
 

به خاطر ایستادگی مردم
آمریکا جرئت حمله به ایران را ندارد

 آستان  تولیت آستان قدس رضوی گفت: به موجب حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت عتبه مقدس زینبیه:  
روحیه مقاومت، ایستادگی، دشمن شناسی و بصیرت ملت 
ایران است که امروز آمریکا باوجود همه تهدیدهایی که 
می کند، هیچ گاه جرئت حمله نظامی به ایران اسالمی را 

نخواهد داشت. حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در 
دیدار تولیت آستان مقدس حضرت زینب)س( با اشاره به 
توطئه های استکبار علیه ملت سوریه، اظهار کرد: آمریکا 

 ............ صفحه 3پس از آنکه نتوانست در میدان...

نقش اخالق و معنویت 
در حرکت به سوی ظهور

به خاطر موقعیت استقالل 
جواب مجیدی را ندادم

 اتفاقات خلیج فارس به استفاده از
 گروه های نیابتی توسط آمریکا شباهت دارد

7 10 2
استاد حائری پور در گفت وگو با قدس تشریح کرد  پرویز مظلومی در گفت و گو با قدس: وزیر دفاع در گفت وگو با قدس:

  :jامام حسن
پستى آن است 

كه شكر نعمت 
را نكنى.  
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 ............ صفحه 2

 رئیس کل بانک مرکزی درحاشیه نشست دولت:اتفاق جدیدی برای راه اندازی اینستکس نیفتاده است 

بی اعتباری »خط اعتباری« اروپایی ها

دونالد ترامپ، برنامه های 
انتخاباتی خود را آغاز کرد

شروع رقابت 
با چاشنی 

تهمت به ایران

 سیاست  به گزارش قــدس آنالین حجت االســالم حسن روحانی در جلسه هیئت 
دولت که دیروز برگزار شد با اشاره به سفرهای منطقه ای اش در هفته گذشته، گفت: در 
مذاکراتی که با رهبران چین و روسیه در سفر اخیر داشتیم مطالب بسیار مهمی مطرح 
شــد و نظرات ما با چین و روسیه در مســائل منطقه ای و جهانی بسیار نزدیک است. 
روحانی همچنین اظهار داشت: در مالقات های اخیر با آقایان شی جین پینگ و والدیمیر 
پوتین لحن حمایت آن ها از ایران جدی تر از گذشــته بود. البته در گذشــته نیز آن ها 
حمایت خود را از ایران بیان می کردند اما در مالقات های اخیر لحن روشن تر و جدی تری 

از آن ها دیدم.روحانی با بیان اینکه دعوت به مذاکره با اعمال...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
بهمن شمسی

اختــالف در اردوگاه متجاوزان به خاک یمن از همان روزهای ابتدایی ورود امارات 
به صحنه نبرد خود را نشان داد؛ جایی که ابوظبی به نام ائتالف، اما با دستور کاری 
منحصربه فرد و متفاوت فعالیت خود را در یمن کلید زده و نیاز عربستان به حضور 
و همراهی متحدی مؤثر و عملگرا در ائتالف را ابزار جاه طلبی های اقتصادی، امنیتی 

و سیاسی خود قرار داد. دغدغه اماراتی ها بر خالف...

فرار دوباره فراری؛ اوج اختالف 
در اردوگاه متجاوزان به یمن

 ............ صفحه 8

 ............ صفحه 2

با  ترامپ،  انتخاباتی  برنامه های  سیاست     
تأکید دوباره بر آرزوی دیرینه اش یعنی شکستن 
مقاومت کشورمان آغاز شد. رئیس جمهور آمریکا 
با حضور در تجمع حامیان خود در ایالت فلوریدا، 
ضمن اعالم آغاز رسمی فعالیت های انتخاباتی 
برای حضور در انتخابات 2۰2۰ تهمت زنی علیه 

کشورمان را تکرار...

نگاهی به 
رخداد بمب گذاری 

در حرم مطهر رضوی

واقعه 
بعدازظهر

عاشورا

 محل استقرار اشغالگران 
آمریکایی در خاک عراق 

هدف قرار گرفت

سناریوسازی  
برای توجیه 

حضور در منطقه
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 9

کتاب »خانم مربی« 
رونمایی شد

روایت سبک 
تربیتی دهه 60
 ............ صفحه 5

﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۶

/ع
۹۸
۰۳
۵۹
۲

 آگهى فراخوان ارزيابى كيفى پيمانكاران(نوبت دوم) 
︪︡﹞ ﹩︨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو﹨︡وا ﹤﹫﹚﹋ (﹩﹝︖) ﹩︣ا︢ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠︡﹝︀︑﹩، ﹡︷︀﹁︐﹩ و︎ 

شرح در صفحه اول قدس خراسان

/ع
۹۸
۰۳
۶۳
۱

/ع
۹۸
۰۳
۶۳
۰

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى (نوبت دوم )
 ︣ز  ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ را ﹏از ﹝﹠︀︋︹ ا︨︐︀﹡﹩ ذ ︡︣︠ ای ﹤﹚︣﹞ شهردارى قم  در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋ www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ را از

عنوان پروژه
مبلغ اوليه 

قرارداد(ريال)
مدت قراردادمبناى خريد 

مبلغ ضمانتامه 
شركت در 

مناقصه(ريال)
هزينه خريداسناد(ريال)

خريد قير عملكردى PG70-16 و 
MC250 تحويل در كارخانه آسفالت 

شهردارى قم در سال 1398
350,000,000,000

به ازاى هر كيلوگرم 
قير تحويلى در محل 
كارخانه هاى آسفالت

18,968,000,0002،000،000ماه

شرايط: 
-﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹢ا﹨︫︡  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠ 

︀ز﹡︡.  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀در
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ︡︣  ︠﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹡︧︊️︋   ︨﹅︣︵ ︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از︐﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞-

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹏︋︀﹇ ﹏از ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ذ ﹩︊﹫﹋︣︑ ︀ ﹉ ︣وژه ﹨︀ی ﹁﹢ق ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︎  -﹡﹢ع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫ 
﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر)  ︀﹡﹊﹩ درو︗﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ (︋︀ ︡ا﹇﹏︨   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲-١

︍︣ده ذ︧︀ب  ﹞︀ره  ٢١٧١١۴٣۵٠١٠٠٧-︋﹠︀م ﹝︣﹋︨︤   ︫﹤  ︋﹜﹇ ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋︀︊﹫ ﹥ ︧︀ب︨  ٢-ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋ 
︫︣داری ﹇﹛

٣-︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︢﹋ــ﹢ردر ︋﹠︡﹨︀ی(ا﹜︿-ب-پ-ج-چ-ح)﹝︀ده۴آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹝︺︀﹝ــ﹑ت دو﹜︐ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره                                         
١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩﹨ـ ﹝﹢رخ٩/٢٢/١٣٩۴

-︋︣﹡︡﹎︀ن اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده  آ﹡︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
-︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ ︀ر︑:﹤﹡︀﹞︀ -︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

-ز﹝︀ن و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︀︨️: از ︨︀︻️ ٨:٠٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٢٠ ﹝﹢رخ ٠۴/١٣٩٨/٠۴ 
-﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: از ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٢٠ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴ 

١۵:٠٠ ️︻︀ ︀﹋︐︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز -ز﹝︀ن︋ 
.︫︡︀ ︣ط︋  ︡ون ﹇﹫︡ و︫  ﹢رد﹎﹩ و︋   ︠︳ ︡ون︠  ︡ون ا︋︀م،︋   ︋،﹟﹫︺﹞ ،︬︪﹞ ︼﹚︊﹞ ︒﹫ از ️︧︀︋ ﹩﹞ ︀دی﹠︪﹫  ︎︼﹚︊﹞-

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︡︺︑  ︡﹇︀﹁ ا︨﹠︀د،  ﹇︣ارداد ﹁﹢ق ️︨﹢﹫  ︎﹩︮﹢︭  ︠︳︣ا  ︫﹅︊︵-
︣دا︠️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︩﹫ ﹫﹢︨️ ا︨﹠︀د، ﹇︣ارداد ﹁︀﹇︡︎   ︎﹩︮﹢︭  ︠︳︣ا  ︫﹅︊︵-

﹀︀ت آ﹡︣ا  ︦ از ︀پ، ﹋﹙﹫﹥︮  ︐︀د در︀﹁️ و︎   ︨﹤﹡︀﹞︀ -﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︧﹡ ﹉ ️︧︀︋﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از︨ 
 ﹟︡م ا﹡︖︀م ا︻ .︡﹠︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ر﹎︢اری︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ و ا﹝︱︀ء ﹋︣ده و در ︣﹞ و ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︫︣ط ﹩﹛﹢︊﹇ ︡﹫﹇ ︀︋

﹝﹛ از ︗︀﹡︉ ﹨︣ ﹉ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋︀︻︒ ︢ف آ﹡︀ن از ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد.
-ا︮ــ﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀︋︡ در ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری(︨ــ︀︻️ ١۴:٢٠) روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
︪﹛ -اداره ︣ا︨️ و ا﹝﹢ر   ︫﹤﹆︊︵- A ک﹢﹚ ︣داری ﹝︣﹋︤-︋  ︡ر-︨︀︠︐﹞︀ن ︫  ﹢﹜﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ١٣٩٨/٠۴/١٩︋﹥ آدرس  ﹇﹛-︋ 

﹝﹢︑ ﹤﹡︀﹞︣﹏ ﹎︣دد.
︣داری ﹝︣﹋︤-  ︀︠︐﹞︀ن︫  ︡ر-︨  ﹢﹜﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ﹥ آدرس: ﹇﹛-︋  ﹫︪︐︣ در ﹝﹢رد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋  -︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︀︋ ︀ ︤ی ا﹝﹢ر ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و︣داری ﹇﹛- اداره ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ردوم -﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫ــ ﹤﹆︊︵ -B ک﹢﹚︋

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ٣۶١٠۴۵٨۵-٠٢۵︑﹞︀س﹝︫
 www.Qom.ir - ﹜﹇ ︣داری︫ ﹏﹚﹝﹛ر ︋﹫﹟ ا﹢﹞اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ا

﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۶

/ع
۹۸
۰۳
۵۹
۲

 آگهى فراخوان ارزيابى كيفى پيمانكاران(نوبت دوم) 
︪︡﹞ ﹩︨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو﹨︡وا ﹤﹫﹚﹋ (﹩﹝︖) ﹩︣ا︢ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠︡﹝︀︑﹩، ﹡︷︀﹁︐﹩ و︎ 

شرح در صفحه اول قدس خراسان

/ع
۹۸
۰۳
۶۳
۱

/ع
۹۸
۰۳
۶۳
۰

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى (نوبت دوم )
 ︣ز  ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ را ﹏از ﹝﹠︀︋︹ ا︨︐︀﹡﹩ ذ ︡︣︠ ای ﹤﹚︣﹞ شهردارى قم  در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋ www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ را از

عنوان پروژه
مبلغ اوليه 

قرارداد(ريال)
مدت قراردادمبناى خريد 

مبلغ ضمانتامه 
شركت در 

مناقصه(ريال)
هزينه خريداسناد(ريال)

خريد قير عملكردى PG70-16 و 
MC250 تحويل در كارخانه آسفالت 

شهردارى قم در سال 1398
350,000,000,000

به ازاى هر كيلوگرم 
قير تحويلى در محل 
كارخانه هاى آسفالت

18,968,000,0002،000،000ماه

شرايط: 
-﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹢ا﹨︫︡  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠ 

︀ز﹡︡.  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀در
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ︡︣  ︠﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹡︧︊️︋   ︨﹅︣︵ ︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از︐﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞-

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹏︋︀﹇ ﹏از ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ذ ﹩︊﹫﹋︣︑ ︀ ﹉ ︣وژه ﹨︀ی ﹁﹢ق ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︎  -﹡﹢ع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫ 
﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر)  ︀﹡﹊﹩ درو︗﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ (︋︀ ︡ا﹇﹏︨   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲-١

︍︣ده ذ︧︀ب  ﹞︀ره  ٢١٧١١۴٣۵٠١٠٠٧-︋﹠︀م ﹝︣﹋︨︤   ︫﹤  ︋﹜﹇ ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋︀︊﹫ ﹥ ︧︀ب︨  ٢-ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋ 
︫︣داری ﹇﹛

٣-︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︢﹋ــ﹢ردر ︋﹠︡﹨︀ی(ا﹜︿-ب-پ-ج-چ-ح)﹝︀ده۴آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹝︺︀﹝ــ﹑ت دو﹜︐ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره                                         
١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩﹨ـ ﹝﹢رخ٩/٢٢/١٣٩۴

-︋︣﹡︡﹎︀ن اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده  آ﹡︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
-︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ ︀ر︑:﹤﹡︀﹞︀ -︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

-ز﹝︀ن و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︀︨️: از ︨︀︻️ ٨:٠٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٢٠ ﹝﹢رخ ٠۴/١٣٩٨/٠۴ 
-﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: از ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٢٠ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴ 

١۵:٠٠ ️︻︀ ︀﹋︐︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز -ز﹝︀ن︋ 
.︫︡︀ ︣ط︋  ︡ون ﹇﹫︡ و︫  ﹢رد﹎﹩ و︋   ︠︳ ︡ون︠  ︡ون ا︋︀م،︋   ︋،﹟﹫︺﹞ ،︬︪﹞ ︼﹚︊﹞ ︒﹫ از ️︧︀︋ ﹩﹞ ︀دی﹠︪﹫  ︎︼﹚︊﹞-

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︡︺︑  ︡﹇︀﹁ ا︨﹠︀د،  ﹇︣ارداد ﹁﹢ق ️︨﹢﹫  ︎﹩︮﹢︭  ︠︳︣ا  ︫﹅︊︵-
︣دا︠️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︩﹫ ﹫﹢︨️ ا︨﹠︀د، ﹇︣ارداد ﹁︀﹇︡︎   ︎﹩︮﹢︭  ︠︳︣ا  ︫﹅︊︵-

﹀︀ت آ﹡︣ا  ︦ از ︀پ، ﹋﹙﹫﹥︮  ︐︀د در︀﹁️ و︎   ︨﹤﹡︀﹞︀ -﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︧﹡ ﹉ ️︧︀︋﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از︨ 
 ﹟︡م ا﹡︖︀م ا︻ .︡﹠︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ر﹎︢اری︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ و ا﹝︱︀ء ﹋︣ده و در ︣﹞ و ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︫︣ط ﹩﹛﹢︊﹇ ︡﹫﹇ ︀︋

﹝﹛ از ︗︀﹡︉ ﹨︣ ﹉ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋︀︻︒ ︢ف آ﹡︀ن از ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد.
-ا︮ــ﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀︋︡ در ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری(︨ــ︀︻️ ١۴:٢٠) روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
︪﹛ -اداره ︣ا︨️ و ا﹝﹢ر   ︫﹤﹆︊︵- A ک﹢﹚ ︣داری ﹝︣﹋︤-︋  ︡ر-︨︀︠︐﹞︀ن ︫  ﹢﹜﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ١٣٩٨/٠۴/١٩︋﹥ آدرس  ﹇﹛-︋ 

﹝﹢︑ ﹤﹡︀﹞︣﹏ ﹎︣دد.
︣داری ﹝︣﹋︤-  ︀︠︐﹞︀ن︫  ︡ر-︨  ﹢﹜﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ﹥ آدرس: ﹇﹛-︋  ﹫︪︐︣ در ﹝﹢رد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋  -︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︀︋ ︀ ︤ی ا﹝﹢ر ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و︣داری ﹇﹛- اداره ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ردوم -﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫ــ ﹤﹆︊︵ -B ک﹢﹚︋

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ٣۶١٠۴۵٨۵-٠٢۵︑﹞︀س﹝︫
 www.Qom.ir - ﹜﹇ ︣داری︫ ﹏﹚﹝﹛ر ︋﹫﹟ ا﹢﹞اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ا

﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ ﹩﹎آ
︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۳
۲۷
۶

/ع
۹۸
۰۳
۵۹
۲

 آگهى فراخوان ارزيابى كيفى پيمانكاران(نوبت دوم) 
︪︡﹞ ﹩︨︀ی دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو﹨︡وا ﹤﹫﹚﹋ (﹩﹝︖) ﹩︣ا︢ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر︠︡﹝︀︑﹩، ﹡︷︀﹁︐﹩ و︎ 

شرح در صفحه اول قدس خراسان

/ع
۹۸
۰۳
۶۳
۱

/ع
۹۸
۰۳
۶۳
۰

آگهى تجديد مناقصه عمومى دو مرحله اى (نوبت دوم )
 ︣ز  ﹩﹚﹋ ︳︭︀ت و ︫︣ا︪﹞ ︀︋ را ﹏از ﹝﹠︀︋︹ ا︨︐︀﹡﹩ ذ ︡︣︠ ای ﹤﹚︣﹞ شهردارى قم  در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣︋ www.setadiran.ir ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ را از

عنوان پروژه
مبلغ اوليه 

قرارداد(ريال)
مدت قراردادمبناى خريد 

مبلغ ضمانتامه 
شركت در 

مناقصه(ريال)
هزينه خريداسناد(ريال)

خريد قير عملكردى PG70-16 و 
MC250 تحويل در كارخانه آسفالت 

شهردارى قم در سال 1398
350,000,000,000

به ازاى هر كيلوگرم 
قير تحويلى در محل 
كارخانه هاى آسفالت

18,968,000,0002،000،000ماه

شرايط: 
-﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ︐﹋︀︎ ﹩︀︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ﹢ا﹨︫︡  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م︠ 

︀ز﹡︡.  ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀در
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ︡︣  ︠﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹡︧︊️︋   ︨﹅︣︵ ︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از︐﹞ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞-

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤ارا ﹏︋︀﹇ ﹏از ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ذ ﹩︊﹫﹋︣︑ ︀ ﹉ ︣وژه ﹨︀ی ﹁﹢ق ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︎  -﹡﹢ع ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫ 
﹥ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر)  ︀﹡﹊﹩ درو︗﹥ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ (︋︀ ︡ا﹇﹏︨   ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲-١

︍︣ده ذ︧︀ب  ﹞︀ره  ٢١٧١١۴٣۵٠١٠٠٧-︋﹠︀م ﹝︣﹋︨︤   ︫﹤  ︋﹜﹇ ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋︀︊﹫ ﹥ ︧︀ب︨  ٢-ارا﹥ ا︮﹏ ﹁﹫︩ وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋ 
︫︣داری ﹇﹛

٣-︲﹞︀﹡ــ️ ﹡︀﹝﹥ ﹨ــ︀ی ﹝︢﹋ــ﹢ردر ︋﹠︡﹨︀ی(ا﹜︿-ب-پ-ج-چ-ح)﹝︀ده۴آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫ــ﹟ ﹝︺︀﹝ــ﹑ت دو﹜︐ــ﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره                                         
١٢٣۴٠٢/ت۵٠۶۵٩﹨ـ ﹝﹢رخ٩/٢٢/١٣٩۴

-︋︣﹡︡﹎︀ن اول و دوم ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︣﹎︀ه ︀︲︣ ︋﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده  آ﹡︀ن ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
-︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ ︀ر︑:﹤﹡︀﹞︀ -︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨ 

-ز﹝︀ن و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︀︨️: از ︨︀︻️ ٨:٠٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩ ︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٢٠ ﹝﹢رخ ٠۴/١٣٩٨/٠۴ 
-﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د: از ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/٢٩︑︀ ︨︀︻️ ١۴:٢٠ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴ 

١۵:٠٠ ️︻︀ ︀﹋︐︀: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٩/١٣٩٨/٠۴︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز -ز﹝︀ن︋ 
.︫︡︀ ︣ط︋  ︡ون ﹇﹫︡ و︫  ﹢رد﹎﹩ و︋   ︠︳ ︡ون︠  ︡ون ا︋︀م،︋   ︋،﹟﹫︺﹞ ،︬︪﹞ ︼﹚︊﹞ ︒﹫ از ️︧︀︋ ﹩﹞ ︀دی﹠︪﹫  ︎︼﹚︊﹞-

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏︡︺︑  ︡﹇︀﹁ ا︨﹠︀د،  ﹇︣ارداد ﹁﹢ق ️︨﹢﹫  ︎﹩︮﹢︭  ︠︳︣ا  ︫﹅︊︵-
︣دا︠️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︎︩﹫ ﹫﹢︨️ ا︨﹠︀د، ﹇︣ارداد ﹁︀﹇︡︎   ︎﹩︮﹢︭  ︠︳︣ا  ︫﹅︊︵-

﹀︀ت آ﹡︣ا  ︦ از ︀پ، ﹋﹙﹫﹥︮  ︐︀د در︀﹁️ و︎   ︨﹤﹡︀﹞︀ -﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︧﹡ ﹉ ️︧︀︋﹥ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ از ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ را از︨ 
 ﹟︡م ا﹡︖︀م ا︻ .︡﹠︀﹝﹡ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ر﹎︢اری︑ ﹤﹡︀﹞︀︨ و ا﹝︱︀ء ﹋︣ده و در ︣﹞ و ︋︡ون ﹇﹫︡ و ︫︣ط ﹩﹛﹢︊﹇ ︡﹫﹇ ︀︋

﹝﹛ از ︗︀﹡︉ ﹨︣ ﹉ از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋︀︻︒ ︢ف آ﹡︀ن از ﹁︣ا﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ﹎︣دد.
-ا︮ــ﹏ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︀︋︡ در ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری(︨ــ︀︻️ ١۴:٢٠) روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
︪﹛ -اداره ︣ا︨️ و ا﹝﹢ر   ︫﹤﹆︊︵- A ک﹢﹚ ︣داری ﹝︣﹋︤-︋  ︡ر-︨︀︠︐﹞︀ن ︫  ﹢﹜﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ١٣٩٨/٠۴/١٩︋﹥ آدرس  ﹇﹛-︋ 

﹝﹢︑ ﹤﹡︀﹞︣﹏ ﹎︣دد.
︣داری ﹝︣﹋︤-  ︀︠︐﹞︀ن︫  ︡ر-︨  ﹢﹜﹢ار ا﹝︀م ﹝﹢︨﹩︮  ﹥ آدرس: ﹇﹛-︋  ﹫︪︐︣ در ﹝﹢رد ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡︋  -︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
 ︀︋ ︀ ︤ی ا﹝﹢ر ︻﹞︣ا﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و︣داری ﹇﹛- اداره ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ردوم -﹝︺︀و﹡️ ﹁﹠﹩ و ︻﹞︣ا﹡﹩ ︫ــ ﹤﹆︊︵ -B ک﹢﹚︋

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ٣۶١٠۴۵٨۵-٠٢۵︑﹞︀س﹝︫
 www.Qom.ir - ﹜﹇ ︣داری︫ ﹏﹚﹝﹛ر ︋﹫﹟ ا﹢﹞اداره ﹋﹏ ار︑︊︀︵︀ت و ا

 شهید چمران مظهر
 زندگی حسین وار 

یک انسان مسلمان
 ............ صفحه 3

سرکار خانم مریم صدراالدبایی
مدیر محترم ارتباط با رسانه های دبیرخانه شورای اطالع رسانی دولت

درگذشت پدر گرامی تان، خادم الرضا علیه السالم، سیدرضا صدراالدبایی را به شما و خانواده گرامی تسلیت 
عرض نموده، از خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و برای بازماندگان، صبر و اجر مسئلت می نمایم.

ایمان شمسایی - مدیر مسئول روزنامه قدس
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روزنامـه صبـح ایـران

دنباله روی آلمان از آمریکا در ماجرای نفتکش ها  العربیه: آنگال مرکل، صدراعظم آلمان به پیروی از دولت آمریکا ادعا کرد ایران عامل حمله به دو نفتکش در دریای عمان بوده است. این در حالی است که 
در طول یک هفته گذشته دالیل دولت آمریکا در دنیا با تردیدهای جدی مواجه و غیر از انگلیس از سوی سایر کشورها حمایت نشده بود. مرکل گفت: »ما این اقدامات را بسیار جدی می گیریم«. مرکل وضعیت تنش ها 

را »بسیار جدی« توصیف کرد و افزود: برلین به همه طرف ها بویژه ایران می گوید تنش ها نباید تشدید شوند.

 آرش خلیل خانه   به گزارش 
قــدس آنالین حجت االســالم 
حسن روحانی در جلسه هیئت دولت که 
سفرهای  به  اشاره  با  شد  برگزار  دیروز 
منطقه ای اش در هفته گذشته، گفت: در 
مذاکراتی که با رهبران چین و روسیه در 
مهمی  بسیار  مطالب  داشتیم  اخیر  سفر 
مطرح شد و نظرات ما با چین و روسیه در 
جهانی  و  منطقه ای  مسائل 

بسیار نزدیک است.
روحانــی همچنیــن اظهار 
مالقات هــای  در  داشــت: 
اخیــر با آقایان شــی جین 
پوتین  والدیمیــر  و  پینگ 
لحن حمایت آن ها از ایران 
از گذشــته بود.  جدی تــر 
البته در گذشــته نیز آن ها 
حمایت خود را از ایران بیان 
می کردند اما در مالقات های 
اخیــر لحــن روشــن تر و 

جدی تری از آن ها دیدم.
روحانــی با بیان اینکه دعوت به مذاکره با 
اعمال فشار به معنای تسلیم است، گفت: 
نشستن پای میز مذاکره با کسی که اعمال 
فشــار بر ملت ایران را ادامه می دهد، جز 
تســلیم معنای دیگری نــدارد؛ اگر آن ها 
مذاکره می خواهنــد و صداقت دارند باید 
زمینه مذاکره را فراهم کنند و آن داشتن 
صداقت، برداشتن همه تحریم های ظالمانه، 
احترام به ملت ایران و قبول نظامی است 

که با رأی مردم به وجود آمده است.
رئیس دولت خاطرنشان کرد: هیچ تردیدی 
ندارم که اگر همه اعم از دولت، مجلس، قوه 
قضائیه، نیروهای مسلح و همه ارکان کشور 
تحت هدایت مقام معظم رهبری دست به 
دست هم بدهیم امسال بخوبی می توانیم از 
مشکالت عبور کنیم و حتی شاخص ها در 
پایان سال حتماً از شاخص های پایان سال 
قبــل بهتر خواهد بود و همه عالئم این را 
نشان می دهد که شرایط بهتر خواهد بود.

 اروپایی ها تضمینی برای خرید نفت 
نداده اند

بیژن نامدار زنگنه هم دیروز در حاشــیه 
جلســه هیئت دولــت دربــاره احتمال 
خرید نفت ایران از ســوی اروپایی ها برای 
راه اندازی اینســتکس، اظهار داشت: هنوز 
اروپایی ها هیچ تضمینی برای خرید نفت 
به ما اعالم نکردند و استداللشان این است 
که چون نفت را نه دولت های اروپایی بلکه 
شرکت های خصوصی می خرند و آن ها هم 
با آمریکا ارتباط دارند بنابراین از نفت ایران 

برداشت نمی کنند.
زنگنه در عین حال تأکید کرد: مهم ترین 
راهبــرد ایران در برابــر تحریم ها در بعد 
اقتصادی صادرات بیشتر نفت و کاالهای 
غیرنفتی از جمله پتروشیمی است. باید در 
هر دو مورد بکوشیم تا تحریم ها را بشکنیم 
و تاکنون هم این کار را کردیم. اما همه باید 
در داخل متحد شــویم و کمک کنیم که 

این مرحله را پشت سر بگذاریم.

 اتفاقی در اینستکس نیفتاده است
رئیس کل بانک مرکزی هم با تأکید بر اینکه 
برای راه اندازی اینستکس اروپایی ها یا باید 
از ما نفت بخرند و یا خط اعتباری بدهند، 
گفت: تاکنــون اتفاقی در جهت راه اندازی 

اینستکس نیفتاده است.عبدالناصر همتی 
درباره وعده هلگا اشمیت، معاون فدریکا 
موگرینی در ســفر به تهران برای تأمین 
مالی  اینستکس، اظهار داشت: وعده های 
زیادی داده اند، باید در عمل اقدامی انجام 
دهند اما تاکنون اتفاقی رخ نداده است. وی 
در واکنش به ادعای برخی مقامات اروپایی 
درباره آماده نبودن نهاد متناظر اینستکس 
در ایران با تأکید بر اینکه این ادعا دروغ و 
خالف واقع اســت، گفت: نهاد متناظر در 
داخل ایران تحت عنوان »ساتما« تشکیل 
شده و مدیرعامل و تشکیالتش آماده است.

وی درباره امکان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در جلسه سران سه قوه هم با بیان اینکه 
نمی دانم چه کســی این موضوع را مطرح 
کرده، گفت: این برداشــت اشتباهی است 

که صورت گرفته. 

 جزئیات طرح دولت برای خانه دار 
کردن کارمندان

وزیــر راه و شهرســازی هم از تشــکیل 
صندوق پس انداز مســکن در راســتای 
طرح رئیس جمهور بــرای خانه دار کردن 
کارکنان دولت خبر داد. محمد اســالمی 
اظهار داشــت: این طرح با مشارکت خود 
دستگاه های اجرایی و در یک سطح فراگیر 

در کشور در حال تهیه است تا کارمندان 
از بدو ورود به حوزه کاری خود در صندوق 
پس انداز مســکن پس انداز کرده و اقساط 
منــازل دریافتی خــود را در ۱۵ ســال 
پرداخــت کنند. وزیر راه و شهرســازی با 
اشاره به اینکه ساخت ۱۴۰ هزار دستگاه 
منزل نیز آغاز شــده است، گفت: ما باید 
برای سازندگان و انبوه سازان مزیت ایجاد 
کنیم تا آن ها ســهمی از تولیدات خود را 
برای خانه دار شدن جوانان و مسکن اولی ها 
اختصاص دهند. این طرح نباید به گونه ای 

باشد که با تغییر دولت ها آسیب ببیند.

