
 

نهضت علمی امام صادقjتمدن ساز بود
 معارف  زندگی امامان برحق شیعه، همواره  گفت وگوی قدس با حجت االسالم دکتر ترخان در آستانه سالروز شهادت ششمین پیشوای شیعیان 

صحنه مبارزه با جریان باطل بوده که گاه در 
قامت مبارزه سختی چون عاشورای حسینی 
نمود یافته و بیشــتر تجلــی گاه جنگ نرم 

فرهنگی و اعتقادی بوده اســت؛ اما بی تردید 
روح حاکم در تمام 250ســال دوره حضور 
امامان معصوم، نبرد برای برقراری حاکمیت 

 ............ صفحه 7دین است؛ از آن جمله...

 کفگیر تحریم
 به ته دیگ خورده است

کی روش به من 
روی خوش نشان نداد

آمریکایی ها تصور نمی کردند 
پهپادشان را بزنیم

2 10 2
روحانی: فوتبالیست ایرانی تیم ملی هند در گفت وگو با قدس: فرمانده هوافضای سپاه:

 :j امام کاظم
کسی که مزه 

رنج و سختی را 
نچشیده، نیکی و 
احسان در نزد او 
جایگاهی ندارد.

بحاراالنوار
 جلد ۷۸، ص ۳۳۳
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فرا رسیدن سالروز شهادت رئیس مذهب جعفری، امام صادق علیه السالم را به عموم مسلمانان تسلیت می گوییم

 ............ صفحه 8

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارکنان قوه  قضائیه: 

هدف آمریکا از مذاکره حذف عوامل اقتدار ایران است

اذعان هاآرتص به عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی 

در نشست بحرین

چوب حراج 
ارتجاع به 

شرف عربی annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مجتبی رحماندوست

اگرچه برخی تحلیلگران و شــخصیت های سیاسی از کنفرانس منامه بحرین با 
عنوان »صلح تا آبادانی« که در راستای عملیاتی شدن فاز اقتصادی طرح آمریکایی 
موسوم به »معامله قرن« برگزار می شود، به »فروش فلسطین در مزایده علنی« تعبیر 
کرده اند، اما واقعیت آن است که ابعاد فاجعه از این هم چیزی باالتر است. کلمه 

فروش معموالً هنگامی به کار می رود که خریدار پولی داده...

صلح برای آبادانی 
یا فروش  هویت فلسطین؟

 ............ صفحه 8

 سیاست   رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی 
از قضات و کارکنان قوه  قضائیه، »عدالت« را محور اساسی دستگاه قضا خواندند و با ابراز 
خرسندی از اقدام رئیس قوه در تهیه  برنامه ای خوب برای ایجاد تحول در این دستگاه، 
»اجرای زمانبندی شده، شجاعانه و متکی بر روش های مبتکرانه  این برنامه« را کامالً ضروری 

 ............ صفحه 2 و 5برشمردند و با تجلیل از ایستادگی تحسین برانگیز 40ساله  مردم...

آیت اهلل رئیسی: تالش می کنیم دستگاه قضایی 
ملجأ و پناهگاه مردم شود

 جهــان  کارگاه اقتصادی بحریــن در میان 
مخالفت هــا و اعتراض های مردم فلســطین و 
منطقه، با حضور هیئتی از رژیم صهیونیستی 
در کنــار برخی رژیم های سازشــکار عربی در 
حالی دومین روز خود را پشت سر گذاشت که 
رسانه های صهیونیست از این اتفاق به آغاز طرح 

عادی سازی روابط...

فصل تازه ای از فعالیت 
قوه قضائیه آغاز شده است

نیروی انسانی 
کارآمد و تحول خواه؛ 

الزمه تحول 
دستگاه قضا

دبیر ستاد مناسبت های ویژه 
آستان قدس رضوی جزئیات 

یکی ازطرح های ملی دهه 
کرامت را تشریح کرد  

»رواق رضوی« 
مسیر آشنایی با 
jمعارف امام رضا

 ............ صفحه 3 ............ صفحه 5

میلیون ها تن کاالی اساسی 
در انتظار ترخیص از 

گمرک هستند

برزخ کانتینرها
 ............ صفحه 4

  صفحه 1    98.04.06
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در تجلیل از مقام شامخ والیت در سالگرد شهادت امام همام حضرت جعفربن محمد الصادق علیه السالم
و گرامیداشت خاطرات خادم با اخالص مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السالم

مجلس ذکر فضائل و مناقب برگزار می گردد.
زمان: شنبه 8 تیر ماه ساعت 10:30 الی 12:30   مکان: خیابان امام خمینی )ره( 14 جنب بیمارستان شاهین فر

حسینیه مرحوم عابدزاده)شهید فوالدکار(
جامعة المصطفی)ص( العالمیه مشهد مقّدس

مرحوم حاج علی اصغر عابدزاده طاب ثراه   و همسر و صبّیه آن استاد فقید

مروری بر مؤلفه های مدیریتی شهید بهشتی

مسئول تراز انقالب اسالمی
 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

فرمانده سپاه: شکار پهپاد فوق پیشرفته متجاوز آمریکایی، محصول تحریم های آمریکا بود  سیاست: سردار سالمی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با تبریک به فرماندهان تحریم 
شده توسط آمریکایی ها، اعمال تحریم های اخیر آمریکا علیه فرماندهان این نهاد را ناشی از اوج استیصال، درماندگی و غضب آنان برابر اقتدار و عظمت ایران اسالمی توصیف و گفت: شکار پهپاد فوق پیشرفته متجاوز 

آمریکایی، محصول تحریم های آمریکا بوده واقدام تحریمی اخیر آنان ناشی از استیصال و واماندگی برابر اقتدار ایران اسالمی است.

 سیاست   رهبر معظم انقالب اسالمی صبح 
دیروز در دیدار رئیس، مسئوالن و جمعی 
از قضات و کارکنان قوه  قضائیه، »عدالت« 
را محور اساسی دستگاه قضا خواندند و با 
ابراز خرسندی از اقدام رئیس قوه در تهیه  
برنامه ای خوب برای ایجاد تحول در این 
دستگاه، »اجرای زمانبندی شده، شجاعانه 
و متکی بر روش های مبتکرانه  این برنامه« 
را کامالً ضروری برشمردند و با تجلیل از 
تحسین برانگیز  ایستادگی 
مقابل  در  مردم  40ساله  
زورگویان جهانی افزودند: ملت 
مظلوم و مقتدر ایران، در مقابل 
فشارها، تهمت ها و اهانت های 
جهان  حکومت  شریرترین 
خود  اهداف  از  آمریکا  یعنی 
کوتاه نمی آید و مسیر انقالب 
دستیابی  برای  را  امام)ره(  و 
به عزت، رفاه و پیشرفت و سرافرازی ادامه 
به  پرداختن  از  پس  ایشان  داد.  خواهد 
مسائل قوه قضائیه با اشاره به مسائل روز، 
افزودند: این روزها خبرگزاری های خارجی 
به نقل از کارشناسان، مکرر اذعان می کنند 
که ملت ایران را نمی توان با فشار و تهدید 
و تحریم به زانو درآورد. البته این واقعیت 
ناشی از حوادث ماه های اخیر نیست، بلکه 
نتیجه  40 سال ایستادگی، عزت، عظمت و 

اقتداری است که ملت ایران از خود نشان 
داده است.

 مردم در انتخابات اسفندماه با شور و 
شوق شرکت می کنند

رهبــر انقــالب، حضــور همیشــگی در 
راهپیمایی هــای ۲۲بهمــن و روز جهانی 
قــدس و همچنین شــرکت در انتخابات 
متعدد را نشانه  عزم و اراده تحسین برانگیز 
ملت دانســتند و افزودند: در اواخر امسال 
نیــز انتخابات داریم که معتقــدم با وجود 
تردیدافکنی برخی ها، مردم در آن انتخابات 
نیز با شور و شوق شرکت می کنند و عظمت 

خود را نشــان می دهنــد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای، اتهامات، اهانت ها و دشــنام های 
شــریرترین حکومت جهان یعنی آمریکا 
به ملت ایــران را یادآور شــدند و افزودند: 
منفورتریــن و خبیث ترین دولت جهان که 
عامل جنگ، تفرقه، چپاول و غارت کشورها و 
ملت هاست، ملت شریف ایران را هر روز مورد 
ناسزا و اتهام قرار می دهد، اما مردم ایران از 
این اعمال زشــت آمریکا جــا نمی خورند 
و عقب نمی نشــینند. ایشــان تحریم های 
آمریکا را ظلمی بارز به ملت ایران خواندند 
و تأکید کردند: ملت مظلوم اما درعین حال 
مقتدر ایران، به فضل الهی، همچنان مثل 

کوه می ایستد و با قوت به حرکت خود ادامه 
می دهد و به همه  مقاصد مورد نظرش دست 
می یابد. حضرت آیت اهلل خامنه ای پیشنهاد 
مذاکــره  آمریکا را یک »فریــب« خواندند و 
خاطرنشان کردند: دشمن وقتی نتوانسته با 
فشار به هدفش برسد، با تصور سادگِی ملت 
ایران، پیشنهاد مذاکره می دهد و می گوید 
ملت ایران باید پیشرفت کند؛ البته این ملت 
حتماً پیشرفت خواهد کرد، اما بدون شما و 

به شرطی که شما نزدیک نشوید.

 هدف اصلی آمریکا؛ خلع سالح ملت 
و حذف عوامل اقتدار ایران

رهبر انقالب، هدف اصلی پیشنهاد آمریکا 
برای مذاکره را »خلع ســالح ملت و حذف 
عوامل اقتدار ایران« خواندند و خاطرنشان 
کردنــد: آمریکایی ها اکنون با وحشــت از 
عوامل اقتدار ملت ایران، می ترســند جلو 
بیایند؛ بنابراین می خواهند با مذاکره، این 
اسلحه و عامل اقتدار را از دست ایران بگیرند 
تا هر بالیی می خواهند ســر ملت بیاورند. 
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان تأکید 
کردند: ملت ایران با ادامه  راهی که اسالم، 
انقالب و امام ترسیم کرده اند، اهداف باارزش 
و جذاب خود یعنی دستیابی به عزت، رفاه 
مادی، پیشتازی در علم و آرامش و امنیت 

اجتماعی را محقق خواهد کرد.

رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار کارکنان قوه  قضائیه:

هدف آمریکا از مذاکره حذف عوامل اقتدار  ایران است

 وزیر نفت مدعی است بیشتر از سه واحد نفت نمی توان فروخت. آقای جلیلی با 
استدالل می گوید، تا۲0 واحد نفت هم می توانیم بفروشیم )صاحبنظر دیگری ادعا 
می کند در شرایط مشابه تا ۱۵ واحد فروختیم، آقای زنگنه لطفاً دست از لجاجت 
بردار وضع مملکت بحرانی است تسویه حساب های شخصی را بگذارید برای زمانی 
دیگر فعالً به فکر اعتالی ایران عزیز باشید که این به نفع ایران و ایرانی است »به حب 
الوطن من االیمان« فکر کنید و الغیر، چرا که این پست ها به هیچ کس وفا نکرده و 
نمی کند، بر فرض هم که حرف خود را به کرسی نشاندید جواب خدا و خون شهدا 

را چگونه می دهید، تفکر ساعة افضل، والسالم 09390002323
 جالبه که تابه حال در مورد مســائل جهانی یا کشوری که به  عنوان نمایندگان 
مجلس؛ بیانیه بیرون آمده؛ یک  بارنشده که وکال۱00 درصد پای آن را امضا کرده 

باشند. 09190008895
 چقدر خوب بود دستگاه اطالعاتی کشور زیر نظرمستقیم رهبری اداره می شد، تا 

جلو نفوذ گرفته شود. 09300080350

واکنش سخنگوی دولت به حقوق های نجومی اخیر
همین که منتشر می شود، نشان صداقت دولت است

 سخنگوی دولت درباره انتشار فیش های نجومی برخی از مدیران دولتی 
توضیحاتی ارائه کرد. علی ربیعی در پاسخ به پرسش خبرنگار ما گفت: 
همین که چنین فیش های حقوقی منتشر می شود، نشان از صداقت دولت است 
و نشان می دهد که نارسایی هایی وجود دارد و دولت با آن برخورد می کند. وی با 
اشــاره به اینکه بنده اطالع دارم که حقوق ها در سطح مصوب ابالغ شده است، 
ادامه داد: ممکن اســت برخی افراد صرفاً چندین مــاه خارج از نظارت، حقوق 
بیشتری را دریافت کنند. لیست را من دیدم به جز یک یا دو مورد بقیه در سطح 
مصوبات اما باالترین ســطح مصوبات حقوق دریافــت کرده اند و یکی دو مورد 

غیرقابل قبول هم وجود داشت.

واکنش سخنگوی قوه قضائیه به یک هیاهو:
چرا از دیدار نمایندگان وزارت نفت با زنجانی نمی گویند؟

سیاست: غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه  قضائیه در خصوص حاشیه سازی 
دربــاره دیدار نمایندگان مجلس بــا بابک زنجانی گفت: چــرا نمی گویند که 
نمایندگانی از وزارت نفت با بابک زنجانی مالقات داشتند؟ براساس یک تدبیر و 
درجهت ردیابِی اموال و مطالبات برای اینکه مشخص شود او در خارج از کشور 
چه اموالی دارد و اگر اموالی دارد، مسیِر بازگشِت این اموال به داخل کشور چگونه 
خواهد بود، یک تیِم مرکب در زندان این موضوع را بررسی کردند. تیمی که بازدید 
داشتند ترکیبی بوده است؛ این گونه نبوده که یک ارتباِط خاصی مثالً یک یا دو 

نماینده مجلس به صورت ویژه با بابک زنجانی داشته باشند.

صدای مردم   

بازتاب

شماره پیامک: 30004567

رهبرمعظم انقالب: 
ملت مظلوم اما 
درعین حال مقتدر 
ایران، به فضل 
الهی، همچنان 
مثل کوه می ایستد

بــــــــرش

خبر

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

شبکه اجتماعی

شبکه پیچیده در بانک سرمایه/ میالد گودرزی، فعال رسانه ای 
نوشت: در پرونده بانک سرمایه چه داریم؟ اصولگرا، اصالح طلب، 
وزیر، نماینده  مجلس، ســفیر، نظامی، امنیتــی، بانکی، تاجر، 
صنعتگر، فیلم ساز، فوتبالی، خبرنگار، پرستو، آقازاده، کارتن خواب، 
ریشــو، کرواتی، پیر، جوان، لواســان، خانی آباد، بخش دولتی، 

بخش خصوصی و... مبارزه با این شبکه  پیچیده، پیچیده ا ست!

حاشیه  سازی های هدفمند/وحید اشــتری، فعال عدالتخواه 
نوشت: انتخابات مجلس اگر دعوا بر سر  نابرابری و  رانت و  تبعیض 
باشــد، لیبرال ها حتماً شکست خواهند خورد. ولی در چند ماه 
آینده تا دلتان بخواهد دختر  اسنپ و دختر  تهرانپارس و دختر 

 ورزشگاه و دختر  کنسرت خواهیم داشت!

 سیاست خارجی
رئیس جمهور عراق به  سی ان ان:

انتظار جدایی عراق و ایران 
عملی نیست

سیاست داخلی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام:

مشکالت ارتباطات بانکی 
ربطی به FATF ندارد

دولت
روحانی:

 کفگیر تحریم
 به ته دیگ خورده است

دفاعی-امنیتی
فرمانده هوافضای سپاه:

آمریکایی ها تصور نمی کردند 
پهپادشان را بزنیم

سیاست: برهــم صالح در مصاحبه با شبکه 
سی ان ان آمریکا گفت: نمی خواهیم اراضی مان 
سکویی برای هرگونه اقدام خصمانه ای علیه 
هریک از همسایگان ما از جمله ایران، باشد. 
این انتظار که عراق با داشتن ۱400 کیلومتر 
مرز و منافع اجتماعــی، مذهبی و اقتصادی 
مهمی که عــراق و ایران را به هم پیوند داده، 
خــود را از ایــران جدا کند، عملی نیســت.

سیاست:  آملی الریجانی در خصوص لوایح 
FATF و خطاب به مدیــران بانکی گفت: 
بخش زیادی از همــکاری نکردن بانک های 
 FATF خارجی با شبکه بانکی ما، به موضوع
مربوط نیســت و ناشــی از ترس بانک های 
خارجی از تحریم های ظالمانه بانکی اســت؛ 
بنابرایــن بایــد به این نکته مهــم در بحث 

FATF توجه داشت.

