیز در دیدار با حجت االسالم والمسلمین مروی با تأکید 
بر اســتفاده از فرصت حضور میلیونی زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی، ابراز 
کرد: حضور زائران در حرم مطهر فرصت مناسبی برای ترویج سبک زندگی اسالمی 
و تبیین ارزش های دینی است.وی همچنین پیشنهاد داد در فرصت حضور زائران، 
با اختصاص مکانی به آشنایی هرچه بیشتر آن ها با علمای اسالم و زندگی، سیره و 
اســوه های اخالق که در پاسداری از فرهنگ، امنیت، استقالل و ارزش های دینی و 

انقالبی نقش داشته اند، پرداخته شود.

معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تأکید کرد
 ضرورت خالقیت و نوآوری در برنامه های 

فرهنگی و تبلیغی دهه کرامت
قدس/حسین کاشانی: معاون تبلیغات 
اسالمی آستان قدس رضوی بر ضرورت 
خالقیت و نوآوری در برنامه های فرهنگی 
و تبلیغی و جشــن های دهه کرامت در 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( تأکید کرد.

حجت االســالم والمســلمین حســین 
شریعتی نژاد در جلسه افتتاحیه و آغاز به 

کار قرارگاه تبلیغی و فرهنگی دهه کرامت معاونت تبلیغات اســالمی آستان قدس 
رضوی خطاب به مدیران و مسئوالن اداره های تابعه این معاونت گفت: این قرارگاه به 
منظور برنامه ریزی و هماهنگی بیشتر برای برگزاری هر چه بهتر برنامه ها و جشن های 
متناسب با دهه بابرکت کرامت تشکیل شده و انتظار این است که از سوی مدیریت ها 
و اداره هــای تابعه این معاونت برنامه های جدید همراه با خالقیت و نوآوری در دهه 

کرامت ارائه شود.
وی تصریح کرد: بسیاری از زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( در ایام 
دهه کرامت و میالد باســعادت امام هشتم)ع( خود را از سراسر کشور و بسیاری از 
کشــورهای اسالمی به حرم مطهر رضوی می رسانند و باید با توجه به ظرفیت ها و 
امکانات موجود، برنامه های فرهنگی و تبلیغی و جشن های دهه کرامت در این آستان 

ملکوتی متناسب با این ایام ارائه و اجرا شود.
این مقام مســئول ادامه داد: از مهم ترین خصوصیات تشکیل این قرارگاه مشورت، 
هم افزایی و هماهنگی بیشــتر در ارتباط با تصمیمات، بررســی موارد و موضوعات 
پیشنهادی و برگزاری هر چه بهتر و شایسته تر برنامه های فرهنگی ، تبلیغی و مذهبی 

حرم مطهر امام رضا)ع( در دهه کرامت است.
حجت االســالم والمسلمین شــریعتی نژاد اضافه کرد: از هم اکنون و با تشکیل این 
قرارگاه باید جلســات هماهنگی با حضور نماینــدگان اداره ها و مدیریت های تابعه 
معاونت تبلیغات اسالمی در این قرارگاه همه روزه تا پایان دهه کرامت تشکیل شود.

وی از مدیران و مســئوالن اداره های زیرمجموعه این معاونت خواســت با بررسی 
عملکرد و نحوه اجرای برنامه های دهه کرامت در سال های پیش نسبت به برطرف 
کردن معایب و تقویت محاسن و توجه بیشتر به نوآوری و خالقیت در ارائه و اجرای 
برنامه های جدید در مناسبت ها و ایام دهه کرامت با توجه به تنوع مخاطبان و جامعه 
هدف در بین زائران و مجاوران از جمله خردســاالن، کودکان، بانوان، دانش آموزان 
جوانان و نوجوانان و... بیش از پیش تالش و کوشــش نمایند. شــایان ذکر است در 
جلسه افتتاحیه و آغاز به کار این قرارگاه که در دفتر معاونت تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی در صحن جمهوری اسالمی حرم مطهر رضوی برگزار شد، نمایندگان 
مدیریت ها و اداره های تابعه این معاونت به ارائه و بیان برنامه ها، نظرات و پیشنهادات 

خود پرداختند.

به همت مرکز امور بانوان آستان قدس رضوی انجام شد  
عرضه نوآورانه های بانوان در نمایشگاه »سرای خاتون«

آستان: نمایشگاه ابتکارات و نوآورانه های 
بانوان با عنوان »ســرای خاتون« به همت 
مرکز امور بانوان آســتان قدس رضوی 
گشایش یافت. این نمایشگاه در راستای 
»رونق تولید و ترویج زندگی اســالمی« 
و با محورهــای هنر و صنایع دســتی، 
پوشاک، بهداشت، سالمت و تغذیه سالم 

و محصوالت فرهنگی دایر شده است. نمایشگاه ابتکارات و نوآورانه های بانوان، در باغ 
اردوگاه خاتون واقع در تقاطع خیام و بولوار توس تا 6 تیر از ســاعت 16 تا 21 دایر 

است و عموم بانوان می توانند به صورت رایگان از این نمایشگاه بازدید کنند.
الهام تقوی، مجری طرح سرای خاتون در خصوص چگونگی تشکیل این نمایشگاه و 
اهداف آن گفت: نمایشگاه »سرای خاتون« یک ایده استارتاپی است که در جشنواره 
نوآوری که سال گذشته به همت مرکز امور بانوان آستان قدس رضوی در باغ خاتون 
برگزار شد، مورد حمایت قرار گرفت و در حال حاضر با مشارکت تیم سرای خاتون 

در حال برگزاری است.
وی ابراز کرد: پیش از برگزاری این نمایشگاه طرح های نوآورانه و همچنین سالمت 

روح و جسم غرفه داران توسط تیمی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
تقوی برگزاری کالس های آموزشی با محوریت خالقیت و بازاریابی ایرانی- اسالمی 
و همچنین بحث احکام خرید و فروش ویژه غرفه داران را از برنامه های محوری تیم 
ســرای خاتون برشمرد و گفت: این کالس های آموزشی پیش از برگزاری نمایشگاه 

حاضر ویژه غرفه داران برگزار شد.
وی در ادامه به اهداف راه اندازی نمایشگاه »سرای خاتون« اشاره و تصریح کرد: ترویج 
کسب و کار حالل و رعایت احکام خرید و فروش در بحث بازار، ارائه و عرضه تولیدات 
بانوان بویژه محصوالت خانگی متناسب با فرهنگ ایرانی- اسالمی و همچنین تربیت 
فرهنگ خرید، از جمله اهدافی است که در راستای برپایی این نمایشگاه به آن توجه 

شده است.

خبر
مسئول گنجینه تمبر، اسکناس و سکه:

100 سکه نقره قدیمی به موزه 
آستان قدس رضوی هدیه شد

 ایرنا  مسئول گنجینه تمبر، اسکناس و سکه موزه آستان قدس رضوی 
گفت: یک کارشناس و پژوهشگر تاریخ، مجموعه کم نظیری از 100 سکه 
نقره از تاریخ سلسله های مختلف در ایران را به موزه آستان قدس رضوی 

هدیه کرد.
محمد حســین یزدی نژاد افزود: تاریخ ضرب ســکه های اهدایی »سید 
فربد مصنف«، بین ســال های 91 تا 1181 قمری اســت که در اردشیر 
خوره)فیروزآباد در فارس(، سابور)بیشــاپور(، اصطخــر در فارس، بصره، 
افریقیه، اردبیل، ری، ســلماس آذربایجان غربی، ارومیه، خالط)اخالط(، 
موصل، بغداد، تبریز، مالزگرد در ترکیه، دورق در خوزستان، الحضره، ارش، 
لنگرکنان لنگران در شمال آستارا، یزد، کرمان، جزیره خارک و گرجستان 

ضرب شده اند.
وی اضافه کرد: همچنین در این مجموعه تاریخی سکه هایی از حکمرانان 
مختلف مانند ولیدبن عبدالملک، سلیمان بن عبدالملک، عمربن عبدالعزیز، 
هشــام بن عبدالملک از سلســله بنی امیه، منصور از سلسله عباسیان، 
کیخسرو بن مرزبان از سلسله ساالریان، شمس الدین ایلدگز، قزل ارسالن 
عثمان و ابوبکربن محمد از سلســله اتابکان آذربایجان، غازان محمود از 

ایلخانان وجود دارد که در نوع خود نفیس و منحصر به فرد است.
مسئول گنجینه تمبر، اسکناس و سکه موزه آستان قدس رضوی گفت: 
بخش دیگری از سکه های اهدایی مربوط به خواجه مرجان شورشی علیه 
شیخ اویس در دوره سلسله آل جالیر، ملک اشرف و اخی جوق از سلسله 
چوپانیان، شاهرخ تیموری، سلطان محسن، فالح بن محسن و ماجدبن 
فالح از سلسله مشعشــعیان، محمد خدابنده و شاه عباس اول صفوی، 
فتحعلی خان افشار ارشلو )در دوران فترت پس از افشاریه( تقی خان درانی 
همــراه با کریم خان زند )یاغی دوره کریم خان و حاکم در کرمان(، میر 
مهنا و کریم خان زند )حاکم جزیره خارک و یاغی دوره کریم خان زند( از 
دوره زندیه و ملکه تامار و ملکه روسودان از سلسله پاکراتیدی های حاکم 

بر گرجستان است.
یزدی نژاد افزود: گنجینه سکه موزه آستان قدس رضوی افزون بر 6۵ هزار 
سکه از بیش از 100 سلسله از سلسله های حکومتی ایران و کشورهای 
همجوار را در اختیار دارد و از نظر تعداد بیشترین و غنی ترین سکه ها را در 

بین موزه های کشور داراست.
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫︣﹋️ ﹡︧︊﹩ ︠︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و︗︀﹡﹍︣دی وز︀ر︑﹩ ا﹞︡زاده و︫︣﹋︀ء ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣۴۶٨
︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢ق د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۴/١۵ در ︨ــ︀︻️ ︊︮١٠ در ﹝﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در 

﹝︪︡،︠﹫︀︋︀ن ﹞︣ان ،﹝﹆︀︋﹏ ﹞︣ان ٩︋︣﹎︤ار ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡:  ١-︑︺﹫﹫﹟ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه   ٢-︑︺﹫﹫﹟ ︋︀زر︨﹫﹟ ا︮﹙﹩ و︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل
٣-︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر                                                                          ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
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فراخوان مناقصه عمومى
اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان  خراسان جنوبى  

در ﹡︷︣ دارد :︠︡﹝︀ت ﹡︷︀رت ﹝﹠︨︡ــ︀ن ﹝︪ــ︀ور و ﹋︀ر﹎︀﹨﹩ ︋︣ ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت آ︋﹫︤داری ︫︨︣ــ︐︀ن ﹨︀ی 
 ﹤  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀ ︀ل ١٣٩٨ را از ︵ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹉ ﹝︣﹙﹥ ای ﹨﹞︣اه︋  ︣ا︨ــ︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در︨  ا︨ــ︐︀ن︠ 

 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︣آب ر︑︊﹥ ١ ︋﹥ ︫︣ح ز ︀ ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞ در ر︫︐﹥ ﹋︪︀ورزی و ︳︪︀وران وا︗︡ ︫︣ا﹞
 ﹅︣︵ از ︀︐﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و︋  ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀ ار︨︀ل︎   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋

در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ( ︨︐︀د ) ︋﹥ آدرسwww.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
١-  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

٢- ﹝﹙ــ️ ز﹝︀﹡ــ﹩ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ ︋ــ﹥ آدرس                                                                  
www.setadiran.ir ︑︀ ︨︀︻️ ١٢ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠١/١٣٩٨/٠۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︀︻️ ١٢ روز︫  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︑︀︨  ︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د در︨   ︋️﹚﹞ ﹟︣︠٣- آ
١٣٩٨/٠۴/١۵  و ︋︣ر︨ــ﹩ و ا︻﹑م ﹡︐︀ــ︕ ارز︀︎ ︀︑ ﹩︋︀︀ن و﹇️ اداری روز دو︫ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٧/١٣٩٨/٠۴ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ 
 ﹤  ︋١٣٩٨/٠۴/١۵ (د︨︐﹩) ︑︀ ︑︀ر﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤ ۴- آ﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠﹏ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹁﹠﹩ ﹝︪︀ور︋ 
. ︫︡︀ ﹫﹞︀ن و ﹇︣ارداد﹨︀)  ﹝﹩︋  د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن، وا﹇︹ در اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری (ا﹝﹢ر︎ 

۵- ︎︣دا︠️ از ﹝﹏ ︮﹠︡وق ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹙﹩ در︮﹢رت ︑︭﹫︬ ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹆︡ی ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
۶- ﹝︡ت ︎﹫﹞︀ن ۶ ﹝︀ه ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

٧- ︑﹢﹏ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀، از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ و ﹎︪ــ︀︩ ︎︀﹋︀ت دراداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری 
۵٠٣٧٣۶ :﹩﹎︣د.        ︫﹠︀︨﹥ آ︢︎ ﹩﹞ ا︨︐︀ن  ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︋﹫︣︗﹠︡ - ︠﹫︀︋︀ن ار︑︩ ︨﹥ راه ﹝︺﹙﹛  ︮﹢رت

︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩     روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری︠ 
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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 كم كارى وزارت راه و شهرسازى
در راه اندازى بانك اطالعاتى مسكن محرز است

انتشــار آمار بخش هاى مختلف اقتصادى و بخش هــاى مهم و تأثيرگذار بر حوزه 
اقتصــاد و زندگى مردم از جمله بخش مســكن، يكى از موضوعاتى اســت كه از 
وظايف بانك مركزى يا ســازمان هاى آمارى مربوط به شمار مى رود. انتشار روتين 
آمارها و برنامه هاى مرتبط با بخش هاى اقتصادى مهم و تأثيرگذار از جمله بخش 
مسكن، بدون ترديد در بسيارى از موارد اطالعاتى، تحقيقاتى دانشگاهى و سرمايه 
گذارى بسيار تأثيرگذار است. از اين رو تجميع داده ها در ارائه آمارهاى مطلوب بايد 
موردنظر مسئوالن قرار بگيرد. اعالم نكردن برخى آمارها بخصوص در حوزه مسكن 
را مى توان ناشــى از عدم تجميع آمارها و عدم اطالعات كافى دانست. تا زمانى كه 
بانك مركزى يا مركز آمار قادر به دســتيابى به اطالعات دقيق و مستند نباشند، 
بدون ترديد انتشــار آمار ارزش چندانى ندارد. آنچه منجر به ضعف در ارائه آمارى 
كشور شده، تأمين نشدن  زيرساخت هاى الزم در راه اندازى سامانه هاى جمع آورى 
اطالعاتى اســت. تناقض آمارها و به تأخير انداختن آماردهى در نهادهاى مربوط 
چون بانك مركزى يا مركز آمار ناشــى از عدم راه اندازى سيستم هاى جمع آورى 
اطالعات است، چنان كه همچنان وعده راه اندازى سيستم شناسايى و اعمال ماليات 
برخانه هاى خالى كه توسط وزارت راه و شهرسازى مطرح شده بود روى زمين مانده 
و اجرايى و عملياتى نشده است.تنها سيستم موجود در شبكه مسكن كشور، سيستم 
كدرهگيرى مشاوران امالك است كه از دقت عمل بااليى برخوردار نيست.  زمانى 
مى توان آمارهاى قابل توجهى ارائه داد كه سيســتم هاى مناسبى براى اين منظور 
راه اندازى شده باشد. آمارهاى قولنامه يا پيش فروش مسكن چندان قابل اعتنا نيست 
و نمى توان براساس آن اقدام به انتشار آمار كرد. دقت عمل بيشتر و برنامه ريزى دقيق 
براى بازيافت اطالعات مسكن در موارد گوناگون اعم از ميزان نياز كشور به مسكن 
ملكى يا اجاره اى از سوى وزارت راه و شهرسازى و بانك مركزى الزامى است كه هر 
چه سريع تر نسبت به آن بايد اقداماتى اساسى صورت داده شود.  متأسفانه سيستم 
بانك اطالعاتى قابل اعتنايى در كشور در بخش مسكن وجود ندارد و آمارهاى ارائه 
شده يا تأخير در ارائه آمارها ناشى از كم كارى ها در ارائه بانك اطالعاتى مسكن است 
كه راه اندازى و عملياتى كردن آن در بخش مسكن، مى تواند كمك شايان توجهى به 
برخى از شائبه ها، فرارهاى مالياتى و پاسخگويى و توجه دادن مسئوالن به وضعيت 

مطالبات مسكن در تمامى شهرها و شهرستان هاى كشور باشد.

قدس اجراى طرح بخشودگى سود و جرايم بانكى در سال 97 و 98 را پيگيرى كرد

قانون با جيب خالى 
 اقتصاد/ زهرا طوســى  طبق دوره هاى 
گذشــته بخشــودگى جرايم وام هــاى زير 
100ميليون تومان براى سال 98 نيز تصويب 
شد، قانونى كه بانك ها در سال 97 از اجراى 
آن ســر باز زدند!  قانون بخشودگى جرايم و 
سود تسهيالت كمتر از 100 ميليون تومان، 
ســال 95 در مجلس مصوب شد تا بر اساس 
آن، ســود را دولت پرداخت كنــد و جرايم 
را بانك ها ببخشــند و بدهكاران اصل وام را 
بپردازند. بدين ترتيب شايد در روزهاى سخت 
ركود، شانه هاى خسته توليدگران و صنعتگران 
از زير سنگينى ِدينى كه به بانك ها دارند، رها 
شــود؛ اما زور قانون به بانك ها 
نرســيد.به طورى كه تا دو ماه 
پايانى ســال 95 اين مصوبه 
رنــگ اجرا به خــود نديد؛ در 
دى ماه آن ســال درحالى كه 
نمايندگان بودجه سال 96 را 
به دولت  تصويب مى كردنــد 
مهلت دادند كه اگر اين مصوبه 
را تا پايان ســال اجرايى نكند، 
وزير اقتصاد را براى پاسخگويى 
به مجلس فرا مى خوانند و در 
قانون بودجه 96 نيز بار ديگر 
اين قانون را تصويب مى كنند. 

 وصول 3000 ميليارد تومان وام 
با اجراى طرح بخشودگى 

بديــن ترتيب هر چند با تأخير و مقاومت، 
قانون بخشودگى جرايم در سال هاى 95 و 
96 اجرا شد و براساس آمار در  اين دو سال، 
540 هزار پرونده وام از اين طريق مختومه و 
بيش از 3000 ميليارد تومان از مبالغى كه 
وصول نشده بود به سيستم بانكى برگشت، 
اما درســال 97 بانك مركزى از اجراى اين 

قانون امتناع كرد.

 طرح بخشودگى در سال 97 
اجرايى نشد

به گفته فريــدون بهبهانى، مديركل وصول 
مطالبات و اجراى بانك كشاورزى، دولت در 
ســال 95 مبلغ 50 هزار ميليارد ريال براى 

و  سود  بخشــودگى 
كمتر  وام هاى  جرايم 
ميليــون   100 از 
داد  اختصاص  تومان 
كه بيش از يك سوم 

اعتبــار كل به بانك كشــاورزى تخصيص 
داده شــد، زيرا دولت معتقد بود كشاورزان 
و توليدكنندگان اين بخش بيشتر مستحق 
حمايت هاى بخش بانكى هســتند. به گفته 
وى، در ســال 96 دولت به رقــم 50 هزار 
ميليــارد ريال مبلغ 23 هزار و 500 ميليارد 
ريال ديگر افزود و سقف اعتبار را به 73 هزار 
ميليارد ريال رســاند، ولى در سال 97 هيچ 
اعتبارى به بخشودگى سود و جرايم وام هاى 
كمتر از 100 ميليون تومان تخصيص داده 
نشد و به طور كلى بند (ط) تبصره 16 بودجه 
سال 97 اجرايى نشد. الياس حضرتى، رئيس 
كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
نيز با انتقاد از سيستم بانكى براى امتناع از 
اين مصوبه گفته اســت: نمى دانيم گرفتارى 
بانك مركزى بر ســر چه موضوعى است كه 
از اجرايى شدن اين مصوبه در سال 97 سر 
باز زد. براى سال 98 هم اين موضوع تصويب 
شده و بايد اجرايى شود، اما چطور بايد توقع 
داشته باشيم مصوبه اى كه در سال 97 اجرا 

نشده در سال 98 اجرايى شود.