 فیلم  و عکس های آمریکا 
هیچ سندیتی ندارد

وزیر دفاع هم در حاشــیه نشست دولت، 
با تأکید بر اینکه فیلم ها و عکس هایی که 
آمریکایی ها در مورد حمله به نفتکش ها در 
دریای عمان منتشر کرده اند هیچ سندیتی 
ندارد، گفت: کشتی  ها و قایق های ایرانی 
نخستین شناورهایی بودند که به نخستین 
نفتکش آسیب دیده و مورد حمله رسیدند 
و اقدام به امداد و امن کردن منطقه کردند؛ 
بنابراین امکان آن وجود دارد که از هر یک 
از این اقدامات فیلمبرداری شده و به شکل 

خاصی منتشر شود.
امیر حاتمی در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس آنالین درباره اینکه ایران هم اسناد 
و اطالعاتی درباره منشــأ خرابکاری ها در 
دریای عمان در اختیار دارد یا تحقیقاتی 
را در این زمینه انجام داده اســت؟ گفت: 
اطالعات ما در محدوده اطالعاتی است که 
دارندگان اطالعات آن را منتشر کرده اند، 
اما نکات بســیار مهمی در این اطالعات 

وجود دارد.
 امارات ابتدا سعی کرد اتفاقات بندر فجیره 
را مخفی کند ولی بعد به صورت مدیریت 
شده این اخبار را منتشر کرد. این رفتار را 
کسانی انجام می دهند که دنبال استفاده 

سیاسی از این اتفاقات هستند.

رئیس کل بانک مرکزی درحاشیه نشست دولت:اتفاق جدیدی برای راه اندازی اینستکس نیفتاده است

بی اعتباری»خط اعتباری« اروپایی ها

 مشکل کشور و ملت ما، اسب داشتن و یا نداشتن یک نفر و حضور ایشان در 
صف اول و یا آخر یک مراسم مذهبی و یا محل زایمان همسر فالن مجری صدا 

و سیما و... نیست. به داد مملکت برسید. 09150000863 
 در زندگی االن بیشتر مردم از هم فرار می کنند مثل روز قیامت. بیایید مثل 

بهشتیان باهم باشیم. 09150000293   
 ارزان شــدن گوشــت مرغ و تخم مرغ نشــان داد که اگه مسؤالن بخواهند 
می توانند قیمت ها رو کنترل کنند. چرا برای بقیه اجناس این کار را نمی کنند، 

شاید...  09150000269   
 از قــوه قضائیه خواهش می کنم جانیانی که با ســنگ جــان دوتوله خرس 
بی گناه را گرفتند در مأل عام با ســنگباران نمودِن آن ها  قصاص نمایید. زندانی 
کــردن و یا جریمــه نقــدی دردی را دوا نمی کند فقط سنگســار جواب این 

نامردهاست.  0915000088 
 چرامسئوالن بازار را رها کرده اند. هرکی هرجور دلش می خواهد قیمت گذاری 
می کند. ثباتی در بازار نیست. شائبه ای وجود دارد که نکند دولت دنبال ناراضی 
کردن مردم است. یا اینکه می خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند. حاال مردم 

بیچاره هرچی سرشون میاد به ماچه... 09150000269   
 آهای مسلمونا کمی به فکر هم باشید. دنیا محل گذر است و باید از این دنیا 
با دو متر کفن برویم. مگر مسلمان نیستید چرا فقط در زبان مسلمانیم ولی در 
عمل از کفار هم بدتریم. دروغ، تهمت، دزدی، مال مردم خوری، گران فروشــی، 
ظاهرســازی، مردم آزاری، بدزبانی، بدبینی، حق الناس رو ضایع کردن، اسراف 
در مصرف، رعایت نکردن حق همســایه، آشــغال ریختن تو مسیرها، آلودگی 
صوتی، بدحجابی و... از صفات مســلمان نیست. ولی در اکثر ما مسلمان ها این 
خصلت ها وجود دارد. کمی به خود بیاییم. فردا دیر است. مرگ حق است خدا 

همه جا ناظر اعمال ماست.
09150000269

 این چه تدبیری اســت که با آزادشدن صادرات سیب زمینی قیمت این ماده 
غذایی هم سر به فلک بکشد. تو را به خدا این قدر ظلم به مردم نکنید. چراغی 
که به خانه رواســت در مسجد حرام است. مگه مسئوالن هم نان سیب زمینی 
خورده اند که این گرانی ها براشــون تأثیری داشــته باشــد؟ دست کم به فکر 
کارگرانی که با نان سیب زمینی شکمشان رو سیر می کنند، باشید. گوشت که 

از سفره هاپریده... 09150000269   
 اینجانب محمود محمودی زمین کشــاورزی خود را سال ۹۱ جهت احداث 
راه آهن کردســتان در روستای خریله قروه ســنندج به وزارت راه واگذار کردم 
تاکنون وزارت راه پول زمینم را به هیچ نحوی پرداخت نمی کند. 09120000133

 حزب ندای ایرانیان در بیانیه ای با اشــاره به اختالفات اخیر اصالح طلبان بر سر 
انتخاب نجفی به عنوان شــهردار تهران تأکید کرده اســت: افکار عمومی عالقه و 

حوصله  تحمل اختالف های سیاسی را ندارد.
 دیده بان حقوق بشــر کردستان ایران با صدور بیانیه ای از دست داشتن گروهک 

تروریستی پژاک در قتل دو شهروند ُکرد ماکویی خبر داد.
 رئیس ستاد انتخابات کشور در جریان پنجمین سفر استانی، با استقبال استاندار 

و مدیران سیاسی استان وارد کردستان شد.
 نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت االسالم حاج علی اکبری اقامه می شود 

و سخنران پیش از خطبه ها مهدی چمران خواهد بود.
 جمعی از نمایندگان در نامه ای به رئیس جمهور طبق قانون خواســتار افزایش 

حقوق دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان شدند.
 فرمانــده کل ارتش در ادامه بازدید از یگان های ارتش جمهوری اســالمی ایران 
در استان اصفهان، از پایگاه هوانیروز، مرکز آموزش خلبانی شهید وطن پور، صنایع 

»یاعلی« و پایگاه چهارم رزمی- پشتیبانی عمومی اصفهان بازدید کرد.
 بســیج اساتید دانشــگاه علم و صنعت با صدور بیانیه ای پیشنهاد کرد برجام و 

مذاکراتی که به آن منتهی شد در دانشگاه ها تدریس شود.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی: 
اقدام های برجامی طبق قانون مجلس است

خانه ملت: بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: بر اساس قانون 
اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اســالمی ایران در اجرای برجام، اقدام ما 
وابســته به نحوه اجرای تعهدات سایر اعضای برجام اســت و این نمی شود که ما 
تعهدات خود را انجام دهیم و آن ها در عمل کاری نکنند.سخنگوی سازمان انرژی 
اتمی تأکید کرد: پیام ما روشــن اســت و در عمل مفهوم رفتار آن ها این است که 
نمی خواهند به تعهدات پایبند باشــند یا توانایــی آن را ندارند، که در این صورت، 
حجت برای ما تمام شــده اســت، بر همین اساس ما بر اساس  فرمایشات رهبری 
و قانون مجلس عمل خواهیم کرد.کمالوندی خاطرنشان کرد: اقدام های ما به طور 
متوالی و وابســته به هم در حال انجام است و شرایط برگشت به عقب وجود ندارد 
و اگر تعلیق تعهدات ایران بخواهد از بین برود، باید ۱+۴ وظیفه خود را انجام داده 

باشد، آنچه مهم است، ما داریم بین تعهدات و حقوق خود توازن ایجاد می کنیم.

  راه حل؛ ترکیب کاالبرگ
 و پرداخت نقدی 

اختصــاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بــه واردات کاالها 
بخصوص با عنوان کاالهای اساسی در سال گذشته 
معضل بزرگی برای اقتصاد کشور بود، به نحوی که 
از آن می توان به عنوان »سیاستی فاجعه آمیز« یاد 
کرد، فاجعه ای که دولت، اصلی ترین عامل آن بود 
و این سیاست به هیچ وجه نتوانست منفعت گروه 
هدف را تأمین کند.اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به 
۱۰ هزار نفر به عنوان وارد کننده منجر به ایجاد 
ثروت های افسانه ای از طریق توزیع رانت بزرگی 
برای آن ها شد و عمالً نه تنها کاهش قیمت ها را در 
پی نداشت، بلکه با افزایش روزانه نرخ ارز فشارهای 
مضاعفی را بر معیشت مردم تحمیل کرد. با آنکه 
کارشناسان و اقتصاددانان در این باره سخن بسیار 
گفتند و دولت بشدت مورد انتقاد قرار گرفت، اما 
متأسفانه پس از گذشت یک سال و اندی از اجرای 
این سیاست همچنان شاهد تداوم رویه غلط دولت 
هستیم؛ گویی نه چشمی شاهد آسیب دیدن مردم 
است و نه گوشــی شنوای دردهای آن ها.با وجود 
هشــدارهای داده شــده در بحران آفرینی تداوم 
اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگانی که کمترین 
نظارتی از ســوی دولت روی آن ها نیست و آن ها 
هم هیچ پاسخگویی به دولت ندارند، چند سیاست 
جایگزین ارز دولتی مطرح اســت: الف( پرداخت 
مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی به صورت نقدی به 
حساب مردم نخستین موضوعی است که می تواند 
در دست بررسی قرار گیرد تا بار برخی از فشارهای 
مالیاتــی را از دوش مردم بــردارد.ب( روش دوم 
اعطــای کاال برگ در ازای مابه التفاوت ارز دولتی 
است که این عملیات نیز می تواند بخش کوچکی 
از دغدغه معیشتی مردم را کاهش دهد.ج( موضوع 
ســوم به کارگیری روش ترجیحی اســت با این 
روش که دولت می تواند برخی از کاالهای بسیار 
ضروری که مورد مصرف روزانه مردم است و از آن 
به عنوان کاالی راهبردی یاد می شود را به عنوان 
کاال برگ در اختیار مردم قــرار دهد تا نیازهای 
روزانه معیشتی خود را از این طریق تأمین کنند و 
مابقی ارز دولتی  به صورت یارانه نقدی بر میزان 
یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی افزوده شــود، آن هم برای 
دهک هایی که نیازمند دریافت یارانه هستند، نه 

همه دهک های برخوردار جامعه.
سه روش مطرح شــده کارآیی بیشتری نسبت 
بــه روش فعلی دولت خواهد داشــت، هر چند 
به کارگیری روش ترکیبی و اســتفاده از الگوی 
ترکیبی نســبت به دو الگوی یاد شده می تواند 
منجر به اطمینان خاطر مردم نســبت به تأمین 
کاالهای راهبردی باشــد که وجود آن ها بر سر 
سفره مردم ضروری است و مابقی مبلغ پرداخت 
شده نیز در ســایر عرصه های مورد نیاز خانواده 

می تواند مورد مصرف واقع شود.

وزیر دفاع در گفت وگو با قدس:
 اتفاقات خلیج فارس به 

استفاده از گروه های نیابتی 
توسط آمریکا شباهت دارد

قدس: وزیر دفاع در پاســخ به سؤال خبرنگار 
قدس دربــاره اینکه آیــا ایران هم اســناد و 
اطالعاتی درباره منشــأ خرابکاری ها در دریای 
عمان در اختیار دارد؟ گفــت: اطالعات ما در 
محدوده اطالعاتی است که دارندگان اطالعات 
آن را منتشر کرده اند، اما نکات بسیار مهمی در 
این اطالعات وجود دارد. امارات ابتدا سعی کرد 
اتفاقات بندر فجیره را مخفی کند ولی بعد به 
صورت مدیریت شده این اخبار را منتشر کرد. 
این رفتار را کســانی انجام می دهند که دنبال 

استفاده سیاسی از این اتفاقات هستند. 
امیر حاتمی با بیان اینکه آمریکا در راهبردهای 
خود در آبراهه ها تغییر ایجاد کرده است، اظهار 
داشت: آن ها قبالً مدعی تأمین امنیت آبراهه ها 
بودند اما امروز از رئیس جمهور آمریکا می شنویم 
کــه می گوید امنیت خلیج فــارس چه ربطی 
به ما دارد؟! این یک تغییر راهبردی اساســی 
اســت و دلیل آن هم این است که می خواهند 
کشورهایی که در آبراه های این منطقه منافعی 
دارند مثل چین، ژاپن، کره و اروپا را تحت فشار 
قرار دهند و از سویی می خواهند زمینه را برای 
ایران هراســی جدیدی فراهــم کنند. در واقع 
اتفاقات اخیر به لحاظ ماهیت یک نوع مدیریت نا 
 امنی برای استفاده در جهت منافع آمریکا ست.
آمریکایی ها قبالً دخالت مستقیم در کشورها را 
در دستور کار داشتند اما در چند سال اخیر از 
گروه های نیابتی همچون داعش برای رسیدن 
به اهداف خود استفاده کردند.اتفاقات اخیر در 
دریای عمان و خلیج فارس به استفاده از گروه 

های نیابتی توسط آمریکا شباهت دارد.

خبر

annotation@qudsonline.ir
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 وحید شقاقی شهری 
اقتصاددان و استاد دانشگاه

صدای مردم   
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در حاشیه 

شماره پیامک: 30004567

فیلم ها و 
عکس هایی که 
آمریکایی ها در 
مورد حمله به 
نفتکش ها در 
دریای عمان منتشر 
کرده اند هیچ 
سندیتی ندارد

بــــــــرش

بر  دوباره  تأکید  با  ترامپ،  انتخاباتی  برنامه های  سیاست     
آرزوی دیرینه اش یعنی شکستن مقاومت کشورمان آغاز شد. 
رئیس جمهور آمریکا با حضور در تجمع حامیان خود در ایالت 
برای  انتخاباتی  فعالیت های  رسمی  آغاز  اعالم  ضمن  فلوریدا، 
حضور در انتخابات ۲۰۲۰ تهمت زنی علیه کشورمان را تکرار 
کرد.او در سخنرانی خود درباره سیاست خارجی در اورالندو، به 

تقویت روابط آمریکا با رژیم صهیونیستی اشاره و فوری ادعاهایی 
غیرقانونی  اقدام های  از  دفاع  در  کرد.ترامپ  طرح  ایران  علیه 
دولت آمریکا در شناختن  بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم 
صهیونیستی ادعا کرد: ما پایتخت واقعی اسرائیل را به رسمیت 
شناختیم و سفارت آمریکا را در اورشلیم )بیت المقدس( افتتاح 
کردیم و حاکمیت اسرائیل بر بلندی های )اشغالی( جوالن را به 

رسمیت شناختیم.او چهار بار برجام را »فاجعه« خواند و گفت: 
من ایاالت متحده را از توافق فاجعه بار که واقعاً فاجعه بود، فاجعه 
بود، توافق فاجعه بار هسته ای ایران خارج کردم و شدیدترین 
تحریم هایی که تا به حال )علیه کشوری( وجود داشته، علیه 

کشور اول حامی تروریسم در جهان اعمال کردم.
وی افزود: ما در حال گذراندن یک مسیر به سمت ثبات و صلح در 
خاورمیانه هستیم؛ چرا که کشورهای بزرگ خواهان جنگیدن در 
جنگ های بی پایان نیستند، این جنگ ها )در منطقه غرب آسیا( 
به صورت ابدی ادامه داشته است، داریم شروع می کنیم که تعداد 
بسیاری از نظامیان )آمریکایی( را )از این منطقه( خارج کنیم. ما 

سرانجام آمریکا را در اولویت اول قرار دادیم.
ترامــپ در حالی از شــروع روند خروج نظامیــان آمریکایی در 
خاورمیانه گفته است که در همین هفته اعالم کرد ۱۰۰۰نیروی 
جدیــد به این منطقه اعزام می کند. او دو هفته پیش هم ۱۵۰۰ 
نیروی جدیــد به منطقه اعزام کرده بود.همچنیــن در حالی از 
گذراندن مســیر صلح در خاورمیانه حرف می زند که دقیقاً چند 
ســاعت پیش از این سخنرانی در گفت وگو با نشریه تایمز گفته 
بود: »جنگ با ایران حتمی اســت، اما نه حاال.« او در توجیه این 
آرزویش گفته که اقدام نظامی آمریکا علیه ایران برای جلوگیری 
از دســتیابی به سالح های هسته ای خواهد بود. اگرچه رفتارهای 
سینوسی رئیس جمهور آمریکا امری پیش بینی پذیر است، اما او 
بتازگی در سفر خود به ژاپن آشکارا از نداشتن برنامه ای برای جنگ 
سخن گفته و اعالم کرده بود تنها می خواهیم ایران اعالم کند به 
دنبال سالح هسته ای نیست. موضوعی که بارها از سوی مقامات 
عالی کشورمان رد شده و همواره بر غیرشرعی و غیرعقالنی بودن 

سالح های کشتار جمعی تأکید کرده اند.

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

انعکاس

ســرگئی ریابکوف/ معاون وزیر امور خارجه روســیه درباره 
موضع آمریکایی هــا در مقابل اقدامات برجامــی گفت: اینکه 
مقامات واشــنگتن  ناگهان به  یــاد وجود قوانیــن بین المللی 
افتاده اند، جای خوشــحالی دارد. ولی برای ما واضح اســت که 
این دقیقاً همتایان آمریکایی هســتند که ضربه ویران کننده ای 
بــه یکی از دســتاوردهای بســیار مهم جهانــی وارد کرده اند.

اســماعیل نجــار/ معــاون وزیــر کشــور گفــت: برای 
۱۲6 روســتا و ۲۴۰7 واحــد بخــش معمــوالن لرســتان، 
تشــکیل پرونده شــده و مــورد ارزیابــی قرار گرفته  اســت.

سردار غیب پرور/ رئیس ســازمان بســیج گفــت: ما در کل 
کشــور ساخت ۲۰ هزار خانه را برای سیل زدگان تقبل کرده ایم 
و ایــن پــروژه را بین ۴ تا 6 مــاه دیگر به پایان می رســانیم.

علی ربیعی/ ســخنگوی دولت گفت: رئیس جمهور دســتور 
داده اســت در تمامــی فرودگاه هــا، گردشــگران خارجــی 
بــدون ُمهــر فیزیکی و ثبــت در گذرنامــه به ایــران بیایند.

سردار سالمی/ فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی اعالم 
کرد: پشــت سر منطق مذاکره؛ جنگ و تخلیه شدن از قدرت و 
تسلیم نهفته است. ما به پیروزی نزدیک هستیم و تنها راه حل 
ما مقاومت است که بر مصلحت ملی و انقالبی ما منطبق است.

برنی ســندرز/ نماینده مجلس ســنای آمریــکا و یکی از 
نامزدهــای حــزب دموکرات بــرای انتخابــات ۲۰۲۰ آمریکا 
ادعــای دولت این کشــور درباره دســت داشــتن ایــران در 
ماجــرای مربوط به دو نفتکــش در دریای عمــان را رد کرد.

سیاست خارجی

دونالد ترامپ، برنامه های انتخاباتی خود را آغاز کرد

شورا
دبیر شورای نگهبان: 

 رهبری، دولت آمریکا 
را تحقیر کردند

سیاست خارجی
وزیر خارجه آمریکا مدعی شد

 دائماً به تهران
 پیام می فرستیم

عبرت
جزئیات جدید از قتل استاد

جهانگیری 5 بار از عدم 
صالحیت نجفی مطلع شد

مذاکرات هسته ای
جمعه، هفتم تیرماه در وین رخ می دهد

 برگزاری نشست
 کمیسیون مشترک برجام

خبرگزاری شورای نگهبان: آیت اهلل احمد 
جنتی، دبیر شــورای نگهبان روز گذشته در 
نطق پیش از دســتور خود با اشاره به دیدار 
اخیر نخست وزیر ژاپن با رهبر معظم انقالب 
گفت: نوع رفتار رهبر انقالب با نخســت وزیر 
ژاپن بر ســه اصل عزت، حکمت و مصلحت 
اســتوار بود. مواجهه هوشمندانه مقام معظم 
رهبری با آمریکایی ها یادآور این جمله حضرت 
امام)ره( بود که می فرمودند: آمریکا هیچ غلطی 
نمی تواند بکند، این موضــع رهبری، دولت 

آمریکا را تحقیر کرد و در تاریخ ماندگار شد.

تسنیم: مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا پس 
از دیدار با فرماندهان تروریست سنتکام، گفت: 
واشنگتن دائماً در حال ارسال پیام به تهران 
و به دنبال دســتیابی به یک فرصت است. او 
ادامه داد: رئیس جمهور ترامپ خواهان جنگ 
نیست و ما همزمان کارهایی که برای حفاظت 
از منافع آمریکا در منطقه ضروری اســت را 
انجام می دهیم. او مدعی شد: مسائل مرتبط 
با ایران، فقط مختص به ۲/۵ یا ۵ سال اخیر 
نبوده بلکه ۴۰ سال اقدامات ایران ]پیشرفت[ 

ما را به وضعیت فعلی کشانده است.

فارس: جزئیات تازه از قتل میترا استاد نشان 
می دهد پس از مطرح شدن نام نجفی، به افراد 
متنفذ تذکراتی داده شــده است. معاون اول 
رئیس جمهور یکی از افرادی بود که در پنج 
نوبت در جریان روند بررســی پرونده نجفی 
قرار گرفته و بخوبی از علل عدم صالحیت وی 
مطلع شده بود. این در حالی  است که الویری، 
رئیس شورای عالی استان ها چند روز پیش 
گفته بــود: اگر در میان احزاب و حتی میان 
کارگزاران کسی در مورد موضوع آقای نجفی 
اطالع داشت اعضا به نجفی رأی نمی دادند.

سیاست:سیدعباس موسوی، سخنگوی وزارت 
امور خارجه اعالم کرد که نشست کمیسیون 
مشــترک برجام با حضور معاونان و مدیران 
سیاســی ایران و ۱+۴ جمعه هفتم تیر ماه در 
وین برگزار می شود.موسوی خاطرنشان کرد: 
مطابق با برجام، نشست های عادی کمیسیون 
مشــترک برجام باید به صورت فصلی برگزار 
شود. نشست پیشین این کمیسیون در اسفند 
ســال گذشته برگزار شده بود و اعضای برجام 
دوباره در پایان این نشست بر تعهد خود نسبت 

به اجرای کامل و مؤثر آن تأکید کردند.

︣︋︀︺﹞ ﹩︀﹠︫ن ︋︐﹠﹩ رو﹢︐︨ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻  ﹤︭﹇︀﹠﹞  ﹩﹎آ 
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁︣﹨﹠﹍﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ﹡︧︊️ ︋﹥ ︣︠︡  ︨ــ︐﹢ن ︋︐﹠﹩ رو︫﹠︀﹩ ﹝︺︀︋︣ ︋﹥ ︫︣ح 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹠﹞ ︣︀د﹆﹞
 ︗️ ﹝︪︀﹨︡ه ︫︣ا︣︠ ︳︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︋http://dev.aqr.ir︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥ و 
︡ه و ﹝︡ارک ﹝︴︀︋﹅  ﹫︪﹠︀دات ︑﹊﹞﹫﹏︫   ︎﹏﹢︑ ﹤ ــ︀︻️ ١۴:٠٠ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٩/١٣٩٨/٠۴  ﹡︧︊️︋  ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 

︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. ﹠﹝︲  . ︡﹫︀﹝﹡ ا︻﹑م ︫︡ه ا﹇︡ام ︳︫︣ا
︫﹞︀ره ︑﹞︀س ۴۵-٣٢٠٠٣٨۴٣-٠۵١ دا︠﹙﹩ ۴٠۴  و  ۴٢١
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۹۸
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۶

شروع رقابت با چاشنی تهمت به ایران
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

  ترویج سنت و سیره رضوی در دهه کرامت با استفاده از فرهنگ کتابخوانی     آستان: دبیر ستاد مناسبت های ویژه آستان قدس رضوی گفت: یکی از کارهای ویژه دهه کرامت امسال ترویج سنت 
و سیره رضوی با بهره مندی از بسترهای مختلف تبلیغی و به طور ویژه توجه به عرصه کتاب و کتابخوانی است. حجت االسالم محسن بذرگری هاشمی افزود: در دهه کرامت سال جاری با رویکرد بهره مندی حداکثری از 

جریان سازی عرصه »کتاب« در تمامی برنامه ها و اقدامات این دهه سعی می شود در برنامه ریزی مناسب برای رساندن محتوای کتاب ها به مخاطبان گامی مؤثر برداریم.

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

در آستانه سالگرد بمب گذاری در حرم مطهر رضوی انجام شد
 دیدار مسئوالن آستان قدس 

با خانواده شهید »صابر زمانی  سرکه«
آستان: مسئوالن آستان قدس در آستانه 
۳۰ خردادماه سالگرد حادثه تروریستی در 
حرم مطهر امام رضا)ع( با مادر و همســر 
شهید صابر زمانی  ســرکه دیدار کردند. 
در راســتای تکریم جامعــه ایثارگری، 
محمدعلی اربابی، مشــاور امور ایثارگران 
آستان قدس رضوی و علی پهلوان، فرمانده 

پایگاه مقاومت بسیج سازمان مرکزی آســتان قدس رضوی همزمان با فرا رسیدن 
ســالگرد واقعه خونین عاشــورای رضوی با مادر و همسر صابر زمانی  سرکه، یکی از 
شهدای این حادثه تروریستی دیدار و گفت وگو کردند. در این دیدار از مادر و همسر 
شهید تجلیل به عمل آمد. واقعه خونین عاشورای رضوی سال 1۳7۳و روز دوشنبه ۳۰ 
خردادماه ساعت 1۴:۲۶ در روضه منوره به وقوع پیوست و ۲۶ نفر از زائران و مجاوران 
حرم مطهر رضوی به درجه شهادت نائل آمدند و بیش از ۳۰۰ نفر نیز مجروح شدند.

رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی خبر داد
آموزش قرآن به گروه های زیارتی در مسجد مالهاشم

آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از ارائه خدمات آموزشی قرآن به 
گروه های زیارتی در مسجد مالهاشم مشهد خبر داد.

حجت االسالم والمسلمین مهدی شجاع با اعالم این خبر بیان کرد: مسجد مالهاشم 
ابتدای خیابان شیرازی و جنب مدرسه علمیه نواب واقع شده است که از مدت ها قبل 
در این مسجد کالس های آموزش قرآن ویژه زائران و مجاوران برگزار می شده است و 
این خدمات آموزشی از این پس به گروه های زیارتی و کودکان و نوجوانان استثنایی 
نیز ارائه می شود. وی تصریح کرد: گروه های زیارتی می توانند با مراجعه به این مسجد 
و ثبت درخواســت، به صورت رایگان از خدمات آموزشی قرآنی که توسط اداره علوم 
قرآنی در این مسجد ارائه می شود، بهره مند شوند. رئیس اداره علوم قرآنی افزود: والدین 
کودکان و نوجوانان استثنایی نیز می توانند با مراجعه به این مسجد که در نزدیکی حرم 
مطهر رضوی قرار دارد، فرزندان خود را در کالس های آموزش قرآن ثبت نام کنند تا 

آن ها نیز از خدمات آموزشی ویژه کودکان استثنایی بهره مند شوند.
 وی ادامه داد: روخوانی، روانخوانی، تصحیح قرائت نماز، پاســخ به سؤاالت دینی و... 

از جمله خدماتی است که به کودکان و نوجوانان استثنایی ارائه می شود.

حجت االسالم والمسلمین مروی در دیدار تولیت عتبه مقدس زینبیه:  

به خاطر ایستادگی مردم، آمریکا جرئت حمله به ایران را ندارد
 آستان   حجت االسالم والمسلمین احمد مروی در دیدار 
تولیت آستان مقدس حضرت زینب)س( با اشاره به توطئه های 
استکبار علیه ملت سوریه، اظهار کرد: آمریکا پس از آنکه نتوانست 
در میدان نبرد نظامی به اهداف خود برسد، جنگ اقتصادی را 
با تحریم های ظالمانه علیه ملت سوریه آغاز کرده و این همان 
توطئه  ای است که نسبت به ملت ایران نیز در پیش گرفته که 
قطعاً در این عرصه نیز شکست خواهد خورد.وی افزود: استکبار 
تالش کرد با برنامه ریزی و هزینه میلیاردها دالر، سوریه را از بین 

ببرد، اما به فضل الهی شکست خورد و هیچ نتیجه ای نگرفت.

 روحیه مقاومت، سوریه را نجات داد
تولیت آستان قدس رضوی ابراز کرد: اگرچه توطئه استکبار در 
سوریه خسارت های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی بسیار بزرگی 
را به این کشــور وارد کرد، اما در مقابل روحیه استکبارستیزی، 
مقاومت و ایســتادگی در برابر مســتکبران جهان و قارون های 

منطقه را در ملت سوریه ایجاد کرد. وی گفت: روحیه مقاومتی و 
ایستادگی که در ملت سوریه ایجاد شده است، این کشور را برای 

همیشه در برابر توطئه های دشمنان ایمن خواهد ساخت. 
حجت االســالم والمســلمین مروی تصریح کرد: ملت ایران 
شرایط تقریباً مشابهی را با مردم سوریه در اوایل انقالب تجربه 
کردند. تهاجم صدام به ایران، خرابی ها و خسارت های بسیاری 
برای کشور ما به همراه داشت و شهدای بسیار عزیز و گرانقدری 
را در راه دفاع از کشور و اسالم دادیم؛ اما روحیه مقاومت، ایثار و 
ایستادگی که در مردم ایجاد شد، بسیار ارزشمند و مبارک بود 
و کشور را در برابر بسیاری از توطئه ها ایمن کرد.وی بیان کرد: 
دشمنان فکر می کردند با جنگ می توانند ایران اسالمی را ضعیف 
کنند، اما به لطف الهی و رهبری بی بدیل حضرت امام خمینی)ره(، 
تهدید آن  ها به فرصت تبدیل شــد و ایران برای سال ها در برابر 
خباثت ها و حیله های دشمنان بیمه شد.وی اظهار کرد: به موجب 
روحیه مقاومت، ایستادگی، دشمن شناسی و بصیرت ملت ایران 

اســت که امروز آمریکا باوجود همــه تهدیدهایی که می کند، 
هیچ گاه جرئت حمله نظامی به ایران اسالمی را نخواهد داشت. 
وی اظهار کرد: روحیه مقاومت و ایستادگی ملت سوریه بود که 
موجب پیروزی آن ها در برابر توطئه های دشمنان شد و امروز 
کشورهای اروپایی و مرتجع عربی که روزی سفارتخانه های خود 
را در سوریه بستند، به دنبال برقراری رابطه با این کشور هستند. 