سیاســت:  رئیس جمهور در جلسه هیئت 
دولت با بیان اینکه کاخ سفید دچار سردرگمی 
است و معلوم شده کفگیر تحریم به ته دیگ 
خورده اســت، گفــت: ما جنــگ و درگیری 
در منطقــه نمی خواهیم، امــا در عین حال 
نمی گذاریم کشــور ما مورد تجاوز قرار بگیرد 
و اگر به مرزهای ما تجاوز شــود، اینجا عبور از 
خط قرمز شده است و ما ایستادگی می کنیم.

سیاست: حاجی زاده گفت: آمریکایی ها مثل 
همیشه به هشدارهای فرماندهان و مسئوالن 
ما توجهی نکردنــد و آن را رجزخوانی تلقی 
می کردند، تصور اینکه چنین اقدامی انجام شود 
را نداشتند. آمریکایی ها توانایی این کار را برای 
ایران قائل نبودند، ما به قانون عمل کردیم، باید 
آن ها متوجه رفتار خود باشــند و قرار نیست 
که کشــورها همواره از آن هــا تبعیت کنند.

تأیید  ماجرای نفوذی به وزارت نفت
پاسخ زنگنه به انتقادات: 

دوستان وقت ما را نگیرند
سیاســت: با وجــود تکذیبیــه وزارت نفت، 
اصل ماجــرای یک نفوذی در ایــن وزارتخانه 
کلیــدی توســط جریان های مختلــف از قوه 
قضائیه تا خود دولت تأیید شد.شــامگاه ســه 
شنبه حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر 
منتظری در گفت وگوی ویژه خبری و در پاسخ 
به پرسشــی درباره »یک زن نفوذی در وزارت 
نفت و دســتگیری یک مقام نفتی« اظهار کرد: 
پرونده های اینچنینی که در دادســرا تشکیل 
می شود تا زمانی که مشمول تحقیقات هستند 
و بازپرس تحقیقات الزم را انجام می دهد، نه به 
موجب قانون مجاز هستیم که آن را افشا کنیم 
و نه مصلحت مجموع کشور است که بخواهیم 
آن ها را دنبال کنیــم و یا اطالعات ناقص را در 
اختیار دیگران بگذاریــم.وی افزود: یک جرمی 
واقع شده اســت و دســتگاه های اطالعاتی و 
امنیتــی و قضایی به آن ورود پیدا کردند و باید 
تحقیقات تکمیل شــود و وقتــی به مرحله ای 
رسید که قابل نشر بود، قطعاً منتشر خواهد شد.
سخنگوی دولت نیزروز گذشته  این مطلب  را تأیید 
ضمنی کردو با بیان اینکه یک خانم بازداشت شده 
که مرتبط با شرکت های اروپایی است گفت: »این ها 
که با شرکت های خارجی کار می کنند و معموالً 
اطالعات جمع می کنند و باید دســتگاه بررسی 
کند، نوع بیان خبری این اتفاق درســت نیست«.

  زنگنه: مقاومت می کنم!
بیژن زنگنه نیز روز گذشــته در حاشیه جلسه 
هیئت وزیران در جمع خبرنگاران در واکنش به 
حواشی ایجاد شده پیرامون برخی فعالیت های 
وزارت نفت با تأکید بر اینکه من مقاومت می کنم 
و از این مسائل جا نمی زنم، اظهار کرد: »اگر این 
دوستان وقت ما را نگیرند و بگذارند کار کنیم به 

امید خدا بر دشمنان غلبه خواهیم کرد«.
چندی پیش که گمانه زنی ها درباره اســتیضاح 
زنگنه در مجلس مطرح شده بود، او تالش کرد 
در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به 
مجلس، فضای مجلــس را تلطیف کند، اما در 
بخشــی از این گفت وگو در پاسخ به پرسشی 
درباره علت فشــارها به او، مدعی شده بود که 
زبان گویا، جیب بســته و کمربند محکم ریشه 

حمالت به اوست.
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 تمدید مهلت تحویل پاکت های مناقصات عمومی   معاونت عمرانی آستان قدس رضوی
پیرو آگهی مناقصات عمومی معاونت عمرانی آس��تان قدس رضوی، مندرج در این روزنامه مورخ 1398/03/07 و 1398/03/09 

بدینوسیله اعالم می دارد، بنا به درخواست متقاضیان، مهلت ارسال مدارک مورد نیاز مناقصات ذیل تمدید گردید.
• مناقصه خرید شیرآالت        • مناقصه خرید الکتروپمپ

لذا متقاضیان واجد ش��رایط می توانند جهت ارس��ال اسناد مناقصه ها حداکثر تا تاریخ 1398/04/11 به دبیرخانه معاونت عمرانی 
آس��تان قدس به نشانی مشهد، چهارراه شهدا، س��ازمان مرکزی آستان قدس رضوی، معاونت عمرانی مراجعه و جهت هماهنگی 

با شماره تلفن  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 6 تير 1398 23شوال  1440 27 ژوئن 2019  سال سى و دوم  شماره 8999 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

گراميداشت شهداى هفتم تير در حرم مطهر رضوى   آستان: معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى از برگزارى مراسم بزرگداشت سى و هشتمين سالگرد شهادت شهداى هفتم تير در بارگاه منور 
رضوى خبر داد. حجت االسالم حسين شريعتى نژاد با اعالم اينكه اين مراسم پنجشنبه ساعت 17:30 در بارگاه ملكوتى ثامن الحجج(ع) برگزار مى  شود، افزود: اين مراسم با سخنرانى حجت االسالم و المسلمين على 

سعيدى، رئيس دفتر عقيدتى سياسى فرمانده كل قوا در رواق امام خمينى(ره) همراه خواهد بود و در ادامه مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) به مرثيه سرايى خواهند پرداخت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مديرعامل مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى خبر داد 

برگزارى دو امدادى «جاده واليت» در دهه كرامت  
دو  ترويجى  ورزشــى،  همايش  قدس: 
امدادى «جاده واليت» از مبدأ شلمچه با 
حمل پرچم متبرك بارگاه منور حضرت 
رضا(ع) آغاز خواهد شــد و تا حرم مطهر 
رضوى امتداد خواهــد يافت. مديرعامل 
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى 
با اعالم اين خبــر افزود: اين برنامه كه با 

عبور از 6 اســتان انجام خواهد شد در دهه كرامت برگزار مى شود. على اكبر هاشمى 
 جواهرى گفت: به سنت هر ساله تربيت بدنى آستان قدس رضوى مقارن با اين ايام 
مبارك، برنامه هاى ويژه اى را تدارك ديده كه براى امسال 20عنوان برنامه فرهنگى و 

ورزشى را براى كاركنان، خدام، خادمياران و عموم مردم در نظر گرفته ايم.

 «جشنواره مهر رضوى»  براى 1000 دختر نوجوان 
مديرعامل مؤسســه تربيت بدنى آســتان قدس رضوى از برپايــى همايش ورزش 
صبحگاهى ويژه خدام، كاركنان و ايستگاه هاى صبحگاهى سطح شهر و نيز برگزارى 
همايش فرهنگى، ترويجى ويژه دو نقطه محروم شهرك  شهيد رجايى و شهرك توس، 

به عنوان بخشى از برنامه هاى اين مؤسسه در دهه كرامت نام برد.
وى اضافه كرد: همچنين مســابقات تيراندازى به مدت ســه روز با حضور 50 تن از 
خادمان اماكن مقدس از جمله مشــهد، قم، شــيراز، طبس، شهر رى و عتبه عراق 
برنامه ريزى شــده است. هاشمى  جواهرى گفت: «جشنواره مهر رضوى» با دعوت از 
1000 دختــر نوجوان در محل اردوگاه فرهنگى تربيتــى امام رضا(ع) (باغ بيلدر) و 
اردوگاه باغ خاتون و همين طور مســابقات تنيس روى ميز با عنوان «ولى نعمتان» 

مخصوص دختران و نيز پسران عضو كانون هاى خادميارى ورزش برگزار خواهد شد.

 فوتسال زير 15 سال با حضور 300 ورزشكار 
مديرعامل مؤسســه تربيت بدنى آســتان قدس رضوى به برگزارى جشــن ميالد 
حضرت رضا(ع) با حضور ورزشــكاران اين مجموعه ورزشى مقارن با روز والدت امام 
هشتم اشاره كرد و افزود: اجراى يك ساعته مراسم گود باستانى با همكارى كانون هاى 
خادميارى ورزش به صورت ويدئوكنفرانس در سراسر كشور، مهم ترين برنامه مؤسسه 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى همزمان با روز والدت امام رضا(ع) محسوب مى شود. 
هاشــمى  جواهرى بيان كرد: مجموعه رقابت هاى جام شــهداى حرم رضوى، ويژه 
كاركنان خانم، آقا و خانواده  آن ها فعال در مؤسسات و شركت هاى تابعه و خدام، در 
رشته هاى فوتسال، واليبال، تنيس روى ميز و آمادگى جسمانى در نظر گرفته شده 
است كه بخشى از مسابقات با حضور 1000 شركت كننده از دهه آخر رمضان آغاز شده 

و در دهه كرامت خاتمه مى يابد.

سعيد تشكرى در شصت و سومين محفل ادبى «عصرانه 
داستان نويسان رضوى» :

داستان هاى اجتماعى شالوده جامعه را در خود 
منعكس مى كنند

آستان نيوز: شصت و سومين محفل ادبى «عصرانه داستان نويسان رضوى» در ذيل 
عنوان ثابت برنامه تبليغى ترويجى «در پناه كلمات» با دبيرى سعيد تشكرى، نويسنده 
و مدرس ادبيات داستانى به جمع خوانى قصه هايى با موضوع امام رضا(ع) ، زائر و زيارت 
اختصاص داشت. در اين محفل ادبى فاطمه عليزاده و نجمه مولوى داستان هاى رضوى 
خود را با عنوان هاى «دوباره شروع مى كنيم» و «آتش و شيشه هاى خالى» خواندند و 
اين آثار مورد داورى و نقد و بررسى قرار گرفت. دبير عصرانه داستان نويسان رضوى در 
اين نشست ضمن تعريف داستان اجتماعى گفت: يكى از شيوه هاى نگارش داستان اين 
است كه داستان بازتاب رفتار، حاالت و دغدغه هاى بشرى باشد به نحوى كه شالوده 
جامعه را در خود منعكس  كند. اين داستان ها از اوضاع و احوال جامعه تأثير پذيرفته اند 

و داستان هاى اجتماعى نام دارند. 
گفتنى است اين  نشست هاى داستانى سه شنبه هر هفته ساعت 17 به همت مؤسسه 

به نشر در فروشگاه مركزى اين مجموعه مقابل باغ ملى مشهد برگزار مى شود.

 قدس   معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى 
آستان قدس رضوى معتقد است ايستگاه هاى 
«رواق رضوى» با هدف بهره مندى حداكثرى 
از جريان ســازى عرصه «كتــاب» در دهه 

كرامت راه اندازى مى شود.
حجت االسالم والمسلمين محسن بذرگرى 
هاشمى مى گويد: نشر معارف رضوى به عموم 
مــردم در ايام دهه كرامــت، ترويج فرهنگ 
زيارت حضرت رضــا(ع) و معارف مرتبط با 
آن، ايجاد بستر فعاليت براى ساليق متنوع 
در ميــان خادمياران و فعال ســازى تمامى 
كانون هاى خادميارى و جلب مشاركت هاى 
مردمى با موضوع رســيدگى به هموطنان 
سيل زده از اولويت هاى اجراى «رواق رضوى» 

است.
وى تصريح مى كند: اين برنامه كه مهم ترين 
بخش از كالن برنامه كتاب و كتابخوانى دهه 
كرامت محسوب مى شود به صورت برپايى يك 
مجموعه ايستگاه فرهنگى و خدماتى در دهه 
كرامت طراحى  شده است، به صورتى كه در 
اين مجموعه ايستگاهى خدمات فرهنگى و 
اجتماعى متنوعى با محوريت فعاليت كتاب 
و كتابخوانى و ديگر فعاليت ها شامل اقدامات 

هنرى، تبليغى و... به مخاطبان ارائه شود.
حجت االسالم والمسلمين بذرگرى هاشمى 
مى گويــد: ايجــاد پاتوق عمومــى كتاب، 
ايســتگاه هاى هنرى، ايستگاه هاى تبليغى، 
ايســتگاه هاى  و  كــودكان  ايســتگاه هاى 
خدمت رســانى از جمله برنامه هاى محورى 

«رواق رضوى» است.

 اجراى «رواق رضوى» 
در سراسر كشور 

معاون فرهنگى سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى از اجراى ويژه برنامه «رواق رضوى» در 
مراكز استان هاى سراسر كشور به همت دفاتر 
نمايندگى هاى آســتان قدس رضوى خبر 
بذرگرى  والمسلمين  مى دهد.حجت االسالم 
هاشــمى با اشــاره به اينكه دهه كرامت و 
والدت حضرت رضا(ع) در صدر مناسبت هاى 
ويژه آســتان قدس رضوى قرار دارد، اظهار 
اميدوارى مى كند كــه برنامه  هايى جامع و 

كامل در مركز تمامى استان ها 
و شهرستان ها در دهه كرامت 

اجرا شود. 
ســازمان  فرهنگى  معــاون 
فرهنگى آستان قدس رضوى 
با بيان اينكه ويژه برنامه ملى 
«رواق رضوى» به عنوان يك 
برنامه اختصاصى در ايام دهه 

كرامت در مركز ســاير استان هاى كشور از 
ســوى نمايندگى هاى آستان قدس رضوى 
برگزار خواهد شد، مى گويد: در اين طرح يك 
پايگاه ويژه با محوريت سيره و معارف رضوى 
در قالب نمايشگاه كتاب هاى مرتبط با سيره 
امام رضا(ع) و معارف رضوى پيش بينى شده 
است تا مردم با معارف حضرت رضا(ع) بيشتر 

آشنا شوند.
حجت االسالم والمسلمين بذرگرى هاشمى 
خاطرنشــان كرد: طرح «رواق رضوى» براى 
نخستين بار از ســوى آستان قدس رضوى 
در دهه كرامت به صورت ملى برگزار مى شود 
و در قالب اين طــرح از ظرفيت خادمياران 
رضوى استان هاى سراسر كشور بهره گيرى 

خواهد شد.

 پاتوق عمومى كتاب 
با محوريت  معارف رضوى

والمسلمين  حجت االســالم 
بذرگــرى هاشــمى از طرح 
«رواق رضوى» به عنوان يكى 
از مهم ترين ويژه برنامه ها در 
دهه كرامت با محوريت معرفى 
و ترويج سيره و معارف رضوى 

نام مى برد.
وى با بيان اينكه در قالب طرح «رواق رضوى» 
پاتــوق عمومى كتاب با محوريت ســيره و 
معارف رضوى به نمايش گذاشــته مى شود، 
تأكيد مى كنــد: عالوه  بر ايــن در مجاورت 
اين پاتوق عمومى كتاب، ايستگاه كودكان، 
ايستگاه آثار هنرى، ايستگاه  صلواتى و اجراى 
سرود مبتنى بر نشر رضوى برپاست. رئيس 
اداره پيگيرى هاى ويژه فرهنگى- اجتماعى 
سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى ادامه 
داد: اجــراى برنامــه روى صحنه نمايش با 
محوريت كتاب و كتابخوانى و نشــر رضوى، 
جشن امضا با حضور نويسندگان برتر كشور، 
رونمايى از كتاب هاى نشــر رضوى، معرفى 
كتاب هاى ويژه سال 98-97، خوانش كتاب 

و تجليل از نويســنده رضوى از جمله ويژه 
برنامه هاى تدارك ديده شده و قابل اجرا در 

قالب طرح «رواق رضوى» است.
معاون فرهنگى سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى با اشــاره به اينكه فرايند اجراى طرح 
«رواق رضــوى» داراى هشــت گام اجرايى 

شامل چهار ســتادى و چهار 
اســتانى اســت، خاطرنشان 
كرد: چهار گام ستادى شامل 
تهيه  كتاب،  تهيه  هماهنگى 
پوســتر معرفــى كتاب ها و 
خوانــش آن هــا، هماهنگى 
حضور ناشــران و نشر رضوى 
و طراحى متحد الشــكل در 

فضاى نمايشگاهى است.
وى تأكيد مى كند: هماهنگى 
طــرح  برگــزارى  مــكان  
تبليغــات  «رواق رضــوى»، 
رســانه اى،  و  محيطــى 
سازماندهى خادمياران رضوى 

و سازماندهى ورود ساير نهادهاى داوطلب به 
اين طرح، چهار گام ما در راستاى اجراى طرح 

«رواق رضوى» در استان هاى كشور است.