 اجراى ناقص قانون در بانك ها
عزت اهللا يوسفيان مال، 
عضو كميسيون برنامه 
و بودجــه مجلس اما 
از اجــراى نصفــه و 
نيمه ايــن قانون در 

سال هاى گذشــته خبر داده و گفته است: 
ســال پيش  تعدادى از بانك ها آن را اجرا 
 كردند و در تعدادى ديگر اجرا نشد، چرا كه 
در سال گذشته سود بانك ها به موقع واريز 
نشد و بسيارى از بانك ها دچار مشكل شده 
و اعالم كردند تا اين مشــكل حل نشود و 
پول به حساب بانك ها واريز نشود نمى توانند 
با بخشودگى ديركرد، وام زير 100 ميليون 

تومان را با مشترى تسويه كنند.

 طرح بخشودگى به شعب 
ابالغ نشده است

عليرضا ســلطانى، كارشــناس خبره بانكى 
در گفت و گو با خبرنگار ما با اشــاره به اينكه 
هم اكنون قانون بخشــودگى جرايم وام هاى 
زير 100 ميليون تومان از سوى بانك مركزى 
به سيســتم بانكى ابالغ شــده ولى هنوز به 
شــعب اعالم نشده اســت، گفت: با توجه به 
محدوديت هاى بودجه اى، بســيارى از افراد 
نتوانستند در سال هايى كه اين طرح اجرا شد، 

از اين بخشودگى استفاده كنند. تعداد افرادى 
كه وام كمتــر از 100 ميليون تومان دريافت 
كرده اند، زياد هستند و بودجه دولت  توانايى 
بخشودگى جرايم همه اين افراد را نداشت، به 
همين خاطر اعتبار اين وام خيلى زود به پايان 
رسيد كه به افراد اولويت دار مانند كشاورزان و 
صنعتگران پرداخت شد. تا جايى كه به خاطر 
دارم ما پرداخت در قالب تبصره 35 را با اعتبار 
كم و به شــكل محدود و در بازه زمانى چند 
روزه اجراكرديم و خيلى ها نتوانســتند از آن 

بهره مند شوند.

 سال 97 بند (خ) ماده 33 را 
اجرا كرديم

با ايــن حال يك مقام آگاه در سيســتم 
بانكى در گفت وگو بــا خبرنگار ما گفت: 
سال گذشــته طرح بخشــودگى جرايم 
اجرا نشــد ولى به جــاى آن موضوع بند 
(خ) ماده 33 قانون برنامه ششــم توسعه 
كشــور در خصــوص امهال تســهيالت 
دريافتــى كشــاورزان خســارت ديده از 
حوادث غيرمترقبه در ســال زراعى 96-

97 اجرا شد. به گفته نمايندگان مجلس، 
در بودجه ســال 98 براى بخشش سود 
وام هــاى زير 100 ميليون تومان، 7200 
ميليارد تومان لحاظ شده است؛ روزنامه 
قدس پس از ابالغ قانون به شعب بانك ها 
اين مســئله را پيگيرى خواهــد كرد تا 
مشخص شود اين طرح در چه بازه زمانى 
و به چه شــكلى اجرايى مى شود. گفتنى 
است، چنانچه هر يك از شعبه هاى يكى 
از بانك هاى مشــمول ايــن قانون كه در 
بخشنامه اخير بانك مركزى هم نام آن ها 
مشــخص شده، از اجراى قانون سرپيچى 
كند، ابتدا بايد به سرپرســتى آن شعبه 
مراجعــه و در صورت پاســخگو نبودن، 
به شــكايات بانك مركزى مراجعه شود. 
اگر باز هم پاســخى از بانك مركزى كه 
مســئول نظارت بر عملكرد بانك هاست 
دريافت نشــد، مى توان در ديوان عدالت 
ادارى يا كميسيون اصل 90 مجلس اقامه 

شكايت كرد.

دليل كاهش قيمت خودرو
 از ديد معاون سازمان حمايت

ايسنا: وحيد منايــى، معاون سازمان حمايت از 
مصرف كنندگان گفت: مديريت بر تقاضاى كاذب 
موجود در بازار با روش هاى درنظر گرفته شده از 
جمله محدوديت در خريد يك خودرو براى يك 
شــماره ملى، هماهنگى شركت هاى بزرگ براى 
عدم فروش به خريداران متقابل، جو روانى حاكم 
بر بازار ناشــى از كاهش نرخ ارز و كاهش سرعت 
جابه جايى نقدينگى هاى سرگردان سبب كاهش 
شكاف عرضه و تقاضاى خودرو و در نتيجه كاهش 

قيمت ها شده است.

قيمت مرغ در بازار 
رو به كاهش است

باشگاه خبرنگاران جوان: برومند چهار آيين، 
عضو هيئت مديره كانون سراسرى مرغداران با 
اشاره به اينكه قيمت مرغ در بازار همچنان رو 
به كاهش است، اظهار كرد: بايد هر چه سريع تر 
نرخ مصوب مرغ اعالم شود، در غير اين صورت 
تبعــات كاهش جوجه ريزى به ضــرر مردم و 

دولت تمام مى شود.

ظرفيت كشورهاى منطقه
 براى توليدات ايرانى 

تأمين  تعاونى  رحيم چگنى، رئيس  فارس: 
نياز پوشــاك كشور با بيان اينكه ممنوعيت 
واردات پوشاك كمك بزرگى به رونق توليد 
داخل كرد، گفت: عراق، ســوريه و روســيه 
ظرفيت بااليى براى صادرات پوشــاك ايران 
به حســاب مى آيند. وى گفــت: با توجه به 
افزايش نرخ ارز، صادرات براى شــركت هاى 
ايرانى به صرفه اســت و در صورت تخصيص 
ارز با قيمت مناســب بــه توليدكنندگان، 
قيمت تمام شــده توليد نيز كاهش خواهد 

يافت.

بانك مركزى از 
اجرايى شدن اين 
مصوبه در سال 97 
سر باز زد. چطور 
بايد توقع داشته 
باشيم مصوبه اى كه 
در سال 97 اجرا 
نشده در سال 98 
اجرايى شود

بــــــــرش

هزينه آب، برق، گاز و تلفن منازل زير 80 متر بايد رايگان شود   خانه ملت: الياس حضرتى، رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: هزينه آب، برق، گاز و تلفن منازل زير 80 متر بايد رايگان 
شود و باالى 80 متر به شكل تصاعدى افزايش يابد. همچنين بايد از 14 ميليارد دالرى كه براى 25 كاالى اساسى اختصاص يافته، 4 ميليارد دالر براساس ارز 4200 تومانى به پنير، گوشت، مرغ، شكر و كاالهاى 

اساسى تخصيص يابد و 10 ميليارد دالر ديگر را با قيمت ارز نيما فروخت كه حدود 80 هزار ميليارد تومان مى شود و مى توان اين رقم را در ايجاد اشتغال، بهداشت، آموزش رايگان، حمل و نقل مصرف كرد.

خـــبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 ايرج رهبر- رئيس كانون سراسرى انبوه سازان مسكن

خبر

آغاز نام نويسى متقاضيان دريافت تسهيالت 
ارزان  قيمت ساخت مسكن در بافت هاى فرسوده 

فصل تجارت: معاون وزير راه و شهرسازى از آغاز پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 
ساخت به بافت هاى فرسوده و ناكارآمد شهرى خبر داد.سيد محمد پژمان گفت: با 
توجه به قرارداد عامليت منعقده با بانك مسكن و راه اندازى درگاه الكترونيكى توسط 
شركت بازآفرينى شهرى ايران، نام نويسى متقاضيان پرداخت تسهيالت ارزان قيمت 
ساخت در بافت فرسوده آغاز شده است. وى سقف اين تسهيالت براى متقاضيان 

كالنشهرها را 50 ميليون تومان و براى ساير شهرها 40 ميليون تومان اعالم كرد.

كارخانه هاى مصالح ساختمانى نرخ دلخواه مى دهند
نود اقتصادى: فرشــيد پورحاجت، دبير 
كانون سراسرى انبوه سازان گفت: مشكل 
اين بخش آن اســت كــه در بحث توزيع 
نظارتى وجود ندارد. متأسفانه هيچ كنترلى 
بر قيمت مصالح ســاختمانى نيســت و 
كارخانه ها نرخ هــا را هر طور كه بخواهند 
اعالم مى كننــد. بيشــتر كارخانه ها زير 
ظرفيت توليد فعاليت مى كنند كه اگر توليد را افزايش دهند، قيمت ها كاهش مى يابد. 

  صفحه 4    98,03,28

آ﹎﹩ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
                                          ︀﹠︀︨ ︡ه ︗︀م﹫︍︨ ️﹋︫︣ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٧٢٩١ و  
١٠٣٨٠۶٣۶٩٧٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
︨ــ︍﹫︡ه ︗︀م ︀︨﹠︀ (︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ 
 ﹏﹞ در ︨︀︻️ ١١  روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢۵ در
﹋︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︫ , ︡︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ﹁︀ز 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ,︣دد﹎ ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹉
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢ ︉︧ــ︋︀︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د و 

ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٧
٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس و ︧ــ︀︋︣س ︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٨
﹢︭︑ -۴︉ ︋﹢د︗﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۶- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵ــ︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۴۷
۹

آ﹎﹩ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ︨﹀﹫︡ ﹁﹢م ﹝﹆︭﹢د (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۵٠٨۴ و  ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۵٠۴١۵١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
︨﹀﹫︡ ﹁﹢م ﹝﹆︭﹢د(︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٢ روز ︀ر ︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢۶ در 
︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س   ︫, ︪︡﹞ ︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در﹋ ﹏﹞

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ,︣دد﹎ ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹉ ︀ز﹁
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢ ︉︧ــ︋︀︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د و 

ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٧
٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس و ︧ــ︀︋︣س ︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٨
﹢︭︑ -۴︉ ︋﹢د︗﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۶- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵ــ︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۴۷
۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول   ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹁︣و︫﹠︡﹎︀ن ﹜﹢ازم ︠︀﹡﹍﹩ ﹝︪︡ و ﹢﹝﹥  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ٩٨/٣/٢٨
 ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ اول ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹁︣و︫ــ﹠︡﹎︀ن ﹜﹢ازم ︠︀﹡﹍﹩ ﹝︪ــ︡ و ﹢﹝﹥ ︨︀︻️ ١٢ روز ︨﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/١٨ در ﹝﹏ ︗︀ده ︨﹠︐﹢ ︋︺︡ از ︎﹙﹫︦ راه ا﹝︀م 
 ﹤︣︐﹁︀م/ د ︣گ︨  ︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟︋  ︀ د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥ ذ﹏ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد. از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ﹝︐︣م ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د︋  ــ﹞️ را︨ــ️- ︵︊﹆﹥ ﹁﹢﹇︀﹡﹩︋  ﹨︀دی(ع) اول آزادی ١٠٧-︨ 

︻︱﹢️/ ﹋︀رت ︻︱﹢️ و ︀ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ︻︱﹢︗ ️️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ در ا ﹤︧﹚︗ ﹟︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥: ١- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل در ︮﹢رت ︑︭﹢︉ ︻︤ل ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٣ ︨︀ل      ︑︢﹋︣: ١- در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︱﹢ر ︻︱﹢ی در ︗﹙︧﹥ 
︀ و﹋︀﹜️ و  ﹢د ︑︀ ٣ رأی︋  ︣ رأی︠  ﹢رت ﹨︣ ︻︱﹢ ︻﹑وه︋   ︮﹟در ا .︡︀﹝﹡ د وا﹎︢ار﹢ ﹥ ︻︱﹢ د︀﹝﹡ ︀ ︣﹍﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر︠  ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥︋  ﹢د را︋  ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹫︧︣ ﹡︊︀︫︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ﹅ رأی︠ 
﹢﹜﹢ار   ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀︻️ ٨ ا﹜﹩ ١٢︋  ﹢د در ︑︀ر︀ی ١۶ و ٩٨/۴/١٧ از︨  ﹥ ﹨﹞︣اه ﹡﹞︀﹠︡ه︠   ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ا︻︴︀ی ﹩︲︀﹆︐﹞ ﹢︱︻ .︫︡︀ ︀ و﹋︀﹜️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ دا︫︐﹥︋  ︾﹫︣︻︱﹢ ﹁﹆︳ ﹉ رأی︋ 
︠﹫︀م ﹡︊︩ ︀رراه ار︫ــ︀د ﹝︣︡️ ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣ــ︐︀ن ﹝︪︡ ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ ا︑︀ق ۵٠٩ ︋︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹋︀رت ︫﹠︗ ︣︊︐︺﹞ ﹩︀︨︀️ ︮︡ور ︋︣﹎﹥ ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︱﹢ر 
︀︋﹠︡.     ٢- ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫️ ﹝︡︣ه: ا﹁︣ادی ﹋﹥ ︑﹞︡﹡︀﹋ ﹤︋ ﹏︀︡ا︑﹢ری ︨﹞️ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه را دار﹡︡ ︑︀ ﹉ روز ﹇︊﹏ از ︋︣﹎︤اری ︗﹙︧﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︋﹢﹜﹢ار ︠﹫︀م ﹡︊︩ ︀رراه 

 .︡︀م ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ﹡ ️ ️ ﹡︀م ﹡﹞︀﹠︡. و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ در دا︠﹏ ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹡﹫︤ ︔︊ ار︫︀د ﹝︣︡️ ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ︫︨︣︐︀ن ﹝︪︡ ︵︊﹆﹥ ︎﹠︖﹛ ا︑︀ق ۵٠٩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︔︊
︪︡﹞ ︀ن︐︨︫︣ ﹩︻︀﹝︐︗︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︺︑ ️︣︡﹞  

/ع
۹۸
۰۳
۴۵
۷

آگهى تجديد مزايده اجاره جايگاههاى پمپ گازCNG نوبت دوم
 ︫︣داری ︋︖﹠﹢رد در﹡︷︣دارد ︋︣ه ︋︣داری ، ﹀︶ و ﹡﹍︡اری از ︗﹨︀﹍︀︀ی ︎﹞︌ ﹎︀ز CNG وا﹇︹ در ︑︐﹥ ار﹋︀ن و ︲﹙︹ 
︣﹋︐︀ی دارای ﹝︖﹢ز   ︫﹤ ︭﹢رت ا︗︀ره ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ (در︮︡ی) از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه︋  ︣ک ﹊﹞️ را︋  ︗﹠﹢︋﹩ ︑︣﹝﹫﹠︀ل ﹝︧︀﹁︣︋︣ی و︫ 

.︡︀﹝﹡ ︣ه ︋︣داری و دارای ︨︀︋﹆﹥ ﹋︀ر وا﹎︢ار︋ ️︗ ️﹀﹡ ️﹋︫︣ از
 ︀  ︋︀ رد ﹝︣ا︗︺﹥ و﹢﹠︖ ــ︣داری︋  ︣︑︀ل︫   ︎︀ ︀ن و﹝﹫ ﹥ وا︡ ا﹝﹢ر︎  ﹫︪ــ︐︣︋  ︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹜︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ و ﹋︧︉ ا︵﹑ع ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟: ١١۴ - ٣٢٢٢٢١١٠ ︑﹞︀س﹝︫
︀︫ــ︡.  ︀︀ن و﹇️ اداری ٩ / ۴ / ٩٨ ﹝﹩︋   ︎︀︑ ٢١ / ٣ / ٩٨ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ﹏﹢︑ ار︨ــ︀ل و ️﹚﹞ ﹟︣︠آ

︖﹠﹢رد  ︫︣داری︋ 

/ع
۹۸
۰۳
۱۱
۷

/ع
۹۸
۰۳
۱۱
۵

آگهى تجديد مناقصه  
حفظ و نگهدارى و حراست فضاهاى سبز و پاركها نوبت دوم

︩ ﹇︀رداش، دو︋︣ار و ︗︀و︡ را از  ︀︋︀ا﹝︀ن،︋  ︣ی ، ︗﹠﹍﹏ ﹨︀ی︋   ︫︤︊ ︀ر﹋︀ و ﹁︱︀ی︨  ︖﹠﹢رد در﹡︷︣ دارد ﹀︶ و ﹡﹍︡اری و ︣ا︨ــ️ از︎  ︫ــ︣داری︋ 
. ︡︀﹝﹡ ز ﹁︺︀﹜﹫️ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ وا﹎︢ار﹢︖﹞ دارای ﹩︑︀﹞︡ ︣﹋︐︀ی︠   ︫﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵

ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟:   ︫︀  ︋︀ رد ﹝︣ا︗︺﹥ و﹢﹠︖ ــ︣داری︋  ︣︑︀ل︫  ﹫﹞︀ن و︎  ﹥ وا︡ ا﹝﹢ر︎  ﹫︪ــ︐︣︋  ︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹜︢ا از ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت︋ 
.︡﹠︀﹝﹡ و ﹋︧︉ ا︵﹑ع ﹏︮︀ ١١۴ - ٣٢٢٢٢١١٠ ︑﹞︀س

︀︫ــ︡. آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨ــ︀ل و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر ٢١ / ٣ / ٩٨ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ٩ / ۴ / ٩٨ ﹝﹩︋ 
︖﹠﹢رد   ︣داری︋   ︫

﹝ــ︡رک ﹁ــ︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ ا﹠︖︀﹡ــ︉ ︻︊ــ︀س ︑﹫︼ 
ا﹜ــ﹩ ﹝﹢︨ــ﹢﹥ ﹁︣ز﹡︡  ︡﹝﹞︧ــ﹫﹟ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥٣۶٩۴︮︀دره از ﹋︣ج در﹝﹆︴︹ ﹋︀ردا﹡﹩ 
ر︫ــ︐﹥ ﹡ــ︣م ا﹁︤ار﹋︀﹝︍﹫﹢︑ــ︣ ︮︀دره ازدا﹡︪ــ﹍︀ه 
﹞︀ره ٢٨٧٩٢٠﹝﹀﹆﹢د   ︫︀ آزادا︨﹑﹝﹩ وا﹢﹇ ︡︀ن︋ 
︋︀︫ــ︡. ا︻︐︊︀ر﹝ــ﹩  و﹁︀﹇ــ︡  ا︨ــ️  ﹎︣دــ︡ه 

از ︀︋﹠ــ︡ه ︑﹆︀︲ــ︀ ﹝ــ﹩ ︫ــ﹢د ا︮﹏ ﹝ــ︡رک را ︋﹥ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ وا﹢﹇ ︡︀ن︋ 

 ︹﹝︐︖﹞-︡︀ن -﹝︪ــ﹢﹇ ︀ن -﹋﹫﹙﹢﹝︐۴︣︗︀ده﹢﹇
.︡﹫︀﹝﹡ ︀ن ار︨︀ل﹢﹇ ︡وا ﹩﹞﹑︨دا﹡︪﹍︀ه آزاد ا

/ع
۹۸
۰۳
۵۳
۳

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

آ﹎﹩ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ﹎﹏ آذ﹟ ﹝﹆︭﹢د (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۶٠۵۴ و  ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۶٢٠٣٢۴

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
﹎﹏ آذ﹟ ﹝﹆︭﹢د (︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏                    
﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢۶ در  ــ︀︻️ ١٧ روز ︀ر︫  ﹋﹥ در︨ 
︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س   ︫, ︪︡﹞ ︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در﹋ ﹏﹞