 نتیجه ایمان و توکل به خدا را
 در قضیه سوریه به روشنی دیدیم

تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه ما نتیجه ایمان 
و تــوکل به خدا را در قضیه ســوریه به روشــنی دیدیم، 
خاطرنشــان کــرد: در ابتــدای فتنه داعش بســیاری از 
تحلیلگران معتقد بودند به دلیل آنکه استکبار و مرتجعان 
منطقه علیه سوریه متحد شدند، نابودی این کشور قطعی 
است اما رهبر معظم انقالب فرمودند ما با توکل به خداوند 

و استمداد نصرت الهی از مردم سوریه و مقاومت حمایت 
خواهیم کــرد. در این دیدار هانــی مرتضی، تولیت حرم 
حضرت زینب)س( نیز با بیان اینکه فتنه ای که در سوریه 
ایجاد شــد، نتیجه توطئه رژیم صهیونیســتی و آمریکا با 
حمایت مالی مرتجعان منطقه بــود، گفت: این توطئه از 
سال ها پیش برنامه ریزی شــده بود، به طوری که پیش از 
آغاز این فتنه، مهمات و تســلیحات بسیاری را در سوریه 
انباشته کرده بودند. وی با تأکید بر اینکه سوریه به پیروزی 
نرسید مگر با مقاومت و ایستادگی رئیس جمهور بشار اسد 
و حمایت کشــور ایران، اظهار کرد: مــا برای پیروزی در 
برابر تروریست ها مدیون حمایت  و پشتیبانی رهبر معظم 
انقالب اســالمی و ملت شریف ایران هستیم. تولیت عتبه 
زینبیه بیان کرد: امروز مردم ســوریه احترام عمیقی برای 
ملت ایران قائل هستند و معتقدند اگر حمایت ملت ایران 

نبود، از دست داعش خالص نمی شدیم.

خبر

خـــبر

رونق تولید

مدیرعامل این شرکت تأکید کرد
صادرات؛ رویکرد امسال شرکت فراورده های غذایی رضوی

فراورده های  شرکت  مدیرعامل  آستان: 
غذایی رضوی گفت: رونق تولید و صادرات 
را به عنوان رویکرد سال جاری شرکت در 

دستور کار قرار داده ایم.
حمیدرضا اصیلی با اشــاره به شــعار 
امسال که به نام رونق تولید نام گذاری 
شده اســت، بیان کرد: این شرکت در 

ســال جاری در نظر دارد با تمام توان از خطوط تولیدی در راســتای افزایش 
محصوالت و تنوع آن اســتفاده کرده و با فروش محصوالت در عرصه صادرات 
بتواند نقش کوچکی را در رونق اقتصادی کشــور ایفا کنــد. وی با بیان اینکه 
با فعال شــدن تمامی خطوط تولید، تعداد زیادی از کارگران مشــغول به کار 
می شوند، افزود: با توجه به زمینه خوب صادرات، تالش خود را برای ایجاد رونق 
و افزایش فروش صادراتی به کار بسته ایم.مدیرعامل شرکت فراورده های غذایی 
رضوی ادامه داد: با توجه به تولید مداوم و حجم آن، بدیهی است نیاز به جذب 
نیرو به صورت فصلی خواهد بود. وی افزود: همچنین در تحقق اشتغال زایی، در 
نظر گرفته شــده تا ظرفیت های مازاد خطوط تولید را از روش تولید کارمزدی 

تکمیل کرده و با بیشترین ظرفیت، عملیات تولید انجام شود.
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 آستان  تولیت آستان قدس رضوی هدایتگری، 
نقش  را  جوانان  به  امیدبخشی  و  بصیرت  افزایی 
مهم استادان دانشگاه ها در تحقق گام دوم انقالب 
اسالمی دانست.به گزارش آستان نیوز، حجت االسالم 
والمسلمین احمد مروی عصر روز گذشته در مراسم 
بزرگداشت عارف شهید »مصطفی چمران« و روز 
با حضور رؤسا و استادان  ملی بسیج استادان که 
خراسان  استان  عالی  آموزش  مراکز  و  دانشگاه ها 
رضوی در سالن همایش دانشگاه فردوسی مشهد 
برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۳1 خردادماه سالروز 
شهادت دکتر مصطفی چمران، اظهار کرد: شهید 
چمران یادآور خط سرخ عرفان، شهادت، لبنان مقاوم 

و مظهر زندگی حسین وار یک انسان مسلمان بود.
وی با بیان اینکه چمران عشــق، حیات و وظیفه را 
در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت)ع( آموخت، 
افزود: چمران حکمت را که گمشــده انســان های 
مؤمن اســت، در گوشه کتابخانه دانشکده فنی و یا 
در آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه برکلی آمریکا 
جست وجو نکرد، او حکمت را در خاکریزهای بیروت، 
پاوه و لحظه حضور و شهود در سوسنگرد تجربه کرد.
وی در ادامه به طرح موضوع نقش استادان در تحقق 
گام دوم انقالب اسالمی پرداخت و با تأکید بر جایگاه 

رفیع معلمان و استادان دانشگاه در هدایت صحیح 
جامعه، عنوان کرد: هیچ فعالیت، شــغل و حرفه ای 
به بزرگی، عظمت و اهمیت هدایت جامعه نیست 
و استادان دانشگاه هدایتگران نخبگان، دانشگاهیان 

و دانشجویان جامعه هستند.
تولیت آستان قدس رضوی نقش استادان دانشگاه را 
در ایمن سازی جامعه در برابر فتنه ها و دسیسه های 
دشــمن بســیار بااهمیت ارزیابی و اظهار کرد: رمز 
ایمن ســازی جامعه در برابر انحرافــات و فتنه ها، 
تعمیق بخشی فکر و اندیشه انقالبی در جامعه بویژه 
میان جوانان به عنوان آینده سازان کشور است و در 
این مسیر نباید تنها به برگزاری همایش ها و کنگره ها 
اکتفا کرد بلکه باید جوانان را به عمیق اندیشیدن و 

نگاه ژرف به مسائل تشویق کنیم.
وی »بصیــرت« را برخــورداری از تحلیل و درک 
صحیح نســبت به وقایع، دوست، دشمن و انقالب 
تعریف و خاطرنشــان کرد: استادان دانشگاه در گام 
دوم انقالب نقش هدایتگری و تربیت نســل جوان 
را دارند.حجت االسالم والمسلمین مروی ابراز کرد: 
رهبر معظم انقالب ۴۰ سال تجربه در دوران انقالب 
اســالمی و ۲۰ ســال تجربه خود پیش از پیروزی 
انقالب را در قالب بیانیه گام دوم ارائه کرده اند، این 

بیانیه محصول ۶۰ ســال تجربه معظم له است که 
تنها مروری بر گذشته نیست، بلکه نقشه راهی برای 
آینده است.وی با بیان اینکه مخاطب اصلی این بیانیه 
جوانان هســتند و از این رو استادان دانشگاه نقش 
مهمی در تحقق این بیانیه می توانند ایفا کنند، عنوان 
کرد: اعتماد به جوانان از موضوعاتی است که همواره 
مورد تأکیــد رهبر معظم انقالب بوده اســت، این 
جوانان بودند که انقالب را به پیروزی رساندند، جنگ 

را اداره کردند و در دفاع از انقالب و مبارزه با جریانات 
ضدانقالبــی و فتنه ها همواره ایســتادگی کردند، 
بنابراین نگاه رهبری به جوانان باور عمیقی اســت 
که در این ۴۰ سال ایجاد شده است.حجت االسالم 
والمسلمین مروی شاه بیت بیانیه گام دوم انقالب را 
ایجاد امید و نشــاط در جامعه معرفی و بیان کرد: 
یأس و ناامیدی سمی مهلک برای جامعه است که 
از سوی دشمن القا می شود، از این رو امیدبخشی به 

جوانان از دیگر وظایف استادان در راه تحقق گام دوم 
انقالب است.تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر 
اینکه القای ناامیدی در جامعه راهبرد دشمن است، 
اضافه کرد: نقد و انتقاد برای پیشرفت جامعه بسیار 
مهم و ضروری بوده اما اگر این نقد به سمت ایجاد 
ناامیدی و یأس در جامعه برود، آنجا میدان دشمن 
است. امید و نگاه خوشبینانه به آینده کلید اساسی 
برای رفع مشکالت بوده و بدون امید هیچ گامی را 
نمی توان برداشت. وی در بخش پایانی سخنان خود 
به موضوع رویکرد آستان قدس رضوی در استفاده از 
ظرفیت متخصصان و استادان دانشگاه برای پیشبرد 
امور پرداخت و خاطرنشان کرد: بنای ما در آستان 
قدس رضوی بر مشورت و انجام تمام امور با پیوست 
علمی است و در این مسیر نیازمند همراهی و کمک 
متخصصان و دانشمندان دانشگاه ها در عرصه های 

مختلف هستیم.
حجت االسالم والمســلمین مروی گفت: امام علی 
بن موسی الرضا)ع( متعلق به تمام بشریت و آستان 
قدس رضوی متعلق به تمام مردم است و ما خادمان 
زائــران این امام همام هســتیم، از این رو از شــما 
استادان و نخبگان دانشگاه می خواهم ما را در انجام 

بهتر امور آستان حضرت رضا)ع( یاری کنید.

تولیت آستان قدس رضوی عنوان کرد  

شهید چمران مظهر زندگی حسین وار یک انسان مسلمان
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r دولت امالک و کارخانه هایش را 
به صورت واقعی به مردم بفروشد

میثم موسایی گفت: چرا حقوق 
مدیــران کل و وزرا کاهش پیدا 
نمی کند در حالی که کارگران و کارمندان با 
رقم هایی زندگی می کنند که تأمین کننده 
هزینه یک هفته زندگی نیست؟ چرا مردم 
باید تاوان اســرافکاری های دولتی ها را در 

قالب کسری بودجه پرداخت کنند؟ 
میثم موسایی، اقتصاددان در گفت وگو با قدس آنالین گفت: به نظر می رسد تحریم های 
نفتی و عدم برخورداری از ارز نفتی، دولت را با کســری بودجه ای افزون بر 100هزار 
میلیارد تومان مواجه کرده است. در شرایط تعطیلی اقتصاد، تعمیق رکود، تعطیلی 
بنگاه های تولیدی و افزایش بیکاری قاعدتاً انتظار می رود دولت با کاهش مالیات های 
بخــش صنعت یا اعطای تخفیف های قابل توجه به آن هــا، واحدهای تولیدی را به 
سرمایه گذاری بیشتر و تولید بهتر تشویق کند. اگر دولت به دنبال تأمین کسری بودجه 

با فشار مالیاتی بر بخش های تولیدی باشد فاتحه تولید را خوانده است. 
موســایی افزود: کارمندان و کارگران مهم ترین گروهی هستند که بدون اطالع آن ها 
مالیات از حقوقشان کسر می شود اما صنف طالفروشان و پزشکان با درآمدهای باال 
همچنان در حال مقاومت در برابر پرداختن مالیات هستند. دولت کسری بدهی خود 
را از جیب مردمی تأمین می کند کــه در پایین ترین رده های طبقاتی قرار دارند اما 
دولت توقعی از مدیران نجومی بگیر ندارد و آن ها را مشمول پرداخت مالیات نمی کند!

وی خاطرنشان کرد: قطعاً در شرایط کنونی واگذاری صدها هزار ملک دولت به صورت 
واقعی به مردم می تواند منجر به جمع آوری نقدینگی و کاهش و کنترل تورم شــود؛ 
انتظار می رود دولت از بنگاه داری دوری کند و با واگذاری واقعی کارخانه ها و کارگاه های 
خود در یک فراخوان عمومی نقدینگی جامعه را جمع آوری کرده و مانع از گسترش 
فضایی در اقتصاد کشور شود که روز به روز، فقیر را فقیرتر و غنی را غنی تر کرده است.

 سود پتروپاالیشگاه ها 
بيش از 2 برابر یک پاالیشگاه است

فارس: مرکز پژوهش های مجلس با انتشــار گزارشــی با تأکید بــر اینکه احداث 
پتروپاالیشــگاه ها یکی از مهم تریــن راهکارهای جلوگیری از تأثیرپذیری شــدید 
اقتصاد از نوسانات قیمت و ایجاد رونق اقتصادی است، نوشت: حاشیه سود ناخالص 

پتروپاالیشگاه ها نسبت به یک پاالیشگاه بیش از دو برابر است.

عرضه محصوالت لبنی پرمصرف ۱۵ درصد زیرقيمت
مهر: وزارت صمت اعــالم کرد: با هدف 
ســازمان  از مصرف کنندگان،  حمایــت 
میادین میــوه و تره بار و فروشــگاه های 
زنجیره ای، فراورده هــای لبنی پرمصرف 
)شیر، ماست و پنیر( را به صورت مستقیم 
با حداقل 1۵ درصد زیر قیمت درج شده 
روی کاال عرضه می کنند. انتظار می رود در 
این روش، افزایش هزینه های تولید که بتازگی در بهای محصوالت لبنی لحاظ شده در 

حداقل ممکن به مصرف کننده منتقل شود.

قيمت برنج از 2 ماه دیگر ۳۵ درصد کاهش می یابد
نود اقتصادی: قاســمعلی حسنی، عضو اتحادیه بنکداران گفت: برنج ایرانی از دو 
ماه دیگر برداشــت می شود و در آن زمان قیمتش حدود ۳۵ درصد کاهش خواهد 
یافت. حسنی تصریح کرد: ارز 4200 تومان آفتی برای برخی کاالها شده است، اگر 
ارز آزاد شود تکلیف بسیاری از کاالها مشخص خواهد بود و بازاریان بزرگ وارد بازار 
می شوند، اما اکنون بازار در برخی موارد تنها برای چند نفر انحصاری شده است و 

رقابت وجود ندارد.

برخالف نظر کارشناسان، دولت دوباره بر تأسيس وزارت بازرگانی تأکيد کرد

اصرار بر تشکیل وزارت
دیروز  رئیس جمهور  اقتصاد/ زهرا طوسی    
در جلسه هیئت دولت گفت: »اگر امروز وزارت 
بازرگانی تأسیس شود، هفته بعد زندگی مردم 
و وضع بازار بهتر می شــود«. پیشــنهاد رئیس 
دولت بارها توســط کارشناســان مورد بررسی 

قرار گرفته است.
کارشناســان جــدا از انتقادهای جــدی که به 

دولت  یارانه ای  سیاســت های 
دارنــد، دلیــل اصلــی ناکامی 
سیاســت دولت در تنظیم بازار 
ناتوانی  را  اساســی  کاالهــای 
نظارت دقیق بر واردات و ناتوانی 
مدیریتی در توزیع و فروش این 
کاالها می داننــد. ولی دولت از 
این آب گل آلود ماهی خودش 
را صید کرده و در این مســیر 
همه مشــکالت موجود در بازار 
را به نبودن وزارتخانه مســتقل 
رئیس  می زند.  گــره  بازرگانی 

جمهور هم  قاطعانه پشت تریبون اعالم می کند 
که مشــکل تنظیم بازار بــدون وزارت بازرگانی 
حل نمی شود.این نشان دهنده یک رویکرد است 

که می گوید روحانی بیشتر از اینکه به راهبردها، 
سیاست ها و جایگاه های مسئول در هماهنگی ها 
اهمیــت بدهــد و در انتخاب مدیران شایســته 
که بتواند این حجــم کار را در یک وزارتخانه در 
حوزه صنعت و تجارت تولیت و سرپرستی کند، 
نگاهش به ســاختار است و انتظار دارد که از یک 
اصالح ســاختاری نتایج موردنظرش را دریافت 
کنــد. در حالی کــه باید گفت: 
یک( در حال حاضر هیچ یک از 
وزارتخانه های صمت و کشاورزی، 
مسئولیت تنظیم بازار محصوالت 
اساسی را نمی پذیرند؛ دلیل این 
مســئله آن اســت که وزارتخانه 
مســئول، باید در برابر مطالبات 
مردمی پاسخگو باشد. به همین 
دلیل، دولت به دنبال تشــکیل 
وزارتخانه ســومی است که این 
مسئولیت را بر عهده آن بگذارد؛ 
حال آنکه براساس قانوِن »تمرکز 
وظایف مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد 
کشــاورزی« مســئولیت تنظیم بازار محصوالت 

اساسی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

دو( دلیــل اولیه برای افزایــش نرخ محصوالت 
اساسی، رشد نرخ ارز است؛ اما آنچه به این مسئله 
دامــن زده، تخصیص ارز دولتی برای واردات این 
محصوالت اســت. تخصیص ارز 4200 تومانی به 
واردات محصوالت اساسی، سبب شکل گیری رانت 
و بازار قاچاق برای این محصوالت شد و به افزایش 
بیش از حد قیمت آن ها انجامید. به عنوان نمونه 
در مورد گوشت، بخشی از محموله های وارداتی با 
ارز دولتی، به دلیــل صرفه باال، مجدد به صورت 
قاچاقی به کشورهای همسایه صادر شد و دالالن 
در این میــان، از اختالف ارز دولتی بــا ارز آزاد 
سودهای کالن بدست آوردند؛ بنابراین این مسئله 
نیز ریشه در شیوه مدیریت ارزی کشور داشته و 

ارتباطی با تشکیل وزارت بازرگانی ندارد.

 غلبه واردات بر تولید
ســه( برخالف آنچه دولت تصور می کند، حتی 
اگــر در کوتاه مدت، وزارت بازرگانــی بتواند بازار 
محصوالت اساســی را مدیریت کند، با توجه به 
اینکه واردات بر تولید غلبــه پیدا می کند، توان 
تولیدی کشور بویژه در محصوالت اساسی تضعیف 
خواهد شد که به راحتی امکان بازگشت آن وجود 

ندارد. وابستگی آن هم در شرایط تحریم، نتیجه 
ایــن وضعیت خواهد بود. با وجــود این، با توجه 
به عمر کوتــاه باقیمانده دولت و اینکه اصالحات 
نهادی نیازمند گذر زمان حداقل یکســاله برای 
تثبیت و اثرگذاری است، این اقدام حتی در کوتاه 
مدت نیز نمی تواند منجر به بهبود وضعیت بازار 

محصوالت اساسی شود. 
چهار( برپایه گــزارش اداره کل قوانین مجلس، 
طرح تشــکیل وزارت بازرگانی مغایر با اصل 7۵ 
قانون اساسی، ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه، 
ماده 16 سیاســت های کلی اقتصــاد مقاومتی 
و ماده 10 سیاســت های کلی نظام اداری است؛ 

بنابراین تصویب چنین طرحــی در ابتدای امر، 
غیرقانونی بوده و در تضاد با اسناد باالدستی است 
و اگر در دســتور کار قرار گیرد، برای تصویب به 
دو سوم آرای نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

نیاز دارد.
بــا توجه به این موارد، تشــکیل وزارت بازرگانی 
نمی تواند به بهبود وضعیت تنظیم بازار محصوالت 
اساسی که دلیل اصلی این تغییر ساختاری است، 
منجر شــود؛ همچنین که در شرایط تحریم، این 
اقدام بیش از زمان های عادی به زیان کشور است 
و مجلس شورای اسالمی باید دربرابر عواقب این 

تصمیم برای اقتصاد کشور پاسخگو باشد.

 آقای روحانی 
هنوز با کوپن مخالف است 

مافيای داخل دولت جلو توقف 
ارز ۴2۰۰ تومانی را می گيرند 

توليد ارز دیجيتال در پستوی 
کارخانه های متروکه

نحوه افزایش حقوق کارمندان 
براساس قانون است

طرح خانه دار شدن کارمندان 
در رایزنی با دستگاه های دولتی

تسنيم: غالمرضا تاجگردون،  
رئیــس کمیســیون برنامه 
بودجــه مجلــس درباره  و 
بازگشــت کوپن گفت: وزرا 

در لفافه، پنهانی و یواشکی بارها موافقت خود را 
برای اجرایی شدن این طرح بیان کرده اند. 

روی هــم رفتــه رئیــس جمهــور و دولــت 
چندان اعتقادی به این موضــوع ندارند و نگاه 
رئیس جمهور هنوز محتاطانه است؛ وی هنوز به 
این باور نرسیده که این اقدام اثر تورمی ندارد و 
هر وقت به این باور رسید اقدام اجرایی خواهد 

داشت.

جعفرزاده،  غالمعلی  فارس: 
عضــو کمیســیون برنامه و 
بودجه مجلس در پاســخ به 
اینکه چــرا دولت تخصیص 

ارز  دولتی را متوقف نکرده و به سمت پرداخت 
مســتقیم یارانه نقدی نمی رود، گفت: احتماالً 
مافیاهایی که در دولت وجود دارند، مانع انجام 
این کار می شــوند. دولت بایــد مدل حمایتی 
خود را تغییر دهــد. وی ادامه داد: این موضوع 
هرچه سریع تر باید تعیین تکلیف شود، چرا که 
بدیهی است ارز دولتی کاالهای اساسی به مردم 

نمی رسد. 

مهر: عضو هیئت نمایندگان 
اتاق بازرگانــی تهران گفت: 
تولیــد ارز دیجیتال به خاطر 
حاشیه سود باالیی که دارد، 

راه خود را در گلخانه ها و پستوی کارخانه های 
متروکــه باز کــرده و برق ارزان قیمــت ایران 
را می بلعد. مجید حســینی نژاد افــزود: تولید 
ارزهــای دیجیتــال در ایران رونــق گرفته و 
متأســفانه نظارتی هم بر آن صورت نمی گیرد؛ 
این در شــرایطی است که عمده کشش تولید 
ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن 

قیمت برق آن است. 

نوبخت،  محمدباقــر  ایلنا: 
رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در خصوص اختالف دولت و 
مجلس بر سر افزایش حقوق 

کارمندان، اظهار داشــت: قانون بودجه روشن 
است، براساس این قانون باید از محل ۳2 هزار 
میلیارد تومان بودجه، ابتدا 400 هزار تومان به 
هر یک از کارکنــان دولت با هر میزان حقوق 
دریافتی، توزیع و هر چه باقی ماند تا 10 درصد 
نیز به آنان پرداخت شود. در این قانون حرفی از 
پرداخت پلکانی، صعودی یا سقوطی نیست و ما 

عین متن قانون را اجرا می کنیم.

ایرنا: وزیر راه و شهرســازی 
درباره طرح خانه دار شــدن 
کارکنان دولت، گفت: رایزنی 
با دستگاه ها آغاز شده و هر 

کدام که آماده باشند آغاز به مبادله تفاهم نامه 
می کنیم و اولویت با دســتگاه هایی اســت که 
زمین دارنــد. محمد اســالمی اظهار داشــت: 
کارمندان از ابتدای ورود، در صندوق پس انداز 
مسکن که توسط دســتگاه ها ایجاد می شود، 
پس انداز می کنند و خانه ها باید در زمان بندی 
مشــخص و اقساط تعیین شده که حداقل 1۵ 

سال است ساخته و واگذار شود. 

چهره خبر
وزیر راه و شهرسازی مطرح کردرئيس سازمان برنامه و بودجه:عضو هيئت اتاق بازرگانی تهران خبر دادعضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس:رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس:

با توجه به عمر 
کوتاه باقيمانده 
دولت این اقدام 
حتی در کوتاه مدت 
نيز نمی تواند منجر 
به بهبود وضعيت 
بازار محصوالت 
اساسی شود

بــــــــرش

افزایش قیمت لبنیات ناشی از هزینه های تولید است
باشگاه خبرنگاران جوان: محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفت: در حال حاضر نه تنها سرانه مصرف لبنیات پایین نیامده بلکه تولید افزایش پیدا کرده است، بنابراین نگرانی در این خصوص نداریم. وی افزود: 

افزایش قیمت لبنیات ناشی از افزایش هزینه های تمام شده تولید است. برای ادامه تولید باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم زیرا اگر تولیدکننده ای ضرر ببیند به طور حتم شرایط بدتر می شود.

خـــبر

  صفحه 4    98,03,30

  آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ و ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︀︮︊︀ن ︨︀م
︪︡﹞ ١٣۶﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٨︀︨)  ︠︣ا︨︀ن ﹤﹫﹛آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ ا ️﹋︫︣

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ︀︮︊︀ن ︨ــ︀م و ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن ﹝︐︣م ا︪ــ︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ و ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ در ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
︀ر︨ــ︐︀ن ،  ــ﹞︀﹜﹩ ، ︀︫ــ﹫﹥ ﹝﹫︡ان︋  ﹫︀م︫  ﹢﹜﹢ار︠  ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ :  ﹝︪ــ︡ ، ا﹡︐︀ی︋   ︋١٣٩٨/٠۴/١٩

﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ﹡﹢︡ ، ︑︀﹐ر ﹜﹢﹋︦ ︵﹑﹩  ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده :

١- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︑︺﹫﹫﹟ ︨﹆︿ آرای و﹋﹑ و ا︮﹑ح ︑︊︭︣ه ذ﹏ ﹝︀ده ١٨ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ .
٢- ا︮﹑ح ﹝︀ده ٢٧ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ .

د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی :
١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ︭︠﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ١٣٩٧ .

. ١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︣د ︨︀ل﹊﹚﹝︻ ︀ند و ز﹢︨ ﹤﹞︀﹡︣از︑ ︉﹢︭︑ -٢
٣- ︑︭﹢︉ ﹝﹫︤ان ︨﹢د ﹇︀︋﹏ ︑﹆︧﹫﹛ .

۴- ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه .
۵- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل .

۶- ︑︺﹫﹫﹟ ︎︀داش ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه و ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ .
٧- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج ا︵﹑︻﹫﹥ ﹨︀ی ︫︣﹋️ .