 ايجاد پاتوق 
عمومى كتاب، 

ايستگاه هاى هنرى، 
ايستگاه هاى تبليغى، 
ايستگاه هاى كودكان 

و ايستگاه هاى 
خدمت رسانى از 
جمله برنامه هاى 

محورى 
«رواق رضوى» است

بــــــــرش

دبير ستاد مناسبت هاى ويژه آستان قدس رضوى جزئيات يكى ازطرح هاى ملى دهه كرامت را تشريح كرد  

  رواق رضوى» مسير آشنايى با معارف امام رضا»
وى

ض
س ر

عك
س : 

عك

 ســالم. چه خــوب بود، بــراى كاهش بار 
ترافيكى و آلودگى اطراف حرم مطهر، فكرى به 
حال جابه جايى دادگاه ثامن و شهردارى ثامن 
از سمت بســت نواب و پمپ بنزين از سمت 

خيابان خسروى شود.
09150003084

چــه خوب بود اگر زمــان نقاره زنى غروب، 
ســخنرانى ها در تمام صحن ها قطع و صداى 

نقاره در همه جا پخش مى شد. 
09150000268

 چرا در ســايت هاى آســتان قدس رضوى 
برنامه هاى حرم به تفكيك روزهاى هفته نيست 
و تنها برنامه هاى تمام روزهاى هفته به صورت 
كلى آمده اســت، لطفاً برنامه هاى فرهنگى و 

تبليغى را به صورت روزانه درج كنيد .
09120000578

 خادمان عزيز حداقــل كمى با زبان عربى 
آشنايى داشته باشند كه بتوانند زائران عرب 

را راهنمايى كنند.
09350002066

 مسئوالن اين بارگاه ملكوتى توجهى به نحوه 
اطراف  محدوده  تاكســى هاى  سرويس دهى 
حرم داشته باشند چرا كه قيمت هاى باال براى 

سرويس دهى دريافت مى شود.
09150003084

 چرا در صحن هــا و رواق هاى حرم مطهر 
رضوى يــك نمــاز جماعت باشــكوه مثل 
نمازجمعه برگزار نمى شود تا نشانگر وحدت 

امت اسالمى باشد؟
09150003922

قدس: جغرافياى حرم مطهر به گونه اى است 
كــه امكان برگزارى نماز جماعت واحد در آن 

وجود ندارد. 

به ما پيامك بزنيد 
3000737277

در ســتون «صداى مردم» صفحه آســتان، شنونده انتقادهاى 
شــما از آســتان قدس رضــوى و پذيراى پيشــنهادهاى شــما 
هســتيم. پيامك هاى شــما ضمن درج در روزنامــه به مديران 

آستان قدس رضوى ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پيامكى صفحه آستان 

صداى مردم 

خبر

  صفحه 3    98.04.06

آگهی مزایده 
س��ازمان اقتصادی رض��وی تصمیم به 
واگ��ذاری دو ب��اب مغ��ازه ب��ا کاربری 
تجاری واقع در طبقه همکف با کدهای 
3-3-8-98-1-1و1-1-98-8-2-5  
واق��ع در محله پردیس ش��هر گلبهار 
از طری��ق مزای��ده دارد . متقاضی��ان                   
می توانند ظرف مدت 10 روز نس��بت 
به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نمایند  
و جهت کس��ب اطالعات با شماره تلفن 
12-37۶70۶10-051  داخل��ی 1۶۶ در 

مشهد تماس بگیرند .
 سازمان اقتصادی رضوی
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»آگهی مناقصات عمومی با ارزیابی کیفی«
شرکت آب و فاضالب مشهد در نظر دارد با رعایت مفاد آیین نامه معامالت شرکت های آب و فاضالب شهری و استانی 

و از طریق مناقصات عمومی عملیات مشروحه ذیل را به پیمانکاران ذیصالح واگذار نماید .

عنوان پروژهردیف
مدت  
اجراء

مبلغ برآورد اولیه 
به ریال 

مبلغ تضمین 
شرکت در مناقصه 

به ریال

رشته و رتبه 
مورد نیاز

نوع تضمین شرکت 
در مناقصه

1
اصالح شبكه و نصب مجدد انشعابات 

5 آب129/816/000/000491/000/000آب در سطح مدیریت منطقه 4
به  نقدی  واریز   -1
شماره  جاری  حساب 
بانك   100050004
پاسارگاد شعبه آبفای 

مشهد
2- ضمانت نامه بانكی

3 –اوراق مشارکت

2
سازی  واستاندارد  شبكه  اصالح 
پراکنده  وکروکیهای  آب  انشعاب 
درسطح مدیریت منطقه 2 شماره 1 

5 آب1217/204/741/057861/000/000

3
سازی  واستاندارد  شبكه  اصالح 
پراکنده  وکروکیهای  آب  انشعاب 
درسطح مدیریت منطقه 2شماره 2 

5 آب1218/027/420/271902/000/000

 1 - کارفرما : شرکت آب و فاضالب مشهد
2 - محل تأمین اعتبار : بودجه غیر عمرانی

3 - تاریخ دریافت اسناد ارزیابی کیفی : از تاریخ درج آگهی لغایت 98/4/11
4 - تاریخ تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده : ساعت 15:20 مورخ 98/4/25 

5 - محل تسلیم پاکات ارزیابی کیفی : مشهد،خیابان فلسطین،فلسطین 2۶،دبیرخانه مرکزی شرکت آب و فاضالب مشهد. 
۶ - مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ تحویل پاکات پیشنهاد قیمت به مدت سه ماه می باشد . 

7 - پس از انجام ارزیابی کیفی و تعیین مناقصه گران واجد شرایط ، سایر اطالعات )محل و مهلت دریافت اسناد مناقصه( 
کتبًا به اطالع ایشان خواهد رسید .

8 - هریک از مناقصه فوق به صورت جداگانه برگزار می شود و هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.  
دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب مشهد
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اینجانب احس��ان عابدیان مالک خودروی پژو پارس 
و   NAAN21CA3EK177842 شاس��ی  ش��ماره  ب��ه 
شماره موتور 124K0462825 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضای رونوش��ت المثنی اس��ناد مذکور را 
نموده اس��ت ل��ذا چنانچه هر کس ادعای��ی در مورد 
خ��ودروی مذک��ور دارد ظرف م��دت 10 روز به دفتر 
حقوقی س��ازمان فروش ش��رکت ایران خودرو واقع 
در پیکان شهر ساختمان سمند مراجعه نماید بدیهی 
است پس از انقضای مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد.

دی
قو

مف
هی 

آگ

آگهی مزایده نوبت اول
سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های 
کشاورزی شهرداری سبزوار درنظر دارد نسبت 
به واگذاری غرفه های 2،3 بازارچه سربداران و 
غرفه های 8،7،5،4،1 بازارچه ش��عیب)ع( بمدت 
یکسال و با قیمت کارشناسی بصورت اجاره اقدام 
نماید. متقاضی��ان واجدش��رایط می توانند برای 
کسب اطالع بیشتربه ساختمان اداری سازمان به 
نشانی خراسان رضوی،سبزوار،میدان کارگر،ضلع 
ش��رقی پ��ارک جانب��ازان مراجع��ه ویاباش��ماره 
44291311-44291141-051تم��اس  تلفن ه��ای 
حاص��ل نمایند.آخرین مهلت تحویل پیش��نهادها 
به دبیرخانه س��ازمان تا پایان وق��ت اداری روز 
دو شنبه98/4/24می باشد.پیش��نهادات واصله 
روز سه شنبه98/4/25ساعت8صبح بازگشایی 

می گردد.
احسان امامی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل 

شهری وفراورده های کشاورزی 
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شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای

آگهی مناقصه عمومی داخلی دومرحله ای
ش��رکت توزیع برق شهرس��تان اصفهان درنظ��ر دارد کاال وخدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل را 
باس��تناد قانون برگ��زاری مناقصات وآئی��ن نامه معامالت ش��رکت ازطریق برگ��زاری مناقصه عمومی 

دومرحله ای ازبین تولیدکنندگان وفروشندگان واجد شرایط خریداری نماید.

مبلغ تضمین )ریال( ساعت برگزاری موضوع مناقصه شماره مناقصه

4/450/000/000 9:30صبح
خریدکابل 

خودنگهدارفشارضعیف شش 
رشته سه فاز70+70+25+25*3

98110008

3/100/000/000 9:30صبح
خریدکابل کراسلینک 

آلومینیونی زره دار185*1 98110009

تاریخ برگزاری مناقصه آخرین مهلت ارسال پاکات مهلت دریافت اسناد تاریخ توزیع دفترچه

1398/04/25 1398/04/24 1398/04/13 1398/04/09

 پیش��نهاددهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را ازطریق سایتهای زیر دریافت وحداکثر تاپایان 
وقت اداری )س��اعت 14:45( روزدوش��نبه مورخ1398/04/24به آدرس :اصفهان چهارباغ عباس��ی –خیابان 
عباس آباد – س��اختمان ش��ماره 3 توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه همکف دبیرخانه شرکت تحویل نمایند 

به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر درفوق دریافت شود ترتیب اثر داده نخواهدشد
http://tender.tavanir.org.ir سایت اینترنتی معامالت توانیربه آدرس

http://iets.mporg.ir سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به آدرس
http:// cepdc.ir سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به آدرس

جهت کسب اطالعات بیشتر باتلفن 3221۶102-031 واحد مناقصات شرکت برق اصفهان مراجعه نمایید
مبلغ ونوع تضمین شرکت درمناقصه دراسناد درج شده است 

به پیشنهاد های فاقد امضا مشروط ، مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر فوق دریافت شود 
ترتیب اثر داده نمی شود

ش��رکت کنندگان درمناقصه می بایس��ت دوروزقبل ازآخرین تاریخ تحویل پاکات با مراجعه به سایت شرکت 
وی��ا تماس باواحد مناقص��ات وقراردادها ازآخرین اصالحات احتمالی اس��نادمطلع گردن��د درغیر این صورت 

مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.
سایر اطالعات وجزئیات مربوط دراسنادمناقصه مندرج می باشد.

پیشنهادات رسیده باحضور اعضا کمیسیون معامالت بازوقرائت خواهدشد.
حضور پیشنهاد دهندگان )هرشرکت کننده یک نفربا ارائه معرفی نامه ( درجلسه بازگشایی پاکات آزاد می باشد

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان دررد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد.
روابط عمومی توزیع برق شهرستان اصفهان
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 6 تیر 1398 23 شوال  1440 27 ژوئن 2019  سال سی و دوم  شماره 8999 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
 تحویل نخستین محموله نفت ایران به چین 

پس از لغو معافیت  های آمریکا 
ایسنا: یک نفتکش تحت مالکیت شرکت ملی نفتکش ایران، نفت را به مجموعه 
پاالیشگاهی و شیمیایی جینگسی در چین تحویل داده و چین نخستین نفت 
خام ایران را پس از لغو معافیت های آمریکا در دوم ماه می،  دریافت کرده است. 

 مجلس، بهار امسال 
بیش از ۷۰ میلیارد تومان بودجه دریافت کرد

نود اقتصادی: مجلس در بهار امسال بیش از ۷۰ میلیارد تومان بودجه دریافت 
کرده اســت. بررســی داده های آماری خزانه کل کشور نشان می دهد مجلس 
شورای اسالمی در سه ماهه نخست سال ۹۸ بیش از ۷۰.۸ میلیارد تومان بودجه 

از دولت دریافت کرده است.

 هشدار عمران پردیس
به دالالن محتکر ۵۰۰۰ مسکن مهر 

مقام مسئول شرکت عمران  تسنیم: 
پردیس با هشــدار به دالالن محتکر 
۵۰۰۰ مســکن مهر این شهر گفت: 
اگر مالکان ایــن واحدها برای تعیین 
نکنند در  تکلیــف آن هــا مراجعــه 
راســتای جلوگیری از تضییع حقوق 
ســاکنان بلوک ها، ایــن واحدها را با 

واحدهای با پیشرفت پایین تر جابه جا خواهیم کرد. 

 ناقصی خودروهای پارکینگی 
مربوط به قطعات غیرضروری است 

خبرگزاری ملت: اســفنانی، مدیر کل تعزیرات اســتان تهــران با بیان اینکه 
خودروسازان به خبرنگاران اجازه دهند تا از انبار خودروهای ناقص بازدید  کنند، 
گفت: خودروهای موجود در پارکینگ خودروسازی ها به دلیل نبود قطعات بسیار 
ابتدایی ناقص مانده اســت؛ در واقع خودرویی که دســتگاه پخش ندارد ناقص 
محسوب نمی شود و خودروسازان می توانند با کسر هزینه این قطعات ابتدایی، 
خودرو را به مشتری تحویل دهند و فرد، قطعه موردنظر را از بازار آزاد تأمین کند.

تورم سال ۹۸ همچنان باالی ۳۰ درصد خواهد بود 
اقتصاد آنالین: هادی حق شــناس، تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با توجه 
 به شــرایط، اندک اندک از شدت افزایش و شتاب هر سه مفهوم تورم میانگین،
نقطه به نقطه و ماهانه کاســته شده؛ اما باید توجه داشت که این تحلیل بدان 
معنی نیست که ظرف یکی دو ماه آینده تورم ماهانه به زیر یک درصد تنزل کند 
یا تورم میانگین کمتر از ۳۰ درصد شــود، بلکه در حقیقت به نظر می رسد در 
سال جاری به احتمال قریب به یقین همچنان تورم باالی ۳۰ درصد خواهد بود؛ 

مگر آنکه اتفاقات بیرونی رخ دهد.

سیمان رسماً گران شد
اعضای  تصمیم  مطابق  آخرین خبر: 
انجمــن صنفی کارفرمایان ســیمان، 
قیمت انواع سیمان خاکستری و سفید 
از فردا گران می شــود. انجمن صنفی 
کارفرمایان ســیمان برای برون رفت از 
وضعیت کنونــی و جلوگیری از توقف 
کار کارخانجــات و بــروز تنش هــای 

کارگری با افزایش ۳۷ درصدی قیمت سیمان موافقت کرد.

میلیون ها تن کاالی اساسی در انتظار ترخیص از گمرک

برزخ  کانتینرها
 اقتصاد/زهرا طوسی  به استناد آمارهای رسمی 
وزارت راه و شهرســازی از موجــودی انواع کاال در 
بنادر کشــور، تا اواخر خرداد ماه، حدود 4 میلیون 
و ۳1۵ هزار تن کاالی اساســی در بنادر و گمرکات 
رســوب کرده، این در حالی است که گمرک تأکید 
دارد انباشت این کاالها به او مربوط نیست و عوامل 

دیگری در این کار دخیل است.
مســئوالن گمرک می گویند، براســاس دســتور 
رئیس جمهور به وزارت صنعــت قرار بود کاالهایی 
که تا ۲۸ اســفند ۹۷ به گمرک آمده، ثبت سفارش 
بگیرنــد، ولی کاالهــا همچنان روی هم انباشــته 
می شــود، چرا که تعیین تکلیف آن ها توسط وزیر 

صمت به تأخیر افتاده است.

 تنها 30 درصد کاالها 
جزو اقالم ممنوع هستند 

نگاهی به آخرین آمار منتشــر شده از میزان رسوب 
کانتینری کاال حاکی از ماندگاری بیش از 1۰۰هزار 
کانتینر در بنادر و گمرکات است. در این میان تنها 
۳۰ درصد از کاالهای رســوب شده مربوط به گروه 
کاالیــی چهار یعنی کاالهای ممنوعه دولتی بوده و 
۷۰ درصد مربوط به ســایر گروه هاست که کاال های 
سرمایه ای و واسطه ای خط تولید نیز در میان آن ها 

وجود دارد. 
در زمره کاالهای یاد شده، 4 میلیون و ۳1۵ هزار و 
111 تن کاالهای اساسی نیز قرار دارند، که به گفته 
مهدی میر اشرفی، رئیس کل گمرک ایران، میانگین 
زمان ترخیص آن از زمان اظهار تا آغاز فرایند خروج 
باید بین یک تا دو روز باشد، اما رسوب ۹16 کانتینر 
گوشت منجمد در گروه کاالیی دو نشان می دهد که 

این اتفاق چند روزه رقم نمی خورد.
 

  45 هزار کانتینر
 مشکل ثبت سفارش دارند 

برپایه مستندات منتشر شده توسط گمرک ایران، 
مهم ترین دلیل ماندگاری کاالها در بنادر »نداشتن 
مجوز ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت« 
است. این مورد، به تنهایی به عنوان دلیل رسوب 4۵ 
درصد کاالهای وارداتی در گمرک مانده اعالم شده 
است. با  توجه به دپو بیش از 1۰۰ هزار کانتینر در 
بنادر، یعنی حدود 4۵ هزار کانتینر به دلیل مشکل 

ثبت سفارش در گمرکات جاخوش کرده اند.