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ,︣دد﹎ ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹉ ︀ز﹁
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢ ︉︧ــ︋︀︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د و 

ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٧
٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس و ︧ــ︀︋︣س ︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٨
﹢︭︑ -۴︉ ︋﹢د︗﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۶- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵ــ︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۴۸
۲

آ﹎﹩ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ﹫﹠﹩ ︨︀ر﹎﹏ ︫︣ق (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴۵٩۶٨ و  ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠۶١٩٣٧٠

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
﹫﹠﹩ ︨︀ر﹎﹏ ︫ــ︣ق (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹋﹥ در ︨ــ︀︻️ ١٠  روز ︀ر︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢۶ در 
︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س   ︫, ︪︡﹞ ︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در﹋ ﹏﹞

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ,︣دد﹎ ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹉ ︀ز﹁
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢ ︉︧ــ︋︀︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د و 

ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٧
٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس و ︧ــ︀︋︣س ︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٨
﹢︭︑ -۴︉ ︋﹢د︗﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۶- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵ــ︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۵۰
۴

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ 
︀︮︊︀ن ︨︀م ︫︣﹋️ ﹁︣آوری ︎﹢︀زر﹋︀ن                  

آق دره (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٠٠ ︑﹊︀ب
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
ــ︀︻️  ــ︣﹋️ ﹋﹥ در︨  ــ︀م︫  ︀︊ــ︀ن︨  ︨ــ︀﹐﹡﹥︮ 
١٣:٠٠ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢۶ در 
﹝ــ﹏ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫ــ︣﹋️ ︋︣﹎ــ︤ار ﹝﹩ ﹎ــ︣دد ︱﹢ر 

.︡﹠︋︀
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ︻︊︀رت ا︨️ از:

١- ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و ︋︀زرس 
.١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︋︣ای ︨︀ل ﹩﹡﹢﹡︀﹇

﹢رت ﹨︀ی   ︮﹤ ︣ر︨﹩ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی ﹡︧︊️︋   ︋-٢
.١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل ﹩﹛︀﹞

٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋ــ︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ ︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
.١٣٩٨/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞

۴- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر .
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀۵- ︨ــ

︻︀دی ︨︀﹐﹡﹥ ︋︀︫︡.
 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ﹁︣آوری ︎﹢︀زر﹋︀ن آق دره 

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۳
۵۲
۷

آ﹎﹩ ︋︣﹎︤اری ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
 ﹩﹞︀︨) ︀م︗ ︉﹛︀﹇ ﹟آذ ️﹋︫︣ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨

︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴٠٧٠و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 
١٠٣٨٠٣٩۵٠٩١

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
                    ﹏﹝︻ ﹤ ︀ص) د︻ــ﹢ت︋   ︠﹩﹞︀ــ﹟ ﹇︀﹜ــ︉ ︗︀م (︨ــآذ
﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹋﹥ 
 ﹏﹞ ︀ر︫﹠︊﹥ ١٣٩٨/٠۴/٢۶ در در ︨︀︻️ ٨  روز
﹋︀ر︠︀﹡﹥ وا﹇︹ در ﹝︪ــ︫ , ︡︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ﹁︀ز 

 .︡﹠︀﹞︣﹁ ️﹋︫︣ ,︣دد﹎ ﹩﹞ ﹏﹫﹊︪︑ ﹉
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ 
٢- ︋︣ر︨﹩ و ︑︭﹢ ︉︧ــ︋︀︀ی ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︨﹢د و 

ز︀ن دوره ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐︀︎ ﹤︋ ﹩︀ن ︨︀ل ١٣٩٧
٣- ا﹡︐ــ︀ب ︋︀زرس و ︧ــ︀︋︣س ︗️ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 

١٣٩٨
﹢︭︑ -۴︉ ︋﹢د︗﹥ و ︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪﹩ آ︑﹩ ︫︣﹋️ 

۵- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر 
۶- ︨ــ︀︣ ﹝﹢ارد ﹇︀︋﹏ ︵ــ︣ح در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

 ﹤﹡︀﹫﹛︀︨
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۳
۴۸
۱

ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎﹫ــ﹊︀ن وا﹡️  ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٣٢ اــ︣ان  ۵۶١ د ٢٢ و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر١١٢٨۵٠۶٢۶۶۴ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩:٣٠۵٠٩٨١٩  
﹝︐︺﹙﹅ ︋ــ﹥ آ﹇︀ی ر ﹜﹫︺﹆﹢︋﹩ ︎﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۸
۰۳
۵۲
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩(﹡﹢︋️ اول)
:︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از  ﹏ذ ︳︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫︣ا﹎ ︹﹝︐︖﹞ ️﹋︫︣

وــ︀ ﹝︣ا︗︺ــ﹥   WWW.SPGC.IR  ️︀︨ــ ︋ــ﹥  ︋﹫︪ــ︐︣  ا︵﹑︻ــ︀ت  ﹋︧ــ︉  ︗ــ️  ︑﹢ا﹡﹠ــ︡  ﹝ــ﹩  ﹎ــ︣ان  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟:  ٠٧٧٣١٣١٨٣٣٣-٠٧٧٣١٣١٨٣۴۶  ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ 

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩

/ع
۹۸
۰۳
۵۶
۷

تقاضای شماره   YH-9700569    مناقصه شماره 97/019 شماره تقاضا و مناقصه

"VALVE GLOBE » شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار  به میزان 500,000,000ریال می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار

ضمانت نامه بانكی و یا واریز وجه نقد به حساب شركت مجتمع گاز پارس جنوبی  نوع تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 

1398/06/30 تاریخ گشایش پاكات فنی 1398/05/22 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

1398/07/23 تاریخ گشایش پاكات مالی 1398/06/09 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات

 استان بوشهر، عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، 
پااليشگاه ششم- ساختمان انبار-  امورکاال 

كارشناس خريد:  يوسف حسين زاده  تلفن:8346

آدرس و تلفن مناقصه گزار
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 زمان دادگاه دانشمند ایرانی در بند آمریکا مشخص نیست    ایسنا: وزیر علوم گفت: خبر تازه ای از آخرین وضعیت دانشمند بازداشتی ایرانی در زندان آمریکا نداریم و پیگیری های خود را از طریق 
وزارت امور خارجه دنبال می کنیم. دکتر منصور غالمی افزود: متأسفانه تاکنون هیچ کدام از دادگاه های دکتر مسعود سلیمانی در آمریکا برگزار نشده و ظاهراً این موضوع تعمدی به تعویق انداخته می شود. آمریکا به 

عمد استادان برجسته و نخبگان علمی ایران را دستگیر می کند و به نظر نمی رسد این موضوع بدون برنامه ریزی و اتفاقی رخ داده باشد.

نگران تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی نیستیم
حوزه تجهیزات پزشــکی در سه بخش پزشــکی، دامپزشکی و آزمایشگاهی بسیار 
گسترده است و شامل تجهیزات سرمایه ای و ملزومات مصرفی می شود و در مجموع 
289 هزار کد آی .آر. سی به عنوان تجهیزات و ملزومات پزشکی به ثبت رسیده است.

با این همه وزارت بهداشت، مصرف کننده بزرگ تجهیزات پزشکی است و این وزارتخانه 
در حمایت از محصوالت تولید داخل در سال 1393 به تمامی مراکز درمانی ابالغ کرده 
است که باید تا حد امکان از محصوالت داخلی استفاده کنند. البته بسیاری از تجهیزات 
و ملزومات پزشکی تولید داخل به دلیل باال بودن کیفیتشان براحتی جای برندهای 

خارجی را گرفته اند و مراکز درمانی با اطمینان از آن ها استفاده می کنند.
از آنجا که موضوع کیفیت و اثربخشی تجهیزات، خط قرمز وزارت بهداشت است، به 
همین دلیل تاکنون واردات حدود 400 قلم کاالی پزشــکی که مشابه تولید داخلی 
دارند را محدود کرده و اجازه واردات  آن ها را نمی دهیم؛ چرا که تولیدات باکیفیتی از 
آن ها در داخل کشور وجود دارد و از نظر تعداد هم تولیدات داخلی می توانند نیاز کشور 
و مراکز درمانی را تأمین کنند. بنابراین تنها در کاالهای خیلی ضروری نیاز به واردات 
داریم که برای این منظور نیز ارز ترجیحی ارائه می شود و بخش عمده تجهیزات که 

سرمایه ای هستند، ارز نیمایی دریافت می کنند.
در بحث واردات تجهیزات پزشکی نیز طبق برنامه ریزی ها پیش می رویم. به گونه ای 
که سال گذشته ارزش حجم واردات تجهیزات پزشکی به کشور حدود یک میلیارد 
دالر بوده است. یعنی هرچند که تأمین ارز و مبادالت بانکی به دلیل اعمال تحریم های 
آمریکا نســبت به گذشته سخت تر شده و همین موضوع کار واردات را کمی کندتر 
کرده اســت، اما به طور کلی ذخیره سازی خوبی در این بخش انجام گرفته و نگران 
تأمین تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور نیستیم و پیگیر تأمین بیشتر تجهیزات 

مورد نیاز خود هستیم.
در بحث توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی وارداتی نیز مشکل خاصی وجود ندارد، 
یعنی برای جلوگیری از تخلفات احتمالی نظارت هــای متعددی از طریق اداره کل 
تجهیزات پزشکی که نقش ستادی در این حوزه دارد و همچنین از سوی واحدهای 
این سازمان در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور بویژه در تهران اعمال می شود. 
ضمن اینکه با تعزیرات حکومتی هم هماهنگی شده تا عملیات های مشترکی در زمینه 

تخلفات احتمالی انجام دهیم. 
از سوی دیگر چرخه مصرف در حوزه تجهیزات پزشکی، چرخه ای بسته است، یعنی 
با توجه به اینکه در طرح تحول سالمت اعالم شده ارجاع بیمار به خارج از بیمارستان 
ممنوع است، اگر یک بیمار و یا همراهش برای تهیه ملزومات پزشکی به خارج از مرکز 
درمانی مراجعه کنند، دچار تخلف شده و موضوع باید رسیدگی شود؛ بنابراین چون 
بیمار به خارج بیمارســتان ارجاع نمی شود و تمام مراکز درمانی دولتی و خصوصی 
موظف هســتند کاال را تهیه و برای بیماران استفاده کنند، ما در حوزه تأمین، تهیه 
و توزیع تجهیزات در چرخه ای بســته قرار داریم و از این رو نظارت بر بیمارستان و 
مراکز درمانی کامالً امکان پذیر است و این کار از سوی ستاد مرکز و دانشگاه های علوم 

پزشکی انجام می گیرد.

جامعه/محمود مصدق واردات دارو و تجهیزات 
پزشکی با ارز ترجیحی و فروش آن ها با نرخ آزاد 
بار دیگر خبرساز شده است. این بار صدای اعتراض 
از کمیسیون بهداشت مجلس بلند شده و دکتر 
محمدحسین قربانی، نایب رئیس این کمیسیون 
نسبت به رانتخواری در این حوزه هشدار داده و 
با تأکید بر اینکه مبارزه با فساد، نیاز به شفافیت 
از  نمی شود،  حل  مشکالت  الپوشانی  با  و  دارد 
ورود جدی کمیسیون متبوعش به بحث یاد شده 
خبر می دهد و می گوید: بتازگی نامه ای به بانک 
مرکزی و سازمان غذا و دارو ارسال کرده تا اسامی 
زمینه  این  در  تخلف  به  اقدام  که  شرکت هایی 

کرده اند را اعالم کنند. 

 خیانت به اقتصاد کشور
رئیس  اختراعــی،  فرامرز 
ســندیکای  هیئت مدیره 
مــواد  تولیدکننــدگان 
دارویــی در واکنش به این 
موضوع می گوید: به خاطر 

تصمیمات سلیقه ای مدیران سابق، حجم داروهای 
وارد شده از دست خارج شــده و متأسفانه مواد 
مؤثری که در داخل تولید می شد نیز توسط عده ای 
به صورت واردات تأمین می شد. نباید همزمان ارز 
دولتی در اختیار شرکت های تولیدکننده مواد پایه 
دارویی و شرکت های واردکننده همان ماده دارو 
قرار بگیرد چون در گذشــته که محدودیت های 
ارزی وجــود نداشــت برخی از افــراد به صورت 
مخفیانه اقدام به انجام این کار می کردند که این 

موضوع خیانت به اقتصاد کشور است.
وی غیرکارشناسی بودن سیستم های نظارتی را 
عمده دلیل بروز تخلفات در حوزه دارو و تجهیزات 
پزشکی می داند و می گوید: این موضوع سبب شده 
تا برخی با استفاده از عناوینی نظیر افزایش ذخایر 
اســتراتژیک، با دالالن همراه شــوند و در زمینه 

استاندارد و کیفیت داروها تخلفاتی صورت گیرد.

 شفاف سازی کرده ایم 
کیانوش جهانپور، ســخنگوی سابق سازمان غذا 
و دارو بــه قدس می گوید: هیچ کــس در وزارت 
بهداشــت و مجموعه ســازمان غذا و دارو مدعی 

نیســت که یک مجموعه کاماًل بی نقصی است، 
یعنی بــدون تردید موارد تخلف وجــود دارد و 
حتی در آینده هم خواهد داشــت ولی دوستانی 
که ادعای بروز تخلف گران فروشی و یا احتکار در 
حوزه دارو و تجهیزات پزشــکی دارند باید پیش 
از رســانه ای کردن آن، به سازمان های مسئول، 
نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی گزارش کنند تا 

مورد بررسی قرار بگیرد. 
وی در خصوص اقدامات این 
سازمان برای نظارت بهتر و 
کاهش تخلفــات احتمالی 
حــوزه دارو و تجهیــزات 
پزشکی، می گوید: در تمام 
ماه های اخیر بویژه در دوره 

جدید وزارت بهداشــت، تمامی تالش ها بر این 
بوده که سیستم صدور مجوزها هوشمند شود تا 
با مواجهه کمتر کارشناس و مدیر با تولیدکننده، 

احتمال بــروز تخلف کاهش یابد.عــالوه بر این 
همه فرایندها به سمت شفاف ســازی و ارتقای 
آن پیش رفته به طوری که تصمیم گرفته شــده 
اطالعات کمیسیون ها به صورت صوتی و تصویری 
ثبت و ضبط شــود و در نخستین فرصت پس از 
تشکیل جلسات کمیســیون، به گونه ای منتشر 
شوند که این موضوع خود موجب ارتقای شفافیت 

و کم شدن احتمال بروز تخلفات می شود.
جهانپور همچنین از مشارکت فعاالن عرصه دارو 
و لوازم پزشــکی و تشــکیل قرارگاه تأمین دارو و 
تجهیزات پزشــکی برای شفاف ســازی امور خبر 
می دهد و می گوید: همه این اقدامات سیستم را به 
سمت اخذ تصمیمات سریع تر، چابک تر و شفاف تر 
می برد که این ها در کاهش بروز تخلفات تأثیرگذار 
خواهد بود. در واقع با این راهکارها، سازمان غذا و 
دارو به یکی از شفاف ترین دستگاه های اجرایی در 

کشور تبدیل می شود. 

 فروش آزاد تجهیزات وارداتی 
با ارز دولتی ممکن نیست 

اما علیرضا چیذری، عضــو صنف تأمین، تهیه و 
توزیع تجهیزات پزشــکی نظر 
دیگــری دارد. در واقع او فروش 
با نــرخ آزاد تجهیزاتی را که با 
ارز ترجیحی وارد کشور شده اند، 
غیرممکن می دانــد و به قدس 
می گوید: کاالهایی که ارز دولتی 
به آن ها تعلــق می گیرد، تحت 
نظارت  دقیق اداره کل تجهیزات 
پزشکی سازمان غذا و دارو قرار 
دارند و سامانه 124 هم در این 
زمینه فعال اســت. یعنی کاال 
از مرحله ســفارش تا توزیع در 

ســایت تجهیزات پزشکی ثبت و 
درج می شود و هیچ شرکتی نمی تواند تجهیزات 

مصرفی پزشکی را که با ارز دولتی وارد کرده است، 
با نرخ آزاد بفروشد.

این عضو انجمن مهندسی پزشــکی ایران ادامه 
می دهد: ضمن اینکه بیمارســتان ها هم هنگام 
خرید، ملزم به مشــاهده قیمت مصوب اداره کل 
تجهیزات پزشــکی هستند. یعنی حتی اگر بنده 
بخواهم تخلف کنم و گران بفروشــم، بیمارستان 
مجاز به خرید از شــرکت نیســت و اگر شرکتی 
بخواهد کاالیی را گران بفروشــد، بیمارســتان 
می تواند با تماس با اداره نظارت طومار شــرکت 
را بپیچد؛ بنابراین به نظر می رسد در موضوع یاد 

شده، بزرگنمایی و برداشت اشتباهی شده است. 
وی می گوید: ممکن است 
در بعضی مقاطع در تأمین 
داروها یا تجهیزات پزشکی 
شویم؛  کمبودهایی  دچار 
اما ایــن کمبودها موقتی 

خواهد بود چون ما نیز در این چند دهه آب دیده 
شــده و راه های دور زدن تحریم ها را بخوبی یاد 
گرفته ایم؛ بنابراین مردم مطمئن باشند کمبودی 
در تجهیزات پزشــکی به صــورت دائمی پیش 

نخواهد آمد. 
وی در خصــوص میزان نیاز کشــور بــه واردات 
تجهیزات پزشــکی می گوید: سال گذشته حجم 
واردات تجهیزات پزشکی و مواد اولیه دارو حدود 
3 میلیارد و 600 میلیون یورو بوده که یک میلیارد 
و 600 هــزار یورو آن مربوط به واردات تجهیزات 
و بقیه برای دارو بوده اســت که از این 2 میلیارد 
و اندی نزدیک به 700 میلیون 
یورو صــرف واردات مواد اولیه 
دارو شــده اســت که این رقم 
با توجه به جمعیت ایران رقم 
واردات  است.مثالً  بسیار کمی 
در این بخش در کشور ترکیه 
حدود 11 میلیارد یورو برآورد 
می شــود؛ بنابراین ما در بین 
کشورهای منطقه در این حوزه 
جایگاه بســیار مناسبی داریم 
و در بسیاری از موارد خودکفا 
هستیم، یعنی باالی 66 درصد 

مواد اولیه داروها را خودمان تولید می کنیم . 

آیا ویروس رانتخواری به جان بازار پزشکی افتاده است؟

شفاف سازی؛ راه مبارزه با فساد در واردات تجهیزات پزشکی

غیرکارشناسی 
بودن سیستم های 
نظارتی سبب شده 
تا برخی با استفاده 

از عناوینی نظیر 
افزایش ذخایر 
استراتژیک، با 

دالالن همراه شوند

بــــــرش
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سامانه پیامکی

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این پیامک به گروه اجتماعی ارسال فرمائید      

چهره خبر

صنعت توریسم و گردشگری بی برنامه است
خانه ملت: سیدحســین نقوی حسینی، نماینده مجلس با بیان 
اینکه صنعت گردشگری بدون برنامه است تا بتوان سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری را براساس ظرفیت های موجود عملیاتی کرد، گفت: 
افول روز به روز درآمد گردشگری با توجه به ظرفیت های بی شمار 
گردشگری کشــورمان قابل قبول نیست.تبلیغات کم موجب شده 

گردشگرهای خارجی، تصویر خوبی از کشورمان نداشته باشند.

آزادی هایمان در فضای مجازی از مالزی بیشتر است
خانه ملت: عالء الدین بروجردی، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاســت خارجی مجلس گفت: ارتباط جهانی بین مردم، از یک 
نوجوان تا یک پیرمرد 90 ساله، وجود دارد و وضعیت امروزِ فناوری ها 
به گونه ای اســت که بسیاری از کشورها آن را کنترل می کنند. به 
عنوان مثال بسیاری از آزادی های فضای مجازی در ایران، در مالزی 

به عنوان یک کشور پیشرفته اسالمی، وجود ندارد.