︀ً آن د︨ــ︐﹥ از ︨ــ︀﹝︡ارا﹡﹩ ﹋﹥ ﹇︭︡ ︫ــ︣﹋️ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︢﹋ــ﹢ر را دار﹡︡ ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋︀  ﹠﹝︲
﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ا︮﹏ ︋︣﹎﹥ ︨︀م ا﹜ ، ﹤﹫﹉ ﹇︴︺﹥ ︻﹊︦ و ﹋︀رت ﹝﹙﹩ در ︨︀︻︀ت اداری روز﹨︀ی 
︫︀﹡︤د﹨﹛ و ﹨﹀︡﹨﹛ ︑﹫︣﹝︀ه ١٣٩٨ ︗️ ︮︡ور ﹋︀رت ورود ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ، ︋﹥ ﹝︨ ️︣︡︀م ︫︣﹋️ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︫︣﹋️ آ︋︀دا﹡﹩ و ﹝︧﹊﹟ ا﹜﹫﹥ ︠︣ا︨︀ن (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)

/ع
۹۸
۰۳
۵۴
۰

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٩٢۶
 ︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ د︻﹢ت 
 ﹤﹡︀﹫﹛︀ ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨ 
 ︊︮ ٩٨/٠ ︨︀︻️ ١٠۴/٢۴ در روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ﹤﹋
﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ذ﹏ در  ︋ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ ﹡︧ــ︊️︋ 
﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ﹝︪︡- ﹁︣﹨﹠﹌ ۴٢/٣ –︎﹑ک ١ 

︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︀ی︑١-ر︨﹫︡﹎﹩ ︋﹥ ︮﹢ر
٢-ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩

٣-ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
︀︨-۴︣ ﹝﹢ارد 

 ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
 ︫︣﹋️ ︠︡﹝︀ت ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و

/ع
۹۸
۰۳
۶۷
۸

/ع
۹۸
۰۳
۶۰
۴

آگهى فراخوان مناقصه عمومى يك مرحله اى
اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در

﹐زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د و ︀︨︣ ﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ، ︑﹠︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ 
(︨︐︀د) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د از ﹞ ︣︀︨﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ر︀ل﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥

٤/٣٦٨/٧٥٢/٤٧٦٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٤٨ا︡اث وآ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ﹇︤ل ﹇﹙︺﹥ –دزق-︫︨︣︐︀ن ﹡﹫︪︀︋﹢ر ︋︩ ︨︣و﹐٩٧/٣٤️- ﹡﹢︋️ ︨﹢م

︋١٧/٠٧٦/٥٥٥/٠٥١٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٤٩︧︀زی وآ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ر﹍﹩ –︋︤ق ︫︨︣︐︀ن ﹡﹫︪︀︋﹢ر٩٧/٥٣ ﹡﹢︋️ اول

٣٤/٣٥٦/٧٥٥/٣٤٨٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٥٠ا︡اث وآ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐﹡ ﹩︀︀﹜︡ان-︻﹙﹩ آ︋︀د –﹝﹢ر ︫︨︣︐︀ن داورزن٩٧/٥٨ ﹡﹢︋️ دوم

٣٢/٩٤٧/٠٩٨/٩٥٤٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٥١ا︡اث وآ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐︀﹩ ﹋﹑︑﹥ ︑﹫︣﹋﹞︀ن-﹠︀ر-د﹨﹠﹢ ︫︨︣︐︀ن ︨︊︤وار٩٧/٥٩ ﹡﹢︋️ دوم

︋٣٧/٠٨٨/٨١٨/٠٩٩٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٥٢︧︀زی وآ︨﹀︀﹜️ راه رو︨︐﹞ ﹩︀﹢ر ︫︨︣﹢︠︐﹥ –︨﹠﹍︣د ︫︨︣︐︀ن ︨︊︤وار٩٨/١٣ ﹡﹢︋️ اول

﹩﹎آ ﹤﹫﹑︮ا
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡︡︖︑ 

︎﹫︣و درج آ﹎ــ﹩ ︑︖︡︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو 
︡ه در روز﹡︀﹝﹥  ﹝︣﹙﹥ ای ﹡﹢︋️ اول ﹝﹠︐︪︫︣ 
﹇︡س روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٣/٢٩ 
 PG70-16 ــ︣دی﹊﹚﹝︻ ︣﹫﹇ ︡︣︠" ــ﹢ان﹠︻ ︀︋
﹢︑ MC250ــ﹏ در ﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥ آ︨ــ﹀︀﹜️  و 
︀ل١٣٩٨" ﹝︡ت ﹇︣ارداد  ︫ــ︣داری ﹇﹛ در︨ 

﹉ ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۳
۶۷
۳

/ع
۹۸
۰۳
۶۶
۹

فراخوان مناقصه عمومى
 يك مرحله اى خدمات عمومى پشتيبانى

︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی  ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︠ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ــ︊︤︋  ︪ــ︐﹫︊︀﹡﹩،﹡︷︀﹁︐﹩، ﹁︱︀ی︨  ︡﹝ــ︀ت ︻﹞﹢﹝﹩،︎  در ﹡︷ــ︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︠ 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ٢٠٩٨٠٠٣٢٧٧٠٠٠٠١٢ را از
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١٣٩٨/٠٣/٣٠

٩٨/٠۴/٠٢ ︀ر︑ ﹤︊﹠  ︫﹉ ١۵روز ️︻︀ ﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥:︨ 
٩٨/٠۴/١٢ ︀ر︑ ﹤︊﹠ ︀︻️ ١۵ روز ︀ر︫  ﹫︪﹠︀د:︨   ︎﹤ز﹝︀﹡﹩ ارا ️﹚﹞

٩٨/٠۴/١۵ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ︊︮ ١٠ ️︻︀︨ :︀﹨ ️﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز
 ﹏︮︀﹁︡– ︣ی︐﹡﹑﹋ ︡﹫ ︤ر﹎︣اه︫   ︋– ︡آدرس: ﹝︪ــ ﹤ ﹫︪ــ︐︣︋  ︋︣ای در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
﹝﹫︡ان ︗﹞﹢ری و ﹝﹫︡ان ︗︀د – ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ 
︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی- اداره ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ۵-٣٨٧١٧٠٧١-٠۵١ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩﹡︀﹢︎  ٠٩١۵٩١٣۶۴︀ره ﹨﹞︣اه ٨٢﹝︫ ︀ دا︠﹙﹩ ٢۶۴ و
 .︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎درج آ ﹤﹠︤﹨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی   ﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت و آ﹝﹢زش ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︠ 

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره  ٩٨/١٧٢٢ 
 ️﹫﹨ ﹤︡﹫︀︑ ︀ره ۵/٩۶/٣١۶ش ﹝﹢رخ ٩٧/٣/١٣ و﹝︫ ﹤︋ ︫︣ ﹩﹞﹑︨︣م ا︐﹞ ︣د در ﹡︷︣ دارد ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︖﹢ز ︫﹢رای﹍︐︪﹨ ︡︡︗ ︫︣ ︣داری︫

﹢رت   ︮﹤  ︋︣  ︫︴ ︭﹢ص وا﹎︢اری ﹜﹞︍﹢︨️ ﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩︨  ﹞︀ره ٢١٢٧/١/١٣٩٧/٣٩٨٣ در︠   ︫﹤ ︀و︗︊﹑غ︋  ︨︣︐︀ن︨  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ︑︴︊﹫﹅ ﹝︭﹢︋︀ت︫ 
﹢د از ︑︀ر درج دو﹝﹫﹟ آ﹎﹩ روز﹡︀﹝﹥ ︡ا﹋︓︣  ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩︫  ︀ل از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︫︡  ﹥ ﹝︡ت دو︨  ا︗︀ره︋ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︀﹨︀س : ٠٢۶۴۴٢۶۶۴٠٠ - ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹝︑ ﹟﹀﹚︑ - ︣د﹍︐︪﹨ ︡︡︗ ︫︣ ︣داری︫ ، ︣د﹍︐︪﹨ ︡︡︗ ︫︣ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ا︨﹠︀د ️﹁︀در ️︗ ︡ت ١٠ روز﹞ ﹤︋
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ١۶/۴/٩٨–   ︫﹉ ︀ن و﹇️ اداری (١۴/٣٠) روز︀ ﹫︪﹠︀دات و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︑︀︎  ١) ﹝﹙️ ﹁︣وش ا︨﹠︀د : از ︑︀ر۴/۶ /٩٨ ﹜︽١۵ ️︀/۴/٩٧           ٢) ﹝﹙️ ﹇︊﹢ل︎ 
﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡   ︋︣︲︀ ︡هــ﹢م ﹝︤ا ︣﹡︡﹎︀ن اول و دوم و︨  ﹫︪ــ﹠︀دات: روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/۴/١٧        ۴)در︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥︋   ︎︩︀︣ا︨ــ️      ٣) ز﹝︀ن ﹎︪ــ ︡وا
﹥ ︻︡ه  ﹫︪ــ﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ .      ︤﹨ ﹤﹫﹚﹋ (۶﹠﹥ ﹨︀ی درج آ﹎﹩ در ﹨︣ ﹡﹢︋️ ︀پ︋  ــ︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹉ از︎  ــ︡       ۵)︫  ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤ ︨ــ︍︣ده آ﹡︀ن︋ 

︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .  ٧) ︀︨︣ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه درج ﹎︣د︡ه ا︨️ .       ٨) ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ۵۴/١٢٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︡︗︣︡ ﹨︪︐﹍︣د  ︣دار︫   ︫﹩︀﹇ا︮︽︣ آ 

/ع
۹۸
۰۳
۶۶
۱

  اجاره ماهيانه كل تابلوها (ريال ) مبلغ اجاره ماهيانه (ريال )تعداد تابلومحل نصب تابلورديف
750/0003/750/000 5 عددفاز 7 بولوار امام رضا (ع) 1
750/0003/000/000 4 عددفاز 7 بولوار معراج 2
1/000/00013/000/000 13 عدد بولوار فشند 3
3/750/000 750/000 5 عددبولوار بهشت روبروى مسكن مهر 4
1/500/0007/500/000 5 عدد بولوار انقالب اسالمى فاز 1 5
1/500/0004/500/000 3 عددبولوار اركيده فاز 61
1/100/0004/400/000 4 عدد بولوار بسيج شرقى فاز 72
750/0003/000/000 4 عدد فاز7 بولوار ايثار8
1/100/0002/200/000 2 عدد بولوار بسيج غربى فاز 2 9
45/100/000-45 عدد جمع كل 10

ت اول
نوب

﹝ــ︡ل  ︨ــ﹞﹠︡  ︨ــ﹢اری  ︨︊︤و︨ــ﹠︡﹋﹞︍︀﹡﹩  ︋ــ︣گ 
١٣٩٠ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵٢ اــ︣ا ن ٧٣٢ 
︫︀︨ــ﹩  ش  ر١۴٧٩٠٠٣٩٩١٩  ﹝﹢︑ــ﹢   : ش   ۵۵ ط 
 ︡﹫﹝ ز﹨︣ا ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ــ NAACRIHS9CFS01255:

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۳
۶۴
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی ︑﹫︊︀ ١ ﹝︡ل ١٣٩۵  ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک 
   M15/8288339 ︣ان ۵٨٩ه۵٧  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر٣۶ا
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAS811100G5892439  ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ 
﹝︥﹎︀ن ﹇︀︨ــ﹞﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۳
۶۶
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨﹢اری ︨ــ﹞﹠︡ ﹝︡ل ١٣٩۴ ر﹡﹌ 
 147H0171491 ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر
و︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAACS1YEXFF826527 و︫﹞︀ره  
 ﹩﹑︮ ︡﹝﹞ ــ︣ان ٣٢  ︋﹠ــ︀ما﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ۴٣ل٩٩٧ ا

﹝﹀﹆﹢د ︫︡ه از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۳
۶۷
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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﹫ــ﹛ ︺﹆﹢︋﹩ ﹝﹞︡ آ︋ــ︀د  ﹝﹀﹆﹢د 

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

/ع
۹۸
۰۳
۶۴
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ︨ــ﹠︡ ︠﹢درو ︎︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨۵ ︋﹥ ر﹡﹌ 
ــ﹑ک ۵۴٣ب٧٧  ــ﹞︀ره︎  ﹡ــ﹢ک ﹝ــ︡ادی- ﹝︐︀﹜﹫﹉ و︫ 
 ﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١۴۵٧٢٩۵ و︫   ︫﹤ ا︣ان ١٢︋ 
s 1412285801693  ︋ــ﹥ ﹡︀م ا﹠︖︀﹡︉ ﹁︀︵﹞﹥ ︫ــ﹊﹢ه 

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

/ع
۹۸
۰۳
۶۶
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︋ــ﹥ 
٢٠٠CC︣︎ ﹝︡ل ١٣٩۶ ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 196N54302960 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ۵٣۵٨٣/٧٧۶
︋ــ﹥   N54AJDKHDHMD00041 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
﹢ر ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ا﹝﹫︣ ﹋︣ا﹝︐﹩︎ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۳
۶۵
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎︣وا﹡ــ﹥ ﹝︺︡ن ﹎︣ا﹡﹫️ ﹨︪ــ︐︀دان ︑︀︊︀د، 
﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︫ــ︣ ﹋️ ا﹫︀ء ︮﹠︀︹ ︠︣ا︨ــ︀ن 
︋ــ︣ه ︋︣داری ﹝︺︡ن ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .

/ع
۹۸
۰۳
۵۷
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹞︀ره   ︫﹤ ︡ا︫ــ︐﹩︋  ــ︣داری︋  ــ︣ه︋  ︎︣وا﹡ــ﹥︋ 
٢٠١۶٩٨٧٠٠︋ــ﹥ ︑︀رــ ١٣٩٧/١١/٣٠ ︋ــ﹥ ﹡ــ︀م 
︫ــ︣﹋️ آر︫ ︡﹡︣︎ ︀︨︣ــ︐︀ن ︋︪︣و﹥ ﹝﹀﹆﹢د 
﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️                       

/ع
۹۸
۰۳
۶۸
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹡﹢︋️ اول: ٣٠ / ٣ / ٩٨   ﹡﹢︋️ دوم: ۶ / ۴ / ٩٨
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

سفر گردشگران به ایران از این پس در پاسپورت ثبت نمی شود       ایسنا: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: برای جذب بیشتر گردشگران خارجی و اینکه ایاالت متحده آمریکا متأسفانه در برنامه های 
تروریستی اقتصادی که دنبال می کند، شرایطی ایجاد کرده که هرکس به ایران می آید ممکن است به نحوی بترسد و بعدها دچار مشکل یا تحریم شود، آقای روحانی دستور دادند این گردشگران بدون مهر فیزیکی 

و ثبت در پاسپورت به ایران بیایند که قرار است در همه فرودگاه های ما اجرا شود.

رستاخیز علمی ما و بازگشت غرب به قرون وسطی
توانمندی علمی مؤلفه ای مهم در قدرت بازدارندگی و اقتدار دفاعی کشورهاست. 
بدیهی ترین گواه بر این ادعا، عزم دشمن در جلوگیری از پیشرفت های علمی، ترور 
دانشمندان هسته ای و ایجاد شبهه در تحقق دستاوردهای مراکز علمی و دانشگاهی 

و بتازگی پروژه آمریکایی »استنفورد ۲۰۴۰« است.
ناگفته پیداست صیانت از کیان علمی و افزودن توان علمی کشور، به ثبات سیاسی 
و قدرت اقتصادی و نظامی نیز می انجامد. حاکمان و زمامداران این جامعه با تکیه بر 
چنین قدرتی است که به وادادگی و تسلیم در برابر دشمنان خویش نمی اندیشند.

نزدیک به دو دهه است که رستاخیز علمی در کشور آغاز شده و با سرعتی شگفت 
برای ناظران جهانی، یعنی 11 برابر شتاب رشد متوسط علم در جهان پیش رفته 
است. چنان که دستاوردهای دانش و فناوری ما را در این مدت به جایگاه شانزدهم 
در میان بیش از ۲۰۰ کشــور جهان و در برخی از رشته های حساس و نوپدید به 
رتبه های نخستین ارتقا داده و همه و همه در حالی رخ می دهد که به فرموده رهبر 
معظم انقاب، ایران اســامی دچار تحریم مالی و تحریم علمی بود و اینک ما با 
وجود شنا در جهت مخالف جریان دشمن ساز، به رکوردهای بزرگ دست یافته ایم.

شاید ترسیم بخش کوچکی از آنچه اشاره شد از سوی سایت مجمع جهانی اقتصاد 
بتواند به فهم ژرف تر آنچه درون مرزهای ســرزمینی مان رخ می دهد، کمک کند.

این سایت در تحلیلی از وضعیت علمی کشورمان می نویسد:»ایران دارای پتانسیلی 
اســت که اگر به آن دست یابد، می تواند تصویری نو از توسعه اقتصادی و سیاسی 
در خاورمیانه و آســیای مرکزی را در اذهان به تصویر بکشد.نکته جالب این است 
که ایران قدرت خود را نه ]آن گونه که غرب ادعا می کند[ از طریق بمب هسته ای، 
بلکه به وســیله هزاران مغز کوچک فناوری و رو به رشد به دست خواهد آورد که 
بدون تردید آینده این کشور و مناطق اطراف آن را تغییر خواهد داد. امروزه نیز با 
توجه به لغو برخی تحریم ها، بخش فناوری ایران در یک تقاطع تاریخی قرار دارد و 
با ادامه روند تولید و تقویت علم و فناوری می تواند به رهبر علمی و فناوری منطقه 

تبدیل شود«.
تولید حدود 3۰ هزار مقاله علمی بین المللی توسط محققان ایرانی در سال، ایجاد 
قابلیت های ملی در زمینه های مختلف از جمله فناوری نانو، بیوتکنولوژی، تحقیقات 
سلول های بنیادین، ژنتیک، مهندسی شیمی، تحقیقات هوافضا، کشاورزی، علوم 
رایانــه و الکترونیک و ... بر عزم جدی ملتی تأکید می کند که پس از ۴۰ ســال 

همچنان بر رهیافت »استقال« خویش اصرار می ورزد.
اما آن روی دیگر ســکه،  تحریم دانشگاه های شهید بهشتی و صنعتی شریف به 
دلیل فعالیت های علمی در عرصه انرژی هسته ای، بازرسی های سرزده از دانشگاه ها 
و اصرار به ادامه هشت ماه بازداشت »مسعود سلیمانی« از محققان ارشد سلول های 
بنیادین در دانشگاه تربیت مدرس آمریکا به اتهام نقض تحریم ها از هراس مضاعفی 
حکایت دارد که دشمن هیچ گاه نتوانسته آن را از پس لجاجت ها و بهانه جویی های 
خود و افکار عمومی دنیا حتی پس از دوران پسابرجام و ادعای کاستن از مصادیق 

تحریم، پنهان کند.
همه این ها در حالی اســت که ایجاد فشار و محدودیت برای محروم کردن اتباع و 
مؤسسات دانشــگاهی از حقوق قانونی خود در زمینه های علمی و فناوری، نقض 
کنوانسیون بین المللی مبارزه با تبعیض در آموزش است که به کارگیری هر گونه 
تبعیض، محرومیت و محدودیت در حوزه آموزش را به هر دلیلی مردود می شمارد.

بــا تحلیلی گذرا از رخدادهای گذشــته و بویــژه از چگونگی مواجهه غرب با 
پیشــرفت های علمی کشــورمان آن هم در عصری که بســیاری از تحوالت 
اقتصادی، سیاســی، اجتماعی و فرهنگی بر مدار علم و فناوری است، می توان 
این گونه نتیجه گرفت که عصر روشــنگری غرب حتی از قرون وســطی نیز 
تاریک تر اســت؛ غربی که هنوز هم به برده داری مدرن، مرگ ســیاه بیداری 
ملت ها  و شیوع طاعون و ســلطه بر آن ها می اندیشد و می کوشد با لجاجتی 

ناتمام در برابر رستاخیز علمی یک ملت بایستد.

کتاب  اشکذری   متولی  محسن  جامعه/   
»خانم مربی« با موضوع سبک تربیتی دهه نخست 
فرهنگی  سربازان  مجاهدت  روایتگر  که  انقاب 
با حضور مربیان پرورشی و  انقاب اسامی است 
پژوهشگران به همت دفتر مطالعات جبهه فرهنگی 

انقاب اسامی در مشهد رونمایی شد.

 روایت بسیار خوب 
از جریان شکل گیری هویت 

در این مراســم حســین باغگلی، مدیرعامل بنیاد 
فرهنگی رضوی با بیــان اینکه»خانم مربی« روایت 
بسیار خوبی از جریان شکل گیری هویت دارد، گفت: 
با توجه به اینکه این کتاب همراه با تحوالت فرهنگی، 
اجتماعی و سیاســی در جامعه ایران بوده اســت، 
می توانیم با درک متفاوتی از منظر خانواده مذهبی 
این تحوالت را ببینیم. همچنین این کتاب روایت 
خوبی از جریان شــکل گیری پرورشی در مدارس و 

تحوالت آن ارائه داده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: 
کتاب »خانم مربی« با ریزبینی های زیادی همراه بوده، 
روایت هایی که از شکل گیری و مهم تر از آن فرایندی 
که طی می شود تا پرورش، جنس رسمی پیدا کند 
و در پایان کتاب، گایه ها به رســمی نشدن جریان 
پرورشی در مدارس می انجامد را نیز ارائه داده است. 
مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی تصریح کرد: یکی از 
اشکاالت در حوزه پرورشی حال حاضر، قرار گرفتن 
در چارچوب قالب هاست و برنامه هایی که موضوعیت 

دارد را پیگیری نمی کنیم.
وی اظهار داشــت: امروز باور من این اســت که با 
مطالعه این کتاب می توان از تجربیاتی که توســط 
نسل گذشته تولید شده و روح تربیتی دارد در بخش 

پرورشی، بهترین بهره برداری را انجام داد.
عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد با بیان 
اینکه ریزبینی در این کتاب مشهود است، اضافه کرد: 
در پایان کتاب از بی توجهی به مربیان پرورشی گایه 
شده، و به این نکته که انسان ها مبتنی بر نیاز و فهم 
خود از موقعیت، دست به تولید و خاقیت می زنند 

نیز اشاره شده است.

 »خانم مربی« مدل جذاب و کارآمد
 سعید خورشیدی، مدیرمســئول نشریه راه دفتر 

مطالعات جبهه فرهنگی انقاب اســامی در این 
مراسم گفت: ثبت تاریخ شفاهی رسیدن به خروجی 
هنری و تولیدات جذاب هنری است و این تجربیات و 
خاطرات قابلیت این را دارد تا به بیان هنری در سطح 
عمومی ارائه شود. همچنین بسیاری از خاطره ها در 
محافل علمی، قابلیت عبرت گیری و الگوگیری دارند.

  تأثیر عمیق تربیتی مادر 
سعیده صدیق زاده، راوی کتاب »خانم مربی« با تأکید 
بر تأثیر عمیق تربیتی مادر بر زندگی خود، تصریح 
کرد: آنچه مسلم اســت و در این کتاب هم مطرح 
شده، درونی شدن دین و مذهب را در خانه آموختم 
و بعد جریان انقاب پیش آمد و پای آن ایستادم و 
همچنان هم ایستاده ام و امیدوارم خداوند عاقبت به 

خیرمان کند.
وی افزود: مادرم مرحومه منصوره مقدسیان، مدرس 
قرآن بودند و هر هفت فرزند ایشان هم مدرس قرآن 
هستند. ایشان خیریه ای را اداره و همه فرزندانشان 
نیز این کار را ادامه می دهند و این مسئله نشان دهنده 

اهمیت نقش مادر در زندگی انسان است.
صدیق زاده با اشــاره به اینکه آنچه در امور تربیتی 
مهم اســت، عدم به  کارگیری یک روش تربیتی در 
دو مدرسه است، اظهار کرد: هیچ دو مدرسه ای نباید 
از یک روش تربیتی برای دانش آموزان استفاده کنند. 
همان گونه که انسان ها مثل یکدیگر نیستند و هر 
مدرسه نیاز به یک طرح، برنامه و روش خود دارد و 
مربیان تربیتی باید به آن توجه ویژه ای داشته باشند.

  حرف های جدی برای تحول
 در نظام آموزش و پرورش 

رقیه فاضل، پژوهشگر و فعال فرهنگی و تربیتی نیز 
در این مراسم گفت: با خواندن کتاب حس کردم 
اثر ضرب دســت امام راحل را می خوانم، بیش از 
همه هنرنمایی امام خمینی)ره( را در این کتاب 

ماحظه کردم.
وی اظهار داشت: خواندن کتاب »خانم مربی« برای 
همه مربیان و پژوهشــگران تربیتی واجب است و 

همه قشرها می توانند از این کتاب بهره ببرند.

فاضــل با بیان اینکه بحــث زن و مادری در کتاب 
»خانم مربی« بســیار جامع است و در همه جوانب 

ورود پیدا کرده است، خاطرنشان 
کرد: این کتــاب حرف های جدی 
در تحول نظــام آموزش و پرورش 
دارد و بخوبی به بحث تحول و سند 
تحول که یکی از مســائل جدی 
نظام آموزشی حال حاضر ماست، 

پرداخته است.
وی افــزود: کتاب »خانــم مربی«، 
کتاب تحول است و فرازونشیب های 
تربیتی که در ســیر تحوالت رخ 

می دهد را، بخوبی نشان  می دهد.

 سربازان انقالب
در ادامه مرضیه ذاکری، نویسنده 

کتــاب » خانم مربــی« با تأکید بر اینکــه نگاه ما 
برای نگارش کتاب، اســتفاده از تمــام تجربیات 
مربیان پرورشــی بود که به نمونه ای کامل و جامع 

برای استفاده مربیان پرورشی برسیم، خاطرنشان 
کرد: همان طور که شهید باهنر می گویند، مربیان 
پرورشــی سربازان انقاب بودند و در آن اوضاع اول 
انقاب که از یــک طرف فرهنگ طاغوت هنوز در 
مدارس وجود داشــت و از آن طرف گروهک های 
ضدانقاب فعالیت می کردنــد و هجمه بزرگی به 
ســمت فرهنگ و ارزش های انقاب انجام می شد، 

مجاهدت می کردند.
وی با اشاره به اینکه مصاحبه های متعددی با مربیان 
تربیتــی دهه 6۰ انجام شــد، تصریح کرد: در بین 
مصاحبه هایی که داشتیم، خانم صدیق زاده بیشتر 
از همــه، آن فاکتورهایی کــه در ذهن ما بود را به 
علت خاقیت، تنوع کاری و درک درســتی که از 
شرایط داشتند، دارا بودند چون در هر مدرسه ای که 
می رفتند به تناسب موقعیت مدرسه و نیاز و ظرفیت 
آن با همان نگاه انقابی خودشان و با هدف ترویج 

فرهنگ انقاب، کارهایی را انجام می دادند.
ذاکری افزود: بعد از اینکه مصاحبه گرفتیم متوجه 
شدیم ایشان یک پیشینه تربیتی خیلی خاصی هم 
دارند که مربوط به مادر ایشان و در ارتباط با بچه ها 
و اطرافیان اســت که این هم خیلی در انتخاب ما 
مؤثر بود چون بی ربط با مسائل تربیتی نبود. در واقع 
می خواستیم جدای از اینکه یک مربی تربیتی الگو 
را نشان بدهیم، یک سبک زندگی درست اسامی 
را هم به نمایــش بگذاریم. از 
این جهت خانــم صدیق زاده، 
سوژه ما شدند و شروع کردیم 
به مصاحبه و از دل ۲۰ جلسه 
مصاحبه ای که با ایشان گرفتم، 
کتاب »خانم مربی« بیرون آمد 

و به این شکل تدوین شد.
شایان ذکر است، کتاب »خانم 
مربی« سومین جلد از مجموعه 
شــفاهی  تاریخ  کتاب هــای 
مدارس انقاب اســت که در 
آن خاطرات ســعیده صدیق 
زاده، مربی پرورشــی مدارس 
شهر مشهد از جمله دبستان 
حضرت زینب)س(،هنرســتان  رازی، هنرســتان 
 مطهری، دبیرســتان پروین اعتصامی و دبیرستان 

ارض اقدس آمده است.

کتاب »خانم مربی« )تاریخ شفاهی یک معلم پرورشی مشهدی( رونمایی شد 

روایت سبک تربیتی دهه 60

یکی از اشکاالت 
در حوزه پرورشی 

حال حاضر، 
قرار گرفتن 

در چارچوب 
قالب هاست و 

برنامه هایی که 
موضوعیت دارد را 
پیگیری نمی کنیم

بــــــرش

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

چهره خبر

باز هم درباره پرداخت وجه توسط پزشکان به صدا و سیما 
ایلنا: محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام 
پزشکی در ســرزنش رفتار تبلیغاتی پزشکان گفت: پرداخت وجه 
توسط پزشکانی که به عنوان کارشناس توسط صدا و سیما به کار 
گرفته می شوند، به هیچ وجه ممکن نیست با نیت اطاع رسانی همراه 
باشد. در مواردی دیده ایم فرد هزینه می کند تا خود را پرزنت کند 
که این مصداق تبلیغ است و تبلیغ بدون گرفتن مجوز تخلف است. 

کادر درمانی هم می توانند رئیس بیمارستان شوند
ایلنا: سیدکامل تقوی نژاد، معاون وزارت بهداشت گفت: در شیوه 
جدید تعیین مدیران بیمارســتانی در وزارت بهداشت، مهارت های 
فنی، انسانی و ادراکی در کنار »تخصص«، از شرایط انتصاب مدیران 
بیمارستانی است و در شرایط جدید موردنظر وزارت بهداشت، نه تنها 
پزشکان، بلکه سایر کادر درمانی که شرایط مورد نظر را داشته باشند، 

می توانند به عنوان رئیس بیمارستان منصوب شوند.

فروش خانه برای درمان سرطان 
خانه ملت: عباسعلی پور بافرانی، نماینده مردم در مجلس دهم 
با بیان اینکه فروش خانه برای درمان بیماری ســرطان درشأن 
کشــور نیست، گفت: بســیاری از کارمندان و کارگران از پس 
هزینه های گسترده درمان سرطان برنمی آیند؛ بنابراین تزریق 
بسته های حمایتی برای پروسه درمان بیماران سرطانی وخاص 

باید پررنگ تر از گذشته شود .

با سازمان غذا و دارو تعارف نداریم
خانه ملت: همایون هاشمی،عضو کمیســیون بهداشت و درمان 
مجلس می گوید: حجم وظایف و مأموریت های سازمان غذا و دارو 
بســیار زیاد است، به همین دلیل نمی تواند مأموریت های سازمانی 
خود را بدرستی انجام دهد.ما با کسی تعارف نداریم؛ بنابراین چنانچه 
سازمانی مأموریت هایش سنگین باشد و نتواند به تکالیف قانونی خود 

عمل کند، باید برای آن راه  حل پیدا کنیم .

سلبریتی ها کمک های مردم را چه کردند؟
تسنیم: ابراهیم بازیان، مدیرکل دفتر تأمین مسکن امور مهندسی 
ســاختمان کمیته امداد گفت:هنوز تکلیف بسیاری از کمک های 
مردمی که به ســلبریتی ها پرداخت شده است، مشخص نیست و 
هزینه ای که بابت خانه های زلزله زدگان توسط این افراد صرف شده 
است، ابهام دارد.امیدواریم بزودی تکلیف خانه هایی که سلبریتی ها 

وعده ساختن آن ها را دادند، مشخص شود.

داروسازها، داروهای خارجی را توصیه می کنند!
ایسنا: دکتــر محمدرضا شانه ساز، سرپرست ســازمان غذا و دارو 
می گوید: متأسفانه در برخی از داروخانه ها به دلیل عدم اطاع کافی 
در مــورد فرایندهای تولید داخل دارو، داروســاز داروهای خارجی 
به مصرف کنندگان توصیه می کند. در شرایط کنونی کشور اینکه 
بخواهیم به سمت داروهای خارجی و تبلیغ آن برویم، اقدام درستی 

نیست و امیدواریم داروسازان کمال همکاری را داشته باشند.

فعالیت  کرسی های آزاداندیشی اصاًل کار مدیریتی نیست
ایلنا: ابراهیم کانتری، معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشــگاه 
آزاد می گوید: مدیران نمی توانند نقشــی در پیشــبرد کرسی های 
آزاداندیشی داشته باشند. فعالیت  کرسی های آزاداندیشی اصاً کار 
مدیریتی نیست، بلکه یک اقدام 1۰۰ درصد دانشجویی است و باید 
تشــکل ها برای اجرای آن پیشقدم شــوند، اما در این زمینه بسیار 

ضعیف عمل شده است.متأسفانه برخی از مدیران همراهی ندارند.

سازمان محیط  زیست حافظ منافع دولت است نه کشور
خانه ملت: عباس پاپی زاده، عضو مجمع  نمایندگان استان خوزستان 
با انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست اظهار کرد: سازمان محیط 
زیست در چند سال اخیر، بیش از اینکه خود را حافظ منافع کشور، 
مردم، نسل آینده و محیط زیست بداند، حافظ فعالیت های اشتباه 
دولت می داند. وی گفت: تصمیمات نادرســت این سازمان، موجب 

نابودی محیط زیست شده است.

گناه تسلط نداشتن مسئوالن به پای راهنمایان گردشگری 
ایسنا:  محسن حاجی سعید، رئیس هیئت مدیره کانون راهنمایان 
گردشــگری کشور با بیان اینکه بعضاً گناه تسلط نداشتن برخی از 
مسئوالن به پای راهنمایان گردشگری نوشته می شود، می گوید: در 
برخی از مراسم ها و تورها از افرادی به عنوان راهنمایان گردشگری 
استفاده می شود که در واقع نه تنها راهنمای گردشگری نیستند بلکه 

از تخصص های غیرمرتبطی نیز برخوردارند.