 40 درصد مشکالت بانکی دارند
پس از آن »مشــکالت بانکی و اســنادی« از جمله 
مشــکل »عدم انتقال مالکیت« دلیل ماندگاری 4۰ 

درصد کاالها در گمرک عنوان شده است.
»پایــان مهلت مقرر در مجوز ثبت ســفارش و عدم 
تمدید آن« با سهم ۵ درصدی از دیگر دالیل رسوب 

کاال محسوب می شود.
از سایر دالیل رسوب کاال نیز می توان به »عدم ارائه 
کد رهگیری بانک« اشــاره کرد. پس از آن »تطویل 
در صــدور مجوزهای قانونی از جمله اســتاندارد«، 
»نپرداختن حقوق ورودی به دلیل نداشتن تمکن مالی 
صاحب کاال«، »تطویل در رسیدگی به ارزش کاالهای 
موضوع اظهارنامه گمرکی« و »طوالنی شدن بررسی 
اظهارنامه توســط کارشناسان مجازی« که جملگی 

سهم 1۰ درصدی در این چالش را بر عهده دارند.

  7 ماه انتظار برای تعیین تکلیف
ظاهراً برخی عوامل مانند ترافیک کشتی های موجود 
در بندر و یا کمبود کانتینرهای حمل جاده ای نیز به 
معضلی برای ترخیص هرچه سریع تر این کاالها تبدیل 
شده است. ارونقی، معاون فنی گمرک ایران در حالی 
که قسمتی از رسوب کاالها را به دلیل  محدودیت 
ظرفیت بنادر برای لنگر انداختن و انتظار کشتی ها 
برای وصول اسناد و مشکالت حمل و نقل طبیعی 
می داند، اما در عین حال تأکید می کند: براســاس 
دستور رئیس جمهور، کاالهایی که تا ۲۸ اسفند ۹۷ 
به گمرک آمده باید ثبت ســفارش می گرفتند. این 
دستور رئیس جمهور به وزارت صنعت بود که اجرایی 
نشد؛ همچنین براساس مصوبات ستاد تدابیر ویژه، 
کاال بیش از چهار مــاه نمی تواند در بندر بماند، اما 
معلوم نیست چرا ظرف هفت ماه هنوز تعیین تکلیف 
نشده و به سازمان اموال تملیکی برای فروش نیز داده 
نمی شود. کاالها در حال حاضر روی هم انباشته و به 
آن اضافه می شود و باید هر روز برای برخی از کاالها 

۲۵ هزار دالر دموراژ پرداخت شود. 

 6700  اظهارنامه 
منتظر کد رهگیری بانک است

ارونقی با بیان اینکه 6۷۰۰ اظهارنامه کاال با ۳۰ درصد 
کاال در گمرکات مانده اســت، می گوید: بانک، کد 
رهگیری برای ترخیص این ۳۰ درصد کاال را صادر 
نمی کند. برای همین موضوع در روزهای گذشته به 

وزیر اقتصاد نامه نوشتیم که تکلیف چیست؟ از 1۸ 
کشتی در انتظار در اسکله بندر امام خمینی، هشت 
کشتی مشکل اسنادی دارند و یک مورد هم از دی 

ماه ۹۷ مشکل اسنادی دارد.

 8 پیشنهاد
 برای تسهیل در امور گمرکی

ســخنگوی ســازمان گمرک ایران در گفت و گو با 
خبرنگار ما در پاســخ به علت اجرایی نشدن دستور 
رئیس جمهور در خصوص تســهیل مراحل و امور 
ترخیص کاالهای رســوبی گفت: گمرک با توجه به 
عواملی که سبب رسوب کاال در بنادر کشور می شود، 
هشت پیشــنهاد خود را توسط وزیر اقتصاد تقدیم 
رئیس جمهــور کرد که با موافقــت وی، به وزارت 
صمت ابالغ شد، ولی این وزارتخانه با این پیشنهادها 
مخالف است و برای همین اقدامی در این زمینه انجام 

نمی دهد. 
وی افزود: بیشتر کاالهای رسوبی کاالهایی هستند 
که مجوز ثبت سفارش برای اظهار به گمرک ندارند، 
بدین شکل که صاحبان کاال اقدام به حمل این کاالها 
کرده اند تا پس از ورود کاال برای دریافت مجوزهای 
ورود و ثبت سفارش آن اقدام  کنند. اینک صاحبان 
ایــن اقالم، قصد اظهار این کاالها به گمرک را دارند 
اما وزارت صمت برای این اقالم مجوز ثبت سفارش 

صادر نمی کند.
وی تأکید کرد: همچنین در صورتی که مهلت مقرر 
در مجوز ثبت سفارش، منقضی شده باشد صاحبان 
کاال برای انجام تشــریفات تمدید مجوز مذکور به 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت ارجاع می شوند، 
گرچــه وزارت صنعت، معدن و تجــارت متعاقب 
پیگیری های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران، 
ترخیص کاالهای اساسی مشمول گروه یک کاالیی 
بدون الزام به تمدید ثبت سفارش و انجام اصالحات و 
تغییرات را پذیرفته، با این وجود، این اقدام برای سایر 

گروه های کاالیی مورد موافقت قرار نگرفته است.
همچنین بخشی از مشکالت به کاالهایی برمی گردد 
که ترخیص و صدور پروانه ورود قطعی مربوط به آن ها 
منوط به ارائه کدرهگیری یا صدور گواهی فروش ارز 
از بانک عامل شده است. بخشی از کاالهای مربوط به 
این اظهارنامه ها هنوز اجازه ترخیص نیافته اند و طبق 
قوانین مربوط، مشــمول مقررات کاالهای متروکه 

شده اند که باید به قید فوریت تعیین تکلیف شوند.

پیشنهاد اول: صدور مجوز ثبت سفارش از سوی 
وزارت صنعت، برای کاالهای رسیده به کشور .

پیشنهاد دوم: ترخیص اقالم اظهار شده به گمرک، 
بدون نیاز به اصالح مجوز ثبت سفارش طبق ردیف 

تعرفه استنباطی گمرک.
پیشنهاد سوم: اجازه ترخیص قطعی کاالهایی که 
با گواهی بانک عامل، ارز آن ها تأمین شده و مشکل 

مالکیت ندارند.
پیشــنهاد چهارم: افزایش مهلت منــدرج در 
مجوزهای ثبت سفارش برای کلیه کاالها و عدم نیاز 
به تمدید مجوز ثبت سفارش در صورت رسیدن کاال 

به کشور.
پیشنهاد پنجم: فراهم نمودن تمهیدات الزم در 
راستای نمونه برداری از کاالهایی که نیاز به دریافت و 
ارائه مجوزهای قانونی دارند پیش از اینکه این کاالها 

اظهار شوند.
پیشنهاد ششم: ترخیص دارو و محصوالت دارویی 
با حداقل اســناد و نظر مستقیم وزارت بهداشت یا 

سازمان غذا و دارو.
پیشنهاد هفتم: نگهداری قسمتی از کاالهای اظهار 
شده به گمرک در صورت بدهی قطعی قبلی صاحب 
کاال به میزان بدهی قطعی و اجازه ترخیص بقیه کاال.
پیشنهاد هشتم: تسری تصمیم اتخاذ شده برای 
خودروهای با ثبت ســفارش بانکی به خودروهای 
دارای ثبت ســفارش غیربانکی یا بدون مجوز ثبت 

سفارش.
افزایش رسوب کاال اگر چه در ماه های اخیر به دلیل 
نوسانات اقتصادی تشدید شده است، اما این معضل 
سال هاســت که تجار را آزار می دهد و در بزنگاه ها 
تعادل بازار را بر هم زده است، چنان که میر اشرفی، 
رئیس کل گمرک ایران نیز  دالیل رسوب کاال های 
وارداتی در گمــرکات را پیچیدگی هــای اداری و 

کاال های دپو شده از پنج سال گذشته  می داند.
 در کنــار چالش هایی که گمرک خود نیز به آن ها 
اذعــان دارد و با هم برشــمردیم، یکی از نقدهای 
جدی فعاالن اقتصادی به دولت، ماندن کاالهایشان 
در گمرک به خاطر تعدد دســتورعمل، بخش نامه 
و مصوبات اســت. به نظر می رسد در کنار برطرف 
کردن خأل های قانونی توسط مجلس، کوتاه کردن 
فرایندهای اداری از جمله تأمین ارز، امور گمرکی و 
دریافت مجوزها نیز باید در دستور کار قرار بگیرد، 
چرا که به گفته خوانســاری، رئیس اتاق بازرگانی 
تهران »یک فعال اقتصادی در سامانه نیما باید 16 
فرایند انجام دهد تا به مرحله تخصیص اعتبار برسد 
و اگر در هر مرحله دچار مشــکل شود دوباره باید 
از ابتدا کار را آغاز کند. ارز گرفتن در این ســامانه 

بازی مارپله است که دو تا سه ماه زمان می برد«.
همچنین اســتفاده از توان بخــش خصوصی در 
انبــارداری یکی از راهکارهایی اســت که به دلیل 
مالحظه ســود و کارآمدی بیشتر قطعاً به کاهش 
کاالهای متروکه و رســوب شده منجر خواهد شد. 
ایــن روزها که پرونده تحقیــق و تفحص گمرک 
باز اســت و مســئوالن گمرک موظف شده اند در 
تیرمــاه برنامه مکتوبی به مجلس ارائه دهند، امید 
اســت که نمایندگان نیز بتوانند با تدوین مقرراتی 
تعیین تکلیف کاالهای رها شــده را به ســرانجام 
برســانند. به هر حال در شرایطی که به گفته نادر 
قاضی پور، رئیس هیئت تحقیق و تفحص مجلس 
از گمرک، دولت و گمرک برنامه عملیاتی در جنگ 
اقتصادی ندارند و با هــزار و یک عصا راه  می روند، 
بهتر است مســئوالن گمرک اگر در قانون نقصی 
وجود دارد، پیشنهاد برای اصالح آن را ارائه دهند، 
شاید سرنوشت میلیاردها دالر کاالی سرگردان در 

گمرکات کشور مشخص شود.

۳۵ هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی وارد کشور شد   میزان:  مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهاد گفت: در سه ماه ابتدایی امسال ۳۵ هزار تن گوشت گوساله با ارز نیمایی وارد کشور 
شده است. رضایی با اشاره به اینکه امسال بیشترین تولید گوشت را داریم، افزود: اگر سیستم توزیع اصالح و دست دالل ها کوتاه شود قیمت گوشت در بازار کاهش خوبی می یابد.

خـــبر

شماره مزايده: 139704306092000224  تاريخ ثبت: 1397/12/23
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده كالسه 9701221
ــعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم ماندانا خاكزادى فرزند احمد  ــه 9708082 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــهد  ــماره 34912- 92/11/28 تنظيمى دفتر ازدواج 90 مش ــند ازدواج ش ــتناد س ك.م 0922128626 به اس
ــه فوق الذكر عليه  ــكه طالى تمام بهار آزادى اجرائيه اى به كالس جهت وصول مهريه خود به تعداد 157 عدد س
ــب  ــال فرزند محمد ك.م 0946377952 صادر كه پس از ابالغ اجراييه مورخ 97/3/5 حس آقاى وحيد كهن س
درخواست بستانكار وارده بشماره 8471- 97/3/22 سه دانگ مشاع از ششدانگ پالك ثبتى 46080 فرعى از 
ــت گرديد و برابر با استعالم دفتر امالك طى نامه وارده به  ــهد متعلق به مديون بازداش 182 اصلى بخش ده مش
ــماره 30767 مورخه 1397/8/10 و 7453 مورخه 1398/2/19 پالك فوق برابر با صورتمجلس تفكيكى به  ش
چهار واحد تحت پالك هاى 49000 الى 49003 تفكيك شده و برابر با دستور رياست مبنى بر مزايده طى نامه 
وارده 11829 مورخه 1398/3/12 و 15031 مورخه 1398/3/30 و طبق گزارش كارشناس رسمى دادگسترى 
ــرح اعالم گرديده يك باب ساختمان مسكونى  ــماره 97/10/18- 43142 مشخصات ملك بدين ش وارده به ش
ــال  ــهد به مالكيت آقاى وحيد كهن س داراى پالك ثبتى 46080 فرعى 9295 فرعى 182 اصلى بخش 10 مش
فرزند محمد به كدملى 0946377952 به ميزان سه دانگ مشاع از شش دانگ به آدرس مشهد بلوار وكيل آباد 

وكيل آباد 59 شريف 15 پ 51 مى باشد.
ــد كه از سمت جنوب با بر  ــاحت 146/75 مترمربع مى باش ــمالى و ملكى و داراى مس عرصه ملك مورد نظر ش
10 متر حاشيه خيابان 15 مترى شريف 15 قرار دارد قطعه مذكور در منطقه با تراكم زياد مسكونى قرار دارد 
ابعاد عرصه شماالً 10 متر به ملك همسايه شرقاً 14/65 متر به خيابان 16 مترى جنوباً 10 متر به خيابان 15 
مترى شريف 15 غرباً 14/70 متر به ملك همسايه همچنين ملك فوق داراى اعيان با مشخصات زير مى باشد: 
ــكونى مى باشد كه طبقه همكف پيلوت  ــاختمان داراى پنج طبقه (چهار طبقه باالى پيلوت و چهار واحد مس س
ــت در بازديد  ــده اس ــاخته ش و پاركينگ و انبارى ها قرار دارد و طبقات اول تا چهارم در هر طبقه يك واحد س
انجام شده مشخص گرديد طبقات اول و دوم فروخته شده اند ولى هنوز سند رسمى بنام خريداران صادر نشده 
ــوم در اختيار آقاى مهدى كهن سال مى باشد كه در آن سكونت دارد و طبقه چهارم در اختيار  ــت و طبقه س اس
وحيد كهن سال (بدهكار و مالك سه دانگ) مى باشد و در زمان بازديد در آن سكونت داشتند ساختمان داراى 
ــد همچنين ساختمان داراى 4 واحد مسكونى مجزا در طبقات اول تا چهارم  زيربناى كل 610 مترمربع مى باش
ــد كه از اين مساحت مساحت خالص هر واحد  ــد هر طبقه داراى زيربناى ناخالص 118 مترمربع مى باش مى باش
ــكونى 405/76 مترمربع مى باشد در  ــاحت خالص چهار واحد مس ــد لذا مس ميكونى 101/44 مترمربع مى باش
ــاحت 96/84 مترمربع و چهار انبارى به مساحت 4/6 مترمربع  ــاعى و داراى مس طبقه همكف نيز پاركينگ مش
ــراميك و ديوارهاى كاغذ ديوارى و دو اتاق خواب با  قرار دارد واحدهاى طبقات داراى هال و پذيراى با كف س
ــپزخانه اپن با كابينتهاى وكيوم مى باشد و داراى سرويس  ــراميك و ديوارهاى كاغذ ديوارى و داراى آش كف س
ــازه فلزى با سقفهاى بتنى مى باشد سيستم سرمايش  ــتى مى باشد ساختمان داراى نما سنگ و س كامل بهداش
ــا از پروفيل پو پى وى  ــد همچنين جنس پنجره ه ــتم گرمايش آن پكيج و رادياتوور مى باش ــر آبى و سيس كول
ــد بر اساس گواهى پايانكار بهره بردارى  ــى با شيشه هاى دو جداره مى باشد ساختمان داراى آسانسور مى باش س
ــال مى باشد و حدود ملك  ــماره 11/1565550 مورخ 97/3/4 ملك داراى قدت حدود سه س ــاختمان به ش س
ــداران قولنامه اى قرار  ــى در روز ارزيابى در اختيار مالكين و خري ــت دارد و مورد ارزياب ــورد ارزيابى مطابق ــا م ب
ــه اى و با عنايت به  ــده و موقعيت هاى محلى و منطق ــخصات ذكر ش ــا توجه به مراتب فوق و مش ــذا ب ــت ل داش
ــل مؤثر در ارزش آن بويژه مكانيت نوع كاربرى  ــه و زيربناى اعيان و با در نظر گرفتن كليه عوام ــاحت عرص مس
ــش دانگ عرصه  ــابه در محل ارزش ش ــه باارزش امالك مش ميزان امكانات رفاهى موجود و همچنين در مقايس
ــود در آن در حال حاضر به  ــاعات و امتيازات موج ــاب كليه متعلقات مش ــان منزل پالك مذكور با احتس و اعي
ــهردارى مبلغ  25/400/000/000 ريال تعيين  ــرخ عادله روز و بدون در نظر گرفتن بدهيهاى احتمالى به ش ن
ــش دانگ ملك مذكور به مبلغ 12/700/000/000 ارزيابى مى  ــاع از ش ــه دانگ مش و اعالم نظر گرديد لذا س
ــت شعبه دوم  ــتى غير از بازداش گردد. و برابرنامه 139785606272000771- 97/12/16 دفتر امالك بازداش
ــد با توجه به قطعيت ارزيابى و برابر با  ــعبه 11 اجراى احكام مدنى نيز مى باش ــتى از ش داراى يك مورد بازداش
ــش دانگ پالك مذكور در قبال  ــيصد سهم از ششصد سهم از ش ــهم از س گزارش مأمور اجرا مزايده 199/5 س
ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه  ــنبه مورخه 1398/5/30 از س مبلغ 8/445/499/993 ريال در در روز چهارش
ــناد رسمى مشهد  ــناد و امالك اداره اجراى اس مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره ثبت اس
ــعبه دوم مهريه مى باشد ضمناً مبلغ 422/274/999 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 337/820/000 ريال حق  ش
مزايده كه طبق ماده 121 آئين نامه اجرا پرداخت بدهيهاى مربوطه فوق و همچنين بدهيهاى آب و برق و گاز 
ــتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه  ــعاب و يا حق اش حق انش
ــده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد  ــده يا نش رقم قطعى آنها معلوم ش
ــمى در ساعت و محل تعيين شده برگزار  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس ش