امکان اجرای کامل نظام رتبه بندی وجود ندارد
خانه ملت: سرپرســت وزارت آموزش و پرورش با تأکید بر اینکه 
مهم  ترین مأموریت در دوره سرپرســتی  وزارت آموزش و پرورش، 
اجرای دقیق پروژه مهر است، گفت: با بودجه 2000 میلیارد تومانی 
در نظر گرفته شده، امکان اجرای کامل نظام رتبه بندی وجود ندارد.

سیدجواد حسینی افزود: با توجه به محدودیت منابعی که دولت با آن 
مواجه است، با همین بودجه می  توان رتبه بندی معلمان را کلید زد.

تا مردم نباشند، نمی توانیم وزیر، نماینده و... باشیم
خانه ملت: همایون هاشمی در مورد اظهارنظر سعید نمکی، وزیر 
بهداشت مبنی بر اینکه برخی در خصوص کیفیت داروهای داخلی 
جوســازی می کنند، گفت: نمی توان نقطه نظرهای مردم را نشنیده 
گرفت یا پس از شنیدن مسئوالن واکنش های منفی نسبت به آن ها 
نشان دهند. مردم بهترین ارزیابی کننده اقدامات مسئوالن و ولی نعمت 

ما هستند و تا آن ها نباشند، نمی توانیم وزیر، نماینده و... باشیم.

شرایط مربیان مهد های کودک در نقطه انفجار است
میزان: معاون دفتر کودکان و نوجوانان بهزیســتی با انتقاد از عدم 
تعیین و افزایش قیمت نرخ مهد های کودک گفت: با عدم افزایش 
قیمت تا نرخ قابل اطمینان، نگران 1۵0 هزار نفر مربی و مدیر فعال 
در مهد های کودک هستیم. احمد خاکی افزود: باید به آستانه تحمل 
این عزیزان توجه کنیم چرا که در شرایط فعلی وضعیت این افراد در 
نقطه انفجار است و باید فکری به حال شاغالن مهد های کودک شود.

آقای مطهری چرا تاکنون سکوت اختیار کرده بودند؟
فارس: پس از آنکه علی مطهری، نایب رئیس سابق مجلس گفته 
بود: ســال 94 تبصره ماده 48 قانون آیین دادرســی کیفری بدون 
آنکه به مجلس بیاید به عنوان قانون ابالغ شد؛ در واقع قانون نیست. 
مرتضی شــهبازی نیا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکال در 
اینســتاگرام خود نوشت: آقای مطهری چرا با علم به این موضوع و 

با وجود اعتراض گسترده نهاد وکالت، تاکنون سکوت کرده بودند؟

اداره مجتمع های درمانی با سرمایه افراد غیرپزشک
مهر: عزت اله گل علیزاده، نایب  رئیس اول شــورای عالی نظام 
پزشــکی گفت: مدتی اســت افرادی خارج از جامعه پزشکی با 
سرمایه گذاری در راه اندازی مراکز درمانی بویژه مراکز دندانپزشکی، 
از همکاران جوان بدون عقد قرارداد در این مراکز استفاده می کنند.

الزم است همکاران جوان پزشک و دندانپزشک، بدون قرارداد با 
این قبیل مراکز همکاری نکنند.

نقد معاون آموزش و پرورش به سخنان حاجی بابایی
تسنیم: الهیار ترکمن، معاون وزارت آموزش و پرورش با نقد سخنان 
حاجی بابایی گفت: ایشان که مدافع حقوق دانشجو معلمان هستند 
چرا در زمان وزارتشان، اداره آموزش وپرورش استان را موظف کرده اند 
هزینه های شبانه روزی و خوابگاهی را از حقوق آن ها کسر کنند. کدام 
منطق می پذیرد نماینده قوه مقننه داعیه دار دفاع از حقوق آن ها باشد 

اما مسئوالن آموزش  و پرورش خالفشان عمل کنند!
 

تا اول مهر وقت دارید مدارس را بازسازی کنید
مهر: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور گفت: بیش از 9۵ درصد 
موضوع اسکان موقت مناطق سیل زده حل شده اما متأسفانه با وجود 
جلسات متعدد،  بانک ها در زمینه فعالیت خودشان عقب هستند. وی 
در بخش دیگری از ســخنانش گفت: از االن تا اول مهر وقت دارید 
تالش کنید مدارس آسیب دیده بازســازی و برای اول مهر تمامی 

مدارس قابل استفاده باشند.

آموزش

یک مقام مسئول در وزارت علوم:
ادغام مؤسسات و دانشگاه های 

غیرانتفاعی کلید خورد
 مهر  مدیرکل دفتر آمــوزش عالی غیردولتی 
وزارت علوم گفــت: از زمان ابالغ دســتورعمل 
پیشنهادی ادغام دانشگاه های غیرانتفاعی، از هر 
منطقه دو تا سه مؤسسه غیرانتفاعی آمادگی خود 

را برای ادغام اعالم کرده اند.
فرزانه شمیرانی درباره اینکه پیش از این اعالم شده 
بود مؤسسات غیردولتی تمایلی به تجمیع ندارند، 
افزود: اجرای این طرح نیاز به توافقات داخلی بین 
مؤسســات دارد، برای همیــن نمی توانیم انتظار 
داشته باشیم که این کار در عرض یک شب انجام 
شــود. وی افزود: در حال حاضر نیز از هر منطقه 
دو تا سه مؤسسه غیرانتفاعی آمادگی خود را برای 
ادغام اعالم کرده اند و با وجود اینکه این کار سرعت 

کندی دارد، ولی نتیجه آن مثبت خواهد بود.
شــایان ذکر است؛ اواخر ســال گذشته معاونت 
آموزشــی وزارت علوم دســتورعمل پیشنهادی 
مبنی بر ادغام داوطلبانه مؤسسات آموزش عالی 

غیرانتفاعی را ابالغ کرد.

بهداشت و درمان

معاون وزیر خبر داد
 وزارت بهداشت ۲۰ هزار نیروی 

جدید استخدام می کند
 جامعه   معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی 
وزارت بهداشت گفت: بزودی آگهی استخدام 20 

هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر می شود.
سید کامل تقوی نژاد درباره استخدام نیروهای 
جدید در وزارت بهداشت افزود: هماهنگی هایی با 
سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی 
انجــام داده ایم تا نیروی موردنیاز در بخش های 
مختلف از جمله کادر پزشــکی، پرســتاری، 

اورژانس و غیره را جذب کنیم.
شــایان ذکر اســت؛ احمد نجاتیان، مدیرکل 
دفتر توانمندسازی و بهبود سرمایه ای معاونت 
پرســتاری وزارت بهداشــت نیز پیش از این 
درباره کمبود پرستار گفته بود: مراکز درمانی 
با کمبود 100 هزار پرستار روبه رو هستند که 
با همکاری مجلس شــورای اسالمی و دولت 
تا چهار ســال آینده با توجه به مجوز جذب 
9 تا 10 هزار پرســتار در سال، بخشی از این 

کمبودها برطرف می شود.

خانه و خانواده

دبیر کارگروه مد و لباس بیان کرد
 یک خبر بسیار محرمانه 

در حوزه مد و لباس
 جامعه   حمیــد قبادی، دبیــر کارگروه 
ســاماندهی مد و لباس در برنامه گفت و گو 
محور »10:10 دقیقه« گفت: یک خبر بسیار 
محرمانــه را بدون تعارف به شــما بگویم. از 
بهمن مــاه 97 اخباری به ما رســید مبنی 
بر اینکه برای ســال 98 طراحی لباس های 
شیشــه ای، بدن نمــا و تور در دســتور کار 
طراحی لباس برای ایران قرار گرفت. بخشی 
از واردات پارچه انجام شــد و ما متأســفانه 
شــاهد این بودیــم که برخــی از طرح ها و 
حتــی برخــی از تولیدکنندگان به ســمت 
این لباس ها و پارچه ها رفتند. از اســفند ماه 
سال 97 تاکنون، ۵0 مؤسسه طراحی مورد 
دعوت، تذکر و اصالح قرار گرفت. این موارد 
فقــط مختص این حوزه نیســت و در اقالم 
دیگر پوشــش نیز همین مشکل را داریم که 
کار کاماًل هدفمند اســت و هیچ تناسبی با 

لباس اجتماع ایرانیان ندارد.

میراث فرهنگی 

معاون میراث فرهنگی کشور:
 وجود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 

اثر تاریخی، فقط یک تخمین است
 ایلنا  معاون میراث فرهنگی گفت: وجود یک 
میلیون و 200 هزار اثر تاریخی در کشور، فقط 
یک تخمین کارشناسی است.حدس می زنیم 
این تعداد اثر با توجه به استقرارهای تاریخی؛ 
چه آن هایی که مدفون هستند و چه آن هایی 

که اطالع داریم، در کشور وجود دارد.
محمدحسن طالبیان گفت: خروج آثار تاریخی 
از ایــران تقریباً به دوره قاجار بازمی گردد. در 
آن زمان قراردادی با باستان شناســان فرانسه 
منعقد شــد کــه انحصار تمــام فعالیت های 
باستان شناســی بــرای 100 ســال در تمام 
ممالک ایران به فرانسه واگذار شد. البته هیچ 
ســیاهه و مدارکی دال بــر آنکه چه آثاری از 

ایران خارج شده است، نداریم. 
به گفته طالبیان، پس از انقالب هیچ اثر تاریخی 
به صورت رسمی از ایران به منظور نگهداری در 
موزه های خارجی خارج نشــد اما ممکن است 

قاچاق شده باشد که آماری از آن ها نداریم.

فضای مجازی

نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند
 واکنش آذری جهرمی 

به کارت زرد مجلس
 جامعه   نمایندگان مجلس با 83 رأی موافق، 
83 رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع 
196 نماینده حاضر در جلســه از پاســخ های 
آذری جهرمی به پرســش محمــود نگهبان 
سالمی، نماینده خواف و رشتخوار در خصوص 
علت عدم تحقق بند ط ماده 3 قانون وظایف و 
اختیارات این وزارت مبنی بر ضرورت راه اندازی 

دولت الکترونیک قانع نشدند.
آذری جهرمی نیز در واکنش به دریافت کارت 
زرد در توییتر با بیان اینکه تجربه جالبی بود به 
رأی نمایندگان اشــاره کرد و افزود: 83 به 83! 
اما 20 نظر ممتنع هم موافق حساب نمی شود. 
باید بیشتر تالش کنیم هر چند محدودیت های 
بودجه ای زیاد اســت. در ســال گذشته نصف 
بودجه تخصیص یافت اما عملکرد دو برابر بود، 

باز هم می شود.
در فوتبال وقتی خطا می کردیم داور کارت زرد 
می داد، اما در عرصه سیاست فضا متفاوت است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

حاشیه متن

 سیدحسین صفوی ، مدیر کل امور تجهیزات و ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو 

ناسا اعالم کرد 
حضور پایدار انسان روی ماه تا سال ۲۰۲8

فارس: براســاس آنچه ناسا اعالم کرده، 
نخستین زن جهان در سال 2024 بر روی 
ماه قدم می زند و تا سال 2028 انسان بر 

روی ماه حضور پایدار خواهد داشت.
به گزارش سی بی سی نیوز، ناسا در حالی 
تالش می کند سفر انسان به قطب جنوب 
ماه را تا ســال 2024 محقق کند که ماه 

گذشته پیش بینی شد سفر انسان به ماه تا سال 2030 رخ ندهد.
جیم برایدنستاین، مدیر ناسا تأکید کرده، دومین سفر انسان به ماه همراه با نخستین 
حضور یک زن در ماه خواهد بود و این دستاورد به هدف بعدی که سفر به مریخ است، 
کمک خواهد کرد. مدیر ناسا  همچنین گفته است: در سفری که تا پنج سال آینده 
به ماه صورت می گیرد، فناوری های جدیدی به ماه ارسال می شود تا تنها قمر زمین را 

اکتشاف کند و زمینه حضور طوالنی مدت انسان در ماه را فراهم کند. 
به همین منظور قرار اســت ناسا یک فضاپیمای جدید به نام اوریون و یک سیستم 

پرتاب فضاپیمای جدید بسازد.
 

کشف آنزیمی برای »طول عمر«
فــارس: محققــان بتازگــی موفق به 
کشف آنزیمی شــدند که با فرایند پیری 
مبــارزه می کنــد. محققان دانشــکده 
پزشکی دانشــگاه واشــنگتن در سنت 
لوئیــس در مطالعه جدیــدی موفق به 
کشــف راهی برای مبارزه با پیری شدند.
براســاس گزارش »مدیکال نیوز تودی«، 

از دســت دادن مــو، چیــن و چــروک پوســت و ضعف قــوه بینایــی از جمله 
 تغییراتــی اســت که در فرایند پیــری رخ می دهد و کاهش نوعــی کوآنزیم به نام 

»نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید« از تغییرات دیگر است.
این کوآنزیم نقش کلیدی در متابولیســم، اصالح DNA و روند پیری و طول عمر 
ایفا می کند؛ با این حال با گذشــت زمان سلول های پیر به سختی این آنزیم را برای 
تولیــد انرژی دریافت می کنند. البته باید بدانید که در فرایند تولید انرژی آنزیمی به 
نام »eNAMPT« نیز شرکت دارد. محققان در مطالعه جدید خود، این آنزیم را از 
خون موش های جوان استخراج کردند و سپس به موش های پیرتر دادند و دریافتند 
که سطوح کوآنزیم »نیکوتین آمید آدنین دی نوکلئوتید« در موش های پیر تقویت و از 

روند پیری جلوگیری شد.

قطع جی پی اس، روزانه یک میلیارد دالر به آمریکا 
خسارت می زند

مهر: نتایــج یک بررســی دولتی در 
آمریکا نشــان می دهد قطع سیســتم 
موقعیت یابی جی پی اس در این کشور، 
روزانه یک میلیارد دالر خسارت به بار 

خواهد آورد.
به گزارش تک اســپات، بررسی که در 
این زمینه توسط مؤسسه ملی استاندارد 

و فناوری آمریکا صورت گرفته، نشــان می دهد قطع جی پی اس، شــبکه های 
مخابراتی سیار را در این کشور بشدت مختل کرده و در ادامه مسیریابی زمینی، 
کشــتیرانی، کار در معادن و غیره ناممکن شده و صنعت کشاورزی و بسیاری از 

صنایع دیگر در آمریکا، نمی توانند به فعالیت های عادی خود ادامه دهند.
 البته این مشــکالت محدود به آمریکا نیست و تمامی کشورهایی که از سیستم 
جی پی اس برای موقعیت یابی اســتفاده می کنند نیز به همین مشکالت دچار 
می شوند. حداقل خسارت روزانه چنین اختاللی یک میلیارد دالر در روز برآورد 

شده که می تواند تا 1.۵ میلیارد دالر در روز هم افزایش یابد.
سیستم جی پی اس از سال 1984 مورد استفاده تجاری قرار گرفته و بررسی ها 
حاکی است اســتفاده از آن از سال 1984 تا سال 2017 افزون بر 1.4 تریلیون 
دالر ارزش اقتصادی برای آمریکا به همراه آورده و این سیســتم تنها در ســال 
2017 بیش از 300 میلیارد دالر به نفع اقتصاد آمریکا ارزش آفرینی کرده است. 

90 درصد از کل مبلغ ذکر شده از سال 2010 بدین سو به دست آمده است.
صنعت مخابرات برترین کاربر خدمات جی پی اس اســت و صنعت تله ماتیک 
)تولید ابزارهای ارسال، دریافت، ذخیره و تجزیه و تحلیل اطالعات برای ناوبری 
خــودرو( در رتبه دوم قرار دارد. ســومین کاربر مهــم خدمات جی پی اس نیز 

مشتریان سرویس های شرکت های فناوری اطالعات مانند گوگل هستند.
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آگهی

بسمه تعالى
(آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى)

حسب تكاليف مقرر در ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 
1390/09/20 آراء صادره ازهيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى سبزوار جهت اطالع 

عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش1سبزوار

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001027مورخ98/02/28هيات  ش ــرراى  1-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى حسين محفوظى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك 972-اصلى واقع دراراضى بخش  ــاحت26/80مترمربع قسمتى ازشش ــاختمان بمس يكباب س
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى على  ــام نامبرده وكس ــندمالكيت بن ــك محرزگرديده وراى به صدورس ي

اصغراميرخانى مالك رسمى صادرشده است.
بخش2سبزوار

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000125مورخ98/01/18هيات  ش ــرراى  2-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى كاظمى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــده 1605و1608-اصلى واقع  ــدانگ پالك باقيمان ــمتى ازشش ــاحت44/38مترمربع قس يكباب مغازه بمس
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس دراراضى بخش2محرزگرديده وراى به صدورس

فاطمه سلطان ياران خوانسارى مالك رسمى صادرشده است.
بخش3سبزوار

پالك5اصلى اراضى قلعه نو
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000256مورخ98/01/21هيات  ش ــرراى  3-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عليرضا دلبرى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاختمان بمساحت95/81مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 137 فرعى از5 اصلى واقع دراراضى  يكباب س
قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى 

مهدى ذبيح اللهى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011008285مورخ97/12/18هيات  ش ــرراى  4-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى دلبرى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك 287فرعى از5 اصلى واقع دراراضى  ــاحت103مترمربع قسمتى ازشش ــاختمان بمس يكباب س
قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى 

مهردادو مهران مبينى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000255مورخ98/01/21هيات  ش ــرراى  5-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على برزويى نسبت به ششدانگ يكباب  مذكورمس
ــمتى ازششدانگ پالك 228فرعى از5 اصلى واقع دراراضى قلعه نو  ساختمان بمساحت96/56مترمربع قس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم فاطمه  بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مرگان مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000652مورخ98/02/08هيات  ش ــرراى  6-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم اكرم افضل آبادى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاختمان بمساحت119/51مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 137فرعى از5 اصلى واقع دراراضى  يكباب س
قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى 

مهدى ذبيح الهى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011004029مورخ97/08/30هيات  ش ــرراى  7-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد طاهرى پور نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــدانگ پالك 3366فرعى از5اصلى واقع دراراضى  ــاحت209/49مترمربع قسمتى ازشش يكباب كارگاه بمس
قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى 

ابوالفضل باقرابادى مالك رسمى صادرشده است.
پالك6 اصلى اراضى كلوت

8-برابرراى شماره139860306011000032مورخ98/01/08هيات موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى افچنگى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت116مترمربع 
ــدانگ پالك 61 فرعى از6اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت  قسمتى ازشش

بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى على اصغر عسكرى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011007972مورخ97/12/09هيات  ش ــرراى  9-براب
ــبت به  ــين فيروز ابادى يزد نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى حس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت129/15مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 12449 فرعى از6اصلى  ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى حميد فيروز ابادى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  ــك قان ــاده ي ــوع م ــماره139860306011000460مورخ98/01/27هيات موض ــرراى ش 10- براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على صحرايى هروى نسبت به ششدانگ 
ــدانگ پالكهاى 4584و4590فرعى از6اصلى  ــاحت134/25مترمربع قسمتى ازشش يكباب ساختمان بمس
واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت به نام نامبرده وكسرمقدار مذكورپالك 
ــا و غالمعلى غالم دانايى  ــالك 4590 ازمحل مالكيت غالمرض ــت آقاى على داناو پ ــل مالكي 4584 از مح