آموزش

سرپرست وزارت آموزش و پرورش:
نظارت بر دریافت شهریه ها 

جدی تر می شود
سرپرســت وزارت  خلیل خانــه: 
آمــوزش و پــرورش در گفت و گو با 
خبرنگار قدس از نظارت بیشتر  این وزارتخانه 
بر دریافت شــهریه های مدارس در آغاز سال 

تحصیلی خبر داد.
ســیدجواد حســینی گفت: براســاس قانون 
اساســی، ثبت نام و تحصیل دانش آموزان در 
دوره عمومی رایگان اســت. اما مدارســی که 
براساس قانون می توانند شهریه دریافت کنند، 

نباید بیش از حد متعارف افزایش پیدا کند. 
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش در ادامه 
بــا بیان اینکه نظــارت ایــن وزارتخانه عاوه 
بر مدارســی که شــهریه دریافت می کنند بر 
مدارســی که مجاز به دریافت شهریه نیستند 
نیز اعمال خواهد شد، از احیای »پروژه مهر « به 
منظور آماده سازی مدارس از حیث تأمین منابع 
انســانی، فضا و تجهیزات الزم و نیز نظارت بر 

ثبت نام ها در ابتدای مهر امسال خبر داد.

محیط زیست

فرمانده یگان محیط زیست عنوان کرد
 برخی آتش سوزی های 

 محیط زیست عمدی است 
 ایســنا  فرمانده یگان محیط زیست کشور 
ضمن تأیید عمدی بودن برخی آتش سوزی ها 
در مناطــق تحــت مدیریت محیط زیســت، 
زغال گیــری و توســعه اراضی کشــاورزی را 
مهم ترین دلیل آتش سوزی های عمدی دانست 
و گفت: آتش زدن عمدی درختان بلوط با هدف 
به دام انداختن سنجاب  در دست بررسی است.

جمشــید محبت خانی با اشــاره بــه اینکه از 
ابتدای سال جاری تاکنون وسعت آتش سوزی 
در مناطــق تحت مدیریت ســازمان حفاظت 
محیط زیست نزدیک به 3۰۰ هکتار بوده است، 
گفت: تعدادی از محیط    بانان در جریان اطفای 
آتش سوزی دچار سوختگی شده و صدمه بدنی 
دیده اند. در این مدت مردم محلی نیز پابه پای 
نیروهــای محیط زیســت و منابع طبیعی در 
اطفای حریق حضور داشتند و اگر کمک مردم 
و همت محیط زیســت و منابع طبیعی نبود، 

وسعت آتش سوزی بیش از 3۰۰ هکتار بود.

 بهداشت و درمان

سخنگوی کمیسیون آموزش  مجلس:
دانشگاه های غیردولتی می توانند 

پزشک متخصص تربیت کنند
 فارس  میرزاده، ســخنگوی کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس گفت:من بــا اجازه ندادن به 
فعالیت دانشگاه های غیردولتی در زمینه تربیت 

پزشک و پیراپزشک مخالفم. 
وی افزود: پرسش اساســی این است که چطور 
مردم و حتی مســئوالن وزارت بهداشــت برای 
درمان به بیمارستان های خصوصی مراجعه کرده 
و به آن ها اعتماد می کنند اما وقتی یک مسئول 
بیمارستان خصوصی که توانایی تأسیس دانشگاه 
غیردولتی را دارد و می تواند پزشــک متخصص 
تربیــت کند با تصمیم وی مخالفت و از ســوی 
وزارت بهداشت اعام می شود که رشته پزشکی 
جزو رشــته های خاص بوده و نمی شود آن را به 

بخش خصوصی واگذار کرد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ارائه خدمات در 
بیمارستان های غیردولتی بخوبی انجام می شود، 
توضیــح داد: مراکــز خصوصی و دانشــگاه های 

غیردولتی توان تربیت پزشک متخصص را دارند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد
افزایش حداکثر ۲۹ درصدی 

شهریه مهدهای کودک
 مهر  معاون امور اجتماعی ســازمان بهزیستی 
از افزایش حداکثر ۲۹ درصدی شهریه مهدهای 
کودک خبر داد و گفت: شهریه های جدید تا 1۰ 
تیر ماه اعمال می شوند. حبیب اهلل مسعودی فرید 
گفت: براساس اعام کارگروه تنظیم بازار، مهدهای 
کودک حداکثر تا ۲۹ درصد می توانند شــهریه 
خود را افزایش دهند. وی تصریح کرد: رقم اشاره 
شده، حداکثر افزایش است. بدون تردید در برخی 
از استان ها شــهریه ها کمتر از رقم فوق افزایش 
می یابد و در واقع شــهریه ها براســاس موقعیت 
جغرافیایی تعیین و اباغ می شوند. فرید با اشاره 
به اینکه شــهریه مهدهای کودک در هر استان 
متفاوت خواهد بود، گفت: به عنوان مثال شهریه 
مهدهــای کودک در تهران با اســتان های دیگر 
متفاوت است. در واقع شــهریه ها براساس اعام 
کمیته اشاره شده اجرا می شود. وی در ارتباط با 
زمان اجرای بخشنامه جدید شهریه ها افزود: تا 1۰ 

تیر شهریه های جدید اعمال خواهند شد.

گردشگری

رئیس سازمان حج و زیارت:
 متوسط اقامت حجاج 

در عربستان ۳۵ روز است
 باشــگاه خبرنگاران جــوان  علیرضا 
رشیدیان، رئیس ســازمان حج و زیارت در 
خصوص زمــان اقامت حجاج گفت: به دلیل 
محدودیت های ناشــی از تخریب هتل ها در 
مدینه منوره، مدت اقامت در این شهر برای 
کاروان های مدینه قبل پنج شــب و 6 روز و 
نیز مدینه بعد چهار شــب و پنج روز تعیین 
شده و تاریخ ورود و خروج به هر ساختمان و 
هتل نیز از قبل براساس اجاره هتل ها تعیین 

گردیده است. 
وی در ادامه خاطرنشــان کــرد: با توجه به 
انجام پرواز های امســال توســط هواپیمایی 
کشورمان، به طور متوسط اقامت حجاج در 
عربستان 3۵ روز خواهد بود، ضمن آنکه این 
زمان برای برخــی از کاروان ها بیش از این 
مدت و حجاج بایــد این موقعیت را فرصتی 
مغتنم دانســته و از ابعاد مختلف این حضور 
در جوار بیت اهلل الحرام بهره بیشتری بگیرند.

فراسو

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
 جواد صبوحی

تعداد آوارگان جهان به بیش از 70 میلیون نفر رسید
ایرنا: سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه 
اعام کرد: بیش از ۷۰ میلیون نفر ســال 
گذشــته مجبور به ترک خانه های خود 
شــدند. به گزارش خبرگزاری فرانســه، 
آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد در 
گزارش ساالنه خود در این زمینه، ۷۰.۸ 
میلیون آواره در سراسر جهان تا پایان سال 

۲۰1۸ را آماری محافظه کارانه توصیف کرد که ممکن است آمار واقعی بیش از این 
باشد. این برآورد در حالی منتشر شده که تا پایان سال ۲۰1۷ این آمار 6۸.۵ میلیون 
نفر اعام شد که افراد به دلیل خشونت ها و تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن، مجبور به 

ترک خانه های خود شدند.
سازمان ملل متحد بخشی از دالیل افزایش شمار این آمار را افزایش بی خانمان ها در 
اتیوپی به دلیل مناقشه داخلی در این کشور و همچنین مناقشه در ونزوئا عنوان کرد.

براساس اعام سازمان ملل متحد، حدود 3.3 میلیون نفر از آغاز سال ۲۰16 ونزوئا 
را ترک کرده اند.

»فیلیپو گرندی«، مقام ارشد ســازمان ملل متحد در این زمینه خاطرنشان کرد: در 
آمار ۷۰.۸ میلیون آوارگان، فقط ونزوئایی هایی که به طور رســمی برای پناهندگی 
درخواســت داده اند، گنجانده شده است. براساس آمارهای جدید شمار افراد آواره در 

دنیا در ۲۰ سال گذشته دو برابر شده و شمار آن از آمار کشور تایلند بیشتر است.

مرکز ملی آمارهای این کشور اعالم کرد
افزایش نرخ مرگ و میر نوزادان در انگلستان

مهر: مرکز ملی آمارهای انگلســتان از 
افزایش میزان مرگ و میــر نوزادان این 
کشور در سه سال گذشــته بویژه میان 

خانواده های فقیر خبر داده است.
به گزارش ایندیپندنت، براســاس اعام 
مرکز ملی آمارهای انگلستان، آمار مرگ 
و میر نوزادان در این کشــور در سه سال 

گذشته بویژه میان خانواده های فقیر بشدت افزایش یافته است.
آمارهای این مرکز ملی نشــان می دهد، میزان مرگ و میر نوزادان بریتانیا در ســال 
۲۰16، در هر 1۰۰۰نفر برابر با 3.۸ درصد بوده اما این رقم سال ۲۰1۷ به 3.۹ درصد 
افزایش یافته است. آمارها حاکی از آن است ۲636 نوزاد در سال ۲۰1۷ پیش از یک 
ســالگی جان خود را از دست داده اند. از سوی دیگر آمار تولد نوزادان نسبت به سال 

گذشته کاهش یافته و رو به افول است.
براساس اعام ها، فقر و کاهش خدمات درمانی به زنان باردار، از جمله دالیل افزایش 
نرخ مرگ و میر نوزادان در بریتانیا است. به طوری که آمار مرگ نوزادان در خانواده های 
فقیر دو برابر خانواده های ثروتمند اســت. براســاس اطاعات منتشر شده در کشور 
انگلیس، میزان موالید نوزادان ۰.۰۲ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر میزان مرگ و 

میر آن ها در سال ۲۰1۸ رو به افزایش است.

غذاهای فرآوری شده شما را مبتال به »زوال عقل« می کند
فارس: نتایج یک بررســی جدید نشان 
می دهد، مصرف غذاهای فرآوری شــده 
عاوه بر تمام مضراتی که برای سامتی 
افراد دارد، ریســک بروز زوال عقل را نیز 

افزایش می دهد.
به گزارش دیلی میل، نتایج یک بررســی 
جدید که توسط محققان انگلیس صورت 

گرفته تأیید می کند، مصرف مرغ بیکن و ســرخ کرده به میزان قابل توجهی ریسک 
زوال عقل را افزایش می دهد.

پژوهشــگران باور دارند، مقصر اصلی شــیوع بیماری ها در عصر مدرن رژیم غذایی 
نامناسب است؛ آلرژی کودکان، دیابت نوع دوم، انواع سرطان، بیماری های قلبی، سکته 
مغزی و زوال عقل از مواردی هستند که در پی تغذیه نادرست، افراد زیادی را قربانی 
می کنند. محققان تأکید می کنند، تبعات غذاهای فرآوری شده بسیار بیشتر از سایر 

غذاهاست و همین موضوع منجر به پدید آمدن عارضه های متعددی می شود.
غذاهای فرآوری شده پر از قند، چربی های اشباع شده و کربوهیدرات ها هستند. بتازگی 
یک تحقیق فرانسوی نشان داده مصرف این نوع غذاها ریسک بروز مرگ زودرس را 

دست کم 6۲ درصد افزایش می دهد. 



شماره پرونده: 139804006091000050/1
شماره بايگانى پرونده: 9801137

شماره آگهى ابالغيه: 139803806091000018
تاريخ صدور: 1398/03/27

دفترخانه اسناد رسمى شماره 242 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى شماره 139804006091000050 

بكالسه 9801137
بدينوسيله به شركت بهتاش صنعت تابان بشناسه ملى 10380659900 و شماره ثبت 49529 مشهد تاريخ 
ــناخته نگرديده  ــما ش ــت آدرس ش ثبت 1392/07/21 بدهكار پرونده فوق كه برابر گزارش مأمور ابالغ پس
ــند رهنى 10968- 1396/07/24 دفتر 242 مشهد بين شما و بانك انصار مبلغ  ابالغ مى گردد كه برابر س
ــتاد و نه (4/078/509/589) ريال  ــت ميليون و پانصد و نه هزار و پانصد و هش چهار ميليارد و هفتاد و هش
ــتانكار درخواست صدور  ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه بس ــارات تأخير روزانه بدهكار مى باش بانضمام خس
ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باشد لذا طبق  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس اجرائيه نموده پس از تش
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ  ــناد رسمى بش ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــت فقط يك نوبت در روزنامه چاپ و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت  ــوب اس ابالغ اجرائيه محس
ــما تعقيب خواهد  به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش
شد. ضمناً مورد وثيقه ششدانگ اعيان پالك ثبتى شماره بيست و هشت هزار و هشتصد و يك (28801) 
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رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092000804/1
شماره بايگانى پرونده: 9701182

شماره ابالغيه: 139805106092004542
تاريخ صدور: 1398/03/27

دفترخانه ازدواج 22 و طالق 87 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه مهريه 9701182

ــماره ملى: 0936541261 به قيوميت اميرعباس  ــيله به خانم فاطمه دلدار نام پدر: عطامحمد ش بدين وس
ــماره  ــماره ملى 0980102073 متولد 1389/1/7 و زهرا قربانى فرزند امين به ش قربانى فرزند امين به ش
ملى 0980070856 متولد 1387/12/16 ابالغ مى شود كه زوجه خانم زهرا مقتدر فرزند رمضان به شماره 
ــام بهار آزادى به  ــكه تم ــنامه 6505 جهت وصول مبلغ تعداد 120 عدد س ــى 5228045929 و شناس مل
ــماره 31942- 1384/2/27 و سند طالق 1068- 1386/12/14  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش اس
ــكينه مرادى فرزند  ــهد عليه ورثه زوج مرحوم امين قربانى به نامهاى س ــالق 87 مش ــر ازدواج 22 و ط دفت
حجى محمد به شماره ملى 5229584181 و فاطمه دلدار شماره ملى 0936541261 و اميرعباس قربانى 
ــماره ملى 0980070856 و حسين  ــماره 0980102073 و زهرا قربانى فرزند امين به ش فرزند امين به ش
ــما اجرائيه صادره نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــماره ملى 0928004449 و ش قربانى فرزند امين به ش
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/1/31 مأمور، محل اقامت شما به شرح  9701182 در اين اداره تش
اعالمى متعهد له شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس
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شماره مزايده: 139704306091000347
تاريخ ثبت: 1397/09/18

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول

بانك ملت به استناد اسناد رهنى 126674 و 126677 مورخه 1392/05/21 دفترخانه 12 مشهد اجرائيه 
تحت كالسه هاى 9402812 و 9402813 در قبال مبلغ 44/662/737 ريال (اصل طلب: 426/167/649 
ــارت تأخير تأديه و مبلغ خسارت روزانه به ميزان 299/270 ريال از تاريخ  ريال و 22/495/088 ريال خس
ــب: 457/797/616 ريال و  ــامل اصل طل ــده) و مبلغ 485/315/309 ريال (ش ــا روز مزاي 1394/06/10 ت
ــغ 321/523 ريال از تاريخ 1394/06/10  ــر تأديه به مبلغ 27/517/693 ريال و روزانه مبل ــارت تأخي خس
ــماره ملى 0932675751 و مصطفى نواده  ــن به ش تا روز مزايده) عليه معصومه نواده خزعلى فرزند حس
ــماره ملى 0939027410 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1394/08/04  خزعلى فرزند احمد به ش
و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى 
ــدانگ پالك ثبتى 30720 فرعى از 4 اصلى مفروز از 4551 فرعى از اصلى بخش 9  و مزايده تماميت شش
مشهد (سى هزار و هفتصد و بيست فرعى از چهار اصلى مفروز از چهار هزار و پانصد و پنجاه و پنج فرعى 
ــجاد، خيابان بهارستان، بهارستان  ــهد ملكى معصومه نواده خزعلى به آدرس بولوار س از اصلى بخش نه مش
ــوم جنوبى واحد 8 به مبلغ 5/950/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه  10/3، پالك 70، طبقه س
ــخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد: موضوع ارزيابى ششدانگ اعيان يك واحد  حدود و مش
ــاحت 195/12 مترمربع با احتساب تراس مسقف به مساحت 6 مترمربع و نيز  ــده به مس آپارتمان تعرفه ش
ــاحت 4/25 مترمربع ((حدود آن در  ــتفاده از يك باب انبارى اختصاصى واقع در زيرزمين به مس با حق اس
صورت مجلس تفكيكى قيد نگرديده است)) و حق استفاده از پيلوت اشتراكى به مساحت 131/10 مترمربع 
مى باشد. آپارتمان مورد نظر هم اكنون در تصرف مالك است. ساختمان بصورت مجتمع مسكونى 8 واحدى 
با اسكلت فلزى، نما آجر سه سانت، پنجره هاى آلومينيومى و داراى آسانسور و آيفون تصويرى است. قدمت 
ــعابات شامل آب و برق مستقل و گاز مشترك  ــواهد موجود و ارزيابى اوليه 24 سال و انش ــتناد ش بنا به اس

مى باشد. عرصه موقوفه آستان قدس رضوى است.
حدود اجمالى پالك مذكور بر اساس پرونده ثبتى بشرح ذيل مى باشد:

ــتم بطول هاى 2/20 متر و 30 متر و 30  ــت قسمت اول بطول 5/40 به نورگير دو الى هش ــماالً: در هش ش
ــتم بطول 3/80  ــت به راه پله هش ــر و 0/70 متر و 1/70 متر و 0/60 متر درب و ديواريس ــر و 1/50 مت مت

متر به نورگير
ــمت بطول هاى 0/65 متر و 4/05 متر و 0/60 متر و 2/90 متر و 0/60 متر و 4/45 متر  ــرقاً: در 9 قس ش
ــمت اول الى نهم  ــت به فضاى خيابان جنوباً: در 14 قس و 0/90 متر و 0/20 و 0/30 متر پنجره و ديواريس
ــر و 0/30 متر و 0/20 متر و 0/50 و 0/50 متر و 2/81 متر  ــر و 0/50 متر و 0/20 مت ــاى 0/50 مت بطول ه
ــت به  ــوار و پنجره به فضاى صحن حياط دهم و يازدهم بطول هاى 0/50 و 5/15 متر پنجره و ديواريس دي
تراس اختصاصى دوازدهم الى چهاردهم بطول هاى 0/40 متر و 0/20 متر و 3/60 متر ديواريست به فضاى 
صحن حياط غرباً: در پنج قسمت اول بطول 5/60 متر ديوار به اراضى باقيمانده دوم الى چهارم بطول هاى 
ــوار اراضى باقيمانده ملك  ــع بطول 7/05 متر ديوار به دي ــر و 0/85 متر و يك متر به داكد تجمي ــك مت ي
ــد و حدود ملك با واقع تطبيق  موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش
ــتى  ــماره 139885606004002378 مورخ 1398/03/07 دفتر امالك بازداش ملك موصوف برابرنامه ش
فاقد بازداشتى مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ 5/950/000/000 
ــعبه اول اجراى ثبت  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش ــنبه مورخه 1398/06/06 از س ريال در روز چهارش
ــه باالترين قيمت  ــروع و ب ــب بانك ملى مركزى كوچه ثبت ش ــان امام خمينى جن ــع در خياب ــهد واق مش
پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف گردد جلسه مزايده روز 
ــد و مبلغ بابت نيم عشر اجرايى و مبلغ حق مزايده  ــاعت مقرر برگزار خواهد ش بعد در همان محل و در س
زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده 
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رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306092000064
تاريخ ثبت: 1398/03/02

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده 9605923

به موجب پرونده اجرائى كالسه فوق شعبه دوم اجرا ثبت مشهد خانم فاطمه برزگر گلستانى نام پدر: على 
ــماره ملى: 0942944623 شماره شناسنامه: 3158 به استناد سند نكاحيه  اكبر تاريخ تولد: 1360/7/4 ش
ــهد تعداد 300 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى  ــماره 12844- 1382/6/4 دفترخانه ازدواج 47 مش به ش
ــين به شناسنامه 666  ــه 9605923 عليه آقاى مهدى على محمدى فرزند غالمحس اجرائيه اى تحت كالس
كدملى 0942842286 كه در تاريخ 1396/12/6 ابالغ و صحت ابالغ گواهى شده است و بنا به درخواست 
ــش دانگ پالك ثبتى باقيمانده  ــبت به بازداشت ش ــماره 28079- 1396/12/14 نس ــتانكار وارده بش بس
ــهد مالكيت مديون آقاى مهدى على محمدى فرزند غالمحسين در  20770 فرعى از 4 اصلى بخش 9 مش
قبال تعداد 150 عدد سكه تمام بهار آزادى بازداشت گرديد. بموجب گزارش كارشناس رسمى دادگسترى 
ــانى مشهد بولوار فرامرز  ــماره 25523- 1397/7/14- در خصوص ارزيابى پالك ثبتى فوق به نش وارده بش
ــاحت 96/3 مترمربع بازديد و معاينه  ــالت 31- پالك 25 آپارتمان طبقه همكف به مس ــى كوچه رس عباس
محلى به عمل آمد و نظريه ارزيابى به شرح ذيل به استحضار مى رساند بر اساس مشاهدات و بررسى ميدانى 
ــش دانگ آپارتمان مذكور (شامل  ــند ارزش كارشناسى ش ــرايط و موقعيت ملك و اعيانى آن و كپى س ش
عرصه؛ اعيان و امتياز انشعابات آن) در مجموع به مبلغ 3/600/000/000 ريال برآورد و پيشنهاد مى گردد. 
بموجب گزارش مأمور اجرا به شماره وارده 24006- 1397/7/5 پالك فوق در تصرف بستانكار پرونده قرار 

داشت پالك فوق در طبقه همكف ساختمان قرار داشته و داراى حياط و پاركينگ ميباشد.
سپس برابر جريان ثبتى دفتر امالك به شماره وارده 5923- 1398/2/12 مقدار مالكيت به ميزان 6 دانگ 
ــده و بازداشتى  ــين ثبت ش ــتى فوق به نام مديون مهدى على محمدى فرزند غالمحس پالك مورد بازداش
ــه قسمت اول و دوم درب و ديواريست براه پله سوم ديواريست به  ــماالً در س ديگرى ندارد و حدود برابر ش
پيلوت اشتراكى شرقاً ديوار به ديوار اعيان پالك باقيمانده 20772 فرعى جنوباً درب و ديواريست به حياط 
ــماره چاپى 859493- در صفحه 242 دفتر جلد  ــند مالكيت به ش غرباً به ديوار اعيان 20794 فرعى كه س

686 به نام مديون ثبت شده است.
ــتانكار به مبلغ  ــى از طلب بس ــدانگ پالك ثبتى موصوف در قبال بخش ــه قطعيت ارزيابى شش ــا توجه ب ب
3/600/000/000 ريال به مزايده خواهد رسيد لذا مزايده مذكور به مبلغ 3/600/000/000 ريال از طريق 
مزايده در روز سه شنبه مورخ 1398/5/1 ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در محل خيابان امام خمينى 28 اداره 
اجراى ثبت مشهد به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد به فروش خواهد رسيد و مبلغ 180/000/000 
ريال بابت نيم عشر دولتى و مبلغ 144/000/000 ريال بابت حق مزايده ميباشد كه حق مزايده و نيم عشر 
عالوه بر مبلغ ارزيابى كه طبق تبصره 6 ماده 121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهيهاى مربوطه تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات 
ــمى در ساعت تعيين  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش
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شماره پرونده: 139704006092005362/1
شماره بايگانى پرونده: 9708849

شماره ابالغيه: 139805106092004172
تاريخ صدور: 1398/03/20

دفترخانه ازدواج شماره 103 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده اجرايى كالسه 9708849

ــاكرى نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1381/10/10 شماره ملى: 0926404172  ــيله به 1- سجاد ش بدين وس
ــماره  ــاكرى نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1388/06/27 ش ــنامه: 0926404172 2- نجمه ش ــماره شناس ش
ــنامه: 0929872762 3- حسن شاكرى نام پدر: غالمعلى تاريخ تولد:  ــماره شناس ملى: 0929872762 ش
ــماره شناسنامه: 59 4- محمدامين شاكرى نام پدر: احمد  ــماره ملى: 5229103744 ش 1318/05/09 ش
تاريخ تولد: 1383/11/17 شماره ملى: 0927449765 شماره شناسنامه: 0927449765 5- محمدصالح 
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0970806426 ش ــد: 1392/02/10 ش ــد تاريخ تول ــاكرى نام پدر: احم ش
ــكه بهار آزادى به استناد  ــود كه خانم اعظم دهقان جهت وصول يكصد عدد س 0970806426 ابالغ مى ش
ــماره 103 شهر مشهد  ــماره 13394- 1379/05/06 دفترخانه ازدواج ش ــند ازدواج ش مهريه مندرج در س

ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9708849 در اين اداره  ــتان خراسان رضوى عليه ش اس
ــرح متن سند شناخته  ــما به ش ــده و طبق گزارش مورخ 1397/12/21 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش تش
ــه فقط يك مرتبه در يكى از  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائي ــده، لذا بنا به تقاضاى بس نش
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز  ــار محلى آگهى مى ش روزنامه هاى كثيراالنتش
ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. 
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مزايده 
بستانكار:بانك كشاورزى سبزوار

بدهكار:ابراهم لعل كارگرفرزندمرادراهن:مليكا لعل كارگرفرزندابراهيم ساكن سبزوار
ــش اصلى واقع  ــارده هزاروصدوچهل وهفت فرعى ازپالك ش ــدانگ پالك چه ــده ومحل آن:شش موردمزاي
ــه سبزوار كه دريك جلدسندمالكيت دفترچه اى بشماره چاپى931241كه ذيل شماره71980  دربخش س
ــه حدود ذيل  ــت ومحدود ب ــده اس ــندمالكيت صادرش ــام مليكالعل كارگرثبت وس صفحه245دفتر435بن
ــرقى قسمت چهارم آن غربى است اول ديواريست بطول  ــش قسمت كه قسمت دوم آن ش است:شماالدرش
ــول دومتروچهل وپنج  ــت بط ــماره1158ب فرعى دوم ديواريس ــانتيمتربه ملك مجاورش ــش مترونودس ش
ــانتيمتربه راه پله  ــت بطول سه متروپانزده س ــاعى سوم درب وديواراس ــانتيمتر به راه پله وآسانسورمش س
ــانتيمتر به راه پله وآسانسورمشاعى پنجم  ــاعى چهارم ديواريست بطول دومتروچهل وپنج س وآسانسورمش
ــماره1158بفرعى ششم ديواريست بطول  ــانتيمتربه ملك مجاورش ــت بطول چهارمترونودوپنج س ديواريس
ــانتيمتربه فضاى معبرشرقاديواروپنجره است بطول پنج متربه فضاى معبرجنوبادردوقسمت اول  نودوپنج س
ــت بطول چهارده مترونودونه سانتيمتربه  ــانتيمتربه فضاى معبردوم ديواريس ــت بطول نودوپنج س ديواريس
ــماره1158ب فرعى كه  ــك مجاورش ــول پنج متربه مل ــت بط ــماره899فرعى غرباديواريس ملك مجاورش
ــبزواردرگروبانك كشاورزى سبزواربوده و بعلت  برابرسندرهنى92282-93/6/31دفترخانه اسنادرسمى9س
ــتانكارفاقد  ــرح نامه وارده621800000مورخه بس عدم پرداخت بدهى منجربه صدور اجراِئيه گرديده وبش
ــويه كامل بدهى ناشى ازاين قرارداد وفسخ آن وبدون موافقت كتبى بانك  ــدوراهنين قبل ازتس بيمه ميباش
ــع گروگان وياانجام هرگونه معامله  ــبت به عين يامناف حق انتقال وياواگذارى هرنوع حقى ازحقوق خودنس
رابهرصورت وتحت هرعنوان كه باشداعم ازقطعى شرطى رهنى وصلح حقوق واقرارووكالت ووصايت واجاره 
وغيره رابطور كلى هرمعامله باعمل واقدامى نسبت به انتقال ياواگذارى عين يامنافع موردرهن نسبت به اصل 
ــمى دادگسترى بمبلغ يك ميلياردوپانصدوپنجاه  ــلب مينمايد وبرابرنظريه كارشناس رس يامازاد راازخود س
ــدانگ موردرهن بصورت آپارتمان واقع درطبقه اول بانماى سنگ  ميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده وشش
ــال درتصرف راهن ميباشدكه درقبال طلب بستانكار وهزينه هاى اجرايى درروزدوشنبه  باقدمت بيش از7س
مورخه98/4/17ازساعت9صبح الى12ظهر درمحل شعبه اجراى ثبت واسنادسبزوارازطريق مزايده حضورى 
نقدا بفروش ميرسد،مزايده ازمبلغ كارشناسى شده شروع وبه باالترين رقمى كه خريدارداشته باشدفروخته 
ــهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه  ــت پرداخت بدهيهاى مالياتى وعوارض ش ــودوالزم بذكر اس ميش
ــدبعهده برنده مزايده است ونيزدرصورت وجودمازاد،وجوه پرداختى  ــده يانشده باش رقم قطعى آن معلوم ش
ــروحق مزايده نقداوصول  ــدونيم عش ــوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مستردخواهدش ــت هزينه هاى ف باب
ــمى گردد،مزايده روزادارى بعدازتعطيلى درهمان ساعت ومكان  ميگرددضمناچنانچه روزمزايده تعطيل رس

مقرربرگزارخواهدشد.(م الف98/100/2893) آ-9803657
تاريخ انتشار:98/3/30

على آب باريكى
رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

(آگهى ابالغ رسيدگى)
ــنگ حيدرى فرزند قدرت اهللا دادخواستى به طرفيت آقايان نوش  خانم ليال كريمى به وكالت از آقاى هوش
آذرنيك نام فرزند مهدى وعليرضا نيك نام فرزند نوش آذر وخانم ها معصومه احمدى فرزند ولى اله ورقيه 
ــركت تقديم اين دادگاه نموده وتحت كالسه 980039  ــته انتقال سهام ش حاجى بابايى فرزند يداله خواس
ثبت اين دادگاه گرديده و وقت رسيدگى آن به تاريخ 1398/4/29 ساعت يازده صبح تعيين گرديده است 
ــت خواهان ودستور دادگاه وفق ماده 73 قانون آيين  وبا توجه به مجهول المكان بودن خواندگان ودرخواس
ــى دادگاههاى عمومى وانقالب درامورمدنى مراتب يك نوبت در يكى ازجرايد كثيراالنتشارآگهى مى  دادرس
ــانى كامل خود  ــرآگهى واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نش ــود تا خواندگان پس از نش ش

نسخه دوم دادخواست وضمائم را دريافت ودروقت مقرر جهت رسيدگى حاضرشوند.آ-9803656
ابوالفضل طاهرخانى – مدير دفتر دادگاه خرمدشت

اصالحيه
ــه 9600811 در سطر بيستم عبارت (مورد وثيقه تا مورخ  ــماره 8992 آگهى كالس  پيرو آگهى روزنامه ش

98/10/26 داراى بيمه مى باشد.)آ-9803665   تاريخ انتشار :98/3/30
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان

 جالل حدادى 

آگهى مزايده
نظربه محكوميت آقاى 1- پرويز تازه كار2- فاطمه تازه كار در پرونده كالسه 355، 1- يك فقره فيش حج 
عمره با اولويت 528 توقيف گرديده و به مبلغ 11/000/000 ريال و 2- يك فقره فيش حج عمره با اولويت 
316 توقيف گرديده و به مبلغ 13/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 98/4/12 ساعت 10 
صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى 

احكام كيفرى ط 1 ( دفتركل ) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد.9803664
قيمت پايه

1-اولويت 528 به مبلغ 11/000/000 ريال
2-اولويت 316 به مبلغ 13/000/000 ريال ميباشد.

داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9600123عليه مهدى تاجيك
ــالك ثبتى282/1526قطعه4  ــارى پ ــاب واحد تج ــش دانگ يكب ــه فوق ش ــده اجرائى كالس ــب پرون  بموج
ــاحت24/68 مترمربع كه ذيل ثبت86575 صفحه103دفتر222بنام ابوالفضل آغازحصارلو ثبت  تفكيكى بمس
ــده است كه طبق  ــوابه مهدى تاجيك منتقل ش ــند قطعى5226مورخ92/4/26دفتر2پيش وصادر وبموجب س
ــده وپالك فوق واقع  ــمى اوليه مورخ96/11/26به مبلغ نهصد ونود ميليون ريال ارزيابى ش ــناس رس نظركارش
درپيشوا روبروى دانشگاه آزاد جنب فست فود باران پالك58با قدمت حدودا 8 سال / اسكلت ازنوع بتن آرمه 
ــرمايش كولرآبى وگرمايش بخارى گازى داراى انشعابات برق وگازكه برابرگزارش  ــنگ سيستم س نما ازنوع س
مربوطه درتصرف مالك مى باشد ازساعت9 الى12روزيكشنبه مورخ98/4/23 دراداره ثبت پيشوا واقع درپيشوا 
ــغ پايه نهصد ونود ميليون  ــد مزايده ازمبل ــريعتى جنب درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رس خ ش
ريال شروع وبه باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط 
ــد ونيزبدهى  ــتراك ومصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باش ــعاب وياحق اش به آب. برق. گازاعم ازحق انش
ــده باشد  ــده يا نش ــهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش هاى مالياتى وعوارض ش
ــاى فوق ازمحل مازاد به  ــود مازاد وجوه پرداختى بابت هزينه ه ــت ونيز درصورت وج ــده برنده مزايده اس بعه
ــترد خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل  برنده مزايده مس
رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزار خواهد شد133/م الف   تاريخ 

انتشار آگهى: 98/3/30 
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
به تاريخ98/3/25خانم فاطمه ترابى راد طى تقديم دادخواستى كه به شماره101/2/98ثبت اين شوراشده است 
ــماره 696134ف/20  ــن اعالم نموده كه آقاى احمد تاجيك محمدى فرزند على بموجب گواهى فوت ش چني
درتاريخ 97/11/27درآخرين اقامتگاه دائمى خوددرپيشوا بدرود حيات گفته وورثه حين الفوت وى عبارتند : 1. 
جواد تاجيك محمدى ش ش1296 صادره ازتهران پسرمتوفى2. مجتبى تاجيك محمدى ش ش11045صادره 
ــرمتوفى3. صالح تاجيك محمدى ش م0422065196 پسر متوفى4. صادق تاجيك محمدى ش  ازتهران پس
ــدى  ش م0450568611 دخترمتوفى6. آفاق تاجيك محمدى ش  ــرمتوفى5. ليال محم م0410082120پس
ــدى ش م0410656593دخترمتوفى8. فاطمه  ــادره ازورامين دخترمتوفى7. طليعه تاجيك محم ش4345ص
ــرمتوفى. // لذا  ــرمتوفى9. فرخنده فرجى ش م0049569309همس ترابى راد ش ش353صادره ازتهران همس
ــار آگهى مى شود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى  مراتب يك نوبت دريكى ازجرايد كثيراالنتش
ازمتوفى نزد وى مى باشد ظرف يكماه ازتاريخ نشرآگهى به شوراى حل اختالف شماره2پيشوا مراجعه نمايد

دبيرشوراى حل اختالف شماره2شهرستان پيشوا

راى شورا
ــتان پيشوا  ــوراى حل اختالف شهرس ــيدگى حوزه 6ش ــماره پرونده :332/6/97 مرجع رس تاريخ: 98/2/25ش
ــتم الله 8 واحد3 خوانده : رقيه ميرزايى به  ــيد هش ــكن مهرخورش ــوا مس خواهان : رعنا بهبويى آدرس : پيش
آدرس مجهول المكان  خواسته : مطالبه طلب موضوع وجه2فقره سفته درتاريخ.. جلسه رسيدگى شوراى حل 
ــت پس ازمالحظه اوراق ومحتويات پرونده نظر مشورتى اعضاء  ــكيل اس اختالف بتصدى امضاءكننده ذيل تش
شورا ختم رسيدگى رااعالم وبه شرح ذيل مبادرت به صدور راى مينمايد : راى شورا // در خصوص دادخواست 
ــفته بشماره  ــته مطالبه وجه2فقره س خانم رعنا بهبويى فرزند خانلربطرفيت خوانده خانم رقيه ميرزايى بخواس
ــى وخسارت تاخيرتاديه باتوجه  ــصت ميليون ريال وهزينه دادرس هاى 026611 و645495جمعا به ارزش ش
ــتغال ذمه خوانده رادارد واينكه باتوجه به  ــفته دريدخواهان داللت براش به محتويات پرونده كه وجوداصل س
مجهول المكان بودن خوانده ابالغ ايشان روزنامه گرديده است وخوانده عليرغم ابالغ قانونى درجلسه رسيدگى 
حاضرنگرديد واليحه دفاعيه اى درقبال دعوى مطروحه مبنى برائت ذمه خود اقامه ننموده است لذاشورا دعوى 
ــتندابه مواد118و27و25و9 شوراهاى حل اختالف وهمچنين  ــخيص ومس خواهان رابه كيفيت حاضروارد تش
ــى ومواد309و308و307و249قانون تجارت حكم به  ــى مدن ــواد 522و519و 515و198 قانون آيين دادرس م
محكوميت خوانده بپرداخت مبلغ شصت ميليون ريال بابت اصل خواسته و1460000ريال بابت هزينه دادرسى 
وتاخيرتاديه ازتاريخ تقديم دادخواست 97/9/29 تايوم الوصول كه محاسبه آن بعهده واحد محترم اجراى احكام 
مى باشددرحق خواهان صادر واعالم مى نمايد راى صادره غيابى بوده ومستندابه مواد306 قانون آيين دادرسى 
ــى مدنى  ــپس طبق ماده366قانون آيين دادرس ــس ازابالغ قابل واخواهى دراين شوراوس ــى ظرف20 روزپ مدن

ظرف20روزقابل تجديد نظرخواهى دردادگاه محترم عمومى وحقوقى شهرستان پيشوا مى باشد
سرپرست وقاضى حوزه6شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى حصروراثت
ــماره120/2/98ثبت اين شوراشده  ــتى كه به ش به تاريخ98/3/26خانم مريم حبيبى مقدم طى تقديم دادخواس
ــماره696076  ــب گواهى فوت ش ــد غالمرضا بموج ــتمند فرزن ــه آقاى اكبرمس ــالم نموده ك ــت چنين اع اس
ــن الفوت وى  ــات گفته وورثه حي ــدرود حي ــوا ب ــى خوددرپيش ــگاه دائم ــن اقامت درتاريخ1397/10/9درآخري
ــتمند ش م  ــرمتوفى2. راضيه مس ــتمند  ش م 3660499684 صادره ازتهران پس عبارتند : 1. حميد رضا مس
3660300950صادره اززابل دخترمتوفى3. سعيده مستمند ش م3611403997صادره اززاهدان دخترمتوفى4. 
نرجس مستمند ش م0410960470صادره ازورامين دخترمتوفى5. هديه مستمند ش م0411081462صادره 
ــردائمى متوفى  // لذا مراتب يك نوبت  ــن دخترمتوفى6. مريم حبيبى ش ش935 صادره از زابل همس ازورامي
ــود تاچنانچه كسى اعتراضى دارد ياوصيت نامه اى ازمتوفى نزد وى  ــارآگهى مى ش دريكى ازجرايد كثير االنتش

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

آگهى فقدان سند مالكيت
ــاحت941/44مترمربع پالك235  ــدانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى بمس ــند مالكيت شش نظربه اينكه س
ــماره سريال 0461877 الف/87  ــوا بش ــوخته پيش فرعى از146 اصلى قطعه24تفكيكى واقع دربخش بهنام س
ــوا ذيل ثبت 79869 صفحه61دفتر171 ثبت  بنام آقاى اله يارعليكاهى بموجب راى3894ماده133ثبت پيش
وسند مالكيت صادرشده است سپس بموجب سند قطعى 9285مورخ91/7/4دفتر21ورامين تمامى مورد ثبت 
ــند مالكيت المثنى داشته اند لذاباتوجه  ــت كه مشاراليه تقاضاى س ــده اس به آقاى خيراله عليكاهى منتقل ش
ــت صدورسند مالكيت المثنى مستند به استشهاديه ابرازى نوبت  ــند مالكيت اوليه ودرخواس به اعالم فقدان س
ــبت به ملك مورد آگهى  ــك ماده120آيين نامه قانون ثبت مراتب اعالم تا هركس نس ــراى تبصره ي اول دراج
ــند مالكيت نزد خود ميباشد به اين  ــده يامدعى وجود س ــمت چهارم اين آگهى ذكرنش معامله كرده كه درقس
ــند معامله ارائه نشود اداره ثبت المثنى سند  ــند مالكيت يا س اداره مراجعه واعتراض خودراضمن ارائه اصل س

مالكيت راطبق مقررات صادروبه متقاضى تسليم خواهد كرد 147ث/م الف
ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

س
,۹
۸۰
۳۶
۱۰

︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︣﹢﹋ دژ ﹏  ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧٣٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢٧٨٠۵

︡ : آ﹇︀ی ﹝︀ز︀ر رو︫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٨٧٢٣۴٧۵٣٢  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ﹝︡ی ﹁︣آ︋︀دی ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٧٣١٧١۶٨٣٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ︠︀﹡﹛ 
︀︋ــ︣ ا﹝﹫﹠﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ :  ــ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و آ﹇︀ی︮   ︨﹤ ︑﹊︐ــ﹛ ﹝︣﹡︡ی ︵﹢︨ــ﹩ ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٩۴٢۴١٢۴۶١︋ 
︀دار و ︑︺︡آور و  ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤  ︋٠٠۵٢٩٢٩۶٧١

﹢د. ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ و ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ا﹝︱︀ء ﹝︪︐︣ک ر ︀  ︋️﹋︣  ︫﹩﹊﹡︀ ر︨﹞﹩ و︋ 
(۵٠۵١۵٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۶
۰۹

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀︠︐﹞︀﹡﹩ ورا︨︀ز︫   ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴١٧۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٩۶١٣٢

﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫︀ ــ︡ : ١ - آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ا﹞︡ی ﹡﹫︀︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
٠٩١٨٩٧۶٨٣٩ ︋﹥ ︨﹞️ ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ،آ﹇︀ی ر︲︀ ︗︀﹨︡ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۴٩٠۵٠١٠١ ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︠︀﹡﹛ ﹝︴ ︧︣﹫﹠﹩ ︨﹢د︠︣ی ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧۴٩۶٩٠١٨۶ ︋﹥ ︨﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋﹥ ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب 
﹥ ﹨﹞︣اه  ︀ ا﹝︱︀ء وا︡ و ﹝﹠﹀︣د ﹝ ︀ ﹏﹞︀︻︣︡﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︋﹩﹊﹡︀ ︀دار و ︑︺︡ آور︋  ︫︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋ 

﹢د ﹢ا﹨︡︋   ︠︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞
(۵٠۵١۵٠) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۶
۴۳

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︣﹢﹋ دژ ﹏  ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧٣٨١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢٧٨٠۵

︡ : - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,١٩ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
 ﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۵٢٩٢٩۶٧١ و آ﹇︀ی ﹝︀ز︀ر رو︫ــ﹠﹩︋   ︫﹤ ︀︋︣ ا﹝﹫﹠﹩︋  ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی︮  ︣ای ﹝︡ت دو︨   ︋﹏︣ار ذ﹇ ﹤︋
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣۴٧۵٣٢ و آ﹇︀ی ﹝︡ی ﹁︣آ︋︀دی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٣١٧١۶٨٣٣ و ︠︀﹡﹛ ︑﹊︐﹛ ﹝︣﹡︡ی ︵﹢︨﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
︀﹇︣زاده   ︋﹩  ︋﹩  ︋﹤﹫﹛︀︻ ﹜﹡︀ ︀زرس ا︮﹙﹩ و︠  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٠١۵٣٠٧︋   ︫﹤ ٠٩۴٢۴١٢۴۶١ - آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ا﹝﹫︡ ﹋﹞﹫﹙﹩ زاده︋ 

.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا ﹉ ︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٣٨٢٧۶١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای﹝︫ ﹤︋ ﹤︧︠︣و ﹩﹡︀︔
(۵٠۵٢٢٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۶
۴۲

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ﹋﹠︧︀﹡︐︣ه ︵﹢س︫  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٣۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠۴٠۵٢٠

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ـ ︠︀﹡﹛ ︨﹞︀﹡﹥ ︠︡ا﹩ ﹝﹆︡م ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٨۶۵۴٧٩︋   ︫﹤ ︽︣ی داو︵﹙︉︋   ︮﹜﹡︀ ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢ـ︠   ︨﹤  ︋٠٨۶٠٠٧۴٠١٣
︀ل  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٨٧٢٨۴٣۵٨٠︋   ︫﹤  ︋﹩︀︲︣ه ٣ـ آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ر︡﹞
ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. - ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق ︋︀دار و ︑︺︡آور ︫︣﹋️ از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨﹀︐﹥ ، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢دا︨﹑﹝﹩ ︋︀ 

 .︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ ︀ ا﹝︱︀ء ﹝﹠﹀︣د ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ﹨﹞︣اه︋ 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇﹢︀ن (۵٠۵٢٢۵)

س
,۹
۸۰
۳۶
۴۱

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩٩۵۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۵۴۶۵٨ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ آ︨﹥ دان ︹︀﹠︮ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
 ﹏︣ار ذ﹇ ﹤ ﹞️ ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨- : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ︹︀﹠︮ ️﹋︫︣ از ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤︋ ٠٧٠٢٣٩٨۶٢۴ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︫ ︀︋ ﹩︐︪︋ ︀︲︡ر﹞︀ ︡﹫︨ آ﹇︀ی :︡﹡︡︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د
آ︨ــ﹥ آرد دار﹡︡ه ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٧١ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٠٧۶٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ ا﹝﹫︡وار ︋﹥ 
﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧۶۶١۶۴٣︋   ︫︀ ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ و آ﹇︀ی ا︮︽︣ ︤دا﹡﹩︋   ︨﹤ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢٣٣٢٠٩٧︋ 
 - .﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀م﹆﹞ ﹜︀﹇ ️﹝  ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٢٢٠٨۶۶۵ (︠︀رج از﹨﹫︡﹞ ️︣ه)︋   ︫︀ ﹫︣︗﹠︡ی︋  و ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀︋ 
﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ ﹨︣﹡﹢ع ا︨﹠︀د ︑︺︡آور︔︊︐﹩ و ر︨﹞﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀(ا︻﹛ از︻︀دی  ﹢ر︨﹩ ﹝︀﹜﹩ و﹆﹢﹇﹩ و︋   ︋،﹩﹊﹡︀ ︀دار︋  ا﹝︱︀ی اوراق︋ 
﹞ ︀︱︣ی)در︫︣﹋️ ﹋﹥ ﹝﹢︗︡︑︺︡ات ﹝︀﹜﹩ و﹆﹢﹇﹩ ︋﹢ده و ﹩﹁︀﹡ ︀︀ ﹋︀﹨﹠︡ه ︨︴ و﹡﹢ع ︑︺︡ات ﹇︊﹙﹩ ︫︣﹋️ ︋︀︫︡، ﹝﹠ً︭︣ا 
ــ︣﹋️   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀م﹆﹞ ﹜︀﹇ ︀︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ا︻︱︀ی ︣﹍ازدو ا﹝︱︀ی د ﹩﹊ ︀  ︋ً︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و﹝︪ــ︐︣﹋
︣︻︡ه  ــ︣﹋️ ﹡﹫︤︋  ︀︣ا︨ــ﹠︀د و ﹝﹊︀︑︊︀ت ︻︀دی واداری︫  ــ︣﹋️،دارای ا︻︐︊︀ر︠﹢ا﹨︡︋﹢د.﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹅ ا﹝︱︀ی︨   ︫︣﹞ ︀ و﹨﹞︣اه︋ 
︀﹝︫︣ــ︣﹋️، ﹝︺︐︊︣  ︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹨︣﹉ از ا︪ــ︀ن و﹨﹞︣اه︋  ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︀﹇ ︀﹛ ﹝﹆︀م ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︋﹢ده ﹋﹥︋ 

.︫︡︀ و﹐زم ا﹐︗︣ا﹝﹩︋ 
(۵٠۵٢١٩) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

﹠︺️ ﹁︡ک ﹇︡ر  ︣﹋️ ﹋︪️ و︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︠︣ا︨︀ن ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

۴۵۴٧۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۶١٣٩٩٨
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,١٨ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : 
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ آو︥ه ار﹇︀م ا﹝﹫﹟ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︔︊ــ️ ۴۵٩٠ ︋ــ﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١۴٠٠۴٨٨٣۵٩٢ ︋﹥ 
︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت 
﹝︣︡ــ️ ︎﹫︀م ﹝︀︨ــ︉ ا︣ا﹡﹫ــ︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
︀زرس  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹞︀ره ︔︊️ ۵٩٨٢︋  ١۴٠٠٧۴۶۶٠٠ و︫ 
︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐ــ﹩ ︋﹥ ١٣٩٧,١١,٣٠ 
 ️︗ ︀ب ︫︡﹡︡ . -روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س︐﹡ا

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

(۵٠۵١٨٢)

س
,۹
۸۰
۳۶
۳۶

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ︠︡﹝ـ︀ت 
ـ︣﹋️   ︫﹅︡ ﹡︷︀﹁︐ـ﹩ ﹁﹫ـ︣وز ﹎﹏︮ 
﹞︀ره ︔︊️ ١۶۶٧٠   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٢٢۶٠٠
﹝ــ﹢رخ  ﹝︡ــ︣ه  ﹨﹫ــ️  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹩﹆︡︮ ︀︲︀ذ ︫︡ : ر︑ا ﹏١٣٩٨,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ
︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩۵٧۴٩۴۵۶٠١٣ ︋︧ــ﹞️ ر﹫ــ︦ ﹨﹫ــ️ 
﹝︡ــ︣ه و ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ و ︧ــ﹫﹟ ︡︮﹆﹩ ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ 
۵٧۴٩٠۶٩۵٧۵ ︋︧ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و 
ا﹋︣م ︎﹙﹢ان ا﹡︡اد ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩٣٣۵٧۶٠٠۵ ︋︧﹞️ 
 ﹤﹫﹚﹋ .︡﹡︡︣ه ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹎︣د︡﹞ ️﹫﹨ ﹢ــ︱︻
اوراق و ا︨ــ﹠︀د ر︨﹞﹩ و ︑︺︡آور ︫ــ︣﹋️ ︋︀ ا﹝︱︀ی 

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

(۵٠۵١٨٠) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۳۶
۳۳

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩ 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ورا︨︀ز︫ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴١٧۶ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٩۶١٣٢

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 
٢ ︨ــ︀ل ︋﹥ ﹇︣ار ذــ﹏ ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی 
ر︲︀ ︗︀﹨︡ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ٠٧۴٩٠۵٠١٠١ و آ﹇︀ی 
︧ــ﹫﹟ ا﹞︡ی ﹡﹫︀ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٨٩٧۶٨٣٩ 
ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩   ︫︀ ــ﹢د︠︣ی︋  ︀﹡﹛ ﹝︴ ︧︣ــ﹫﹠﹩︨  و︠ 

٠٧۴٩۶٩٠١٨۶
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵٠۵١۶١)

س
,۹
۸۰
۳۶
۳۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀︠︐﹞︀﹡﹩ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ورا︨︀ز︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴١٧۶ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٩۶١٣٢

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
 ﹏ــ﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹁
︡﹝︀ت  ــ︡ : ١ - ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ و︠  ا︑︀ذ︫ 
﹝︀﹜ــ﹩ آ﹎︀﹨︀ن ︋ــ︣وش ︎︀رس دار﹡︡ه ︫﹠︀︨ــ﹥ 
﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۶۴٧١۵٩ و ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٩٢٣ و آ﹇︀ی 
ر︲︀ ︻﹙﹫︤اده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٩٧۶٩۴٧ ︋︣ای 
︀زر︨﹫﹟ ا︮﹙﹩ و   ︋️﹝  ︨﹤ ــ︀ل ﹝︀﹜﹩︋   ︨﹉ ︡ت﹞

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

(۵٠۵١۶٠)

س
,۹
۸۰
۳۶
۲۶

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ورا︨︀ز︫ 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢۴١٧۶ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٩۶١٣٢

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٠,١٣٩٧,٠۶  ︻︀دی︋ 
﹢ر︑︀ی   ︮- ١ : ︡ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 

﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۵٠۵١۴٣)

س
,۹
۸۰
۳۵
۷۳

﹢︫ـ﹠︀م  ـ︣﹋️︠  آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات︫ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︠︣ا︨︀ن︫ 

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٠۶۶ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۶٧٧۶٠

︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و︠︡﹝︀ت 
﹠︀︨ــ﹥   ︫﹤ ﹝︀﹜ــ﹩ ا﹎︀ه ﹡﹍︧︣ــ︀︋︡اران ر︨ــ﹞﹩︋ 
﹝﹙ــ﹩ ١٠١٠٠۵١۵٩٩٣ و ﹝ــ︣﹎︀ن ︑︣از و ﹨﹞﹊︀ران 
︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ ١٠٣٨٠۵٣٣٩٢٩ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ 
︨﹞️ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای 

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

(۵٠۵١۴١)

س
,۹
۸۰
۳۵
۷۲

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ژرف ﹋︀وش 
ـ﹥  ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︫ـ︣ق︫ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢۶٣٠٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۴١٧١۶٧
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : 
︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨ــ︀ل ١٣٩٧ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨ــ﹫︡. 
آ﹇︀ی ﹝︡ی ︠﹙﹀︀﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩٠٩٣١۴۴٢٧۶١ ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ︊﹫︉ اور︻﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره 
﹝﹙﹩٠٩٣٩۵٣١٧٣٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋﹥ 
﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س 

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

(۵٠۵٢٣١)

س
,۹
۸۰
۳۶
۴۴

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ﹡︀ن 
︫﹫︣﹟ ﹡︀م ︫ـ︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ 
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩  ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٢٠٣٢٢ و︫ 

١٠٣٨٠٣۵٨٣٣٠
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر                  
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : -﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ ︑﹑ش ار﹇︀م ( ︧︀︋︡اران 
ر︨ــ﹞﹩ ) ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊ــ️ ١۵١٢٨ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙ــ﹩ 
١٠١٠٠۵۶٠٣٨٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ر︲︀ 
﹝︥د﹋︀﹡﹙ــ﹢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙ــ﹩ ١٠۶٢٧۵٩٣٧٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ 
︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب 

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

(۵٠۵١٩٨)

س
,۹
۸۰
۳۶
۳۹

 ︣﹢﹋ ـ﹏ دژ ـ︣﹋️︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︫︣

 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٧٣٨١ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴٢٧٨٠۵

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ١٣٩٧,٠٧,١٩ ﹝ــ﹢رخ  ا﹜︺ــ︀ده  ﹁ــ﹢ق 
︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ︑︺︡اد ا︻︱︀ء                           
 ️﹁︀ ︩﹨︀﹋ ۴ ﹤ــ︣ه از ۵ ︋ــ︡﹞ ️﹫﹨
و ﹝ــ︀ده ﹝︣︋﹢︵ــ﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح 

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

(۵٠۵١٩۴)

س
,۹
۸۰
۳۶
۳۸
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 اهمیت علم اخالق در زندگی  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی درباره اهمیت علم اخالق می گوید: ارتباطی بین اخالق و عقاید هست، ارتباطی بین اخالق و احكام هست و پیوندی هم بین اخالق و حقوق وجود دارد؛ 
رابطه  بین اخالق و عقاید آن است كه موجب رسوخ عقیده می شود و عقیده را علِم برهانی می سازد. رابطه بین اخالق و احكام این است كه مهم ترین ضامن اجرایی احكام الهی همان َملكات نفسانی و اخالقیات است. رابطه  
بین اخالق و حقوق هم این است كه نقص حقوق را اخالق تكمیل می كند، عیب حقوق را اخالق تصحیح می كند؛ در بسیاری از موارد حقوق كم می آورد، حقوق با عدالت سامان می پذیرد؛ ولی اخالق با احسان سامان می یابد.

 انتشار کتاب »قاعده کالمی حسن و قبح عقلی« 
از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث 

معارف: کتاب »قاعده کالمی حسن و قبح عقلی« تألیف حجت االسالم دکتر رضا برنجکار 
و دکتر مهدی نصرتیان اهور، به زبان فارسی از سوی پژوهشگاه قرآن و حدیث منتشر 
شد. حسن و قبح، مهم ترین قاعده در مباحث افعال الهی است و بسیاری از آموزه های 
اســالمی در اصول عدل، نبوت، امامت و معاد مبتنی بر آن است. در کتاب حاضر این 
قاعده از ابعاد معناشناختی، وجودشناختی و معرفت شناختی مورد بحث قرار گرفته و 
ضمن بررسی ادله عقلی و نقلی، برخی آثار و لوازم آن بررسی شده است. این پژوهش 
در پنج فصل سامان یافته که به قرار ذیل است: »فصل اول؛ مقدمه و تاریخچه بحث«، 
»فصل دوم؛ بررسی دیدگاه های مخالفان قاعده )اشاعره و فالسفه(«، »فصل سوم؛ بررسی 
دیدگاه های موافقان قاعده )امامیه و معتزله(«، »فصل چهارم؛ تبیین دیدگاه برگزیده« و 

»فصل پنجم؛ آثار و لوازم قاعده در بحث عدل الهی«.

فراخوان مقاله فصلنامه »جستارهای فقهی و اصولی« 
منتشر شد

معــارف: فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشــی جســتارهای فقهــی و اصولی 
بــا عنوان »روش شناســی فقــه و اصول فقه« از ســوی گروه آموزشــی فقه و مبانی 
اجتهاد مرکز تخصصی آخوند خراســانی منتشــر شــد. عالقه مندان می توانند برای 
 کســب اطالعات بیشــتر و همچنین ارســال مقاالت خود از طریق نشانی اینترنتی 
http://jostar-fiqh.maalem.ir اقــدام نماینــد. بنابرایــن فراخــوان برخی از 
موضوعات پیشــنهادی عبارتند از: تأثیرات رویکرد مقارن در روش و فرایند استنباط؛ 
مشروعیت ســنجی رویکرد مقارن در اســتنباط در نسبت با آموزه های کالمی شیعه؛ 
الزامات روش شناختی در تبدیل اصول فقه به اصول عام اجتهاد؛ روش های عقلی برهانی 
در علم فقه؛ روش های عقلی برهانی در علم اصول؛ روش های تجربی استقرایی در علم 
فقه )حساب احتماالت، تراکم ظنون(؛ روش های تاریخی موجود در علم فقه؛ روش های 
تاریخی موجود در علم اصول؛ میزان کارآیی روش ها و تکنیک های مطالعات تاریخی و 
باستان شناسی در فرایند کشف و فهم عرف، سیره عقال و متشرعه؛ نسبت و مناسبات 
عقل و عرف در استنباط فقهی؛ نسبت و مناسبات عقل و عرف در استنباط اصولی؛ میزان 
بهره گیری از یافته های عقلی در استدالالت نقلی و لفظی )مدلول التزامی، لوازم عقلی(؛ 
روش های جمع داللی در میان فقیهان برجسته )هر فقیه به صورت مستقل(؛ روش های 
معناشناسی در علم اصول؛ مناشئ ظهور و نقش آن در روش استظهار؛ به کارگیری روش 
تجربی و نیمه تجربی کشف در مسئله تواتر و اجماع؛ اجماع به مثابه روش احراز سنت؛ 
شهرت فتوایی به مثابه روش احراز سنت؛ مقایسه روش احراز تحصیل مالک با روش 

احراز امتثال مأموربه؛ روش کشف مصلحت نزد اهل تسنن و ... .

انتشار رمان صوتی زندگی »ابودجانه انصاری«
تسنیم: کتاب صوتی »نشان سرخ« حاوی زندگی نامه »ابودجانه انصاری« از سوی 
انتشــارات دارالحدیث روانه بازار نشر شد. کتاب حاضر مجاهدت های این صحابه 
باوفای پیامبر را از زمان اسالم آوردن تا شهادت در بر دارد که نقش بسیار مهمی 
در پیروزی مســلمانان در جنگ های پیامبر)ص( داشــته و در میان مسلمانان از 
شهرت کمتری برخوردار است. نام این کتاب هم برگرفته از سربند سرخی است که 
ابودجانه هنگام جنگ روی پیشانی خود داشته است. گفتنی است؛ نسخه کاغذی 

این کتاب سال گذشته منتشر شده است.