مى گردد. آ- 9803968 م.الف 223

شماره پرونده: 139504006092000364/1   شماره بايگانى پرونده: 9500724
شماره ابالغيه: 139805106092004974     تاريخ صدور: 1398/04/03

دفترخانه ازدواج شماره 37 و طالق شماره 7 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه مهريه 9500724

ــماره ملى:  ــخ تولد: 1361/3/6 ش ــيدرضا تاري ــين نبى نژاد نام پدر: س ــيدمحمد حس ــيله به آقاى س بدين وس
ــود كه زوجه خانم عاطفه خوشخو فرزند عليرضا به شماره  ــماره شناسنامه: 899 ابالغ مى ش 0938934562 ش
ــكه تمام بهار آزادى به  ــنامه 0924067829 جهت وصول مبلغ تعداد 10 عدد س ملى 0924067829 و شناس
ــماره 11397 دفتر ازدواج 37 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س اس
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1395/5/2 مأمور، محل  ــه 9500724 در اين اداره تش پرونده اجرائى به كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــرح متن سند شناخته نش ــما به ش اقامت ش
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 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- 9803969 م.الف 224

شماره پرونده: 139804006092001176/1   شماره بايگانى پرونده: 9801836
شماره ابالغيه: 139805106092004980      تاريخ صدور: 1398/04/03

دفترخانه ازدواج شماره 104 و طالق شماره 85 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــيدكاظم تاريخ تولد: 1371/12/11 شماره ملى:  ــمى اندرخ نام پدر: س ــيدمجيد هاش ــيله به آقاى س بدين وس
ــهد هدايت 34 پالك 41 ابالغ مى شود كه  ــماره شناسنامه: 0922231435 به نشانى: مش 0922231435 ش
ــين آباد قائينى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1376/04/31 شماره ملى: 0924041080  ــيردل حس خانم فائزه ش
ــوى قوچانى 25 آپارتمانهاى طوس گستر پالك 6  ــانى: مشهد موس ــماره شناسنامه: 0924041080 به نش ش

ــند ازدواج:  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه يك بهار آزادى طال به اس جهت وصول تعداد يكصد و چهارده عدد س
ــماره سند: 13152، تاريخ سند: 1394/06/06، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 104 و طالق  ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــان رضوى عليه ش ــتان خراس ــهد اس ــهر مش ــماره 85 ش ش
ــما به شرح  ــده و طبق گزارش مورخ 1398/03/21 مأمور، محل اقامت ش ــكيل ش 9801836 در اين اداره تش
متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه  ــار محلى آگهى مى ش در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  روز ابالغ محس

آ- 9803972 م.الف 225
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001356/1      شماره بايگانى پرونده: 9802116
شماره ابالغيه: 139805106092004973        تاريخ صدور: 1398/04/03

دفترخانه ازدواج شماره 24 شهر مشهد استان خراسان رضوى 
آگهى ابالغ اجراييه 9802116

ــماره ملى:  ــين تاريخ تولد: 1361/03/22 ش ــن آبادى نام پدر: حس ــن منفرد حس ــيله به آقاى محس بدين وس
ــهد بلوار امامت 64 پ 65/1 ابالغ مى شود كه خانم  ــنامه: 1025 به نشانى: مش ــماره شناس 0702583332 ش
ــتناد مهريه مندرج در سند  ــكه طالى بهار آزادى به اس مهديه ادبى جهت وصول تعداد يكصد و چهارده عدد س
ــند: 1384/06/26، دفترخانه صادركننده: دفترخانه  ــماره سند ازدواج: شماره سند: 11720، تاريخ س ازدواج ش
ــهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــماره 24 ش ازدواج ش
9802116 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/3/30 مأمور پست شهرستان مشهد، محل اقامت 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه  ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــما به ش ش
فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى 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- 9803973 م.الف 226
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139504006092001239/1    شماره بايگانى پرونده: 9502191
شماره ابالغيه: 139805106092004948       تاريخ صدور: 1398/04/03

دفترخانه ازدواج شماره 109 و طالق شماره 45 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى جواد اسكندرى ثالث نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1356/06/30 شماره ملى: 0900700890 
شماره شناسنامه: 1131 ابالغ مى شود كه خانم ليال آخوندى نام پدر: غالمعلى تاريخ تولد: 1364/12/10 شماره 
ــنامه: 90 جهت وصول يكصد و بيست و چهار سكه طالى تمام بهار آزادى  ــماره شناس ملى: 0947012419 ش
به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: شماره سند: 9180، تاريخ سند: 1381/08/26، دفترخانه صادركننده: 
ــان رضوى عليه شما اجرائيه صادر  ــماره 45 شهر مشهد استان خراس ــماره 109 و طالق ش دفترخانه ازدواج ش
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/03/13  ــكيل ش ــه 9502191 در اين اداره تش نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه  ــما به ش مأمور، محل اقامت ش
ــود و چنانچه ظرف  ــار محلى آگهى مى ش اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد،  ــوب مى گردد، نس مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9803974 م.الف 227
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139504006091000172/1        شماره بايگانى پرونده: 9500608
شماره ابالغيه: 139805106091001775           تاريخ صدور: 1398/03/04

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9500608
ــتين چيان نام پدر: مرتضى شماره ملى: 0941000362 شماره  ــما متعهد (راهن): غزاله پوس ــيله به ش بدينوس

شناسنامه: 2734
متعهد (وام گيرنده): شركت توليدى و صنعتى اخگران رز پارس (سهامى خاص) به شماره ثبت 33521 شناسه 

ملى: 10380487266
ــتانكار ابالغ مى گردد كه ششدانگ پالك ثبتى  ــت بس ــما و بنا به درخواس ــايى آدرس ش با توجه به عدم شناس
ــهد به مبلغ  ــش هزار و نهصد و ده فرعى از چهار اصلى بخش نه مش ــه هزار و يكصد و چهار از ش ــصت و س ش
ــند  ــت كه مورد وثيقه س 9/950/000/000 ريال (نه ميليارد و نهصد و پنجاه ميليون ريال) ارزيابى گرديده اس
ــما ميباشد.  ــهد له تعاونى منحله اعتماد ايرانيان عليه ش رهنى 86487 مورخه 1390/07/04 دفترخانه 51 مش
ــت ظرف مدت 5 روز از تاريخ  ــى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثب ــه به مبلغ فوق الذكر اعتراض چنانچ
ــى به  ــه ميليون ريال بابت هزينه كارشناس ــار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س انتش
ــاب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه  صورت على الحس

كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803975 م.الف 228
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139604006092002437/1     شماره بايگانى پرونده: 9604342
شماره ابالغيه: 139805106092004953        تاريخ صدور: 1398/04/03

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 139604006092002437/1
ــماره ملى:  ــد: 1321/08/01 ش ــدر: محمدآقا تاريخ تول ــام پ ــكورى تبريزى ن ــه خانم مليحه ش ــيله ب بدينوس
0939183404 شماره شناسنامه: 624 ابالغ مى گردد سهم االرث احتمالى مورث شما از پالك ثبتى 11975 
ــده لذا طبق ماده 87  ــت گردي ــهد در قبال طلب خانم مليحه عالئى بازداش ــى از 175 اصلى بخش ده مش فرع
ــما نسبت به مورد بازداشت  ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف ش ــما اخطار ميش آئين نامه اجراى مراتب بش

ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9803976 م.الف 229

شماره پرونده: 139704006091000180/1       شماره بايگانى پرونده: 9702734
شماره ابالغيه: 139805106091002813         تاريخ صدور: 1398/04/03

آگهى ابالغ ماده 102 آئين نامه اجراء پرونده كالسه 9702734
بدينوسيله

1- خانم هانيه بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0942078047
2- خانم هديه بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0942448324

3- خانم حوريه بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0945822197

4- آقاى احمدرضا بختيارى رزق آبادى فرزند مجيد بشماره ملى 0945968833
ــند  ــماره ملى 0938607111 وراث مرحوم مجيد بختيارى مديون س 5- خانم معصومه پيروى فرزند جواد بش
ــدانگ پالك ثبتى  ــهد ابالغ مى گردد كه ب شش رهنى 25163 مورخه 96/12/22 تنظيمى دفترخانه 206 مش
28475 فرعى از 1519 فرعى از 183 اصلى بخش 10 مشهد به مبلغ 50/000/000/000 ريال ((پنجاه ميليارد 
ريال)) ارزيابى گرديده. لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك مذكور معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را طبق 
ــورتى  ــماره 61 مورخه 1397/01/27 و نظريه مش ــنامه 102/97/309 مورخه 1397/01/09 وارده به ش بخش
96/125 مديركل محترم دفتر حقوقى و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و امالك ظرف مدت پنج روز از تاريخ 
ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد هيئت كارشناسان به مبلغ (كارشناس محترم ميبايست سه 
ــليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا  ــود) ريال به دفتر اين اجرا تس برابر مبلغ ارزيابى دوم درج ش

فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9803977 م.الف 230

شماره پرونده: 139804306092000060      تاريخ ثبت: 1398/03/01
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده پالك ثبتى كالسه پرونده 9400971
به موجب پرونده اجرايى كالسه 9400971 مطروحه شعبه دوم اجراى ثبت مشهد خانم بنفشه فرجى فيجانى 
به كدملى 0533161002 باستناد سند ازدواج شماره 2413 مورخه 1370/07/23 تنظيمى دفتر ازدواج شماره 
دفترخانه ازدواج 347 تهران در جهت وصول 200 عدد سكه تمام بهار آزادى عليه حميدرضا قانونى خرمى به 
ش ش 17964 اجرائيه اى به كالسه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1394/2/7 حسب درخواست 
ــهد از ششدانگ ملكى آقاى حميدرضا  ــه دانگ پالك ثبتى 10918 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش ــتانكار س بس
ــناس رسمى دادگسترى  ــت كه برابر گزارش كارش قارونى خرمى در قبال مبلغ 7/400/000/000 ريال بازداش
ــه دانگ مشاع از شش دانگ پالك ثبتى  ــماره نامه وارده 43599 مورخ 97/10/22 در خصوص ارزيابى س به ش
ــعدآباد بخش 9 مشهد به مالكيت حميدرضا قارونى خرمى فرزند  10918 فرعى از پنج اصلى واقع در اراضى س

محمدحسن واقع در مطهرى شمالى 6 نبش كوچه شهيد كريمى 2 پالك 122 بازديد به عمل آمد.
مشخصات ملك:

ملك فوق ساختمانى است در دو طبقه واقع در سرنبش يك كوچه 2/5 مترى است. يك آپارتمان مسكونى دو 
ــاحت تقريبى 128 مترمربع قرار دارد. كف اتاق ها سيمانى و كف آشپزخانه سراميك  خوابه در طبقه اول به مس
ــاحت تقريبى 30 مترمربع و يك باب آپارتمان  ــد. يك باب مغازه در نبش كوچه با مس و كابينت ها فلزى ميباش

يك خوابه به مساحت تقريبى 60 مترمربع در طبقه همكف قرار گرفته اند.
ــد. ساختمان داراى  ــال مى باش ــاختمان داراى نماى آجرى و درب هاى فلزى بوده و قدمت حدود 30 س اين س

انشعابات آب، برق و گاز ميباشد.
با توجه به تصوير ارائه شده توسط وكيل محترم بانك كه به پيوست ميباشد ملك داراى عرصه موقوفه گوهرشاد 
ــرقاً 13/40 متر غرباً 19/30 متر (سمت كوچه) و جنوباً  ــماالً 9/20 متر سمت خيابان، ش ــد و ابعاد آن ش ميباش

9/20 متر ميباشد.
نظريه كارشناسى:

ــه و اعيان ممر  ــتقرار و متراژ و عرص ــى و جغرافيايى و چگونگى اس ــه به موقعيت مكان ــر با توج ــال حاض در ح
دسترسى و مصالح بكار رفته، امتيازات و انشعابات، توجه به منافع عرصه، مشخصات ظاهرى و فيزيكى، شرايط 
روز معامالت و نوسانات بازار مسكن و ساير عوامل تأثيرگذار در قيمت گذارى، ارزش 3 دانگ ملك با مشخصات 
ــه ميليارد و پانصد ميليون ريال سيصد و پنجاه ميليون تومان تعيين و پيشنهاد ميگردد الزم  مذكور به مبلغ س

به ذكر است ارزيابى با فرض عدم بدهى ملك به كليه اشخاص و مراج ذى صالح تهيه شده است.
ــماره 44926 مورخ 97/10/29 با  ــتان عمومى و انقالب به ش و با توجه به نامه وارده مأمور اجرا و نماينده دادس
ــط كارشناس دادگسترى سه دانگ مشاع از  ــتانكار و هزينه ها مبلغ كارشناسى ملك توس توجه به مطالبات بس
ششدانگ پالك مذكور و در قبال مبلغ 3/500/000/000 ريال مزايده خواهد شد. ضمناً مبلغ 140/000/000 
ريال حق مزايده و نيم عشر بمبلغ 175/000/000 ريال ميباشد كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده 
برنده مزايده ميباشد و مزايده از مبلغ ارزيابى شروع شده از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوشنبه مورخه 
1398/5/14 محل شعبه دوم اجرا شروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد فروخته خواهد شد. ضمناً 
پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض 
ــده بعهده برنده مزايده است و  ــده يا نش ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم ش ش
هزينه هاى قانونى طبق مقررات وصول خواهد شد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل 
ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى  ــمى در ساعت تعيين ش رس

اسناد رسمى مشهد شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. آ- 9803978 م.الف 231

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــوادى تنها ورثه مرحوم محمد حسين سوادى باستناد  ــماعيلى اخلمد و طاهره س نظر به اينكه خانمها مريم اس
ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه  ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س 2 برگ فرم استش
نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب منزل به شماره پالك 16595 فرعى از 6742 فرعى 
ــهل انگارى مفقود گرديده  ــد به علت س ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش از 173 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش
ــماره ثبت 239835 دفتر 1302 صفحه  ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل ش ــت.  با بررس اس
ــوادى ثبت و سند به شماره چاپى 716641 صادر گرديده است. دفتر امالك  ــين س 134 بنام آقاى محمد حس

بيش از اين حكايتى ندارد......
ــبت به ملك  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــتى ظرف مدت ده روز  ــد، بايس ــند مالكيت نزد خود ميباش مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل س ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس از تاريخ انتش
ــند  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س ــليم نمايد. بديهى اس تس
ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.  ــند معامله رس مالكيت يا س

آ- 9803979 م.الف232
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس

 محمد نخعى

اصالحيه ( آگهى مزايده مال غيرمنقول ) عليه محسن مشايخ و فتاح كيايى
ــايخ  ــن مش ــه 9500025نام راهن(مالك)آقاى محس ــره مورخ98/3/18 پرونده اجرايى كالس پيروآگهى منتش
وآدرس ملك مورد مزايده : پيشوا شهرك نقش جهان خيابان سروستان كوچه گلسرخ شرقى پالك17مى باشد 

كه بدينوسيله تصحيح مى گردد136/م الف آ-9803988
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