مالكين رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139560306011004216مورخ95/05/26هيات  ش ــرراى  11-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم خيرالنساء افچنگى نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــدانگ پالك 152فرعى از6اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت99/82مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

محمد مهرآبادى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000301مورخ98/01/24هيات  ش ــرراى  12-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى حسين رحيمى راد نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــدانگ پالك باقيمانده 35فرعى از6اصلى واقع  ــاحت85/05مترمربع قسمتى ازشش ــاختمان بمس يكباب س
ــرمقدارمذكورازمحل  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس ــوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس ــى كل دراراض

مالكيت آقاى حسين مهرى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011007556مورخ97/11/24هيات  ش ــرراى  13-براب
ــبت به  ــم زهرا فالح زاده دارينى نس ــه وبالمعارض خان ــبزوارتصرفات مالكان ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــمتى ازششدانگ پالك  ــاحت99/40مترمربع قس ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــاع از شش ــه دانگ مش س
ــندمالكيت بنام نامبرده  ــوت بخش3محرز گرديده وراى به صدورس ــى از6اصلى واقع دراراضى كل 259فرع

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى محمدحسين علوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000552مورخ98/02/02هيات  ش ــرراى  14-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد دادمان نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس

يكباب ساختمان بمساحت134/35مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 4585فرعى از6اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

ليال كوشكى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000551مورخ98/02/02هيات  ش ــرراى  15-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى اصغر اسماعيلى خواه نسبت به ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت134/70مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 1150فرعى از6اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

هما معينى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000648مورخ98/02/08هيات  ش ــرراى  16-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على اصغر جمالى نيا نسبت به ششدانگ 
ــاحت105/80مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 106فرعى از6اصلى واقع دراراضى  يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

عذرا گودچاهى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000932مورخ98/02/24هيات  ش ــرراى  17-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مجيد برآبادى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاختمان بمساحت119/92مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 154فرعى از6اصلى واقع دراراضى  يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

عباس ميرحسينى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000550مورخ98/02/02هيات  ش ــرراى  18-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم طيبه شمس آبادى نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــدانگ پالك 259فرعى از6اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت96/88مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت حاجيه 

عذراعلوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011008012مورخ97/12/11هيات  ش ــرراى  19-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم طيبه خسروى نسبت به سه دانگ مشاع 
ــاحت131/95مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 4590فرعى از6اصلى  از ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى برات اله غالم دانايى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011007876مورخ97/12/04هيات  ش ــرراى  20-براب
ــبت  ــينى نس ــه وبالمعارض آقاى محمدرضا محمدحس ــبزوارتصرفات مالكان ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت131/95مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك  ــدانگ يكباب ساختمان بمس ــه دانگ مشاع از شش به س
ــندمالكيت بنام نامبرده  ــى از6اصلى واقع دراراضى كلوت بخش3محرز گرديده وراى به صدورس 4590فرع

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى برات اله غالم دانايى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000549مورخ98/02/02هيات  ش ــرراى  21-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم طاهره وفايى فر نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك 29فرعى از6اصلى واقع دراراضى كلوت  ــاحت99/80مترمربع قسمتى ازشش يكباب منزل بمس
بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى صديقه 

فقيه سبزوارى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  ــك قان ــاده ي ــوع م ــات موض ــماره139860306011000478مورخ01/27/ 98هي ــرراى ش 22-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فاطمه جنگجو نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك 70 فرعى از6 اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت89/15مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت على  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

اصغر كوشكى رسمى صادر شده است
ــون  ــك قان ــاده ي ــوع م ــات موض ــماره139860306011000699مورخ02/10/ 98هي ــرراى ش 23-براب
ــبت به سه دانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم مريم ديواندرى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت102مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 259فرعى از6 اصلى واقع  مشاع ششدانگ يكباب منزل بمس
ــرمقدارمذكورازمحل  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس ــوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس ــى كل دراراض

مالكيت حاجيه عذرا علوى رسمى صادر شده است
ــون  ــك قان ــاده ي ــوع م ــات موض ــماره139760306011008044مورخ12/12/ 98هي ــرراى ش 24-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى غالمرضا استاجى نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت102مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 259فرعى از6 اصلى واقع  مشاع ششدانگ يكباب منزل بمس
ــرمقدارمذكورازمحل  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس ــوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس ــى كل دراراض

مالكيت حاجيه عذرا علوى رسمى صادر شده است
بخش12 سبزوار

پالك 1 اصلى اراضى عميداباد
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000904مورخ98/02/23هيات  ش ــرراى  25-براب
ــمانه رودسرابى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم س مذكورمس
ــدانگ پالك 5023و5024فرعى از1-اصلى واقع  ــمتى ازشش ــاحت90مترمربع قس ــاختمان بمس يكباب س
ــرمقدار مذكوربه  ــندمالكيت به نام نامبرده وكس دراراضى عميد اباد بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

ترتيب از محل مالكيت آقايان غالمحسين رودسرابى و ابوالقاسم باقرى پور مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001026مورخ98/02/28هيات  ش ــرراى  26-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى جواد باغانى نسبت به ششدانگ يكباب  مذكورمس
ــاختمان بمساحت129/20مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 210فرعى از1-اصلى واقع دراراضى عميد  س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  اباد بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

على جعفرى مالك رسمى صادرشده است.
پالك 2 اصلى اراضى عبدالرحمن

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000595مورخ98/02/05هيات  ش ــرراى  27-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم معصومه فريمانه نسبت به دو دانگ مشاع 
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت126مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 7فرعى از2-اصلى واقع در  از شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  اراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت خانم وجيهه ناوى مالك رسمى صادرشده است.
پالك 5اصلى اراضى فتح اباد 

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001028مورخ98/02/28هيات  ش ــرراى  28-براب
ــهربانو اصغرى كمند نسبت به سه  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم ش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاختمان بمساحت92/25مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 506فرعى  دانگ مشاع از ششدانگ يكباب س
ــام نامبرده  ــندمالكيت بن ــده وراى به صدورس ــاد بخش12محرزگردي ــى فتح آب ــع دراراض ــى واق از5-اصل

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت اصغر برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است.

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001029مورخ98/02/28هيات  ش ــرراى  29-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رمضانعلى رفيعى نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك 506فرعى  ــاحت92/25مترمربع قسمتى ازشش ــاختمان بمس ــدانگ يكباب س ــاع از شش مش
ــام نامبرده  ــندمالكيت بن ــده وراى به صدورس ــاد بخش12محرزگردي ــى فتح آب ــع دراراض ــى واق از5-اصل

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت اصغر برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است.
پالك 7اصلى اراضى نقابشك

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001050مورخ98/02/28هيات  ش ــرراى  30-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى سعيد مهدوى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت90/35مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 53فرعى از7-اصلى واقع 
ــك بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  دراراضى نقابش

مالكيت خانم طوبى شيعى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001051مورخ98/02/28هيات  ش ــرراى  31-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى قدرت اله زارعى نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت90/35مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 53فرعى از7-اصلى واقع 
ــك بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  دراراضى نقابش

مالكيت خانم طوبى شيعى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000874مورخ98/02/21هيات  ش ــرراى  32-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمدتقى كرابى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت119/39مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 85فرعى از7-اصلى واقع دراراضى  يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت  ــك بخش12محرزگرديده وراى به صدورس نقابش

آقاى ذبيح اله عوضى مالك رسمى صادرشده است.
آگهى اصالحى

بخش3 سبزوار
پالك5 اصلى اراضى قلعه نو

ــماره139760306011005257مورخ97/10/05هيات موضوع ماده يك قانون  33- برابرراى اصالحى ش
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى جواد فتحى نسبت به ششدانگ يكباب  مذكورمس
ــاحت144/87مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 272فرعى از5اصلى واقع دراراضى قلعه  ساختمان به مس
نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم مريم 

آزادى مالك رسمى صادر شده است كه در آگهى قبلى اشتباها 87/144مترمربع قيد شده است 
پالك 6 اصلى اراضى كلوت 

ــماره139860306011000712مورخ98/02/11هيات موضوع ماده يك قانون  34- برابرراى اصالحى ش
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى بالش آبادى نسبت به سه دانگ  مذكورمس
ــمتى ازششدانگ پالك 159فرعى از6اصلى  ــاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت56مترمربع قس مش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس
مالكيت خانم زهرا آشتيانى و آقايان سيد حسن و سيد حسين و سيد محسن شهرت همگى غفورى غروى 

مالك رسمى صادر شده است كه در آگهى قبلى اشتباها از پالك يك اصلى قيد شده است 
ــماره 139860306011000711مورخ98/02/11هيات موضوع ماده يك قانون   35- برابرراى اصالحى ش
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم زهرا بالش آبادى نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــمتى ازششدانگ پالك 159فرعى از6اصلى  ــاع از ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت56مترمربع قس مش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس
مالكيت خانم زهرا آشتيانى و آقايان سيد حسن و سيد حسين و سيد محسن شهرت همگى غفورى غروى 

مالك رسمى صادر شده است كه در آگهى قبلى اشتباها پالك يك اصلى قيد شده است
پالك206 اصلى اراضى دولت اباد

ــماره139860306011000304مورخ98/01/24هيات موضوع ماده يك قانون  36_ برابرراى اصالحى ش
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم آرزو دولت ابادى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب باغ بمساحت144172مترمربع كه مساحت 11528/6مترمربع ان در حريم شبكه برق ميباشدقسمتى 
ــدانگ پالك باقيمانده384فرعى از206 اصلى واقع دراراضى دولت اباد بخش3محرزگرديده وراى به  ازشش
صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى بيژن دولت ابادى مالك رسمى صادر 

شده است كه در آگهى قبلى اشتباها ساختمان قيد شده است 
بخش12 سبزوار

پالك5 اصلى اراضى فتح آباد
ــماره139860306011000743مورخ98/02/14هيات موضوع ماده يك قانون  ــى ش ــرراى اصالح 37-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فاطمه ابراهيمى مفرد نسبت به ششدانگ 
يكباب منزل بمساحت70/36مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك 506فرعى از5اصلى واقع دراراضى فتح آباد 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى اصغر  بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادر شده است كه در آگهى قبلى اشتباها بخش3 قيد شده است
ــماره139860306011000696مورخ98/02/10هيات موضوع ماده يك قانون  ــرراى اصالحى ش 38- براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم زهرا آسيه نسبت به ششدانگ يكباب  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك 506فرعى از5اصلى واقع دراراضى فتح آباد  ــمتى ازشش ــاختمان بمساحت89مترمربع قس س
بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى اصغر 

برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادر شده است كه در آگهى قبلى اشتباها بخش3 قيد شده است.
ــتناد مفاد ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از  لذا به اس
ــر ميگردد در صورتى كه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشند  طريق اين روزنامه منتش
ــار اولين آگهى در روزنامه و در روستاها از تاريخ الصاق راى در محل تا دو ماه  ــهرها بايد از تاريخ انتش در ش
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم ورسيد اخذ نمايند .معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواست را به 
ــت و در  اداره ثبت محل تحويل نمايد . در اين صورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى دادگاه اس
ــت به دادگاه عمومى  صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض ، گواهى تقديم دادخواس
ــندمالكيت مى نمايد.صدورسندمالكيت مانع از مراجعه  محل ارائه نكند اداره ثبت محل مبادرت به صدورس
متضرر به دادگاه نيست .برابر ماده 13 آيين نامه مذكور در مورد آن قسمت از امالكى كه قبال نسبت به آن 
ها اظهار نامه ثبتى پذيرفته نشده، واحد ثبتى طبق راى هيات پس از تنظيم اظهار نامه ثبتى حاوى تحديد 
ــاند و  حدود ملك ،مراتب را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان به اطالع عموم ميرس
ــابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت  ــبت به امالك در جريان ثبت و فاقد س نس
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آگهى مزايده نوبت دوم
 در مورد پرونده اجرايى كالسه980223 ش 1 اجراى احكام مدنى بجنورد فيما بين محكوم له آقاى پاتك 
تيمورتاشلو و محكوم عليه سيد حسين سيدزاده كه با عنايت به توقيف ملك محكوم عليه انجام كارشناسى 

ملك به مشخصات ذيل الذكر:
 مشخصات ملك: سه فقره ملك ششدانگ آقاى سيد حسين سيدزاده با پالك ثبتى شماره10639-2658-
ــماره  ــاحت27/03 متر مربع مورد ثبت ش 1195 فرعى از173 اصلى بخش دو بجنورد كه ملك اول به مس
13976در صفحه 336 دفتر 71 ملك دوم به مساحت74/27 متر مربع مورد ثبت شماره97435 در صفحه 
ــاحت110/36 متر مربع ثبت شماره 9854در صفحه 416دفتر 50 به  ــوم به مس 211 دفتر 659 و ملك س
آدرس بجنورد خيابان قيام نبش قيام 29 كه حدودات و موقعيت آن به ترتيب شامل يك باب مغازه تجارى 
ــكلت  ــتگاه آپارتمان با اس در همكف بدون نما و با ديوار باربر بناى تجارى در همكف و زيرزمين و يك دس
فلزى و نماى سنگ مى باشد لذا با توجه به توضيحات فوق و موقعيت و مرغوبيت امالك ذكر شده و ساير 
ــات داخلى و بافت منطقه و قدمت بنا و عرف محلى روز و جميع از عوامل موثر در ارزيابى  ــات و جزئي امكان
قيمت ششدانگ عرصه و اعيان هر سه فقره ملك به مبلغ كل23/047/460/000 ريال معادل دو ميليارد و 

سيصد و چهار ميليون و و هفتصد و چهل و شش هزار تومان بر اساس محاسبات به شرح زير مى باشد:
ــاحت27/03 متر مربع و از قرار هر متر مربع190/000/000 ريال  -يك باب مغازه همكف (تجارى) به مس

جمعا به مبلغ 5/135/700/000ريال
ــاحت74/27 متر مربع و از قرار هر متر مربع 48/000/000 ريال جمعا به  ــتگاه آپارتمان به مس - يك دس

مبلغ 3/564/960/000 ريال 
-تجارى همكف و زيرزمين به مساحت110/36 متر مربع و از قرار هر متر مربع130/000/000 ريال جمعا 

به مبلغ 14/346/800/000ريال 
ــترى پلمپ مى باشد كه پس از سير مراحل قانونى مقرر  ــه فقره ملك فعال خالى و از طريق دادگس و هر س
ــنبه مورخ 1398/04/17 ساعت11/00 الى11/30 و از طريق مزايده  گرديده كل ملك مذكور در روز دوش
ــركت در  ــد بنابراين متقاضيان ش ــترى بجنورد به فروش برس حضورى در محل اجراى احكام مدنى دادگس
ــرا حاضر و از كم و كيف موضوع مطلع و در  ــده مى تواند پنج روز قبل از موعد مقرر در اين اج ــه مزاي جلس
ــاب سپرده دادگسترى واريز  صورت تمايل از مورد مزايده بازديد نمايند و با واريز 10 درصد مزايده به حس
ــت مزايده از قيمت كارشناسى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى  ــركت نمايد بديهى اس و در مزايده ش
ــد و ده درصد مبلغ پيشنهادى به مجلس از برنده مزايده اخذ و مابقى مبلغ نيز ظرف يك  واگذار خواهد ش
ــر  ــد در صورت عدم پرداخت الباقى 90 درصد در مهلت مقرر مبلغ توديعى پس از كس ماه وصول خواهد ش

هزينه مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مى گردد.9803523
دادورز شعبه سوم اجراى احكام مدنى دادگسترى بجنورد

شماره 29/98/12909
تاريخ:1398/03/25

آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت يك قسمت از بخش دو شهرستان بجنورد به 
موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

 169 - اصلى واقع در صدر آباد بخش دو بجنورد
شش دانگ پالك10931 فرعى- يك باب ساختمان به مساحت234/92 متر مربع 

مالكيت- آقاى على شجاعى فرزند آقا خان ش ش 6
ــت(98/04/20) ساعت 11 صبح در محل  ــيصد و نود و هش ــت تير ماه يكهزار و س ــنبه بيس  در روز پنجش
ــروع و بعمل خواهد آمد لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و  ش
ــاعت مقرر باال در محل  ــيله اين آگهى اخطار ميگردد كه در روز و س ــماره هاى فوق الذكر بوس مجاورين ش
حضور به هم رسانند چنانچه هر يك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند 
ــد و  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيزصاحبان و امالك و حقوق ارتفاقى كه در موقع  اعتراضات مجاورين نس
مقرر حاضر نبودند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و 
در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى معترضين مى بايست از تاريخ تسليم 
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى  اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه درخواس

الزم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9803525
تاريخ انتشار: 1398/03/28

عليخان نادرى
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى برابر راى شماره
ــه موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  139760306007001321    97,10,23 هيات اول / دوم  كالس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض   ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س

متقاضى غالم محمد شكارچى بشير آبادى   فرزند سعيد محمد  بشماره شناسنامه 27
صادره از تربت جام در سه دانگ مشاع از ششدانگ ساختمان  به مساحت 150,40 متر مربع پالك  1880فرعى 
ــت ملك تربت جام  ــهد حوزه ثب ــان رضوى بخش 13 مش ــده   واقع در خراس ــى مفروز و مجزى ش از 13 - اصل
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به  ــمى كريم برنقرى   محرز گرديده اس خريدارى از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود و در صورتى كه اش فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
رسيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9802776
تاريخ انتشار نوبت دوم:97/11/08
تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/11/24

سيد مجتبى جواد زاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︣︑︣ ﹢︩ ︑﹢︨︺﹥ ﹝︀﹨︀ن︋   ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٩٢٩٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶١۵۴۴٩٩

︡ : - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ︗﹢ا﹡﹀︣ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٠۶٠٧۶١٠٨٣ ـ︁﹇︀ی ﹡﹢︡ ﹝﹫︣ی د︧ــ﹀︀﹡﹩ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٢١٣٩٢٢۴ - 
︀زوک ﹋︡﹝﹙﹩٠٩٢٢۶۵۶٩۴٠   ︎︀︲︣﹫﹚︻ ︡﹫ ︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . -آ﹇︀ی︨  ︀وری ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٢٠۴٨١٨۴١︋  ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ه︠ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب  ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋   ︋️﹝  ︨﹤  ︋١٠۵٠٣١۶٠٠٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹩﹠﹫︧ ︀ن﹎︥﹞ ﹜﹡︀ ︀زرس ا︮﹙﹩ و︠   ︋️﹝  ︨﹤︋