 آغاز ثبت نام سطح چهار تخصصی »فقه مقارن«
و »کالم جدید«

معارف: مرکز تخصصی آخوند خراسانی وابسته به دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی 
در رشــته های تخصصی »فقه مقارن« و »کالم جدید« از طالب عالقه مند برای ثبت نام 
در آزمون ســطح چهار حوزه دعوت به عمل می آورد. ثبت نام در این رشته ها که از 25 
خرداد آغاز شــده تا 10مرداد سال جاری ادامه دارد و عالقه مندان می توانند از طریق 
نشانی اینترنتی paziresh.dte.ir نسبت به این کار اقدام نمایند. در این اطالعیه، زمان 

برگزاری آزمون 17مرداد و مصاحبه 2شهریور 1398 اعالم شده است.

 معارف/ آمنه مستقیمی  حرکت به سوی 
ظهور و زمینه سازی برای درک دولت کریمه 
مهدوی که در پرتو آن همه رؤیاهای از دست  
رفته بشــر رنگ واقعیت بــه خود می گیرد، 
ملزوماتــی دارد که از جمله مهم ترین آن ها، 
آراستگی به اخالق و معنویت است، مسئله ای 
که رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه »گام دوم« 
به آن تأکید کرده اند. از این  رو با حجت االسالم 
محمدمهدی حائری پور، کارشناس مباحث 
مهدوی دربــاره جایگاه اخالق و معنویت در 
سبک زندگی منتظرانه گفت وگو کرده ایم که 

مشروح آن تقدیم حضورتان می شود:

  اصلی ترین ملزومات حرکت به سوی 
ظهور و زمینه  سازی برای روی کار آمدن 

دولت موعود، در شرایط کنونی ایران و 
جهان چیست؟

زمینه سازی برای ظهور منجی موعود)عج( 
به  عنوان یک اتفاق تاریخ ســاز، بخش های 
مختلفی دارد و بدون تردید مهم ترین عامل، 
رشد معنویت و اخالق است. الزمه این مهم، 
آن اســت که اوالً همه از جمله دستگاه های 
متولی بــرای معرفت افزایــی و دانش افزایی 
اهتمام داشــته باشــند، یعنی تالش کنیم 
ارزش های اخالقی و الهــی و آنچه در قرآن 
و سنت پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( به عنوان 
ارزش اخالقــی مطرح و آثــار و برکات برای 
آن ذکر شده، به معنای واقعی در محیط ها و 
مواضع مختلف بیان و آگاهی و معرفت مردم 
در این باره تقویت شــود. در مرحله بعد باید 
انگیزه ایجاد  شــود و سپس این انگیزه ها را 
تقویت کــرد تا ارزش های اخالقی در جامعه 
رواج یابــد، در این باره نباید وظیفه را به فرد 
یا نهــاد خاصی محدود کنیم، این وظیفه ای 
همگانی اســت. به عبارت بهتر، هم نهادها 
موظف هستند این انگیزه را ایجاد کنند، هم 
افراد در هر پُســت و مقام و فراتر از آن آحاد 

جامعه باید این رویکرد را داشته باشند.

   ایجاد انگیزه همگانی برای آراستگی 
جامعــه منتظر به اخــاق و معنویت 
پیش نیازهایی دارد؛ گام نخست این مهم 

چیست که امکان برداشتش 
برای همه وجود داشــته 

باشد؟
ساده ترین راه آن است که هر 
کسی از خود شروع کند، اگر 
هر کسی اهل صداقت، تواضع، 
دلسوزی،  نیکوکاری،  احسان، 

خیرخواهی و امثال آن باشــد، می تواند این 
احساس را در دیگران هم ایجاد کند بنابراین 
بهترین راه بــرای دعوت دیگران به اخالق و 
معنویت به عنوان الزمه مهم زمینه ســازی 
برای ظهور، آن اســت که با عمل خود آن ها 
را دعوت کنیم. مرحله بعد تشــویق اســت 
که در لســان دین از آن به »امر به معروف« 
تعبیر می شود، یعنی دیگران را به خیر، نیکی 
و خوبی ها دعوت کنیم که بدون شــک اثر 
خواهد داشت. برخی می گویند باید افراد اراده 
کنند تا به مسیر خیرات بیایند اما واقعیت این 
است که اگر دعوت به خوبی ها همراه با عمل 
و اخالص و جدا از انگیزه ها و مطامع فردی و 
دنیوی باشد، بدون تردید اثر خواهد داشت و 
جامعه را به ســمت معنویت و اخالق و پس 

از آن حرکت به سوی ظهور هدایت می کند.

  چطور می توان منتظران را نسبت به 
ظهور دغدغه مند کرد؟

یکــی از راه هایی که می توان افراد جامعه را 
نســبت به مهدویت و ظهور امام زمان)عج( 

دغدغه منــد کرد، آن اســت 
که آثار و بــرکات گرایش به 
معنویت و اخــالق را تبیین 
زندگی  کنیم، چراکه حتــی 
مادی و معاش انسان به واسطه 
گرایش بــه معنویات متفاوت 
می شود و زندگی این دنیایی 
هم شیرین تر خواهد شد. همه انسان ها در پی 
زندگی آرام و همراه با امنیت خاطر هستند 
و عالقــه دارند در کنار رفــاه مادی، زندگی 
آرامی داشــته باشــند، این خواسته محقق 
نمی شود مگر با گرایش به معنویت، یعنی اگر 
همه وســایل برای انسان فراهم باشد اما دل 
او با خدا نبوده و ارتباطش با امام زمان)عج( 
مستحکم نباشد، به  یقین حتی رفاه و آسایش 
مادی نمی تواند دل او را آرام کند، چراکه دل 

تنها با یاد خدا آرام می گیرد.

   ملزومات این آرامش در سبک 
زندگی منتظرانه چیست؟

دســت گیری از دیگــران و زندگی همراه با 
اخالق و معنویت، آرامشی را به قلب می اندازد 
که با هیــچ چیز دیگر به دســت نمی آید، 
بنابراین از وظایف اندیشــمندان جامعه آن 
است که آثار گرایش به معنویت و اخالق را به 
صورت ملموس و با زبانی شیوا بیان کنند تا 
جامعه به این مؤلفه ها اقبال کند. در کنار بیان 
و شــرح برکات اهتمام به اخالق و معنویت، 

بایــد عواقب فاصله گرفتــن از آن به عنوان 
یک »مرگ تدریجی« نیز تبیین شود تا مردم 
بدانند بدون آراســتگی به اخالق و معنویت 
انسان از زندگی لذتی نمی برد اگر هم لذتی 
باشــد، مقطعی است و پس از آن، زحمات و 
مشقات باقی می ماند؛ لذت پایدار آن است که 
در بستر معنویت تجربه شود. در این میان، 
ارتباط مستمر با امام زمان)عج( به عنوان مبدأ 
و منشــأ فیض الهی در زمین نیز در این باره 
بسیار مؤثر است و خألهای روحی انسان را پر 
می کند. ممکن است افرادی ادعاهایی داشته 
باشند و به شیوه کاذب بخواهند معنویت را به 
آدمی عرضه کنند، اما معنویت زمانی به مدد 
انسان آمده و حیات او را معنادار می کند که 

حقیقی و اصیل باشد نه جعلی و ساختگی.

  معنویت و اخاق را چطور می توان 
بر سبک زندگی منتظران حاکم کرد به 

گونه ای که انحراف ها گزندی به این باور 
اصیل وارد نکند؟

دو مسیر بسیار مهم در این باره به روی ما باز 
است؛ نخست مسیر دعا و نیایش که انسان به 

طور روزانه لحظاتی را خلوت 
کند و با امام عصر)عج( ارتباط 
بگیرد؛ برای مثــال با زیارت 
»آل یاسین« سالمی خالصانه 
به ایشــان عرضه بدارد یا با 
دعای عهد با ایشــان تجدید 
بیعت کند. اما مسیر دیگری 
هم هســت؛ اینکه انســان 
بــا عمل، خــود را بــه امام 
مهدی)عج( نزدیک کند که 
برای چنیــن قرابتی نیازمند 
ایجاد شباهت با آن حضرت، 
در خود هستیم و شبیه شدن 
به امــام زمان)عــج( در گام 

نخســت، به تقوا نیاز دارد؛ چه افراد عادی و 
چه مسئوالن باید به گونه ای عمل کنند که 
رضایت حضرت حجت)عج( تأمین شــود. 
رضای امــام زمان)عج(، رضای خدای متعال 
است؛ کسب این رضایت سخت نیست و به 

انجام واجبات و ترک محرمات نیاز دارد.

استاد حائری پور در گفت وگو با قدس تشریح کرد 

حجت االسالم دکتر قائمی نیا مطرح کرد نقش اخاق و معنویت در حرکت به سوی ظهور
 واقع گرایی؛ 

ویژگی اندیشه شریعتی
ایکنا: مباحث دکتر شریعتی در مورد قرآن کریم 
و برداشت های وی از آیات چندان عمیق و دقیق 
نیست و این معضل در بســیاری از روشنفکران 
وجود دارد، ولی مباحث جامعه شناسی دقیقی ارائه 
کرده اســت. وی در تحلیل برخی مفاهیم قرآنی 
مانند »توحید« آن را به معنای هماهنگی انسان 
با جهان معنا می کند؛ همچنین در تحلیل »آیه« 
آن را از منظر پدیدارشــناختی که نوعی تحلیل 
کانتی است مورد بررسی قرار داده است؛ آیه یعنی 
اینکه موجودات جهان نشانه ها هستند نه اینکه در 
ذهن ما این طور پدیدار می شوند. وی مسائل دوره 
خود را در چارچوب تشیع علوی فهمیده و تحلیل 
خاصی از اسالم دارد؛ شریعتی از روش تفهمی در 
جامعه شناسی استفاده و استناد می کند تا تاریخ 
اسالم را تحلیل کند. این کار قابل تحسین است، 
ولی در عین حال نقدهای زیادی به تحلیل های 
او بویژه در بحث تطبیق و مصادیق و نتایجی که 
گرفته وارد اســت. دینداری از منظر شریعتی یا 
علوی است و یا صفوی و این تقسیم بندی دوگانه 
و انحصار آن به همین دو مقوله درســت نیست؛ 
نفس اینکه باید از مقوالت جدید برای تحلیل های 
دینی بهره ببریم آموزنده است، گرچه شریعتی از 
نظر روشــی هم در این مقوله چندان جلو نرفته 
است و در تطبیقات هم ایراد زیادی دارد. دینداری 
افــراد را نبایــد در نگرش های قومــی، قبیله ای 
و حزبی خالصــه کنیم؛ بنابراین دســته بندی 
شــریعتی به دینداری علوی و صفوی درســت 
نیســت. دینداری انسان دارای دو مقوله وجودی 
و متافیزیکی است؛ یعنی شخص با مقوالت دینی 
در متن زندگی ارتباط برقرار می کند یا در جنبه 
متافیزیکی و عرفان نظــری رابطه دارد؛ بنابراین 
دینداری وقتی وارد جامعه شود، بدون تردید طیف 
گسترده ای خواهد یافت که در مقوالت گفته  شده 
نمی گنجد. واقعیت این است که متفکران آن دوره 
رویکردهای ایده آلیستی نداشتند و عمدتاً واقع گرا 
بودند، ولی متفکران امروز دغدغه اصالح اجتماعی 
چندانــی ندارند و عمدتــاً در حیطه نظری قدم 
برمی دارند. مباحث روشنفکری ما اعم از مذهبی ها 
و ســکوالرها ناظر به فرهنگ نیســت و حول و 
حوش مسائلی چون جواز دخالت دین در سیاست 

و یکسری کلیات می چرخد. 

 اگر همه وسایل 
برای انسان فراهم 

باشد اما دل او 
با خدا نبوده 

و ارتباطش با 
امام زمان)عج( 

مستحکم نباشد، 
حتی رفاه مادی 

هم دل او را آرام 
نمی کند

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r
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شماره پرونده: 139804006092000963/1   شماره بايگانى پرونده: 9801472
شماره ابالغيه: 139805106092004521   تاريخ صدور: 1398/03/27

دفترخانه ازدواج شماره 49 و طالق شماره 6 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره ملى:  ــد: 1374/06/10 ش ــى تاريخ تول ــام پدر: محمدعل ــم مريم حياتى ن ــيله به: خان ــن وس بدي
ــماره ملى:  ــد: 1339/08/01 ش ــخ تول ــى تاري ــدر: محمدعل ــام پ ــى ن ــى حيات 0923786201 و يحي
0944285694 شماره شناسنامه: 9 ابالغ مى شود كه خانم معصومه زراعتگر جهت وصول 50 عدد سكه 
ــماره 17500 دفتر 49 مشهد عليه شما اجرائيه  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش بهار آزادى به اس
ــده و طبق گزارش مورخ  ــكيل ش ــه 9801472 در اين اداره تش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش 1398/03/16 مأمور، محل اقامت ش
ــار محلى  ــاده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــق م طب
آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به 

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9803606 م.الف 277
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى استرداد»
نظر به اينكه آقاى محمد كاويانى به استناد گواهى حصر وراثت شماره 6701474 مورخ 1396/11/04 
ــماره 56/1557 مورخ 1380/09/11  ــوراى حل اختالف مشهد و گواهى حصر وراثت ش ــعبه 187 ش ش
ــهم االرث خود را از پالك  ــوم دادگاه عمومى مشهد و فرم 19 مالياتى تقاضاى صدور سند س ــعبه س ش
شماره 4 فرعى از 234- اصلى بخش 9 مشهد را نموده كه به حكايت ثبت دفتر امالك ششدانگ پالك 
مذكور ذيل ثبت 4038 صفحه 8 دفتر 32 مع الواسطه برابر سند قطعى شماره 52581- 1342/01/27 
ــهد بنام آقاى مهدى كاويانى ثبت و سند صادر گرديده است و متقاضى مدعى است كه  دفترخانه 6 مش
ــد لذا به نامبرده اخطار شد كه سند اوليه را  ــند اوليه نزد آقاى هادى كاويانى (احدى از ورثه) مى باش س
ــيله يك نوبت آگهى  ــند خوددارى نمود. عليهذا بدينوس ارائه دهد، ليكن ظرف مهلت مقرر از تحويل س
ــد ظرف مدت  ــخص ديگر مى باش ــند مالكيت نزد آقاى هادى كاويانى و يا هر ش ــود تا چنانچه س مى ش
ــيد اخذ نمايد. آ- 9803607  ــند مالكيت را به اين اداره تحويل و رس ــار آگهى س 10 روز از تاريخ انتش

م.الف 278
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه سه مشهد- محمد جواد غالمى

شماره پرونده: 139804006093000090/1        شماره بايگانى پرونده: 9800568
شماره ابالغيه: 139805106093001365         تاريخ صدور: 1398/03/26

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9800568
ــماره ملى:  ــخ تولد: 1353/02/16 ش ــكراله تاري ــن زاده نام پدر: ش ــه آقاى على اكبر حس ــيله ب بدينوس
ــه فوق الذكر كه آدرس شما برابر گزارش  ــماره شناسنامه: 262 بدهكار پرونده كالس 0937857467 ش
مأمور پست در مورخه 1398/02/15 شناخته نگرديد، ابالغ ميگردد كه به استناد قبض اقساطى: شماره 
ــند: 1392/09/26 اجرائيه اى تحت كالسه 9800568 به مبلغ  ــند: 589204 الى 589207، تاريخ س س
72/000/000 ريال (هفتاد و دو ميليون ريال) به خانم فاطمه سادات ابراهيم آبادى نام پدر: سيد هدايت 
اله تاريخ تولد: 1359/06/01 شماره ملى: 3673530356 شماره شناسنامه: 435 بدهكار مى باشيد كه 
ــت صدور اجرائيه نموده و پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر  ــتانكار درخواس بر اثر عدم پرداخت، بس
ــد. لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى به  ــه فوق در اين اجراء مطرح مى باش و به كالس
شما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب مى شود كه فقط يك نوبت 
ــبت به پرداخت بدهى خود  ــر مى گردد، ظرف مدت ده روز نس ــان چاپ و درج و منتش در روزنامه خراس
ــما تعقيب  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

خواهد شد. آ- 9803608 م.الف 279
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139804006091000081/1       شماره بايگانى پرونده: 9801262
شماره ابالغيه: 139805106091002335       تاريخ صدور: 1398/03/22
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9801262

ــيله آقاى سمانه مطلق نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1358/11/22 شماره ملى: 0933448694  بدينوس
شماره شناسنامه: 5515 و اشرف جالليان مالئى نام پدر: ابراهيم تاريخ تولد: 1341/10/07 شماره ملى: 
0932913717 شماره شناسنامه: 54442 (بعنوان بدهكار و راهن) مديون سند رهنى 9852 تنظيمى 
دفترخانه 185 مشهد ابالغ ميگردد كه بانك ملت اجرائيه اى به كالسه 9801262 عليه شما صادر نمود 
ــهد، آدرس شما مورد شناسائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله  و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش
ــند مذكور به مبلغ موضوعات الزم االجرا: 169/187/423  ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت س به ش
ــت و سه ريال) تا تاريخ  ــتاد و هفت هزار و چهارصد و بيس ــصت و نه ميليون و صد و هش ريال (صد و ش
تقاضا ميباشد و خسارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق 
ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع شما منتشر و از زمان  ــناد رس ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت  ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محس انتش
ــات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن عبارت  ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عملي پس از گذش
ــدانگ پالك ثبتى سه هزار و چهارصد و هفده فرعى از يك اصلى بخش 9 مشهد ميباشد،  ــت از: شش اس
ــر نخواهد  ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس

شد. آ- 9803611 م.الف 280
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139604006091002094/1  شماره بايگانى پرونده: 9608019
شماره ابالغيه: 139805106091002338    تاريخ صدور: 1398/03/22

دفترخانه اسناد رسمى شماره 57 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9608019

ــنامه 2471 و شماره ملى 3621281177  ــيله به آقاى محمد ميرنژاد فرزند عبدالحميد بشناس بدينوس
مديون و شركت مهرگان سازه پاريز شرق به شناسه ملى 10380529252 راهن سند رهنى 127485- 
ــه  ــامان اجرائيه اى به كالس ــالغ ميگردد كه بانك س ــهد اب ــه 57 مش ــى دفترخان 1394/05/08 تنظيم
ــما  ــهد، آدرس ش ــت اجراى ثبت مش ــما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور پس 9608019 عليه ش
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به  ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به ش مورد شناس
ــصت و سه ميليون و دويست و نوزده هزار و يكصد و بيست و سه ريال  ــت و ش مبلغ دو ميليارد و دويس
ــارت تأخير و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت  ــد و خس (2/263/219/123) تا تاريخ تقاضا ميباش

ــك نوبت در روزنامه  ــمى، ي ــناد رس ــز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس ني
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت  ــما منتشر و از زمان انتش جهت اطالع ش
ــت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان  طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذش
ــدانگ عرصه و اعيان يك دستگاه آپارتمان داراى  ــت از: تمامت شش خواهد يافت و مورد رهن عبارت اس
پالك ثبتى 232 فرعى مفروز و مجزى شده از يك فرعى از 7010 اصلى بخش 4 مشهد ميباشد، طبق 
ــد.  ــر نخواهد ش ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس

آ- 9803612 م.الف 281

شماره پرونده: 139604006091002057/1   شماره بايگانى پرونده: 9607976
شماره ابالغيه: 139805106091002341       تاريخ صدور: 1398/03/22

دفترخانه اسناد رسمى شماره 57 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607976

ــنامه 2471 و شماره ملى 3621281177  ــيله به آقاى محمد ميرنژاد فرزند عبدالحميد بشناس بدينوس
راهن و شركت مهرگان سازه پاريز شرق به شناسه ملى 10380529252 مديون سند رهنى 127485- 
ــه  ــامان اجرائيه اى به كالس ــهد ابالغ مى گردد كه بانك س ــه 57 مش ــى دفترخان 1394/05/08 تنظيم
ــما  ــهد، آدرس ش ــت اجراى ثبت مش ــما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور پس 9607976 عليه ش
ــما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به  ــائى واقع نگرديده، لذا بدينوسيله به ش مورد شناس
ــه هزار (6/507/633/000) تا تاريخ  ــصد و سى و س ــش ميليارد و پانصد و هفت ميليون و شش مبلغ ش
ــاير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و  ــارت تأخير و س ــد و خس تقاضا ميباش
ــما منتشر و از  ــمى، يك نوبت در روزنامه جهت اطالع ش ــناد رس طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اس
ــده محسوب، در غير اين صورت طبق ماده 34 اصالحى قانون  ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ ش زمان انتش
ــت بيست روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد رهن  ثبت پس از گذش
ــتگاه آپارتمان داراى پالك ثبتى 234 فرعى از 7010 اصلى  ــدانگ اعيان يك دس ــت از: شش عبارت اس
ــد، طبق  ــهد ميباش ــده از يك فرعى از اصلى مذكور بخش 4 مش قطعه 233 تفكيكى مفروز و مجزى ش
ــد.  ــر نخواهد ش ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى منتش مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس

آ- 9803613 م.الف 282

شماره پرونده: 139804006092000940/1         شماره بايگانى پرونده: 9801443
شماره ابالغيه: 139805106092004532          تاريخ صدور: 1398/03/27

دفترخانه ازدواج 3 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى

ــماره ملى:  ــيله به آقاى مهدى دبورى فريمانى نام پدر: غالمعلى تاريخ تولد: 1361/01/06 ش بدين وس
ــود كه خانم سارا دشتى جهت وصول 14 عدد سكه  ــماره شناسنامه: 22 ابالغ مى ش 0849497280 ش
بهار آزادى و هزينه يك سفر حج واجب به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 10185 دفتر 3 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801443 در اين اداره تشكيل شده  ــهد عليه ش مش
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا  ــما به ش و طبق گزارش مورخ 1398/03/13 مأمور، محل اقامت ش
ــاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مف به تقاضاى بس
ــى كه روز ابالغ  ــدت ده روز از تاريخ اين آگه ــود و چنانچه ظرف م ــى مى ش ــى آگه ــار محل كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  ــوب مى گردد، نس محس

آ- 9803614 م.الف 283
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006093000050/1شماره بايگانى پرونده: 9800331
شماره ابالغيه: 139805106093001162

تاريخ صدور: 1398/03/12
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 139804006093000050

بدينوسيله به خانم رقيه چوپانى نام پدر: اسمعيل تاريخ تولد: 1348/02/18 شماره ملى: 0050144405 
ــه 9800331 كه برابر گزارش 1398/02/02 مأمور پست  ــماره شناسنامه: 567 بدهكار پرونده كالس ش
ــناخته نگرديده ابالغ مى گردد كه برابر قرارداد بانكى: شماره سند: 269421517، تاريخ  ــما ش آدرس ش
ــصت و هشت  ــت و ش ــپه مبلغ 268/275/077 ريال (دويس ــما و بانك س ــند: 1394/11/26 بين ش س
ــود:  ــت و هفتاد و پنج هزار و هفتاد و هفت ريال)- اصل طلب: 181/668/000 ريال- س ميليون و دويس
ــارت تأخير تأديه: 81/607/077 ريال- خسارت تأخير روزانه: 140/000 ريال،  5/000/000 ريال- خس
ــبه خسارت: 1398/01/08 تا وصول كامل مطالبات بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم  تاريخ مبناى محاس
ــتانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه  پرداخت وجه بس
ــما ابالغ  ــمى بش ــناد رس ــد لذا طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس فوق در اين اجراء مطرح مى باش
ــت فقط يك نوبت در روزنامه  ــوب اس ــار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محس مى گردد از تاريخ انتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير  ــر مى گردد كه ظرف مدت ده روز نس ــان چاپ و منتش خراس
ــد.  ــما تعقيب خواهد ش ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش ــن صورت بدون انتش اي

آ- 9803615 م.الف 284
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

ابالغ وقت رسيدگى 
ــتى به طرفيت خوانده كبرى  ــرانى فرزند محمد دادخواس ــرخ س متن آگهى : خواهان فرامرز رضائى س
ــتگاه خودروى سوارى  ــمى يك دس ــند رس ــته الزام به تنظيم س ــى فرزند محمد ابراهيم به خواس عباس
ــتان تايباد نموده كه جهت رسيدگى به شعبه دوم شوراى  ــوراى حل اختالف شهرس پژو 206 تقديم ش
ــريعتى ارجاع و به كالسه 9709985722200333 ثبت  ــتان تايباد واقع در بلوار ش حل اختالف شهرس
ــاعت 17/30 تعيين شده است. به علت مجهول المكان  ــيدگى آن 1398/5/7 و س گرديده كه وقت رس
ــى دادگاه  ــت خواهان و به تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس ــى ) و درخواس بودن خوانده ( كبرى عباس
ــار  ــتور دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتش هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دس
ــر آگهى و اطالع از مفاد آن به شوراى حل اختالف مراجعه و ضمن  ــود تا خوانده پس از نش آگهى مى ش
اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمانم را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى 

حاضر گردد. تاريخ انتشار : 1398/3/30  آ-9803655
مجيد اسماعيلى - مسئول دفتر شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد

آگهى اخطار وا بالغ
ــادر به  ــرافت فرزند ق ــه ش ــاى حكمت ال ــخص آق ــه ش ب
ــماره 9709975621301304 مورخ  ــه ش موجب دادنام
ــعبه اول دادگاه عمومى زيركوه  ــادره از ش 1397/12/6 ص
اينكه همسر شما خانم صابره سادات حسينى قصد جدايى 
ــما ابالغ مى  ــما را دارد لذا به موجب اين اخطار به ش از ش
گردد ظرف مدت يك هفته پس از نشر آگهى به دفترخانه 
طالق زيركوه به سردفترى سيد مصطفى حسينى فندخت 
مراجعه وذيل اوراق واسناد را امضاء نموده در غيراينصورت 

طالق شما يك طرفه ثبت خواهد شد .آ-9803652
تاريخ انتشار 98/3/30

سردفتر ازدواج وطالق شماره يك زيركوه 
سيد مصطفى حسينى فندخت

س
,۹
۸۰
۳۵
۹۳

︀﹝﹩ ︻︀م  ︨️﹋︣  ︫︤︡﹡︀ ︡︡ه︫  ﹠︺️ ﹎︣د︫﹍︣ی︎  ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩︮   ︋﹤︺︨﹢︑ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٨٢٩ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٨٢٩٩٠

ــ﹞︀ره ٩٨٢,١٢٨,٣۶٧٢﹝﹢رخ  ︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥︫  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ و︋  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹤︧︨﹣﹞ : ︡ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ١٣٩٨,٣,١٣ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮﹠︀︹ د︨ــ︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ا︨︐︀ن︠ 
︡﹝︀ت ﹝︣︡️ آ﹎︀﹨︀ن ︑︣از ︑﹢س  ︀زرس ا︮﹙﹩ و ﹝﹣︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و︠  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︡﹝︀ت ﹝︣︡️ دا︀ ر﹨﹫︀﹁️︋  ︧︀︋︨︣﹩ و︠ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡. روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︋﹥ ︻﹠﹢ان روز﹡︀﹝﹥ 

︡︣د﹎ ﹟﹫﹫︺︑ ️﹋︣ ﹋︓﹫︣ ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی︫ 
(۵٠۵١۴۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۳۶
۴۰

︣داری و ا﹡︐﹆︀ل آزاد راه ﹝ ︪︡﹠︀ران ﹇﹢︀ن  ︣ه︋  ︣﹋️ ا︡اث ﹡﹍︡اری و︋  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶١۶٣۴ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۶٨١٣۵٩١

 ﹤  ︋١٣٩٨,٣,١٣ ︣ه ︑︀ ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ︡ه ﹝︡ت ︑︭︡ی﹡︀﹝﹫﹇︀ ︣ای︋  ︡ : ︑︣﹋﹫︉ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠۴ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︫︣ح ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ د︋︀︾﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٣٩٧٩٢٢۴٣۴١ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از﹝﹣︨︧﹥ ︨︀ز﹝︀ن ا﹇︐︭︀دی ر︲﹢ی ︋﹥ ︨﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه -آ﹇︀ی 
︻︊︀س ︻﹙﹩ آ︋︀دی ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨۴۵٣٢٢٢۴ ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡︀ن ﹝︪︀ور ﹝︺﹞︀ری و ︫︨︣︀زی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
 ﹤ ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه -آ﹇︀ی ﹝︧﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩︋   ︨﹤ ︐﹟ و ﹝︀︫﹫﹟ ﹇︡س ر︲﹢ی︋   ︋﹩﹡︀﹝︐︠︀  ︨️﹋︣ ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︫  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣١۴۵۴٨١۶︋   ︫﹤ - آ﹇︀ی  ︡﹫﹝︣ا︾﹩︋ 
︣وات، ﹇︣ارداد﹨︀   ︋،﹤︐﹀  ︨،﹉ ﹏﹫︊﹇ از ️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ و ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋  ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠۵٢۵۴۵٢٣٧ (︠︀رج از ا︻︱︀ )︋﹥︨ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︣  ︫︣﹞ ︀ ︣﹋️ آ﹇︀ی ﹝︧﹟ ا︨﹞︀︻﹫﹙﹩ و ا﹝︱︀ء ﹝︐︽﹫︣ ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️︋︀︔ ا﹝︱︀ء ︀ و ︻﹆﹢د ا︨﹑﹝﹩︋ 
(۵٠۵٢١۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