اصالحيه ( آگهى مزايده مال غيرمنقول) عليه محسن مشايخ و فتاح كيايى
پيروآگهى منتشره مورخ98/3/18 پرونده اجرايى كالسه 9500026نام راهن(مالك)آقاى محسن مشايخ وآدرس 

ــرقى پالك17مى باشد كه  ــهرك نقش جهان خيابان سروستان كوچه گلسرخ ش ــوا ش ملك مورد مزايده: پيش
بدينوسيله تصحيح مى گردد137/م الف آ-9803989

رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــود كه آقاى ابوطالب احمدى  ــيله به آقاى بابك جليليان فرزند ............. فعًال مجهول المكان ابالغ مى ش بدينوس
ــما به حوزه سوم شوراى حل اختالف  ــته الزام به ايفاى تعهد به طرفيت ش ــتى به خواس فرزند محمد دادخواس
دادگسترى تايباد ارائه و به كالسه 980103 ثبت و براى روز دوشنبه مورخه 1398/5/14 ساعت 17 بعدازظهر 
ــت در روزنامه  ــاده 73ق – آ – د – م مراتب يك نوب ــتناد م ــت لذا به اس ــيدگى تعيين گرديده اس ــت رس وق
ــوم  ــوراى حل اختالف حوزه س ــيدگى به دبيرخانه ش ــما مى توانيد قبل از رس ــار درج مى گردد ش كثيراالنتش
ــانى تايباد خ شريعتى ساختمان  ــماره يك شوراهاى حل اختالف به نش ــتان تايباد مستقر درمجتمع ش شهرس
ــت و ضمائم را دريافت و  ــخه ثانى دادخواس ــان مراجعه و با ارائه آدرس جديد خود نس ــن حمايت زنداني انجم
ــيدگى خواهد شد. /الف   ــويد. در صورت عدم حضور غياباً رس ــورا حاضر ش ــيدگى در ش در وقت مقرر جهت رس

9803985  تاريخ انتشار : 1398/04/06
حيدرى  / مسئول دبيرخانه حوزه سوم شوراى حل اختالف تايباد 

آگهى اصالحى
ــى قانون تعيين  ــمارات 8850-1397/9/20 و 8837-1397/9/5 روزنامه قدس موضوع آگه ــى ش ــرو آگه پي
ــماره  ــاد در مورد راى ش ــتان تايب ــمى شهرس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س ــت ثبتى اراضى و س ــف وضعي تكلي
ــى  ــى 139860306015001663-1398/2/16 ملك 139760306015007725-1397/8/24 و راى اصالح
ــى گردد. 9803986  تاريخ  ــاحت از 768,22 متر مربع به 823,35 متر مربع اصالح م ــا بهرامى مس ــم ثري خان

انتشار : 1398/4/6
مهدى حسين زاده

كفيل اداره ثبت اسناد و امالك تايباد 

مزايده
بستانكار:اشرف كرابى فرزندمحمد ساكن سبزوار

ــبزوار كه نامبرده فوت نموده وورثه وى عبارتند از سامان  ــاكن س ــن مرادپوركيذورى فرزندعلى س بدهكار:حس
مرادپوركيذورى ونجالمرادپور كيذورى وبتول فيض آبادى و مهدى مرادپوركيذورى

ــتادوچهارفرعى ازچهارهزارودويست وسى وهفت  ــدانگ پالك بيست هزاروصدوهش موردمزايده ومحل آن:شش
ــتندمالكيت25362تاريخ97/10/10دفترخانه اسنادرسمى  فرعى ازيك اصلى بخش دوازده سبزواربا شماره مس
ــماره دفترالكترونيكى1397 ــندمالكيت اصلى بشماره چاپى271384سرى ب سال97باش 29سبزوارموضوع س
ــده است كه نامبرده  ــندمالكيت صادرش ــن مرادپوركيذورى فرزندعلى ثبت وس 20306011011755بنام حس
ــت شوراى حل اختالف عبارتنداز  ــعبه هش فوت نموده وورثه وى برابر انحصاروراثت شماره98/1/18-17/17ش
سامان مرادپوركيذورى ونجالمرادپوركيذورى وبتول فيض آبادى و مهدى مرادپوركيذورى وششدانگ محدودبه 
حدودذيل است:شماال پى به پى بطول نه متر بشماره چهارهزارودويست و هفتادودوفرعى شرقاپى به پى بطول 
ــصدوچهل ونه فرعى جنوباپى است بطول نه متربه راه عمومى غربا پى به پى  ــماره چهارهزاروشش نوزده متر بش
ــناس رسمى دادگسترى  ــصدوپنجاه ويك فرعى كه برابر نظريه كارش ــماره چهارهزاروشش بطول نوزده متر بش
ششدانگ بمبلغ يك ميليارد وسيصدوپنجاه ميليون ريال ارزيابى قطعى گرديده وبصورت يكباب منزل مسكونى 
ــبين12مترى  ــبزواربلوار خوش ــاخت يك طبقه زيرزمين داراى امتياز آب وبرق و گاز واقع در س وياليى نيمه س
ــد كه درقبال  ــه خودمديون در آن تصرف دارد ميباش ــمالى پالك28ك ــهيدجراحى منزل ش عيدگاه خيابان ش
ــاعت9صبح  ــنبه مورخ98/5/2از س ــتانكاردرپرونده اجرايى كالسه9800087درروزچهارش ــمتى ازطلب بس قس
ــبزوار ازطريق مزايده حضورى نقدابفروش ميرسد مزايده ازمبلغ  ــعبه اجراى ثبت اسناد س الى12ظهردرمحل ش
ــد فروخته ميشود  ــته باش ــروع وبه باالترين رقمى كه خريدار داش ــيصدوپنجاه ميليون ريال ش يك ميليارد وس
ــخص نبوده وبعهده  ــهردارى ماليات دارايى وديگر ادارات ذيربط مش ــندانتقال اعم ازعوارض ش وهزينه هاى س
ــاب ميباشدوضمناهزينه هاى قانونى واجرايى مطابق  ــندانتقال منوط به ارائه مفاصا حس برنده مزايده وتنظيم س
ــده روزبعدازآن درهمان  ــه مزاي ــمى گرددجلس مقررات وصول ميگرددوچنانچه روزمزايده مصادف باتعطيل رس

ساعت ومكان تشكيل ميگردد.(م الف 98/100/2901) آ-9803947 تاريخ انتشار:پنج شنبه 98/4/6
على آب باريكى

رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــيدرضا حجازيان فرزندحسين با ارائه دوبرگ استشهاديه محلى گواهى  امضا شده طى درخواست مورخ  آقاى س
ــبت به ششدانگ خانه پالك0فرعى از188- ــندمالكيت المثنى نوبت اول نس 6249-98/3/26 تقاضاى صدورس
ــتان سبزواركه درصفحه49جلد18- ثبت 2715 وسند تكبرگى بشماره  اصلى واقع دربخش1حوزه ثبتى شهرس
د91-323281 صادروتسليم شده است وحسب اعالم مالك-متقاضى سندمالكيت در اثر نقل مكان مفقودشده 
ــخاصى مدعى انجام  ــت.دراجراى ماده120آئين نامه قانون ثبت مراتب يكنوبت آگهى تاچنانچه اش را نموده اس
ــندمالكيت نزدخودميباشندظرف مدت ده روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض كتبى خودرا  معامله ياوجوداصل س
ــندمعامله رسمى به اداره ثبت محل ارائه تامراتب صورتجلسه گردد. چنانچه پس  ــندمالكيت ياس بهمراه اصل س
ــود اين  ــندمعامله ارائه نش ــندمالكيت ياس از اتمام مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد ويادرصورت اعتراض اصل س
ــف 98/100/2905)9803982  ــندمالكيت بنام مالك خواهدنمود.(م ال ــق مقررات اقدام به صدورس اداره مطاب

تاريخ انتشار:98/4/6
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

آگهى حصر وراثت نامحدود
به حكايت پرونده كالسه 980018 اين شورا آقاى احمد آقائى شيخى  فرزند على اعالم نموده كه پدرش على 
ــت و وصيتنامه اى از وى باقى نمانده و ورثه حين الفوت  ــيخى در تاريخ 1397/04/29 فوت نموده اس آقائى ش

وى را به شرح ذيل اعالم نموده:
ــه  همگى با نام  ــميه 9- صفي ــت 4- رحمت 5-صغرى 6- عذرى 7- كبرى 8- س ــد 3-نعم ــد 2-احم 1-محم

خانوادگى آقائى شيخى فرزندان متوفى 10- بگم شهركى همسر متوفى
ــبى مصوب  ــراى ماده 361 قانون امور حس ــار در اج ــت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــى يكنوب ــن آگه اي
18/04/74 منتشر مى شود تا چنانچه فرد يا افرادى به درخواست مزبور معترض باشند مراتب اعتراض خود را 

حداكثر ظرف مدت يكماه به اين شورا كتبا منعكس نمايند.9803991
على اصغرى

 قاضى شوراى حل اختالف دو شهرستان زهك
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

اربعین حسینی رئیس و مرئوس ندارد    ایرنا: رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی گفت: اربعین حسینی متعلق به همه است و رئیس و مرئوس ندارد. برای هرچه بهتر برگزار شدن آن همه دستگاه ها باید 
مشارکت داشته باشند. حسین ذوالفقاری افزود: با توجه به استقبال بیش از حد انتظار در هر سال و برای سهولت و سرعت کار و در صورت موافقت دولت عراق، احتمال حذف صدور روادید برای ایام اربعین دور 

از انتظار نیست. وی گفت: براساس قول مسئوالن بانک مرکزی، ارز با نرخ مناسب روز در داخل کشور توزیع خواهد شد.

گام های جدید قوه قضائیه و کاهش آسیب های اجتماعی 
ایران کشوری است که به عنوان جمهوری اسالمی ایران در دنیا شناخته شده و انتظار 
می رود با این ویژگی در حوزه قانون گذاری نیز تا حدامکان قوانین اسالمی را به نحو 
احسن به انجام رساند. به طور حتم برخی از قوانین ما نیازمند اصالح و حتی تغییرات 
اســت اما در حال حاضر اجرای صحیح همین قوانین نیز نیازمند برگزاری دوره های 
آموزش اجباری برای ضابطان قضایی، قضات، کارکنان و همچنین کمک گرفتن از 

دانشمندان آشنا به قانون و فقه این حوزه است. 
»اجرای احکام « نیز از دیگر مواردی اســت که انتظار می رود بیشتر مورد توجه 
قــرار گیرد زیرا در برخی موارد مردم با کمک گرفتن از وکیل، مراحل قانونی را 
طی می کنند و احکام از سوی قضات صادر می شود اما این صدور حکم به معنای 
اجرای آن نیســت و ممکن است ســال ها زمان صرف اجرای آن شود که البته 
بخشــی از این مسئله ناشی از ضعف قانون و بخشی دیگر به دلیل سوءاستفاده 

از برخی قوانین است.
بحث زندان ها نیز از موارد دیگری است که انتظار می رود در تغییرات پیش روی 
قوه قضائیه مورد توجه قرار گیرد. گرچه سال هاست در قانون جدید مجازات های 
اسالمی، قانون »مجازات های جایگزین حبس« پیش بینی شده است، اما این مهم 
کمتر از سوی قضات مورد توجه قرار گرفته و با وجود اینکه آمار زندانیان بیشتر از 
ظرفیت زندان هاست، هنوز هم شاهد صدور حکم مبنی بر زندانی شدن محکومان 
هســتیم. در حالی که در سایر کشورها با مجازات های جایگزین نظیر »حبس در 
منزل« و یا کارهای جایگزین حبس نظیر »نظافت شهری« و یا »خدمت در مناطق 
محروم و روستاها« عالوه بر کاهش هزینه های زندان ها، از توانایی و یا مهارت های 
این افراد در زمینه بهبود شرایط جامعه استفاده می کنند. بنابراین می توان در مورد 
برخی از محکومان به جای صــدور حکم »زندان«، حکم »مجازات های جایگزین 
حبــس« را صادر کرد چــرا که در برخی موارد نه تنها زندانی شــدن محکومان 
تأثیری در تغییر رفتار آن ها ندارد بلکه عالوه بر افزایش هزینه های مالی برای قوه 
قضائیه موجب می شود افراد پس از آزاد شدن از زندان دچار مشکالت اجتماعی 
و خانوادگی متعددی شوند که همین موضوع می تواند زمینه آسیب های فردی و 

اجتماعی بیشتری را فراهم کند.     
از سویی دیگر »پیشــگیری« در امور مدنی و اقتصادی نیز از دیگر مواردی است که 
نیازمند توجه بیشتر قوه قضائیه است. چنان که در سال های اخیر شاهد فعالیت های 
اقتصادی غیرقانونی متعددی نظیر »شرکت پدیده شاندیز« و »مؤسسه میزان« بودیم 
که دفاتر این مؤسسات در برخی از شعب دادگستری نیز دایر بود و متأسفانه همین 
موضوع پس از محرز شدن کالهبرداری های کالن آن ها، هزینه های بسیاری را برای 
مردم و قوه قضائیه به همراه داشــت. در حالی که می شد با پیشگیری از فعالیت این 
قبیل شرکت ها و مؤسسه ها، از بخش قابل توجهی از آسیب های ناشی از آن پیشگیری 
کرد. »حوزه خانواده« از جمله حوزه هایی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه 
قوه قضائیه بوده و اتفاقات خوبی را در این خصوص شاهد بوده ایم که از این رو می توان 
به اســتفاده از مشاوره های خانواده پیش از صدور حکم طالق اشاره کرد. با این حال 
می توان با به کارگیری تخصص روان شناسان، جامعه شناسان و جرم شناسان در این 

حوزه، آسیب های حوزه خانواده را به طور چشمگیری کاهش داد. 

 جامعه/ محمود مصدق  عدالت خواهی و تحقق 
عدالت همواره مفهومی مشترک میان سیاستمداران، 
نظریه پــردازان و ایدئولوگ های تاریخ بوده اســت. 
ضمن آنکه این مهم نشــانی است بر اینکه، دعوت 
به تحقق عدالت، دعوتی فطری و الهی است. چنان 
که خداوند متعال، عدل را نزدیک تر به تقوا دانسته 
)اعدلوا هو اقرب للتقــوی( و آن را مقارن با مفهوم 
»قسط« آورده است. در نظام اسالمی ما نیز تفکر در 
خصوص چگونگی تحقق عدالت یکی از مهم ترین 
دغدغه های مدیران سیاســی بوده است. اینک و در 
ابتدای فصل تازه ای از فعالیت دستگاه قضا در کشور، 
می توان ضمن مرور دســتاوردهای این مجموعه، 
بایدها و اولویت های الزم برای تحقق کامل عدالت 

را در این مجال مورد بررسی قرار داد.

 مامیتوانیم
آیت اهلل رئیســی، رئیس قوه قضائیه در نخســتین 
روزهای ریاســت خویش بر کرســی قضا از تحول 
در ایــن مجموعه گفت و بــر این نکته نیز تصریح 
کرد: »الزمه اصلی تحول، نیروی انســانی کارآمد و 
تحول خواه است«. وی نگاه تحولی را رویکردی کاماًل 
انقالبی خواند و با اشاره به برنامه دشمن برای ناامید 
کردن مردم از طریق ناکارآمد نشــان دادن نظام، بر 
این مهم نیز اشــاره کرد که امروز مهم ترین مؤلفه 
امنیت ملی، اعتماد مردم به نظام است. هر چه اعتماد 
عمومی افزایش یابد، امنیت ملی بیشتر خواهد شد 
و ما مسئوالن قضایی، دادستان ها، قضات و محاکم 

در افزایش اعتماد مردم سهم و نقش مؤثری داریم.
آیت اهلل  رئیســی الزمه اصلی تحول را اعتقاد به »ما 
می توانیم« و باورمندی مدیران و نیروی انســانی به 
ضرورت تحــول انقالبی می داند و معتقد اســت، 
برنامه های قضایی باید از »جزمیت علمی، عزم عملی 

و حزم و دوراندیشی« برخوردار باشد.