.︡﹡︡︣د﹎
(۵٠٢١٩۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
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١٠٣٨٠٣٨٨٧٠٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٣۴١۶ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︀﹢ ︡ا︫️︎  ︣﹋️ ار﹝︽︀ن︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︣﹋️ ا﹜︀ق ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥  ﹥ ﹝﹢︲﹢ع︫   ︋﹏ارد ذ﹢﹞ - : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
ــ﹢راک دام ، داروی دا﹝﹩ و  ︀م دا﹝﹩ ، ﹎﹢︫ــ️ ﹝﹠︖﹞︡ ، ﹡︀ده ﹨︀ی︠  ︀درات ا﹡ــ﹢اع دام ز﹡︡ه و ﹁︣آورده ﹨︀ی︠  در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮ــ﹑ح ﹎︣دــ︡: واردات و︮ 
︀م ︵﹫﹢ر  ︀درات ا﹡﹢اع ︵﹫﹢ر و ﹝︀﹋﹫︀ن ، ﹁︣آورده ﹨︀ی︠  ︣و︑﹫﹠﹩ - واردات و︮   ︎︊︵ ت ﹝﹠︖﹞︡ و آ﹝︀ده﹐﹢︭﹞ ︡ی ا﹡﹢اع﹠  ︋﹤︐︧ ︑︖﹫︤ات ﹝︣︑︊︳ - ︑﹢﹜﹫︡ و︋ 
، ﹝︐﹀︣︻︀ت ︵﹫﹢ر ، ︠﹢راک ︵﹫﹢ر-واردات و ︮︀درات آ︤︋︀ن و ︫ــ﹫﹑ت و ﹁︣آورده ﹨︀ی آن ، ﹡︀ده ﹨︀ی ︠﹢راک آ︤︋︀ن ، داروی و ︑︖﹫︤ات ﹝︣︑︊︳ - ا︖︀د 
 ﹩و ا︗︡اد ︵﹫﹢ر و ﹝︐﹀︣︻︀ت آن - ︑﹢﹜﹫︡ و ︋︧︐﹥ ︋﹠︡ی ﹁︣آورده ﹨︀ی ︾︢ا ﹟﹐ راک و دام و ︵﹫﹢ر - ︑﹢﹜﹫︡ و ︎︣ورش ا﹡﹢اع ﹎﹢﹡﹥ ﹨︀ی﹢︠ ﹤﹫︑ ︀ر︠︀﹡︖︀ت﹋
︣﹡︕ - ا﹡︖︀م ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ و ا︖︀د  ﹠︡ی و ︑﹢ز︹ ﹝﹢اد ︾︢ا﹩ ، ︾﹑ت ،︋  ︧ــ︐﹥︋  ︪﹊︊︀ر -︋  ﹠︡ی ﹎﹫︀﹨︀ن دارو﹩ و︠  ︧ــ︐﹥︋  ︪︠ــ﹉ ﹎﹫︀﹨﹩ - ︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣آوری و︋ 
 - ︀﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ﹟دا﹝︍︣وری ، ︎︣ورش ︵﹫﹢ر ، ز﹡︊﹢رداری ، ﹡﹢︾︀﹡︡اری و آ︋︤ی ︎︣وری و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ا ، ﹤﹡︀﹚﹎ ﹏﹫︊﹇ ︀ی ﹝︣︑︊︳ ︋︀ ﹋︪︀ورزی از﹨ ︹﹝︐︖﹞
︀زار︀︋﹩ و ﹁︣وش ﹝︭﹢﹐ت ﹋︪ــ︀ورزی و ︑﹢︨ــ︺﹥   ︋، ︡︣ ﹠︡ی ،︠  ︧ــ︐﹥︋  ﹠︡ی ،︋   ︋﹤﹆︊︵ ، ﹏︡︊︑ ، ︡اری﹍﹡ ، آوری ︹﹝︗ ️︗ ︀ت ﹐زم﹡︀﹊﹞و ا ︹︀﹠ ا︖︀د︮ 
︣داری ︗﹞︺﹩ و ﹝︪︐︣ک از ارا︲﹩ ﹋︪︀ورزی - ا﹫︀ء  ︣ه︋  ︡ه - ﹝︣︡️ و︋  ︢ر ا︮﹑ح︫  ﹠︡ی و ︑﹢ز﹡ ︹︀ل و︋   ︋﹤︐︧ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ︗﹠︊﹩ - ︑﹢﹜﹫︡ و ﹁︣آوری و︋ 
و ︑﹢︨︺﹥ و ︋︣ه ︋︣داری از ︗﹠﹍﹏ ﹨︀ ، ﹝︣ا︑︹ و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ از ︵︣﹅ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹁﹠﹩ و ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ﹢زه ︻﹞﹏ ︫︣﹋️- ︋︣ه ︋︣داری از و︀︨﹏ ﹋︪︀ورزی 
، آ︋﹫︀ری و ﹝︧︐︡︔︀ت ، ا︻﹫︀﹡﹩ ، ﹝︤ارع ، ︋︀︾︀ت ، ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت ، ︨︀م ﹋︀ر︠︀﹡︖︀ت و ︀︨︣ ا﹝﹊︀﹡︀ت دو﹜︐﹩ ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری ︋︣ا︋︣ ﹇︀﹡﹢ن ︨﹫︀︨️ ﹨︀ی ا︮﹏ ۴۴ 

﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ در ﹢زه ︻﹞﹏ ︫︣﹋️ ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم و ︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢ و ︮︡ور ︎︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
(۵٠٢١٠٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
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۸۰
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۹۸

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︀︀ ︣﹋️ آرو︣﹁ ﹟︀ن ︑﹢︨︺﹥︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١۴۵١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٧۶٩۴۵٨

 .︡︣د﹎ ︉﹢︭︑ ١٣٩۶,١٢,٢٩ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ رت ﹨︀ی﹢  ︮: ︡ ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٢٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
آ﹇︀ی ﹁︣﹨︀د ر﹢ف ︫ــ﹫︊︀﹡﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٣١۴٣٢٨۴ و ︠︀﹡﹛ ز﹨︣ا ا︨ــ︡ی ﹋︍﹢ر︀﹜﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٧٧٣٠٩٨١ و آ﹇︀ی ﹝︡ی ﹝︐﹢﹜﹩ زاده ﹋︀︠﹊﹩ ︋︀ ﹋︡﹝﹙﹩ 
︀ل  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩︋   ︨﹤  ︋٠٩٣٧٧٢٩٠٩۴ ﹩﹚﹞︡﹋ ︀  ︋﹩﹝﹫﹚ ︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴٣٣٣۶٧۶٧ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀︨  ٠٩١٩٨۵٢١٠۶ و آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ رز﹇﹩︋ 
﹥ ︻﹠﹢ان   ︋٠٩۴١٠٢۴٩٠٣ ﹩﹚﹞︡﹋ ︀ ︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ﹝︡ی ︻﹙﹢ی ﹝﹆︡م︋  ﹥ ︻﹠﹢ان︋   ︋٠٩٣٧٠٧۵٧۵٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ︀  ︋﹩︧﹞︀ ︀﹡﹛ و︗﹫﹥ ر︗︊﹩︠   ︠.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا

.︡︀ب ﹎︣د︐﹡︀ی ︫︣﹋️ در ︨︀ل ١٣٩٧ ا﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ ا ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋ 
(۵٠١٩٩٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۴
۹۷

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ﹫︪﹥ ︵﹙﹫︺﹥ ︗︀ودان︠   ︫﹩︐︺﹠ ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی و︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣۵١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨٩۶٠٣

﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫﹤ ــ︡ : آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا︨︐﹆︊︀ل︋  ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢١٨٣٠٨٧۴︋   ︫﹤ ︀﹜ ا︨︐﹆︊︀ل︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۵٨۶٢۶٢ آ﹇︀ی︮   ︫﹤ ٠٩٣٨۵۵٨١۵٣ آ﹇︀ی ﹝︭︴﹀﹩ ا︨︐﹆︊︀ل︋ 
︀زرس  ــ﹞️︋   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢۴۶۴٢٧٣︋   ︫﹤ ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ا﹇︀ی ﹝︡ی ﹝﹞︡ی ﹁︣︵︀﹡﹩︋  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋ 
︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥  ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب︫   ︨﹉ ︣ای ﹝︡ت ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋   ︋️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠١٨١٧٨٧٩︋   ︫﹤ ︣ا﹁︐﹞﹠︡︋  ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ا︮︽︫︣ 

︀ل ١٣٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.  ︨﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ️﹋︣ ︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥︫  ︣﹋️ ا﹡︐︀ب︫  ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
(۵٠١٩٧٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۴
۹۶

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ﹫︪﹥ ︵﹙﹫︺﹥ ︗︀ودان︠   ︫﹩︐︺﹠ ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی و︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣۵١٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨٩۶٠٣

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ـ آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا︨︐﹆︊︀ل ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ︣︡﹞ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۵٨۶٢۶٢︋   ︫﹤ ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣هـ  آ﹇︀ی ﹝︭︴﹀﹩ ا︨ــ︐﹆︊︀ل︋   ︨﹤  ︋٠٩٣٨۵۵٨١۵٣
 ︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ا︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ٠٩٢١٨٣٠٨٧۴ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝  ︫﹤ ︀﹜ ا︨︐﹆︊︀ل︋  ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣هـ  آ﹇︀ی︮ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ﹏﹞︀︻ ︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︡آور ︫︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ء ر︺︑ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق
(۵٠١٩۶٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ا﹡﹑ل ︫ـ︣﹋️ ﹢ب ︎﹑︨️ 
آر﹝︀ن ا﹡︨ ️﹋︫︣ ︩︡︀﹝﹩ ︠︀ص 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٢٣٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠٣۵٧۵٠٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : 
︫ــ︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر در ︑︀ر ﹁﹢ق ﹝﹠ــ﹏ ا︻﹑م ﹎︣د︡ و 
آ﹇ــ︀ی ﹋︀﹝︣ان ︻︀﹝︣︀ن ︋﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ٣٣۵٩۴۵١٠۶۶︋﹥ 
 .︡︀ب ﹎︣د︐﹡ا ﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹞ ️﹝︡ت ٢︨ــ︀ل ︋﹥ ︨ــ﹞
 ︫︣ .ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی ﹤﹫﹀︭︑ ﹏﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡
﹝︪︡ ︠﹫︀︋︀ن ︀﹁︶۴ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن (︎﹑ک٩) ︵︊﹆﹥ ︨﹢م 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩١٧٨٨۶٩٣٨١ ﹩︐︧︎︡﹋ - ︡وا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٠٢١٧٣)

س
,۹
۸۰
۳۵
۱۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ د﹡︀ ︨ـ﹢﹜﹥ و 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ق︫   ︫️︺﹠︮

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩۶٣٣ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵١۶٢١

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ﹏﹞-١ : ︡ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
︫ــ︣﹋️ در واــ︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋ــ﹥ آدرس ا︨ــ︐︀ن 
 ،︤︡﹡︀︫ ︩︋ ، ︀ن ︋﹫﹠︀﹜﹢د︐︨︫︣ ، ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی
د﹨︧ــ︐︀ن ︫ــ︀﹡︡︤ ، رو︨ــ︐︀ ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︵﹢س، 
 ﹤︪︡﹡ا ﹤﹢﹋ ، ﹤︪︡﹡︣ک ︮﹠︺︐﹩ ︑﹢س ، ︋﹙﹢ار ا︫
١٠ ، ︎﹑ک ٧ ، ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿ ﹋︡︎︧︐﹩ : ٩١٨۵١٨۴٣۴٣ 
︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق 

.︡ا︮﹑ح ﹎︣د
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٠٢١۴۶)

س
,۹
۸۰
۳۵
۱۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ژرف ﹋︀وش 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︫︣ق︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۶٣٠٣ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴١٧١۶٧
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,٠۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : 
﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.   ︋١٣٩۶ ﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ل ︑︣از﹡︀﹝﹥︨ 
آ﹇︀ی ﹝︡ی ︠﹙﹀︀﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١۴۴٢٧۶١ ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︊﹫︉ اور︻﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۵٣١٧٣٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋﹥ 
﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡﹡︡. ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ 

. ︡︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ︡س﹇
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٠٢٠٣٧)

س
,۹
۸۰
۳۵
۰۶

 ﹉﹫︐︨﹐ ︣︍︨ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︨﹠︀︋︀د︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٨١ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵٩۶٨۴٩٢

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : ١- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗ــ️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی 
︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡. ٢- آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ا︋︣ا﹨﹫﹞﹩ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ : ٠٩۴۵۴٧٧٧٧۵ و آ﹇︀ی ا﹝﹫︡ 
﹠︀را﹡ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ : ٠٩۴۶١۴۶٩۶٩ ︋ــ﹥ 
︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل 

︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران 
(۵٠٢٠٢٨)

س
,۹
۸۰
۳۵
۰۵

آ﹎ـ﹩ ا﹡︐﹆ـ︀ل ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫ـ︣﹋️ 
دارو︨ـ︀زی آر﹝︀ن دارو ︠︣ا︨ـ︀ن 

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︫︣
﹥ ﹠︀ران  ︋︪︡﹞ از

١۴٠٠۵٩٢۴٠١۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ﹤︋ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
 ﹏﹞ : ︡︀ذ ︫ــ︑ا ﹏﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
︫︣﹋️ از وا︪﹞ ﹩︐︊︔ ︡︡ ︋﹥ آدرس ︔︊︐﹩ ︠︣ا︨︀ن 
︩ ﹝︣﹋︤ی- د﹨︧︐︀ن  ︨︣︐︀ن ﹠︀ران-︋  ر︲﹢ی-︫ 
﹠ــ︀ران- رو︨ــ︐︀ ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹠ــ︀ران - ︋﹙﹢ار 
︧ــ︐﹩ ٩٣۶١١۴٣٩٩۶ ﹝﹠︐﹆﹏   ︎︡﹋ ﹤ ︮﹠︺ــ️ - ﹁ــ︀ز ٢︋ 

.︡︀ره ٨١۵ ︔︊️ ﹎︣د﹝︫ ﹏︣ا︑︉ ذ﹞و ︡︣د﹎
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹠︀ران 
(۵٠٢٠٠٩)

س
,۹
۸۰
۳۵
۰۳

︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹢ز︺﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︣ق︫  ﹢درو︫   ︠﹉︣︐﹊﹛︀م ا﹍︪﹫︎

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٧٣٢٢ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۶٢١٩٩۵

︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
و﹡︀﹝ــ﹥   ١٣٩۶,١٢,٠٧ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق  ︋︴ــ﹢ر 
︫﹞︀ره۵۴٩۴۴﹝﹢رخ٩٧,٣,٢٢ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه 
ا︗︐﹞︀︻﹩ ﹝︪︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١-︮﹢رت 
﹝︀﹜﹩ ︨ــ︀ل ٩۵ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ر︨ــ﹫︡. ٢-﹝﹢︨︧﹥ 
︧︀︋︨︣ــ﹩ ︋︣د︀ر ︑﹢س ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️:٢٠٠۵٨ ︋﹥ 
︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آ﹎︀﹨︀ن  ︨ــ﹞️︋ 
︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل  ــ﹥︋  ــ﹞︀ره ︔︊️ ٨۵٣︋  ︑︣از ︑﹢س︫ 

︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٠٢٠٠٧)

س
,۹
۸۰
۳۵
۰۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ دارو︨ـ︀زی 
 ﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ آر﹝︀ن دارو ︠︣ا︨︀ن
︠ـ︀ص ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۵٨۵٣٩ و 

١۴٠٠۵٩٢۴٠١۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۵,٣٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ از واــ︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس 
︨︣ــ︐︀ن ﹠︀ران-  ︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی-︫  ︔︊︐ــ﹩︠ 
︣ک  ︋︩ ﹝︣﹋︤ی- د﹨︧︐︀ن ﹠︀ران- رو︨︐︀︫ 
︮﹠︺︐ــ﹩ ﹠ــ︀ران - ︋﹙ــ﹢ار ︮﹠︺ــ️ - ﹁ــ︀ز ٢ ︋﹥                                                                                      
﹋︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩٣۶١١۴٣٩٩۶ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹎︣د︡ و ﹝︀ده 
﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ﹝︢﹋﹢را︮﹑ح 

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

(۵٠٢٠٠٠) ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

س
,۹
۸۰
۳۵
۰۰

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹡︧︣ـ﹩ و 
﹡︧ـ︀︗﹩ ︧︠︣وی ︠︣ا︨ـ︀ن ︫︣﹋️ 
︨ـ︀﹝﹩ ︻︀م ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢٠۶ و 

١٠٨۶٠٠۶٢٢٩٠ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
ذــ﹏  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٧,٠٧,٢۶ ﹝ــ﹢رخ 
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ا︠︐﹫︀رات ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ 
 ︰﹢﹀︑ ﹤︧﹚︖︑︫︣ح ︮﹢ر ﹤︋ ﹏﹞︀︻︣︡﹞

. ︡︣د﹎
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ز︋︣︠︀ن 

(۵٠١٩٩۵)

س
,۹
۸۰
۳۴
۹۹

ـ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی و  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات︫ 
️﹋︣ ︮﹠︺︐﹩ ﹡﹢ر︨︀زان︫ 

 ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۵٩٠ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١۴۵١۴٠

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︋︴ــ﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
︧︀︋︨︣ــ﹩  -﹝﹢︨︧ــ﹥   ١  : ︫ــ︡  ا︑ــ︀ذ  ذــ﹏ 
︑ــ﹑ش ار﹇ــ︀م ︧ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩ ︋︀ ︫﹠︀︨ــ﹥ 
﹝﹙ــ﹩ ١٠١٠٠۵۶٠٣٨٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ا︮﹙﹩ 
و آ﹇ــ︀ی ︾﹑﹝︣︲ــ︀ ا﹞︡ی ﹡ــ︥اد ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٣٧۶١٢٧٢٣ ︋ــ﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙ــ﹩ ا﹜︊︡ل 

︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٠١٩۶٠)

س
,۹
۸۰
۳۴
۹۵



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

 معارف/ مریم احمدی شیروان  حمزه 
بــن عبدالمطلــب)ع(، ملقب به اســداهلل و 
سیدالشــهدا، عموی پیامبر اکــرم)ص( و از 
شهدای احد است. او از حامیان مهم دعوت 
پیامبر )ص( بــود و گفته اند حتی زمانی که 
هنوز مسلمان نشده بود، از ایشان در مقابل 
آزار مشرکان حمایت می کرد. حمزه از بزرگان 
قریش بود و از این رو با مســلمان شدنش از 
میزان آزار قریش نسبت به پیامبر)ص( کاسته 
شــد، زیرا قریش چــون دیدند محمد)ص( 
پشــتیبانی قوی مانند حمــزه دارد و او را از 
آسیب آنان نگاه خواهد داشت، کمتر متعرض 
ایشان شدند. اسالم آوردن او را در سال دوم 
یا ششم بعثت دانسته اند، مسلمان شدنی که 
در گرویدن خویشان او به اسالم نیز مؤثر بود. 
در آستانه ســالروز شهادت جناب حمزه)ع( 
و در گفت وگــو با دکتر محمد باغســتانی، 
عضو هیئت علمی پژوهشکده اسالم تمدنی 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی، نقش 
این پشــتیبان پیامبر)ص( در تقویت دعوت 

اسالمی را مورد واکاوی قرار دادیم.

  زمان اسالم آوردن جناب حمزه )ع(
دکتر باغستانی در تحلیل اسالم آوردن جناب 
حمزه)ع( می گوید: در جریان دعوت اسالمی 
در مکه، بر پایه تقسیم مشهور دعوت پنهان 
و دعوت آشــکار دو مرحله تاریخی پشــت 
سر گذاشته شــده است. به طور طبیعی در 
مرحله نخست دعوت یا همان دعوت پنهان 
سبک دعوت فردی بوده و از طریق چهره به 
چهره شــدن پیامبر اکرم)ص( با افراد اتفاق 
افتاده است.اگر اســالم آوردن جناب حمزه 
بن عبدالمطلب در این مرحله رخ داده باشد 
بنابر روایت منقول در سال دوم بعثت، نقش 
حمزه در مرحله نخستین تعریف می شود و 
شخصیت وی و زمان اسالم آوردن او را باید 
در کمــک به افزایش جمعیت هوادار دعوت 
اســالمی دانست؛ اما اگر اسالم آوردن حمزه 
در سال ششــم بعثت پذیرفته شود، آن گاه 
به اقتضای ویژگی هــای این مرحله ارزیابی 
دیگری از نقش و جایگاه اسالم آوردن حمزه 

پیدا خواهد شد.