س
,۹
۸۰
۳۶
۳۷

﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٣٧١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٧٠٧۶٩ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀︨ ️﹋︫︣ آ︨﹥ آرد ︹︀﹠︮ ️﹋︫︣ ︣ات﹫﹫︽︑ ﹩﹎آ
﹥ ︻﹠﹢ان ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٠٢٣٩٨۶٢۴︋   ︫︀  ︋﹩︐︪ ﹫︡︀﹝︡ر︲︀︋  ︡ : آ﹇︀ی︨  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹥ ︻﹠﹢ان ︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه  ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٧۶۶١۶۴٣︋   ︫﹤ ﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه و آ﹇︀ی ا︮︽︣ ︤دا﹡﹩︋   ︨﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠٣٣٣٣٢٩۴٠︋   ︫︀ ︀﹡﹛ ز﹨︣ه ر︋︀﹡﹩ ﹝﹢رخ︋  و︠ 
ــ︡﹡︡. - ا﹝︱︀ی اوراق  ︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ︑︺﹫﹫﹟︫  ــ︣﹋️ (︠︀رج از ا︻︱︀ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه)︋   ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ان﹢﹠︻ ﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶۵٢٢٠٨۶۶۵︋   ︫︀ ﹫︣︗﹠︡ی︋  وآ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀︋ 
 ﹩﹇﹢﹆و ﹩﹛︀﹞ ︡ات︺︑ ︡︗﹢﹞ ﹤﹋ ️﹋︫︣︣ی)در︱﹞ ︀ از︻︀دی ﹜︻و ﹇︣ارداد﹨︀ (ا ﹩﹝︨︡آور︔︊︐﹩ و ر︺︑ و ︋﹥ ︵﹢ر﹋﹙﹩ ﹨︣﹡﹢ع ا︨﹠︀د ﹩﹇﹢﹆و ﹩﹛︀﹞ ﹩︨︀دار ︋︀﹡﹊﹩، ︋﹢ر︋
︀ً ︋︀ ﹊﹩ از دو ا﹝︱︀ی د﹍︣ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و  ︋﹢ده و  ﹩﹁︀﹡ ︀︀ ﹋︀﹨﹠︡ه ︨︴ و﹡﹢ع ︑︺︡ات ﹇︊﹙﹩ ︫︣﹋️ ︋︀︫︡، ﹝﹠ً︭︣ا ︋︀ ا﹝︱︀ی ︔︀︋️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و﹝︪︐︣﹋
︡﹞ ︀︣︻︀﹝﹏ ︫︣﹋️ و ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️، دارای ا︻︐︊︀ر︠﹢ا﹨︡︋﹢د. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹅ ا﹝︱︀ی ︀︨︣ ا︨﹠︀د و ﹝﹊︀︑︊︀ت ︻︀دی و اداری ︫︣﹋️ ﹡﹫︤ ︋︣︻︡ه ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 

.︫︡︀ ︀﹝︫︣︣﹋️، ﹝︺︐︊︣ و﹐زم ا﹐︗︣ا ﹝﹩︋  ︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د ﹨︣﹉ از ا︪︀ن و ﹨﹞︣اه︋  ﹢ده ﹋﹥︋   ︋️﹋︣  ︫﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︀
(۵٠۵١٨٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد ︋︣ه ︋︣داری از ︗︀﹍︀ه ︨ــ﹢︠️ CNG ︫﹞︀ره 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭ ــ︩︠   ︋﹤ ︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋  ــ﹢د را از ︵︣ــ﹅︋  دو︠ 
︩ ﹁︣اورده ﹨︀ی   ︎﹩﹚﹞ ️﹋︣  ︫︡﹫︃︑ ︀ی ﹝︖︀ز و ﹝﹢رد︐﹋︣ــ ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از︫ 

﹡﹀︐﹩ ا︣ان د︻﹢ت ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ︫﹢د.
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:١- ︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ۴/۵/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ٩٨/۴/١۵
٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹏︣ا﹞  ﹩﹞︀﹝︑ ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

۵- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٧/۴/٩٨
﹫︪ــ︐︣، ا﹝ــ﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و  ﹞ -۶ــ﹏ در︀﹁ــ️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀ ︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩︋  ︣داری︋  ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 

٧- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣داری ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۳
۶۵
۰

️ اول
︋﹢﹡
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 محل استقرار اشغالگران آمریکایی در خاک عراق هدف قرار گرفت

سناریوسازی  برای توجیه حضور در منطقه
  جهان  در میان افزایش مخالفت مــردم عراق با حضور 
غیرقانونی نظامیان ایاالت متحده در این کشور، منابع خبری از 
دو حمله موشکی و راکتی به محل استقرار نیروهای آمریکایی 
در خاک عراق خبر دادند؛ ســناریویی که به نظر می رسد با 
هدف ناامن جلوه دادن منطقه و توجیه حضور اشــغالگران 
صورت می گیرد. در همین راستا خبرگزاری رویترز از اصابت 
یک فروند موشک کوتیوشا به محل دفاتر مرکزی شماری از 
بزرگ ترین شرکت های نفتی جهان از جمله شرکت آمریکایی 
»اکسون موبیل« در شهر بصره خبر داد. پلیس اعالم کرده 
که دو کارمند عراق در این اتفاق، زخمی شــده اند. شرکت 
رویال هلند و »انی« ایتالیا هم در محل حادثه شــعبه هایی 
دارند. منابع خبری بامداد چهارشــنبه نیز از فرود دست کم 
یک فروند موشک »کاتیوشا« که از سوی منبعی نامشخص 
شلیک شده بود در داخل مجتمع کاخ های ریاست جمهوری 
در بخش شرقی »موصل« که محل استقرار مشاوران نظامی 
آمریکاست خبر دادند. فرمانده نظامی موصل گفته است این 
راکت در فضای باز فرود آمده و هیچ خســارتی ایجاد نکرده 
است. روزهای گذشته نیز پایگاه های التاجی و البکر که محل 
استقرار نظامیان آمریکایی در عراق است، هدف چند فروند 
موشک کاتیوشا و گلوله خمپاره قرار گرفت و خسارت های 

مادی زیادی برجای گذاشت. 
اگرچه آمریکا همانند گذشــته در تالش اســت ایران را به 

دخالــت در امور داخلی عراق متهم و به عنوان عامل حمله 
به نیروهایش معرفی کند، اما بسیاری از تحلیلگران دست های 
پشت پرده واشــنگتن و همپیمانان منطقه ایش را در پس 
این وقایع می بینند. به نظر می رســد آمریکا که این روزها 
با فشــار زیادی از سوی جامعه بین المللی به واسطه رویکرد 
میلیتاریسمی اش روبه رو است درصدد است با بهره برداری 
از حادثه حمله مشکوک به چند نفتکش در خلیج فارس و 
دریای عمان و حال نیز حمله به منافع این کشــور در خاک 
عراق، با گســترش طرح ایران هراسی و با ناامن جلوه دادن 
خاورمیانه حضور خود در این منطقه راهبردی را توجیه و به 

غارت منابع طبیعی اش ادامه دهد. 
از ســوی دیگر افزایش حمالت به محل استقرار اشغالگران 
آمریکایی در حالی اســت که در چنــد روز اخیر دخالت ها 
و اقدام هــای تحریک آمیز واشــنگتن در قبال عراق صدای 
مردم و جریان های سیاســی این کشور را درآورده است. در 
همین راستا انتشار خبر افزایش حضور نظامیان آمریکایی در 
اقلیم کردستان عراق بدون اطالع دولت مرکزی و همچنین 
انتشــار اخباری در مورد حمایت کامل واشــنگتن از طرح 
توزیع سالح میان عشایر غرب عراق با واکنش منفی بسیاری 
روبه رو شده است. در هفته های اخیر مردم عراق با برگزاری 
راهپیمایی هایی اعتراض خود را به اقدام های مشکوک آمریکا 

نشان داده و خواستار اخراج اشغالگران شده اند. 

الخلیج جدید: تالش نیروهای مسلح مورد 
حمایت امارات برای تسلط بر بندر »سقطری« 
یمن در پی اقدام امنیتی نیروهای وابسته به 

دولت مستعفی ناکام ماند.
فارس: در حالی که ماه هاست گزارش هایی از 
روابط نزدیک اما پشت پرده محمد بن سلمان 
با رژیم صهیونیســتی منتشر می شود »مایک 
اِوَنس« رئیس »مرکز میراث دوستان یهود« که 
یک آژانس صهیونیستی حامی تل آویو است، 
می گوید ولی عهد سعودی به او گفته است که 
دایه ای یهودی داشته و به همین دلیل یهودیان 

و مسیحیان را دوست دارد.

حاال نوبت بازیگری اروپاست 
در میانه تنش های فزاینده بین ایران و آمریکا 
که کم کم دامن اروپا را هم می گیرد، »آندرآس 
روس« مفســر روزنامه آلمانــی فرانکفورته 
آلگماینه معتقد است »حاال نوبت اروپاست« تا 
برای حل تنش ها در خاورمیانه دست به ابتکار 
عمل بزند. وی در این تحلیل ضمن اشاره به 
ماجرای حمله به دو نفتکش در دریای عمان، 
نوشت: »از نظر غربی ها اگر فردی وجود داشته 
باشد که کمتر از دونالد ترامپ از هنر سیاست 
ســر درآورد، آن فرد ولیعهد عربستان است. 
حال هر دوی آن ها انگشت اتهام به سوی ایران 
دراز کرده اند. البته درحالی که ترامپ و حتی 
مشاور جنجالی او، جان بولتون خویشتنداری 
نشان می دهند، ولیعهد عربستان ُمصر است 
که جامعه جهانی باید اقدامی علیه ایران انجام 
دهد«. در ادامه آمده اســت: اروپا با ایران در 
ارتباط است و از سوی دیگر می تواند از نفوذ 
خود بر رژیم صهیونیستی و سعودی استفاده 
کرده و مانع از بدتر شدن وضعیت شود. اروپا 
می تواند همــراه با ژاپن و هند، کشــورهای 
حاشیه خلیج فارس را به برگزاری نشستی در 
سطح وزرای خارجه همه کشورهای منطقه 
برای یافتن راه حلی مسالمت آمیز تشویق کند.

 اقدام متقابل
 روسیه، پیمان موشکی

 با آمریکا را لغو کرد
اسپوتنیک: مجلس دومای روسیه قانون 
پیمان منع موشک های هسته ای میانُبرد 
)INF( با آمریــکا را لغو کرد. این الیحه 
توســط والدیمیر پوتیــن در ۳۰ ماه می 
)9 خرداد( به دوما ارســال شــده بود. بر 
اساس این الیحه، روسیه تعهد خود به این 
معاهده را متوقف می کند، اما این احتمال 
وجود دارد که با تصمیم رئیس جمهور، این 
پیمان با آمریکا از سرگرفته شود. واشنگتن 
پیشــتر و به صورت یکجانبه خروج خود 
از INF را اعالم کرده بود. کارشناســان 
هشدار داده اند خروج آمریکا از این پیمان 
خطر جنــگ اتمی را افزایــش می دهد.

فرار دوباره فراری؛ اوج اختالف در اردوگاه متجاوزان به یمن
اختالف در اردوگاه متجاوزان به خاک یمن از همان روزهای ابتدایی ورود امارات 
به صحنه نبرد خود را نشان داد؛ جایی که ابوظبی به نام ائتالف، اما با دستور کاری 
منحصربه فرد و متفاوت فعالیت خود را در یمن کلید زده و نیاز عربستان به حضور و 
همراهی متحدی مؤثر و عملگرا در ائتالف را ابزار جاه طلبی های اقتصادی، امنیتی و 
سیاسی خود قرار داد. دغدغه اماراتی ها بر خالف سعودی ها، انصاراهلل و قدرت گیری 
آن ها در مناطق شمالی یمن نبود. ترجیح آن ها تقویت »شورای انتقالی«، تشکیل 
»حزام األمنی« و نیروهای تابعه آن در استان های مختلف اعم از »نخبه شبوانیه«، 
»نخبه حضرموتیه« و تا حدودی »نخبه المهریه« در اســتان هم مرز با پادشاهی 
عمان بود تا از این روش، زمینه  سیاسی و نظامی تجزیه یمن و استقالل جنوب را 
فراهم و با اعمال فشار نظامی-اقتصادی، یمن جنوبی را از اولویت انصاراهلل خارج 
کند. دولت مستعفی نیز از همان ابتدا با آگاهی از اهداف جاه طلبانه امارات، نسبت 
به آن واکنش های تندی نشان داد که در چندین نوبت به درگیری میان آن ها و 
نیروهای تحت امر امارات منجر شد. آخرین درگیری نیز همین چند روز پیش بود 
که نیروهای حزام األمنی با حمله به »گارد ساحلی« جزیره »سقطری« سعی کردند 
کنترل کامل این جزیره راهبردی را از دست نیروهای منصور هادی خارج کنند.
اما از سوی دیگر حمایت عربستان از حزب اخوانی اصالح تحت رهبری »منصور 
هادی«، از همان ابتدای تحوالت یمن، به اقتضای شرایط و حسب نیاز بود، وگرنه 
سعودی ها پس از اتفاقات سال 2۰11 در جوامع عربی، با تروریستی اعالم کردن 
»اخوان المسلمین«، همواره در راستای سرکوب آن ها گام برداشته اند. واقعیت آن 
است که با سخت تر شدن شرایط، اختالفات نیز بیشتر می شود. »منصور هادی« 
پس از اســتعفا و خروج از صنعا، توقع داشت که با حمایت عربستان در کمترین 
زمان ممکن، خود را در قامت دولت قانونی یمن و بدون به بازی گرفتن انصاراهلل 
معرفی کند، اما این انتظار، سرابی بیش نبود و حتی عربستان در درگیری های وی 
با نیروهای تحت امر امارات صرفاً نقش میانجی را با فشار بیشتر بر منصور هادی 
ایفا کرد. در روزهای اخیر نیز صحنه یمن شاهد خروج انصاراهلل از راهبرد دفاعی و 

ورود به مرحله تهاجمی است. 
این امر شــرایط را برای دولت مستعفی، عربستان و امارات بسیار سخت و پیچیده 
کرده اســت؛ زیرا انصاراهلل که تا دیروز با سالح سبک در کوه های صعده به مبارزه با 
متجاوزان مشغول بود، اکنون با شلیک موشک پیشرفته، دوربرد و نقطه زِن کروز و 
همچنین ارسال پهپادهای انفجاری به عمق خاک عربستان و تهدید تأسیسات حیاتی 
آن، عمالً سعودی ها را در شرایط خفگی ژئوپلتیک قرار داده است. بر این اساس و در 
حالی که خبر استعفای دوباره عبدربه منصور هادی از مقام ریاست جمهوری که در 
عربستان به سر می برد و رفتن او به آمریکا یک هفته پس از انتشار خبر استعفای خالد 
الیمانی وزیرخارجه دولت مستعفی، قابل پیش بینی خواهد بود که پرونده یمن را در 
آینده ای نزدیک کلید تحوالت و تغییرات آتی منطقه بنامیم. در یک چنین شرایط 
بحرانی، طبیعی است که اولویت عربستان از صحنه تحوالت یمن و تالش برای حفظ 
منصور هادی در قدرت، به سمت دغدغه های امنیتی و راهبردی خود معطوف شود 
که می رود تا به بحرانی سیاسی در داخل و تنزل شدید منطقه ای بدل شود. به نظر 
می رسد که در شرایط جدید، دستان عربستان هم از گزینه جایگزین و هم از ابزارهای 

قدرت برای ایجاد دولتی وابسته به خود در یمن کامالً تهی شده است.
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ترامپ: می دانم حمالت ۱۱ سپتامبر 
کار چه کسی بود!

رئیس جمهور آمریکا با بیان اینکه عراق نقشی در وقوع حمالت 11 سپتامبر 
سال 2۰۰1 نداشته، گفت که می داند این حمالت را چه کسانی انجام دادند. 
»دونالد ترامپ« سپس بدون ارائه توضیحات بیشتر گفت: »افراد دیگر« این 
حمله را انجام داده اند. در حادثه 11 سپتامبر افرادی که گفته می شود از اعضای 
گروه تروریستی القاعده بودند چهار هواپیمای مسافربری را ربوده و به ساختمان 
برج های دو قلو تجارت جهانی در داخل آمریکا حمله کردند. از میان 19 فرد 
دخیل در این هواپیماربایی 15 نفر تبعه عربستان بودند. دولت آمریکا پس از این 
حادثه، ابتدا به افغانستان و سپس به عراق حمله کرد. دونالد ترامپ در مصاحبه 
با ای بی سی مداخله های نظامی در این دو کشور پس از حمالت 11 سپتامبر 
را جزو »بدترین« تصمیم هایی دانست که در تاریخ آمریکا گرفته شده است.

تداوم رویکرد ناسیونالیستی ید واحده مقاومت رسوایی حقوق بشر غربی
 حذف نام سعودی

 از فهرست سربازگیران کودک!
دیدار رئیس شورای سیاسی 
حزب اهلل با هیئت فلسطینی

ترامپ انتخابات ۲0۲0 آمریکا 
را رسماً کلید زد

تسنیم: وزیر خارجه آمریکا نام سعودی 
را از فهرست کشــورهایی که کودکان را 
در مناطق نظامی به کار می  گیرند حذف 
کرده اســت. اقدام مایک پمپئو در حالی 
صورت گرفته که گزارش ها نشان می دهند 
ائتالف سعودی، کودکان زیر سن قانونی 
را در جنگ یمن بــه کار می گیرد.  اقدام 
جدید واشــنگتن تازه ترین نشانه ای است 
که آشــکار می کند آمریکا باوجود متهم 
کردن سایر کشورها به نقض حقوق بشر، 
منافع اقتصادی را بر موازین حقوق بشری 
در اولویت قرار می دهد. عربستان یکی از 
بزرگ ترین خریداران سالح از آمریکاست.

فارس: ســید ابراهیم امین السید، رئیس 
شورای سیاسی حزب اهلل در نشستی که با 
هیئتی از شــورای علمای فلسطین برگزار 
شد، بر شکست صهیونیست ها در غزه و نیز 
شکست طرح آمریکا درباره فلسطین موسوم 
بــه »معامله قرن« تأکید کرد. جمع حاضر 
راهبرد مقاومت را تنها مسیر تحقق پیروزی 
و بازگرداندن حقوق فلسطینی ها دانسته و بر 
تداوم این راه تأکید کردند. شرکت کنندگان 
از تمــام ملت هــای آزاده خواســتند بــا 
دوراندیشی در مقابل برگزاری نشست منامه 
بایســتند و بار دیگر تأکید کردند: »قدس 

پایتخت ابدی فلسطین خواهد ماند«.

ایســنا: دونالد ترامپ با حضور در میان 
جمعی از هواداران خود در فلوریدا، کمپین 
خود برای شرکت در رقابت های انتخابات 
ریاســت جمهوری 2۰2۰ آمریکا را رسماً 
کلید زد. ترامپ دو شعار »دوباره آمریکا را 
عالی کنیم« و »آمریکا را عالی نگه داریم« 
را برای کمپین خود پیشــنهاد کرد که از 
میان این دو، هواداران از شعار دوم بیشتر 

استقبال کردند.
 در واقع از دید ترامپ، وی توانسته است 
عظمت را به آمریکا برگرداند و در صورت 
انتخاب شــدن در دور جدید، تالش وی 

حفظ عظمت بدست آمده خواهد بود.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir
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آ﹎﹩ ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩  – ﹝︣﹙﹥ دوم
︎﹫︣و آ﹎﹩ ﹝﹠︐︪ــ︣ه ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧/١٢/٢٧ ﹝﹠︡رج در روز﹡︀﹝﹥ ﹇ــ︡س در ﹝﹢رد ︑﹞﹙﹈ 
ارا︲ــ﹩ ﹝ــ﹢رد ﹡﹫︀ز ︗ ️﹀ــ︣ ﹨︀︀ و ا︡اث ا︧ــ︐﹍︀ه ︎﹞︍ــ︀ژ و ا︗︣ای ︠ــ︳ ا﹡︐﹆︀ل 
︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩                                                      ﹥ ا︵﹑ع ﹝︀﹜﹊﹫ــ﹟ و︮  ︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︖︡دًا︋  ــ︣ب ﹇﹙﹠ــ︡ر آ︋︀د- ﹁︣﹞︀ن ،︋  آب︫ 
︣وژه ﹝︢﹋﹢ر  ﹥ ا﹫﹨ ﹤﹊﹠️ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ︀ن ر︨ــ﹞﹩ داد﹎︧ــ︐︣ی از ﹝﹏ ارا︲﹩︎  ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ؛ ﹡︷︣︋ 
 (﹏و﹁﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ )︪︡﹞ ١٣ ︩ ﹑﹋︀ی ︔︊︐﹩ ٣٣٠ و ٩۶٢ و ٧٠٣  ﹁︣︻﹩ از ٢٣١ ا︮﹙﹩︋  وا﹇︹ در︎ 
︋︀زد︡ و ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ︑﹆﹢﹛ ︻︀د﹐﹡﹥ ارا︲﹩ ︋﹥ ︫︣ح "﹝ ﹏︀ه ﹉ و راه د︨︐︨︣﹩ ︋﹥ ﹇︣ار ﹨︣ ﹝︐︣ 
 ﹏﹞ ︀ل و︀ه ٢ و راه د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ﹇︣ار ﹨︣ ﹝︐︣︋︹  ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ٣٢٠٠٠ ر ﹏﹞ ︀ل و٣٠٠٠٠ ر ︹︋︣﹞
︀︋️ ﹆﹢ق ﹝︀﹜﹊︀﹡﹥ و "﹝︧ــ﹫︣ ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ︋﹥  ا︧ــ︐﹍︀ه ︎﹞︍︀ژ ︋﹥ ﹇︣ار ﹨︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ ۴۵٠٠٠ ر︀ل "︋ 
︣﹇︣اری ﹆﹢ق ار︑﹀︀﹇﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞ــ﹢ده ا﹡︡. ﹜︢ا در ا︗︣ای   ︋️︋︀ ﹇ــ︣ار ﹨︣ ﹝︐︣ ﹝︣︋ــ︹ ١۴٠٠٠ ر︀ل"︋ 
︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی  ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ و  ︣ای ا︗︣ای︋  ︣︡ و ︑﹞﹙﹈ ارا︲﹩ و ا﹝﹑ک︋  ﹝︀ده ٨ ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه︠ 
 ﹟ا﹡︐︪︀ر ا آورد ︑︀ از ︑︀ر ﹩﹞ ﹏﹝︺ ︀︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ د︻﹢ت︋  ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ و︮ 
︀ در  ︀﹡︤ده روز ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥ ﹇︴︺﹩ ︵︊﹅ ﹡︷︣ ﹨﹫️ ﹋︀ر︫﹠︀︨︀ن ا︻︤ا﹝﹩ ،︋   ︎️﹚﹞ ︣ف︸ ﹩﹎آ
︣ا︨︀ن  ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠   ︫﹩﹇﹢﹆ ︣︐﹁د ﹤ د︨️ دا︫︐﹟ ا︮﹏ ﹝︡ارك ﹝︓︊︐﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ،︋ 
 ︀ ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د- ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف ( ︑﹙﹀﹟ ٠۵١٣٨۶۶٣٣٢٧) و﹢﹛﹢︋ -︡ر︲﹢ی وا﹇︹ در ﹝︪ــ
ا﹝﹢رآب و ﹁︀︲﹑ب ﹁︣﹞︀ن ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︡︋ .︡﹠︀﹩ ا︨ــ️ در ︮﹢رت ︻︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 

﹇︀﹡﹢﹡﹩ از ︵︣﹅ ﹝︣ا︗︹ ذ︭﹑ح ا﹇︡ام ﹐زم ︋︺﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩
︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
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آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/٧ (﹡﹢︋️ اول)
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : شركت سهامى برق منطقه اى سيستان وبلوچستان 

﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای 
﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ︫﹢ره ︋︣داری ، ز﹡﹌ زدا﹩ و ر﹡﹌ آ﹝﹫︤ی ︋︣︗︀ی ︠︴﹢ط ا﹡︐﹆︀ل ﹡︀﹫﹥ ︗﹠﹢ب ا︨︐︀ن

ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ﹝﹫︀︊︧ــ️ دارای ٣ ﹝︀ه  ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠ــ︡ ار︗︀ع ﹋︀ر : ١/۵٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︫  ﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟︫ 
(︫︡︀︋ ︣﹍︡ت ٣ ﹝︀ه د﹞ ﹤︋ ︡︡﹝︑ ️﹫﹚︋︀﹇ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ا︻︐︊︀ر و

︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : از ︨︀︻️ ١١ ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٩٨/٣/٢٩ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١۵ روز  ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۴/۴/٩٨
 setadiran.ir  ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ آدرس ️﹁︀ه در﹢﹡

︲﹞﹠︀ ا︻﹑م در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑﹢︨︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣  ︋﹥ ︮﹢رت ﹋︐︊﹩ از ︵︣﹅ ﹡﹞︀︋︣ ︫﹞︀ره ٠۵۴٣٣۴۴۵٧۶۴ ا﹜︤ا﹝﹫︧️ .
︑︀ر﹢︑ ﹏ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٢ ︋︺︡از︸︣ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵/۴/٩٨

︑︀ر و ﹝﹏ ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ : راس ︨ــ︀︻️ ٩ ︊︮ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/١۶ – ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت و ﹇︣ارداد﹨︀ی ︫︣﹋️ ︋︣ق 
﹝﹠︴﹆﹥ ای ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن

﹡﹢ه ︑﹢﹏ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹋﹥ ︑﹢︨︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ︑﹫﹥ ﹝﹫︪﹢د ﹝﹫︀︊︧️ ︋﹥ دو ︫﹊﹏ ︑﹢﹏ ︫﹢د:
١- ︋︀ر﹎︢اری ︎︀﹋︀ت ︋﹥ ︮﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی .

٢- ︑﹢ــ﹏ ﹁﹫︤﹊ــ﹩ ︎ــ︀﹋︀ت ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ز﹝︀﹡︊﹠︡ی ︋ــ﹥ آدرس زا﹨︡ان ، ︡﹁︀︮﹏ دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣٧ و ٣٩ ، د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣﹋️ ︋ــ︣ق ﹝﹠︴﹆﹥ ای       
︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧︐︀ن ، ︑﹙﹀﹟ : ٠۵۴٣١١٣٧٠۵٧

︑﹢﹏ ︎︀﹋︀ت ︋﹥ ﹨︣ دو روش ا﹜︤ا﹝﹫︧️
﹝︡ت ا﹡︖︀م ﹋︀ر : ٨ (﹨︪️) ﹝︀ه ︫﹞︧﹩

︫︣وط ﹐زم ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ :
١- ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︡ا﹇﹏ ر︑︊﹥ ۵ ر︫︐﹥ ﹡﹫︣و

︀ ر︲︀️ ﹡︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ از ﹋︀ر﹁︣﹝︀   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟ــ︀︋﹆﹥ ﹋︀ر ﹝︪ــ︀︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ا  ︨︀ ︣داری) و ︣ه︋  ︳ ﹎︣م (در ︀ل︋  ــ︀︋﹆﹥ ا︗︣ا ︀ ︑︺﹞﹫︣ات︠   ︨-٢
(ارا ﹤﹊﹩ از ﹝﹢ارد ا﹟ ﹝︀ده ﹋︀﹁﹫︧️)

٣- ﹎﹢ا﹨﹩ ︮﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ در ا﹝﹢ر ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ری
در ︮﹢رت ︻︡م ارا︣﹨ ﹤﹉ از ﹝︧︐﹠︡ات ﹁﹢ق ، ︀︨︣ ﹝︡ارک ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ ﹡﹫︤ ︋︣ر︨﹩ ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ .︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩۵٠۶٣٢٨/ م ا﹜︿٢۵۵

 پيام مديريت مصرف:  * مديريت مصرف برق يعنى بهينه ، به اندازه نياز و در زمان مناسب استفاده كنيم*
روابط عمومى  شركت برق منطقه اى سيستان وبلوچستا ن
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آگهى تجديد مناقصه (نوبت دوم)
﹢︨︐︀ن ﹝︪︀﹨﹫︣  ︣وژه ا︡اث ﹁︀ز اول︋  ﹥ ا︗︣ای︎  ــ︀ل ٩٨ ﹡︧ــ︊️︋  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︭﹢ب ︻﹞︣ا﹡﹩︨  ︫ــ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷︣ دارد در ا︗︣ای︋ 
︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ــ︣ا︳ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ﹇︊﹏ از︎  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ــ︣﹋ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از︫ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫ ﹩﹡︣وژه ﹨︀ی ︻﹞︣ا ٩٨/۴/٩ ︋﹥ اداره ﹁﹠﹩ و ﹡︷︀رت ︋︣︎ 
︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︺︡ه︋  ︫︣ا︤﹨ ﹤﹫﹚﹋ -:﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳﹠﹥ ﹨︀ ا︻﹛ از آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹋︀ر︫﹠︀︨﹩ و...︋ 

﹫﹞︀ن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡﹏ و ﹝︀︋﹥ ا﹜︐﹀︀و︑﹩ ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د.  ︎﹤  ︋-
︀︀ن و﹇️ اداری روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩/۴/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹫︪﹠︀دات︎  - آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨︀ل︎ 

- ︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ︀ ︑﹙﹀ــ﹟ ۵٢۵٢٧٩١١- ٠۵١ ︫ــ︣داری ︑︣︋ــ️ ︗ــ︀م (اداره ﹁﹠ــ﹩ و ﹡︷ــ︀رت ︋ــ︣ ︎︣وژه ﹨ــ︀ی ︻﹞︣ا﹡ــ﹩)                                                                         
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑

- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ درج ﹎︣د︡ه ا︨️.
.︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀︠︐﹞︀﹡﹩ و... ا﹇︡ام︠  ︣وا﹡﹥︨   ︎︣︑︀︑ ﹅︣︵ از ︡﹫︃︑ از ر︨﹫︡﹎﹩ و ︦ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر︎  ︡ه︎   ︫﹤︀ی ارا﹨ ️ ﹢رت و︲︺﹫ ︣دا︠️ ﹋﹙﹫﹥︮   ︎-

تاريخ بازگشايى پاكاتمبلغ ضمانت نامه شركت در مناقصه (ريال)محل تأمين اعتبارمبلغ اعتبار (ميليون ريال)عنوان پروژهرديف

احداث بوستان مشاهير 1
(فازاول)

98/4/9 ساعت 1/250/000/00015منابع داخلى25/000

احداث ساختمان واقع در فاز 2
اول بوستان مشاهير

98/4/9 ساعت 1/100/000/00015منابع داخلى22/000

 ﹩﹠﹫︧ ﹩﹚︻︡﹫ ︣دار ︑︣︋️ ︗︀م-︨   ︫
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