 دستگاهقضاییمسئولتأمینامنیتو
عدالتاجتماعی

یک قاضی ســابق دیــوان عالی کشــور و وکیل 
دادگســتری نیز همچون رئیس قوه قضا معتقد 
است:وقتی مردم اطمینان پیدا کنند که یک نهاد یا 
یک دستگاه بی طرف و به  دور از سیاست و آمیخته 
با عدالت پناه آن هاســت، صادقانه این دستگاه را 

می پذیرند و همکاری می کنند و آنچه را که باید در 
اختیار این دستگاه بگذارند، می گذارند. باید دستگاه 
قضایی ما، دستگاهی مقتدر، به دور از سیاست زدگی 

و سیاست بازی و مستقل باشد.
ســاکت  محمدحســین 
می گوید: دســتگاه قضایی 
امنیت  تأمیــن  مســئول 
اجتماعی و عدالت اجتماعی 
اســت. موضوع دیگر که در 

دستگاه قضا باید به آن توجه شود، مسئله برابری 
است. برابری در دستگاه قضایی حلقه ای است که 
بخش های دیگری به آن آویزان است. اقتصاد یک 
بخش است، وقتی پایه های اقتصادی سست شد و 
امنیت اقتصادی نبود، معاش مردم در خطر می افتد 

و جرم زیاد می شود.
به گفته وی دســتگاه قضایی دستگاه پیچیده ای 
اســت که باید متخصصان، ســردمدار آن باشند، 
کارشناســان کارآزموده، آموزش دیــده و به  روز. 
هرازچنــد گاهی اطالعات این قــوه در حوزه های 
مختلف برای افزایش بهره وری باید به  روز شــود؛ 
بهره وری از تجربه ها، دانش و اندوخته های دیگران و 

حتی کشورهای دیگر. 

 آفتقدیمیدستگاهقضا
الهیــار ملکشــاهی، رئیس 
کمیسیون حقوقی و قضایی 
مجلس شورای اسالمی نیز 
از طوالنی شــدن رسیدگی 
به پرونده های قضایی و حجم 

زیاد و سنگین پرونده ها و کار طاقت فرسای قضات 
انتقاد می کند و می گوید: این ایرادات از آفات قدیمی 
دستگاه قضایی است که فراقوه ای بوده و ساخته این 
قوه نیست و با هماهنگی میان دستگاه ها می توان از 

این ایرادات برون رفت واقعی داشت.
وی با اشاره به ماده 450 آیین دادرسی می افزاید: در 
دادگاه تجدیدنظر انباشت پرونده ها بسیار است و اگر 
پرونده کسی پس از رسیدگی در دادگاه بدوی نیاز 
به دادگاه تجدیدنظر داشته باشد باید حدود دو تا سه 
سال منتظر بماند؛ بنابراین این ماده از قانون نیازمند 
اصالح با همکاری دو قوه اســت تا کار دادگاه های 

تجدیدنظر تسهیل شود.
ملکشاهی با بیان اینکه حدود 15 میلیون پرونده در 
سال، رقم باالیی برای جمعیت 80 میلیونی کشور 
اســت، می گوید: البته این رقم به دلیل ساختار قوه 
که هر پرونده بارها در روند رسیدگی ثبت می شود، 

قابل اتکا نیســت. ایــن نماینده 
مــردم در مجلــس دهــم ادامه 
می دهد: شفافیت موضوعی است 
کــه کارآمدی قــوه قضائیه را به 
نمایش می گذارد؛ بنابراین انتشار 
دادگاه هــای علنــی در مجلس 
تصویب شد اما در گردنه های دیگر 
گیر کرد و قانون نشد در حالی که 
این اقدام اثر مثبت داشته و مانند 
دســتور اخیر رئیس قوه قضائیه 
درباره انتشار حکم قضات در انظار 
عمومی، می تواند سبب دقت نظر 

بیشــتر در صدور رأی شــود. وی 
معتقد است اســتفاده از جوانان در دستگاه قضایی 

منجر به چابکی روند دادرسی می شود.

 شفافیتدرعملکرددستگاهقضایی
محمد کاظمی، نایب رئیس کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شــورای اسالمی نیز در گفت و گو با 
ما می گوید: مشکالت دستگاه قضایی بیشتر مربوط 
به این موضوع است که عده و ُعده ای که در اختیار 
این دستگاه است با حجم کارهایی که برای رسیدگی 

به دستگاه قضایی ارجاع می شوند، همخوانی ندارد و 
این موضوع سبب شــده تا آن انتظاری که مردم از 
دستگاه قضایی از حیث عدالت محوری و رسیدگی 
دقیق  و سریع  به درخواست ها  دارند، محقق نشود؛ 
بنابرایــن رئیس قوه قضائیــه در گام بعدی در این 
خصوص و همچنین در راســتای پاالیش دستگاه 
قضایی، جلوگیری از اطاله دادرسی، نظارت دقیق بر 
عملکرد قضات و کارکنان دستگاه قضایی و جذب 
اعتبارات به منظور استخدام نیروهای اداری و قضایی 

باید گام های بلندتری بردارد.  
وی اضافه می کند: مهم ترین 
چیــزی کــه بایــد محور 
دســتگاه  آینده  برنامه های 
قضایی باشــد، شفافیت در 
عملکرد دســتگاه قضایی و 

پاسخگویی آن است. در واقع بنده معتقدم در بعضی 
از پرونده هایی که افکار عمومی را حساس می کند 
و توقعاتی از دســتگاه قضایی به دنبال دارد، انتظار 
این است که این دســتگاه زودتر و شفاف تر درباره 
آن ها پاسخ دهد. برای این منظور 
ضرورت دارد سخنگویانی انتخاب 
شــوند تا دائماً با مردم در ارتباط 
باشــند. در این صورت مسیر برای 
دستیابی به هدف هموارتر می شود.   
وی ضعف بزرگ دستگاه قضایی را 
اطالع رسانی از عملکردش به مردم 
می داند و می افزاید: دادگستری هر 
استان باید یک سخنگو داشته باشد 
تا مردم از عملکرد دستگاه قضایی 
مطلع شوند. در تهران هم که مرکز 
ثقل پرونده های سیاسی، امنیتی و 
اطالعاتی اســت، با توجه به اینکه 
عموماً پرونده های پر ســر و صدا در این کالنشهر 
تشــکیل می شــود، ضرورت دارد تا دادگستری و 
همچنین دادسرای عمومی و انقالب تهران هر کدام 
یک ســخنگو داشته باشند تا عملکرد این حوزه  و 

اخبار قابل انعکاس را به اطالع مردم برسانند.
از ســوی دیگر بایــد قانون جرم سیاســی که در 
مجلس نهم به  تصویب رســیده است در رسیدگی 
به پرونده های جرایم سیاسی نیز حتماً رعایت شود و 

هیئت منصفه در محاکم حضور داشته باشند.  

فصل تازه ای از فعالیت قوه قضائیه آغاز شده است

نیرویانسانیکارآمدوتحولخواه؛الزمهتحولدستگاهقضا

مهم ترین چیزی که 
باید محور برنامه های 

آینده دستگاه 
قضایی باشد، 

شفافیت در عملکرد 
دستگاه قضایی و 

پاسخگویی آن است

بــــــرش
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چهره خبر

مدارسمختلطبهبهانهاحترامبهمحیطزیست!
خانه ملت: ســیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس از وضع 80 مدرسه بدون مجوز طبیعت در کشور 
اظهار نگرانی کرده و گفته است: این مدارس با پیروی از سند ۲0۳0 
و به بهانه احترام به محیط زیســت از سازمان محیط زیست مجوز 
گرفته اند و دانش آموزان تا 1۲ سال در استخرهای مختلط در ساعت 

شنا با هم تعلیم می دیدند.

چراچالوسوهرازبایدتنهابرایتهرانیهاباشد؟
ایسنا: سیدکمال هادیان فــر، رئیس پلیس راهور ناجا گفت: با چه 
منطق و دلیلی باید جاده هایی مانند هراز و چالوس تنها در اختیار 
تهرانی ها بوده و برای رفت و برگشت آن ها یکطرفه شود، مگر مردم 
مازندران و گیالن حق ندارند از تعطیالتشان استفاده کرده و به شهر 
دیگــر بروند؟  8 کیلومتر از بزرگراه محور منجیلـ  رودبار هم برای 

خرید زیتون معطل شده است!

ADSLنهوزیربهدرخواستشرکتهایخدماتاینترنت
ایرنــا: آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در پاســخ به شــرکت های 
ارائه کننده خدمات اینترنت ADSL، که خواســته اند تعرفه شان 
50 درصد افزایش یابد در توییتی نوشــت: ADSL رو به انقراض 
است. سرمایه گذاری کنید، تکنولوژی را به روز کنید، تولیدات داخلی 
استفاده کنید،... راستی مدیریت هزینه ها را فراموش کردم! پرداخت 

عدم مدیریت صحیح هزینه ها از جیب مردم، قابل قبول نیست.

فرهنگیانماآگاههستند،تنبیهنمیکنند
ایلنا: زهرا مظفر، مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات 
وزارت آموزش و پرورش، در خصوص میزان شکایت های امسال در 
خصــوص تنبیه دانش آموزان، می گوید: در بحث تنبیه بدنی تعداد 
شکایات زیاد نبوده، حال فرهنگیان ما آگاه هستند که این کار جرم 
بوده و نباید مرتکب آن شــوند، ضمن اینکه ما متولی امر تعلیم و 

تربیت هستیم؛ کار تربیت دانش آموزان مهم تر از آموزش آن هاست.

آموزشوپرورشقراربودافرادنقادتربیتکنداما...
ایسنا: ســیدجواد حسینی، سرپرســت وزارت آموزش و پرورش 
می گویــد: آموزش  و پرورش قرار بود افراد را با تفکر  واگرا، خالق و 
نقاد تربیت کند که در انجام این کار موفق نبوده است؛بنابراین تالش 
می کنیم تا با اصالح فرایندها و روش ها بر مبنای سند، این نقد را هم 
پاسخگو باشیم. ترویج تربیت اخالقی و دینی در نظام آموزشی باید 

هدف گذاری و اجرایی شود.

واکنشبهنصببنرجنجالیرئیسقوهقضائیه
غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه  باشگاه خبرنگاران: 
قضا در برنامه »متن-حاشــیه« در مورد نصب یک بنر حاشیه ســاز 
برای رئیس  دســتگاه قضا در یکی از استان ها گفت: کج سلیقگی 
و بی تدبیری در یکی از اســتان ها بود و بنری نصب شده که عکس 
رئیس قوه قضائیه بر آن نقش بسته بود و به محض اینکه این خبر به 

رئیس قوه قضائیه رسید، برخورد کردند و گفتند جمع آوری شود .

تشکیلپروندهتخلفبرایمدیرانهنرنیست
فارس: قاضی سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اگر 
حضور بازرسان در محیط های بازرسی احساس شود، مفسدان 
نگران و ترسناک خواهند شد. البته قصد سازمان مچ گیری نیست 
و ما در محیط های بازرســی هســتیم تا به مدیران در پیشبرد 
اهدافشان کمک برسانیم. تشکیل پرونده تخلف برای مدیران هنر 

نیست، هنر آن است که اجازه ندهیم تخلفی شکل بگیرد.

ازکارمندانبهصورتتصادفیتستاعتیادمیگیریم
برنا: فرید براتی، معاون مرکز توسعه و پیشگیری درمان اعتیاد 
سازمان بهزیســتی گفت: فشارهای کاری در محیط های اداری 
ممکن است افراد را به سمت اعتیاد سوق دهد؛ در طرح کیان که 
شامل بخش های آموزش، مشاوره و اجرای تصادفی اعتیاد است، 
تست تصادفی اعتیاد انجام می شود که اگر کارمندی دچار مصرف 

موادمخدر باشد، به مراکز درمانی معرفی خواهد شد.

وحشتمیکنیمسواراتوبوسومتروشویم
ایلنا: حســن خلیل آبادی، عضو شورای شهرتهران می گوید: در 
شهرهای اروپایی مردم از اتوبوس به عنوان یک ابزار گردشگری 
اســتفاده می کنند اما در اینجا متأسفانه کمبود اتوبوس واحد و 
ازدحام جمعیت به حدی است که وحشت می کنیم سوار اتوبوس 
و مترو شویم. اگر تعداد وسایل نقلیه عمومی افزوده شود، مردم 

مگر خودآزار هستند که پول بنزین بیشتر پرداخت کنند.

خانه و خانواده 

سردار کمالی تشریح کرد
 سربازان وظیفه

چقدر حقوق می گیرند؟
 مهر  سردار موسی کمالی، رئیس اداره سرمایه 
انسانی ستاد کل نیروهای مسلح گفت: حقوق 
ســربازان باید حداقل ۶0 درصد و حداکثر ۹0 
درصد حداقل حقوق پایوران رســمی باشد که 

این بازه طبق درجه به سربازان تعلق می گیرد.
وی افزود: حداقل حقوق هم بین یک میلیون و 
8۷5 هزار تومان اســت که ۶0 تا ۹0 درصد بر 

این اساس تعیین می شود.
کمالی با اشــاره به اینکه اگر حقوق سربازها 
قرار باشــد طبق قانون بین ۶0 تا ۹0 درصد 
حداقل حقوق پایوران رســمی باشد، گفت: 
بــا این احتســاب انتظــار مــی رود حقوق 
ســربازها رقم باالیی باشــد ولــی می بینیم 
این گونه نیست و بسیاری از سربازان به رقم 

حقوقشان اعتراض دارند.
وی گفت: در حال حاضر حقوق سربازان بسته 
به نوع خدمت بین ۲0 تا 100 درصد از آن، ۶0 
تا ۹0 درصد حداقل حقوق پایوران رسمی است.

محیط زیست

 فعال محیط زیست:
وضع نامساعد باغ وحش ها، 

حیوانات را عصبی کرده است
 برنا  امیر گودرزی، فعال محیط زیست با تأکید 
بر اینکه باغ وحش ها در کشــور ما اســتاندارد 
نیستند، تصریح کرد: »محل نشستن پرندگان، 
محل نگهــداری پســتانداران، تغذیه حیوانات 
و... درست نیســتند. حیوانات در باغ وحش ها 
وضعیت خوبی ندارند. بــرای نمونه در یکی از 
باغ وحش هــا، گرگ را در یــک مکان کوچک 
نگهداری می کنند و این حیوان به حدی عصبی 

شده که دور خودش دورمی زند«.
گــودرزی با اشــاره به اینکه بــه حدی وضعیت 
نگهداری از حیوانات در باغ وحش ها نامساعد است 
که حیوانات عصبی شده اند، گفت: »در باغ وحش ها 
تلفات زیادی داریم که از مردم و رسانه ها مخفی 
می شــوند چون روش های ارزان و آسان و خارج 
از قانــون برای تهیه حیوان وجــود دارد؛بنابراین 
تلفــات از چشــم ها پنهــان می شــوند. از دید 
 گردانندگان باغ وحش ها تلفاتی که دارند به میزان

 سود اقتصادی که وجود دارد، زیاد نیست«.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران:
درباره بیماران روان پزشکی 

قانون مشخص نداریم
 مهر  رئیس انجمن مــددکاران اجتماعی ایران 
از ضــرورت تدوین و تصویــب قانون خاص برای 

بیماران روان پزشکی خبر داد.
سیدحســن موســوی چلک می گویــد: یکی از 
نیازهای اساسی و یا خألهای جدی، نداشتن قانون 
مشخص درباره بیماران روان پزشکی است. این در 
حالی است که ۹1 درصد کشورهای اروپایی، ۷5 
درصد کشورهای آفریقایی، 5۷ درصد کشورهای 
مدیترانه شــرقی و ۶۳ درصد کشورهای جنوب 

آسیا، دارای قانون خاصی هستند.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعــی ایران افزود: 
تصویب این قانون می تواند همــه این گروه ها را 
به درک مشــترک برای حمایــت همه جانبه از 
جمله درک مشــترک مفاهیم قضایی و حقوقی، 
روان پزشکی و مددکاری اجتماعی و خدمات مورد 
نیاز برســاند. موسوی چلک خاطرنشان می کند: 
نداشتن قانون مشخص در این زمینه ممکن است 

موجب اتخاذ احکام حقوقی متفاوت شود.

آموزش

مدیرنظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی:
 کتاب های درسی

 ۱۳ درصد افزایش قیمت دارد
 ایرنا  مدیرکل نظارت بر نشــر و توزیع مواد 
آموزشــی با اشــاره به افزایش 1۳ درصدی 
قیمت کتاب های درســی در مقایسه با سال 
گذشــته، گفت: نرخ کتاب ها در دوره ابتدایی 
10 درصد و دوره متوسطه از 10 تا ۲0 درصد 

نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
احمدرضا امینی گفت: تاکنون حدود 1100 
عنــوان کتاب در 1۶0 رشــته کاردانش، 40 
رشــته فنی و حرفه ای، چهار رشته نظری، 
کتاب های دانش آموزان استثنایی و راهنمایی 

معلم تولید شده است.
به گفته وی این کتاب ها در سراسر کشور به 
جز استان های تهران و البرز از سوم شهریور 
توزیع  از طریــق کتابفروشــی های مجــاز 
می شــود. وی افزود: با توجه به بازخوردهای 
مختلف در مناطق کشــور، تغییراتی جزیی 
در حد اصالح کلمــات و برخی جمالت در 

کتاب ها اعمال شده است.