 دعوت به اسالم
چالشی نابرابر

شــرایط  می کند:  اضافه  وی 
شهر مکه برای مرحله نخست 
مرحله  یعنی  اسالمی  دعوت 
 پنهــان ســخت نبــود زیرا
میان  رویارویــی  هیچ گونــه 

آموزه های دعوت نو با افکار و اندیشــه های 
حاکم بر مکه وجود نداشت. از هنگام آشکار 
شدن دعوت و ستیز فکری محتوای دعوت 
با اســتفاده از آموزه های قرآنی آیات مکی 
که خود را در اعتراض  به آیین بت پرستی، 
ســنت های غلط جاهلی، ســتمگری های 
اقتصادی رایج و... در مکه و عربستان نشان 
می داد، چالــش و نزاع آغاز شــد و در این 
چالِش نابرابر، اقلیتی نوپا و کم امکانات، وارد 
رقابت با اکثریت قدرتمند و ثروتمند شدند. 
این استاد دانشــگاه در ادامه بیان می کند: 
مهم ترین برگ برنده این اقلیت، ســخن نو 
معطــوف به بیان حقوق و مســئولیت های 
انســانی و نکوهش نابرابری های اجتماعی، 
اقتصادی و سیاسی بود. در چنین معرکه ای 
در شــهر مکه پیامبراکــرم)ص(، نماینده 
بنی هاشم و ابوسفیان، نماینده بنی امیه در 
دو سوی این نزاع قرار داشتند. قرار گرفتن 
افراد متشخص، محبوب و مشهور در هر یک 
از دو جبهه نزاع، می توانست کفه ترازو را به 

نفع یکی از آن ها سنگین کند.

 بارقه امید 
به هنگامه شکنجه و تحقیر

به  می کند:  تشریح  باغستانی 
هنگامه شکنجه نومسلمانان و 
تعرض زبانی به ایشان، اسالم 
آوردن شــخصیت محبوبــی 
چون حمزه)ع( در سال ششم 
بعثت با پیشــینه ای روشــن مانند حضور 
در پیمــان جوانمردان )حلــف الفضول( در 
حمایت از ستمدیدگان که پیامبر اکرم)ص( 
هم در آن شرکت داشت، بارقه امیدی برای 
مسلمانان بود و به تقویت جمعیت نومسلمان 
تحت فشار، شــکنجه و تحقیر کمک کرد. 
این پژوهشگر تاریخ اســالم یادآور می شود: 
اگر اســالم آوردن حمزه)ع( در ســال دوم 
بعثت رخ داده باشــد یعنی در عصر دعوت 
 پنهانی، این احتمال وجود داشت که حمزه
کمک کار حضرت در برپایی آن دعوت باشد 
یا در جلســه دعوت از خویشاوندان، آشکارا 
از دعوت حضرت به اســالم حمایت کرده و 
دیگر خویشــاوندان را به اسالم فراخواند که 
بسیار هم اهمیت داشت و بر جریان دعوت 
اسالمی تأثیر می گذاشت؛ اما چنین گزارشی 
از او وجود ندارد مگر آنکه احتمال تقیه کردن 
او در آن مجلس وجود داشــته باشد که در 
منابع موجود دربــاره تقیه جناب حمزه)ع( 
چنان که درباره ابوطالــب)ع( دیگر عموی 
پیامبر اکرم)ص( نقل شده، نقلی وجود ندارد؛ 

بنابراین روایت دوم یا همان سال ششم بعثت 
به نظر با شواهد تاریخی سازگاری بیشتری 
دارد زیرا در ایــن روایت توهین ابوجهل به 
پیامبر اکرم)ص( دلیل اسالم آوردن حمزه)ع( 
ذکر شده و عذرخواهی ابوجهل از حمزه)ع( 
می تواند نشان دهد که تا آن زمان تصور او این 
بوده که حمزه اسالم نیاورده و با دین جدید 
مخالف است و تحقیر پیامبر اکرم)ص( توسط 
او به غیرت حمزه)ع( برنمی خورد؛ اما موضع 
حمزه)ع( در برخورد شدید با ابوجهل و اعالم 

اسالم آوردن، این تصور را بر هم زد.

 سنت  نبوی در بزرگداشت شهدای احد
عضو هیئت علمی اسالم تمدنی در پایان به 
رفتارهای پیامبــر)ص( در برخورد با جریان 
شهادت حمزه سیدالشــهدا)ع( که می تواند 
مســتند تاریخی بعضی از مراســم تشیع 
باشد نیز اشــاره کرده و می گوید: نخستین 
رفتار پیامبر)ص( پس از دفن شــهدای احد 
و بازگشــت به مدینه این بــود که با دیدن 
عزاداری های مردم برای شــهیدان خود در 

احد، با شکایت از این موضوع 
ندارد،  که حمزه گریه کننده 
مراســم عــزاداری همگانی 
برای سیدالشهدای احد را برپا 
کردند؛ دیگر اینکه پایبندی 
حضرت)ص( به رفتن بر سر 
مزار حمزه)ع( و دیگر شهدای 
احد که پس از ایشان توسط 
حضرت زهــرا)س( هم ادامه 
یافت، ســنت دیگــری بود 
کــه حضرت آن را مرســوم 
کردند. نکته دیگر سالم ویژه 
در  بود؛ حضرت  پیامبر)ص( 
هنگام زیارت شهدای احد به 
آنان ســالم می دادند؛ »سالم 
علیکــم بما صبرتــم و نعم 
عقبی الدار« که آیه قرآن است 

و در روایتی دیگر آنــان را همچون زندگان 
مورد خطاب قرار می دادند. این ســه سنت 
نبوی می تواند بنیان های برخی آداب و رسوم 

شیعی را آشکارا نشان دهد.

گفت وگو با دکتر باغستانی در آستانه سالروز شهادت سیدالشهدای صدر اسالم

حجت االسالم دکتر خسروپناه:اسالم آوردن حمزه j  قوت قلبی برای نومسلمانان بود
پروژه علوم انسانی اسالمی 
مدیریت جهادی می خواهد

انسانی  علوم  تأســیس  فرایند  شبســتان: 
اسالمی دارای هشت مرحله است که باید طی 
شود؛ گام نخســت برای تأسیس علوم انسانی 
اســالمی، آگاهی از آخریــن نظریه های علوم 
انسانی مدرن اســت؛ یعنی اگر کسی بخواهد 
در حوزه جامعه شناســی، اقتصــاد، مدیریت 
و... نظریه پردازی کند و نظریه اسالمی بدهد، 
بدون آگاهی از آخرین نظریات موفق نخواهد 
بود. گام دوم نقد ســطحی این نظریه هاست؛ 
نقد ســطحی یعنی صرف نظر از اینکه مبانی 
و روش اصــالح چیســت؛ مثــاًل فرویــد و 
نئوفرویدهایی با مبانی انســان شناسی ای که 
داشتند، نظریه ای را در حوزه روان کاوی ارائه 
کردند، نقد دقیق بشود. گام سوم، تهذیب این 
نظریه هاســت؛ همان کاری که نخســتین بار 
»ســید محمد نقیب العطاس« ارائه کرد؛ مثاًل 
مدلی که در نظام تقنینی ماست، نظام تهذیبی 
اســت. ما نظام بانکداری را از غرب گرفتیم و 
شــورای فقهای بانک مرکــزی، تهذیب هایی 
انجام دادند تا شــکل ربوی آن حل شود. گام 
چهارم استکشاف )کشــف و شناخت( مبانی 
نظریه و گام پنجم نقد عمقی تر نظریه هاست؛ 
یعنی نقد مبانی ای که در گام چهارم کشــف 
شــده و جایگزین مبانی اســالمی در نظریه 
است. گام ششــم که از گام چهارم نیز مهم تر 
اســت، کشف روش نظریه اســت؛ غربی ها در 
روش پژوهــش خــود و نه تکنیــک پژوهش 
متفــاوت عمل کرده انــد. گام هفتم نقد روش 
و جایگزینی روش اســت؛ اما در گام هشــتم 
کاربست و روش مثاًل حکمی- اجتهادی برای 
نظریه پردازی مطرح می شود. در اینجا محققان 
باید مبانی دقیقه و غریبه را مشــخص کنند. 
این مشخص می کند که ما باید به دنبال کدام 
اصل باشــیم. فعالیت های ساختاری از اهمیت 
باالیی برخوردار است و این ساختارها هستند 
که رفتارها را جهت می دهند؛ ما در این زمینه 
هیچ کاری انجام نداده ایم. پروژه علوم انســانی 
اســالمی، مدیریت جهــادی می خواهد؛ جان 
کنــدن و اســتخوان خرد کــردن می خواهد؛ 

خداوند علم را مفت به آدم ها نمی دهد.

به هنگامه شکنجه 
نومسلمانان و 

تعرض زبانی به 
ایشان، اسالم 

آوردن شخصیت 
محبوبی چون 

حمزه)ع(، بارقه 
امیدی برای آن ها 

بود و به تقویت 
جمعیت نومسلمان 

تحت فشار، 
شکنجه و تحقیر 

کمک کرد

بــــــــرش

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

خـــبر

گفتار

برگزار ی نشست »تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب«   سه شنبه 28 خرداد 1398 14 شوال 1440 18 ژوئن 2019   سال سی و دوم  شماره 8991 
معارف: نشســت علمی »تمدن نوین اسالمی در آیینه تقریب با تأکید بر اندیشه های 
رهبر معظم انقالب« با حضور حجت االسالم دکتر محمدحسین مختاری، دکتر محمد 
اسحاقی، محسن پاک آیین و دکتر فرزاد جهان بین برگزار می شود. این نشست چهارشنبه 
۲۹ خردادماه از ســاعت 1۰:3۰ تا 13 در دانشــگاه مذاهب اسالمی به نشانی »تهران، 

خیابان فلسطین جنوبی، خیابان شهید مهرداد روانمهر، پالک 3« برگزار خواهد شد.

 بزرگداشت آیت اهلل میرزا ابوالحسن جلوه
 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

معارف: مراســم بزرگداشت آیت اهلل میرزا ابوالحسن جلوه، فیلسوف و حکیم الهی در 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می شود. در این مراسم که چهارشنبه ۲۹ خردادماه 
از ساعت 1۷:3۰ تا 1۹:3۰ برگزار خواهد شد، دکتر مهدی محقق، آیت اهلل غیاث الدین 
طه محمدی، دکتر قاسم پورحسن، دکتر حسن بلخاری و دکتر منوچهر صدوقی سها 
سخنرانی خواهند کرد. این نشست در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به نشانی »تهران، 
خیابان ولیعصر )عج(، پایین تر از میدان منیریه، پل امیر بهادر، خیابان سرلشکر بشیری، 

پالک ۷1« برگزار خواهد شد.

 انتشار شماره یازدهم فصلنامه 
»مطالعات ادبی متون اسالمی«

معارف: شماره یازدهم فصلنامه علمی تخصصی مطالعات ادبی متون اسالمی )پاییز 
13۹۷( انتشــار یافت. مقاالت منتشر شده در این شماره عبارتند از: »تأویل موجبه به 
سالبه آیات در استثنای به »ااّل« در قرآن و تأثیر معنایی آن« نوشته دکتر عبداالحد غیبی 
و محمدطاهر مطهر، »بالغت وصل و فصل در آیات قرآن از منظر تفسیر المیزان« تألیف 
دکتر سیدمحمد میرحسینی و دکتر فاطمه سادات ارفع، »نقد و بررسی »جمله های حالیه 
بدون واو« در ترجمه های فارسی کهن و معاصر قرآن کریم« نوشته دکتر عباس اقبالی و 
محمد کرمی نیا، »واکاوی معنای معنا و بررسی زیباشناسی آن در قرآن کریم؛ مطالعه 
موردی تقدیم و تأخیر در 1۰ آیه مشابه« تألیف دکتر پژمان ظفری، »بررسی تحلیلی 
واقعه غدیرخم در آیینه شعر بولس سالمه« نوشته دکتر امیر مقیم متقی، دکتر یداهلل 
رفیعی و مسعود باوان بوری، »تحلیل مضامین عاشورایی در مرثیه های رجب البرسی« 
تألیف دکتر مجید محمدی، بهناز نظری و ایمان قنبری اقدم و »معناشناسی لغو از منظر 

قرآن کریم« نوشته دکتر ابراهیم فالح و صدیقه نصیری خلیلی.

کتاب »غایه البادی فی شرح المبادی« منتشر شد
مهر: کتاب »غایة البادی فی شــرح المبادی« با موضوع مبانی فقه اسالمی و تصحیح 
و تحقیق غالمرضا جمشیدنژاد منتشر شد. مؤلف این کتاب، محمدبن علی بن محمد 
جرجانی غروی حلّی، شــاگرد مبرز عالمه حلّی است. این کتاب را جرجانی در شرح 
کتاب »مبادی الوصول الی علم االصول« استادش نوشته و آرای عالمه حلّی را در جایی 
که الزم بوده در نهایت احترام نقد کرده اســت. این اثر توســط کتابخانه، موزه و مرکز 
اسناد مجلس شورای اسالمی منتشر شده و مصحح در تصحیح آن از نسخه های خطی 
کتابخانه های آستان قدس رضوی، مجلس شورای اسالمی، آیت اهلل مرعشی و مرکزی 

اصفهان بهره برده است.

 نشست »جوانان، عصر ظهور و زیستن منتظرانه« 
برگزار می شود

مهر: به همت مؤسسه فرهنگی هنری موعود عصر)عج(، یکصد و سی و یکمین نشست 
از سلسله نشست های فرهنگ مهدوی با عنوان »جوانان، عصر ظهور و زیستن منتظرانه« 
برگزار می شود. در این نشست حجت االسالم علیرضا پناهیان درباره راهکار ساده سازی 
شرایط ســخت آخرالزمان برای جوانان و اسماعیل شفیعی سروستانی درباره تربیت 
پهلوان سخنرانی می کنند. این نشست روز پنجشنبه 3۰ خردادماه 13۹۸ ساعت 1۶ 
در حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی به نشانی »تهران، خیابان حافظ، نبش سمیه« 

برگزار می شود.

 ادعیه مورد توجه پیامبراکرمa  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به سنت دائم الذکر بودن پیامبر)ص( گفت: وجود مبارک پیغمبر)ص( به بعضی از دعاها بیش از دعاهای دیگر توجه داشت؛ یكی از آن دعاها، 
دعای »إلهی ال تَكلنی إلی نفسی طرفه عین« بود؛ عرض می کرد خدایا یک چشم به هم زدن، مرا به حال خود وا مگذار. دعای دیگر این بود که »یا مقلّب القلوب ثبّت قلبی علی دینک«؛ خدایا دل ها به دست توست، یک لحظه 
دلم را از خودت بازمدار و دِل ما را در دین تثبیت کن. این طور نبود که این دعاها مخصوص نماز و تعقیبات نماز باشد، حضرت این دعاها را مكرّر می گفت. زبانی که به نام ذات اقدس الهی تَر باشد، می شود دائم الذکر. 

  صفحه7    98.03.28
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آگهی تغییرات شرکت پویش توسعه ماهان برتر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 59297 و شناسه ملی 14006154499

به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای حمید جوانفر کدملی0060761083 
به س��مت رئیس هیئت مدیره �.آقای نوید میری دیس��فانی کدملی 0942139224 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره � 
خانم زهره خاوری کدملی 0920481841 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل : چک ،سفته و بروات و عقد عقود اسالمی با امضا ء منفرد مدیرعامل به همراه مهر 

شرکت معتبر خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )502194(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی پویا اقبال توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 17102 و شناسه ملی 10380326812

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,02,20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 -ترکیب جدید اعضای هیئت مدیره برای 
مدت دوسال به شرح ذیل تعیین شدند : آقای سید جواد علوی سبزواری به کدملی 2181084602 به سمت رئیس هیئت مدیره 
آقای محسن بهشتی نسب به کدملی0940549328 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خانم مائده بهشتی نسب به کدملی 
0922069034 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت 

مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )502182(
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آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی جهانگردی و زیارتی عرفان سیر امید
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 20295 و شناسه ملی 10380358062

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,08,15 و نامه شماره 972,128,10404 مورخ97,11,7اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان 
رضوی و نامه ش��ماره53799 مورخ97,9,18 س��ازمان هواپیمائی کش��وری ونامه ش��ماره97,19,14994 مورخ97,11,6مدیریت حج وزیارت خراس��ان رضوی تصمیمات 
ذی��ل اتخ��اذ ش��د : اقای تقی امیدوار حقیقی دارای کد ملی ش��ماره 0931369460 به عن��وان رئیس هیئت مدیره و اقای مصطفی امی��دوار حقیقی دارای کد ملی 
0945160755 به سمت نایب رئیس و سرکار خانم حنانه امیدوار حقیقی دارای کد ملی 0922011389به سمت عضو هیئت مدیره و اقای محمدجواد صمدی دارای 
کد ملی 0941774309 به سمت مدیرعامل شرکت)خارج از اعضاء هیئت مدیره و سهامداران( برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ 98,2,20 انتخاب شدند - کلیه 

اوراق و اسناد تعهد اور و بهادار و قراردادها و رسمی و بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره )اقای تقی امیدوار حقیقی( به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )502145(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع رنگ پودری سپیتا مروارید توس شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 48173 و شناسه ملی 10380645615

به اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیره م��ورخ 1398,02,24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - خانم متین عباس��ی م��ود به کدملی 
0937856630 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای مهدی نعیمی پور به کدملی 4432694270 به سمت رئیس هیئت 
مدیره خانم صابره ابوطالبی به کد ملی 4432342404 به س��مت نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت دو س��ال اعضاء انتخاب 
گردیدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه 

نامه های عادی و اداری با امضاء منفرد مدیرعامل ) خانم متین عباسی مود( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )502136(
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آگهی افزایش سرمایه شرکت مهر آوند مشهد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 15423 و شناسه ملی 10380310525
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,10,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : بنا به تفویض اختیارحاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1397,09,20در خصوص افزایش سرمایه و با عنایت به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره 
مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مبلغ 9780000000ریال به حس��اب س��رمایه وهم چنین به اس��تناد گواهی بانک به ش��ماره 
8529355 مورخ1397,10,24 مبنی بر واریز مبلغ 8220000000ریال به حساب سپرده مخصوص هیئت مدیره افزایش سرمایه 
را عملی دانسته در نتیجه ماده 5 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید ماده 5 اصالحی . سرمایه شرکت مبلغ 30000000000ریال 

منقسم به 30000سهم 1000000ریالی با نام که تماما پرداخت گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )502073(
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آگهی تغییرات شرکت ره پویان آریا گستر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 28344 و شناسه ملی 10380437230

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,03,01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2- آقای احمد دهقان قره چه به شماره ملی 5220088696 به عنوان بازرس اصلی ، آقای 
س��عید ش��کری کاظم آباد به ش��ماره ملی 0945899327 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 
3- اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسن نظری برزشی به کدملی 0945799837 � 

آقای حسین نظری برزشی به کدملی 0944594832 - محسن نظری برزشی به کدملی 0944529860
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )502043(
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آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دشت سبز داناب شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 24744 و شناسه ملی 10380401780

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,02,15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای مهدی رجبیان نژاد به شماره ملی 0703465112 به سمت رئیس هیئت 
مدیره- آقای محمدعلی سازگار گلخطمی به شماره ملی 0936213140 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره- آقای ابوالقاسم اکبری به شماره ملی 0702324078 
به سمت عضو هیئت مدیره وخانم وحیده رفعتی دوست به شماره ملی 0950354708 به سمت مدیر عامل )خارج از سهامداران ( برای باقیمانده مدت تصدی 
تا تاریخ 99,04,05 انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت اعم از چک - سفته - بروات - قراردادها و عقود اسالمی و اوراق عادی 

و اداری با امضای دو امضا از سه امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و نائب 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 )502006(

آگهی تغییرات شرکت خدمات مهندسی 
آفرینه طوس شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 8241 
و شناسه ملی 10380240119

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی سالیانه 
م��ورخ 1397,04,30 تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د: 
1- ترازنام��ه و صورته��ای مال��ی منته��ی ب��ه س��ال 
96,12,29 ب��ه تصوی��ب مجم��ع رس��ید -2 موسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مدیریت آئین آگاهان حس��اب 
ب��ه عنوان بازرس اصلی و آق��ای محمدرضا غفوریان 
0938667051ب��ه عنوان ب��ازرس علی الب��دل برای 
مدت یک س��ال مالی انتخاب گردیدند. 3- روزنامه 

قدس جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)502096(
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم 
شرکت تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد و 

حومه تاریخ انتشار 98/3/28
جلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده نوبت دوم ش��رکت 
تعاونی فروشندگان لوازم خانگی مشهد و حومه ساعت 
10 صبح روز سه ش��نبه مورخ 98/4/18 در محل جاده 
س��نتو بعد از پلی��س راه امام ه��ادی)ع( اول آزادی 
107- س��مت راس��ت- طبقه فوقانی با دستورجلس��ه 
ذیل تش��کیل می گردد. از کلیه اعض��ا محترم تعاونی 
دعوت می ش��ود با همراه داشتن برگ سهام/دفترچه 
عضوی��ت/ کارت عضویت و یا م��دارک مثبته عضویت 
جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات دستورجلسه 

در این جلسه حضور بهم رسانند.
دستور جلس��ه:1- اس��تماع گزارش نماینده مدیریت 

تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد
2- اتخاذ تصمیم در خصوص عزل اعضای هیئت مدیره

تذکر:1- در صورتی که حضور عضوی در جلسه مذکور 
میس��ر نباش��د می توان��د ح��ق رأی خود را ب��ه موجب 
وکالتنام��ه به عضو دیگر یا نماین��ده تام االختیار خود 
واگ��ذار نماید. در این صورت هر عض��و عالوه بر رأی 
خ��ود تا 3 رأی ب��ا وکال��ت و غیرعضو فقط ی��ک رأی با 
وکالت می تواند داش��ته باش��د. عض��و متقاضی اعطای 
نمایندگ��ی می بایس��ت ب��ه هم��راه نماین��ده خ��ود در 
تاریخ های 16 و 98/4/17 از ساعت 8 الی 12 به نشانی 
بلوار خیام نبش چهارراه ارش��اد مدیریت تعاون کار و 
رفاه اجتماعی شهرس��تان مشهد طبقه پنجم اتاق 509 
با همراه داش��تن کارت شناس��ایی معتبر جهت صدور 

برگه ورود به مجمع حضور یابند
مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت سپهر فدک کوثر به شماره ثبت 40826 

و شناسه ملی 10380566735 )نوبت اول(
بدینوس��یله از کلیه س��هامداران شرکت سپهر 
ف��دک کوث��ر به ش��ماره ثبت 40826 و شناس��ه 
مل��ی 10380566735دع��وت به عم��ل می آید 
در جلس��ه مجمع عموم��ی عادی س��الیانه که در 
تاریخ 1398/4/10 ساعت 9 صبح در محل مشهد 
بزرگراه ش��هید کالنتری مجتم��ع آبادگران برج 
اداری آفتاب طبقه نهم برگزار می گردد شرکت 

فرمایید.
دستور جلسه:

1-اس��تماع گ��زارش هیئت مدی��ره در خصوص 
عملکرد مالی منتهی به 1397/12/29

ب��ازرس  و  حس��ابرس  گ��زارش  2-اس��تماع 
قانون��ی در خص��وص صورتهای مال��ی منتهی به 

1397/12/29
3-تصوی��ب صورتهای مال��ی از جمله ترازنامه ، 
عملکرد س��ود و زیان و جریان وجوه نقد منتهی 

به 1397/12/29
4-انتخ��اب حس��ابرس و ب��ازرس قانون��ی برای 

سال 1398
5-س��ایر مواردی که در صالحیت این مجمع می 

باشد.
هیئت مدیره
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آگهی دعوت از بستانکاران)نوبت سوم(
بدی��ن وس��یله از کلیه اش��خاص حقیقی و 
ی��ا حقوقی ک��ه هر  گونه ادعایی نس��بت به 
ش��رکت تعاون��ی مس��کن کارگ��ران ف��رش 
آس��تان قدس رضوی ش��ماره دو بش��ماره 
ثبت 23420 در حال تصفیه می باش��ند در 
اجرای ماده 225 الیحه اصالحی قس��متی از 
قانون تجارت دعوت میش��ود  با در دس��ت 
داش��تن اصول اس��ناد و م��دارک در ظرف 
مدت حداکثر 6 ماه از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهی به نش��انی مش��هد، بل��وار امت، امت 
15، پ��الک 110 مراجعه نمایند بدیهی اس��ت 
ش��رکت در مقابل هر گون��ه ادعای احتمالی 
که خارج از مهلت فوق به ش��رکت منعکس 

گردد مسئولیتی نخواهد داشت
باتشکر - هیئت تصفیه شرکت
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برگه کمپانی برگ س��بز کارت خودرو پژو206 تیپ 2 
مدل  1389 نام مالک معصومه بهبودی فرد ش��ماره 
پالک 12ایران166ق81 شماره موتور14189078345
ش��ماره شاس��ی NAAP03EDXBJ486562 مفق��ود 

گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد   
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دفترچه س��الح گلوله زن��ی کالیبر 8/75 
س��اخت ایران به ش��ماره 032100577 به 
ن��ام احم��د یزدان��ی مفقود گردی��ده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا ارحم 
الراحمین

سه شنبه 28 خرداد  1398 14 شوال  1440 18 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8991 

عبداهلل عبداهلل، رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان 
در سخنانی رهایی برخی اعضای طالبان از زندان ها را بر مبنای 

حسن نیت کابل برای شروع گفت وگوهای صلح دانست.

دیمیتری پسکوف، سخنگوی دفتر ریاست جمهوری روسیه 
گفت: کرملین هنوز درخواستی از واشنگتن برای دیدار ترامپ 
و پوتین که پیشتر پیشنهاد شده بود در حاشیه نشست گروه 
20 که قرار است 7 و 8 تیر در شهر اوزاکای ژاپن انجام شود، 

دریافت نکرده است. 

فتنه جدید امارات و صهیونیست ها

سرنخیازنقشتلآویودرانفجارنفتکشها
  جهــان   6 روز پس از حمله به دو نفتکش در دریای عمان 
که با موضع گیری های متفاوت بین المللی مواجه شد، برخی 
تحلیلگران با اشاره به نقش رژیم صهیونیستی و امارات متحده 
عربی در این توطئه به افشــای گوشه ای از ابهامات پشت پرده 
این حادثه پرداختند. در این راســتا »شادیه عزیز بن یوسف« 
نویســنده عرب، در گزارشــی به نقل از »طلب ابوعرار« عضو 
پیشین پارلمان رژیم صهیونیستی، اسرائیل را به عنوان عامل این 
حمله معرفی کرده و نوشت: تل آویو از مدت ها پیش با کمک 
برخی کشــورهای عربی خلیج فارس در تالش برای توطئه ای 
جنون آمیز با هدف ضربه زدن به امنیت منطقه بوده اســت. 
در همین ارتباط بتازگی نشست های مشورتی بین مسئوالنی 
از رژیم صهیونیستی و امارات برگزار و در خصوص تشکیل یک 
گروه مسلح جدید توافق شده اســت. این گروه، افکار افراطی 
به ظاهر اســالم گرایانه را داراســت و مأموریت های خرابکارانه 
در اقیانوس آرام، دریای عمان و بخش هایی از جنوب آســیا را 
برعهده دارد. به گفته این منبع، طحنون بن زائد مشاور امنیت 
ملی امارات شخصاً در نشست هایی که با موساد برای تشکیل 
گروه تروریستی در دریای عمان و خلیج فارس، برگزار شده بود، 
حضور داشت.شادیه عزیز بن یوسف در گزارش خود می افزاید، 
فرماندهی گروه تروریستی مذکور در صحرای حضرموت یمن 
و زیر نظر مســتقیم موساد و ســرویس های اطالعاتی برخی 

کشورهای عربی منطقه فعالیت می کند و از هشت ماه گذشته 
فعال بوده است. در گزارش بن یوسف گفته شده اعضای آموزش 
دیده گروه تروریســتی مذکور به ۱7۵ نفر می رسد که 80 نفر 
آن ها برای القاعده در حضرموت و البیضای یمن جنگیده و در 
پایگاه های متعلق به نظامیان صهیونیســتی آموزش های الزم 

برای عملیات در دریا دیده اند.
پیش از این نیز برخی منابع عربی دیگر از جمله »فراج اسماعیل« 
نویسنده مصری در مقاله ای با بیان اینکه رژیم صهیونیستی تنها 
طرفی اســت که از شعله ور شدن آتش جنگ در منطقه بهره 
می برد، این رژیم را در پس حمالت و خرابکاری های خلیج فارس 
و دریای عمان دانست.گفتنی است، پنجشنبه گذشته حمله به 
دو نفتکــش در دریای عمان نگرانی ها را از تشــدید تنش در 
منطقه دو چندان کرده اســت. این حمله که کمتر از یک ماه 
پس از حادثه مشابه در بندر الفجیره امارات صورت می گرفت، 
همزمان با حضور نخست وزیر ژاپن در تهران به وقوع پیوست. 
مقامات آمریکایی از همان ابتدا در تالش بودند با معرفی ایران به 
عنوان متهم این حادثه اجماعی بین المللی علیه کشورمان شکل 
دهند که این اقدام با مخالفت قاطع دیگر دولت ها مواجه شد. 
واشنگتن پست نیز با بیان اینکه کسی به قیل وقال دولت ترامپ 
علیه ایران توجه نمی کند، نوشت: او تا کنون ۱۱ هزار دروغ گفته 
و حتی متحدان نزدیک واشنگتن نیز به ترامپ اطمینان ندارند.

یورونیــوز: تیرانــدازی در جریــان یک 
جشــن فارغ التحصیلی در جنوب غرب شهر 
فیالدلفیای آمریکا دســت کم ۱ کشته و 8 
زخمی برجای گذاشــت. ۴ نفر از زخمی ها 

نوجوانان ۱۵ تا ۱7 ساله هستند.
المسیره: مقامات یمنی تأیید کردند، صفحه 
اینترنتی خبرگزاری رسمی این کشور هک 
شده و خبری دروغ به نقل از رئیس شورای عالی 
سیاسی یمن درباره قصد صنعا برای حمله به 
نفتکش ها روی خروجی آن قرار گرفته است.

اسپوتنیک: ارتش پاکستان در میانه تنش ها 
با هند، ژنرال فیــض حمید را که یک ژنرال 
تندرو اســت به عنوان رئیس جدید سازمان 
اطالعات قدرتمند این ارتش پس از گذشت 
هشت ماه از ریاست ژنرال عاصم منیر، رئیس 

فعلی این سازمان، منصوب کرد. 

مؤسسه تحقیقات و صلح:
چشم اندازی از جهان بدون 
تسلیحات اتمی وجود ندارد

مؤسســه تحقیقات و 
صلــح )ســیپری( در 
خود  گزارش  تازه ترین 
چشــم اندازی  نوشت، 

از جهان بدون تســلیحات اتمی وجود ندارد و 
برعکس، قرارداد مهم میان آمریکا و روسیه هم 
میان طرفین رو به انقضاســت که این وضعیت 
می تواند رقابت تســلیحاتی را به دنبال داشته 
باشد. روسیه و آمریکا مذاکراتی را در قالب پیمان 
NEWSTART صورت داده اند، با این حال در 
شرایطی که به زمان انقضای پیمان یاد شده در 
سال 202۱ نزدیک می شویم، مذاکراتی میان 
مسکو و واشنگتن برای تمدید پیمان یاد شده 
در جریان نیست. براساس گزارش این مؤسسه 
ســوئدی، با وجود کاهش تعداد تســلیحات 
اتمی، قدرت های اتمی جهان همچنان ارتقای 
زرادخانه هایشــان را در دستور کار دارند. برپایه 
این گــزارش، برآورد می شــود کــه 9 دولت 
هسته ای دنیا در آغاز سال جاری میالدی حدود 

۱۳ هزار و 86۵ سالح اتمی داشته اند.

 افراط گرایی در قاره سیاه
 70 کشته و زخمی

 در ۳ حمله انتحاری نیجریه
العالم: دســت کم ۳0 نفر در ســه حمله 
انتحاری در شــمال شرقی نیجریه کشته 
شــدند. ســه عامل انتحاری در روستای 
»کندوگاه« در ایالــت بورنو و در نزدیکی 
محلــی که طرفــداران فوتبــال در حال 
تماشای مسابقه در تلویزیون بودند، خود را 
منفجر کردند. در حالی که در این حمالت 
انگشت اتهام به سوی بوکوحرام است، اما 
هنوز این گروه مسئولیت حمله را برعهده 
نگرفته اســت. این گروه افراط گرا تاکنون 
چند حمله بمب گذاری و حمالت انتحاری 
در نیجریه انجام داده اند. براســاس اعالم 
مقامات محلی حــدود ۴0 نفر نیز در این 

حمالت زخمی شدند.

جنگ ضد انسانی یمن؛ بره کشون صنایع تسلیحاتی غرب
جنگ تحمیلی چهار ساله ائتالف متجاوز سعودی علیه مردم بی گناه یمن اگرچه 
هیچ دستاوردی جز ویرانی و گسترش بی اعتمادی برای منطقه به همراه نداشت، 
اما آنچه دراین نبرد ضد انسانی بر همگان آشکار شد، چهره بزک کرده کشورهای 
غربی و رویکرد دوگانه آن ها در مسئله حقوق بشر است. دموکراسی های غربی که 
ادعای حقوق بشــری آن ها گوش فلک را کر کرده است، در چهار سال گذشته با 
قــرار گرفتن در کنار متجاوزان و دمیدن بر آتش اختالف، بازار بزرگی برای البی 
قدرتمند تســلیحات کشورشان دســت و پا کرده اند. در راستای همین رویکرد 
دوگانه است که رسانه های آلمانی روز گذشته اعالم کردند دولت این کشور برخی 
محدودیت های صادرات تسلیحات به عربستان و امارات را لغو کرده است. آلمان 
سال گذشته، پس از قتل فجیع جمال خاشقچی، روزنامه نگار منتقد سعودی در 
کنسولگری عربستان در اســتانبول به طور موقت صادرات سالح به عربستان را 

متوقف کرده بود. 
شرایطی که تحت تأثیر سیاست های تفرقه آمیز و نفرت پراکنی دونالد ترامپ ایجاد 
شده، خاورمیانه را وارد بلبشوی سیاسی کرده و بهترین شرایط را برای بره کشون 
صنایع تسلیحاتی غرب ایجاد کرده است. پس از دو جنگ جهانی تئوریسین های 
اروپایی که کشورهای آن ها در این دو نبرد در خط مقدم بوده و بیشترین خسارت 
را دید، برای جلوگیری از جنگ های مشــابه در آینده به این نتیجه رسیدند که 
بهترین رویکرد در محیط بین المللی چندجانبه گرایی و حل مشــکالت از طریق 
گفت و گو است. اما رویکرد رئیس جمهور افراط گرای آمریکا در مطرح کردن شعار 
ناسیونالیستی »اول آمریکا« و سپس خروج یکجانبه او از توافق نامه های بین المللی 

بیش از پیش بر بی اعتمادی حاکم بر فضای جهانی افزوده است.
 سیاســت خارجی خاورمیانه ای ترامپ نیز که بر مبنای فشــار هرچه بیشتر بر 
ایران پایه گذاری شده اســت نیز هیچ هدف و دستاوردی جز رونق کارخانه های 
تسلیحاتی غرب نداشته و در این میان آنچه برای این مدعیان حقوق بشری هیچ 
اهمیتی ندارد، کشتار بی گناهان است. برایشان مهم نیست این تسلیحات دفاعی 
باشــد یا سالح های غیرمتعارف که موجب مرگ بسیاری از کودکان و انسان های 
بی گناه در جنگ یمن می شــود، بلکه آنچه برای غرب اهمیت دارد، کسب سود 

بیشتر و خالی کردن خزانه کشورهای منطقه است.
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عکس نوشت

عمرالبشیرسرانجامآفتابیشد!
رئیس جمهوری مخلوع ســودان برای نخســتین بار پس از سرنگونی 
حکومتــش در حالی کــه به منظــور بازجویــی به دفتر دادســتانی 
انتقال می یافت، در انظار عمومی ظاهر شد. عمر البشیر به اتهام فساد 
مالی در دادگاه حضور خواهد یافت. رویترز اعالم کرد که البشیر هنگام 
انتقال برای بازجویی، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشته است. گفتنی 
اســت، البشیر از زمان برکناری از ســوی نظامیان این کشور در انظار 
عمومی ظاهر نشده بود. مردم سودان پس از چند ماه برپایی تظاهرات 
سرانجام 22 فروردین ماه با کمک ارتش این کشور توانستند البشیر را 

از اریکه قدرت به زیر کشیده و به حکومت ۳0 ساله وی پایان دهند.

خوش خدمتی نتانیاهو به اربابشافزایش تحرکات دیپلماتیک پیونگ یانگ  رد توهمات ذهنی بولتون
روسیه امضای قرارداد دفاعی 

با ونزوئال را تکذیب کرد
رئیس جمهور چین به کره 

شمالی سفر می کند
شهرک ترامپ صدای 

صهیونیست ها را هم درآورد
مهر: روسیه امضای قرارداد دفاعی با ونزوئال 
را رد کرد. والدیمیر زمنسکی، سفیر روسیه 
در کاراکاس، ادعای مشــاور امنیت ملی 
ترامپ را جعل دیگر خواند که برای حفظ 
توهمات بولتون درباره ونزوئال بیان شــده 
است. پیش از این جان بولتون، مدعی شده 
بود که »نیکالس مادورو در حال امضای یک 
قرارداد دفاعی به ارزش 209 میلیون دالر 
با روسیه است.« همچنین والدیمیر پوتین، 
با رد گزارش ها مبنی بر تصمیم مسکو به 
ساخت پایگاه نظامی در ونزوئال، اعالم کرده 
بود که حضور نیروهای روس در کاراکاس 
بــر مبنای قراردادهای گذشــته اســت.

فارس: »شی جینپینگ« رئیس جمهور 
چین پنجشــنبه و جمعه هفته جاری به 
پیونگ یانگ ســفر می کند تا با رهبر کره 
شــمالی دیدار کند. با وجود اینکه پکن و 
پیونگ یانگ روابط بسیار نزدیکی دارند، این 
نخستین سفر یک مقام چینی به کره شمالی 
در ۱۴ سال گذشته است. این سفر در حالی 
است که مذاکرات هسته ای میان دو کشور 
آمریکا و کره شمالی با بن بست مواجه شده 
است. کیم جونگ اون در یکی دوسال اخیر 
تحرکات دیپلماتیک کره شمالی را توسعه 
داده و در همین راســتا با ســفر چندباره 
به پکن درباره مســئله خلع ســالح اتمی 
شبه جزیره با مقامات چینی مذاکره کرد. 

ایسنا: نام گذاری شــهرکی به نام ترامپ 
در جوالن اشــغالی صدای صهیونیست ها 
را هــم درآورد. منتقدان این طرح اشــاره 
می کننــد، دولت موقت کنونی به رهبری 
نتانیاهو که موفق به تشکیل دولت جدید 
پس از انتخابات آوریل نشــد از صالحیت 
الزم برای این کار برخوردار نیست. پیش از 
این اهالی جوالن نیز با برگزاری راهپیمایی 
نام گذاری شــهرکی در این منطقه به نام 
رئیس جمهوری آمریکا را محکوم کردند. 
بلندی های جوالن متعلق به سوریه است 
که رژیم صهیونیســتی در سال ۱98۱ و 
باوجود مخالفت های جهانی آن را ضمیمه 

خاک خود کرد.
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