گردشگری

یک مسئول هالل احمر بیان کرد
 احتمال گرمازدگی بیشتر

 در حج امسال
 میزان  رئیس مرکز پزشــکی حج و زیارت 
جمعیــت هالل احمر گفــت: دارو هــا تهیه، 
خریداری و دسته بندی شده و در 1۲0 پالت در 
وزن تقریبی بین 50 تا ۶0 تن آماده شده است.

محمدتقی حلی ساز، رئیس مرکز پزشکی حج 
و زیارت جمعیت هالل احمر گفت: زائران از 1۷ 
تیر اعزام می شــوند و کادر پزشکی چند روز 

زودتر حضور پیدا می کند.
حلی ســاز در ادامــه بیان کرد: بــرای زمان 
تشریق که نیم روز هســت یک بیمارستان 
صحرایــی مجهز بنا  و مشــابه همین را در 
منــا برای مــدت ســه روز برپــا می کنیم. 
پیش بینی می کنیم امســال به علت گرمی 
هوا، گرمازدگی بیشتری و تمهیدات بیشتری 
نیز داشته باشــیم. رئیس مرکز پزشکی حج 
و زیارت جمعیت هالل احمر  افزود: بیماران 
قلبی و ریوی هنوز در صف اول هســتند که 

موجب بروز مشکل می شوند.

فراسو

خبـر

annotation@qudsonline.ir
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 محمدعلی سهرابی مهر / وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه

مدیران مدارس انگلیسی و مشکالت زورگویی های آنالین
ایســنا: »دامیان هیندز«، وزیر آموزش 
انگلیــس نســبت بــه خشــونت ها و 
زورگویی های آنالین و فشاری که »تصاویر 
منفی« در رسانه های اجتماعی بر سالمت 

روان افراد وارد می کنند، هشدار داد.
یک گزارش بین المللی منتشــر شده در 
این هفته نشان داد، انگلیس در میان 48 

کشوِر  مطالعه شده، بیشترین مشکل را از نظر زورگویی های سایبری دارد.
یک گزارش از سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( نشان می دهد، مدیران 
مدارس انگلیســی بیش از هر کشور توسعه یافته دیگری با مشکالت زورگویی های 
آنالیــن مواجه اند.همچنین ۲۷ درصد از مدیران مدارس در انگلیس به طور هفتگی 
مجبور به رویارویی با عواقب زورگویی های سایبری میان دانش آموزان هستند. این در 

حالی است که میانگین این موضوع به طور بین المللی ۳ درصد است.
دامیان هیندز از سلبریتی ها نیز خواسته تا با دقت بیشتری تصاویر و دیگر محتواها 
را در رســانه های اجتماعی منتشر کنند. او همچنین اظهار داشته با توجه به حضور 
همیشگی  تلفن های همراه، فشاری که به جوانان وارد می کنند بیشتر بوده و هیچ کس 

از زورگیری های آنالین در امان نیست.
بنا بر گزارش بی بی سی، وزیر آموزش انگلیس اعالم کرده درس های مربوط به روابط از 
سال آینده در برنامه تحصیلی دانش آموزان قرار می گیرد که به جوانان در مورد »اهمیت 

رفتار ایمن و قابل قبول آنالین« آموزش خواهد داد.

فقیران جهان بیشترین ضربه را از افزایش دما می خورند
ایسنا: »فیلیپ الستون«، گزارشگر ویژه 
سازمان ملل در امور فقر شدید گفت: 
اگــر اهداف جاری مقابلــه با تغییرات 
اقلیمی برآورده شــود، فقــر گریبان 

میلیون ها نفر را در دنیا خواهد گرفت.
الســتون گزارش خود در این زمینه را 
روز دوشنبه تحویل شورای حقوق بشر 

سازمان ملل داد. این گزارش مبتنی بر تحقیقات موجود است. یکی از هشدارهای 
اصلی گزارش این اســت که فقیران جهان احتماالً بیشترین ضربه را از افزایش 
دما خواهند خورد و این تغییرات به طور بالقوه موجب کمبود آذوقه و مناقشــه 

خواهد شد.
براساس این گزارش انتظار می رود حداقل ۷5 درصد هزینه تغییرات اقلیمی به 
کشورهای درحال توسعه تحمیل شود؛ درحالی که نصف کم درآمدتر جمعیت 
جهان فقط مســئول انتشار 10 درصد گازهای کربنی است. وی گفت: آن هایی 
که کمترین نقش را در تصاعد گازهای گلخانه ای داشــته اند، بیشترین آسیب 
را خواهند دید. وی همچنین هشــدار داد آثار گرمایش می تواند دستاوردهای 
50 سال اخیر در زمینه کاهش فقر را از بین ببرد. هیئت میان دولتی تغییرات 
اقلیمی از ســال ۲00۷ میالدی هشدار داده »فقیرترین فقیران جهان بیشترین 

آسیب را خواهند دید«.

آیت اهلل رئیسی:
تالش می کنیم دستگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مردم شود

آیت اهلل رئیســی روز گذشته در دیدار 
کارکنــان قوه قضائیه بــا رهبر معظم 
انقالب گفت: تالش می کنیم دســتگاه 

قضایی ملجأ و پناهگاه مردم شود.
رئیس قــوه قضائیه پیش از ســخنان 
رهبر انقالب اســالمی در گزارشــی با 
گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت اهلل 

بهشــتی، ضمن ارج نهادن به تالش های صورت گرفتــه در قوه قضائیه در ادوار 
گذشته، خاطرنشان کرد: تحول در دستگاه قضایی که خواست رهبری، همه مردم 
و کارکنان دستگاه قضایی است، ضرورت دارد. آیت اهلل رئیسی با اشاره به آمادگی 
قضات و کارکنان قوه قضائیه برای تحول زمانبندی شده در این دستگاه، افزود: ما 
در دستگاه قضایی به دنبال کاهش جمعیت کیفری، کاهش ورودی پرونده، اصالح 

نظام دادرسی و برطرف شدن موانع فرایند دادرسی هستیم.
وی »امیدآفرینی در همه الیه های اجتماعی« را الزمه تحول دانست و افزود: تالش 
می کنیم دســتگاه قضایی ملجأ و پناهگاه مردم شود. قوه قضائیه وظیفه نظارت 
بر اجرای صحیح قانون و نظارت بر ُحسن اجرای امور را بر عهده دارد و این قوه 
در موضوع حقوق عامه به عنوان مطالبه گری جدی اقدام خواهد کرد. رئیس قوه 
قضائیه از فعال شدن بخش های مبارزه با فساد بویژه فساد اقتصادی در چارچوب 
بیانیه گام دوم خبر داد و خاطرنشان کرد: خود را موظف می دانیم که با همه قوا و 
بخش های حاکمیتی همکاری و همیاری کنیم و با صدور حکم عادالنه، متجاوزان 

به قانون و حقوق مردم و بیت المال را سر جای خود بنشانیم.
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آگهی

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

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

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى برابر راى شماره   139860306007000202  -28 / 3 / 98   هيئت اول / دوم   موضوع 
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك 
ــامى   فرزند حسين  بشماره شناسنامه  تربت جام تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى عليرضا احتش
944  صادره از مشهد در يك باب منزل  به مساحت 139 متر مربع پالك  فرعى از 4فرعى از 743-742 
ــان رضوى بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام  ــده   واقع در خراس - اصلى اصلى مفروز و مجزى ش
خريدارى از مالك رسمى آقاى مرحوم ابراهيم خواجه احمدى از  سهم ورثه حبيب خواجه احمدى   محرز 
ــود و در صورتى  ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض، دادخواس تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9803987
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/6

تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/4/22
سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

شماره نامه: 139804906092004847           تاريخ نامه: 1398/04/05
شماره پرونده: 139704011123001023/2     شماره بايگانى پرونده: 9704741

آگهى اصالحى
با سالم

ــماره روزنامه 8942- 98/1/27 و پيرو آگهى مزايده منتشر شده در روزنامه قدس  ــت به ش احتراماً بازگش
ــطر 12  ــه اجرايى 9704741 عبارت زير در س ــماره 139704306092000202 موضوع كالس تحت ش

اصالح گردد:
سطر 12:

ــمت  ــهرك مهرگان- بين امام رضا 9 و 11 (امام رضا 9- ميالن اول س ــيمان- ش ــهد- جاده س آدرس: مش
چپ)- درب پنجم- طبقه اول شمالى صحيح مى باشد. آ- 9803897

مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد

شماره مزايده: 139804306220000007    تاريخ ثبت: 1398/04/02
وضعيت: آگهى مزايده ارسال شده متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد ذمه)
ــتم  ــه 139704006093001075 (9700268) له امير قنبرزاده فرزند رس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــماره 725743- 1397/08/01 در  ــتى ش ــين به موجب چك برگش ــرور فرزند حس عليه على آقازاده مس
ــادر و اجرائيه در مورخه  ــب به انضمام حقوق دولتى متعلقه ص ــغ 750/000/000 ريال اصل طل ــال مبل قب
ــت بستانكار تمامت 450 سهم  ــپس برابر درخواس 1397/9/20 به بدهكار ابالغ قانونى (الصاق) گرديده س
ــهد در قبال مبلغ  ــدانگ پالك 3783 فرعى از 93- اصلى بخش 6 مش ــهم شش ــاع از 3100000 س مش
ــد. پالك فوق به مساحت 3100000 مترمربع كه سند به شماره چاپى  ــت ش 320/000/000 ريال بازداش
ــركت شانديز بذر واقع در شانديز راه كاريزنو بعد از استاندارى اراضى موسوم  249900 صادر و از طريق ش
ــطه به آقاى على آقازاده مسرور منتقل  ــانديز بذر به مختصات مركزى 4035076. 707676 مع الواس به ش
ــت كه با عنايت به موقعيت مكانى و جغرافيايى و نوع كاربرى ملك (زراعى ديم) و در نظر گرفتن  ــده اس ش
ــاخت  ــاعى و عرف محل و بحران آب و عدم مجوز س ــكن و نوع مالكيت مش ركود حاكم بر بازار زمين و مس
ــمى به ازاى هر سهم مبلغ 380000  ــاعى طبق نظر كارشناس رس ــهام مش ــاز در منطقه ارزش روز س و س
ريال در مجموع 171000000 ريال معادل هفده ميليون و يكصد هزار تومان ارزيابى شده و پالك فوق از 
ــاعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ 1398/04/25 واقع در ثبت طرقبه شانديز از طريق مزايده به فروش  س
ــد. مزايده از مبلغ 171/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً فروخته مى شود.  مى رس
الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف 
ــهردارى و غيره تا تاريخ  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
ــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت  ــده باش ــده يا نش مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــد و نيم  ــترد خواهد ش وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
ــمى گردد، مزايده روز ادارى  ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رس عش
ــاعى بودن ملك اين اداره  ــد. با توجه به مش ــاعت و مكان مقرر برگزار خواهد ش بعد از تعطيلى در همان س

هيچگونه تعهدى نسبت به تخليه و تحويل ملك ندارد. آ-9804024 م.الف 235
رئيس واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد به دو برگ  ــم دوگانى اس ــت 98/3765 مورخ 1398/02/22 آقاى هاش ــه اينكه برابر درخواس ــر ب نظ
ــش طرقبه  ــدانگ پالك 311 فرعى از 117- اصلى بخش ش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش استش
شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت ششدانگ پالك 
ــماره شناسه الكترونيكى 139720306008008208 بنام آقاى هاشم دوگانى ثبت و سند  فوق الذكر به ش
به شماره سريال 243317 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه 
اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه سال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت 
به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده 
روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به 
اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى 

اقدام خواهد شد. آ-9804025م.الف 236
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

حصروراثت 
آقاى محمودرضاتوكلى اقدام بطرح دعوى بطرفيت ورثه مرحوم جمشيد نجفى بخواسته حصروراثت نموده 

ــوت نموده وورثه حين  ــوم درمورخه98/3/25 دراقامتگاه دائمى خود ف ــن اظهار ميدارد كه آن مرح وچني
الفوتش عبارتداز 1.عبدالمجيدنجفى متولد88/8/10به ش.ملى 0740756400

2.جوادنجفى متولد 80/11/2 به ش.ملى 0740509519
3.كوثرنجفى متولد86/8/29به ش.ملى 0740689940

4.فاطمه نجفى متولد76/7/29به ش.ملى 0740352873
مريم نجفى شهرنوى متولد 55/9/20به ش.ملى 0749142871همسرمتوفى

ــهرنوى متولد1326/5/4به ش.ملى 0749635754پدر متوفى ميباشد وبجزاينها  6.شمس الدين نجفى ش
ــار درج اگهى نموده تاهركس  ــى ندارد لذامراتب فوق طى يك نوبت دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتش وارث
ــوراى حل اختالف مراجعه  ــبت به ان مرحوم ادعايى وياوصيت نامه اى دارد ظرف مدت يك ماه به ش نس

وگرنه گواهى برابر مقررات قانونى صادزخواهدشد.9804037
دبير ح 2شوراى حل اختالف باخرز

آگهى مزايده مال غير منقول كالسه 9700135
ــعبه اجرا له:خانم زهرا دانش ور كاهو عليه آقاى على اصغر  ــه 9700135 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــيصد و پنجاه و پنج فرعى از نود و پنج اصلى كه سند آن ذيل صفحه 13 دفتر  ــدانگ پالك س رحمانى شش
96 به شماره ثبت 156050 بنام مديون مذكور ثبت و سند صادر و برابر تقاضاى بستانكار در كالسه مذكور 
توقيف گرديده است. ششدانگ پالك فوق الذكر واقع در آدرس درگز روستاى تاج الدين محله پايين دروازه 
جنب مسجد امام حسين بوده و برابرنظر كارشناس پالك مذكور يك باب منزل مسكونى به مساحت 618 
ــقف چوبى و  ــكونى بصورت ديوارهاى گلى با س ــاحت 70 متر مربع بناى مس متر مربع داراى اعيان به مس
ــقف چوبى داراى يكسرى  ــاحت 140 متر مربع بنا بعنوان اصطبل و انبارى بصورت ديوارهاى گلى و س مس
ــتگاه آبگرمكن مخزنى  ــتگاه كولر آبى 4000 و يك دس امتيازات آب و برق و گاز و تلفن و داراى يك دس
ــيصد و پنجاه ميليون  ــدانگ پالك مذكور به مبلغ 350/000/000 ريال(س ــى ايران كارتوس كه شش زمين
ريال)و دو دانگ مشاع از ششدانگ پالك مذكور كه مورد مزايده مى باشد به مبلغ(يكصد و شانزده ميليون 
ــت ريال)116/666/668 ارزيابى مى گردد. لذا  ــش هزار و ششصد و شصت و هش ــصد و شصت و ش و شش
ــدانگ پالك فوق الذكر از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 98/4/30 در  ــاع از شش مزايده دو دانگ مش
ــا 7 و9 از طريق مزايده به  ــز واقع در بلوار امام رضا بين امام رض ــناد درگ ــعبه اجراى ثبت اداره ثبت اس ش
ــد. مزايده از مبلغ 180/000/000 (يكصد و هشتاد ميليون ريال) شروع وبه باالترين قيمت  فروش مى رس
پيشنهادى نقداً فروخته مى شود . الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق، گاز اعم از حق 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و  ــعاب ويا حق اش انش
عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده 
مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد،وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده 
ــد و نيم عشر و حق مزايده نقداًوصول مى گردد ضمناً چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى  ــترد خواهد ش مس

گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9803984
رئيس اداره ثبت اسناد درگز-ناصر حسن زاده

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 10647به استناد دوبرگ استشهاديه  ــماره شناس نظريه اينكه خانم فاطمه ميالنى فرزند محمود به ش
ــه اين اداره مراجعه  ــندمالكيت المثنى نوبت اول ب ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت س ــى ش گواه
نموده ومدعى اند كه سند مالكيت ششدانگ بشماره پالك 702فرعى  از 5اصلى واقع در قطعه سه شيروان 
بخش 5قوچان به آدرس ميزابيگ  كه متعلق به ايشان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى 
دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى  0487143ذيل دفتر324صفحه256 بشماره 
ــت  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد  ــليم گرديده اس ثبت62220بنام نامبرده صادروتس
ــبت  ــره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس تبص
ــتى ظرف  ــد بايس ــندمالكيت نزد خود مى باش به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره  10روز ازتاريخ انتش
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند  ــليم نمائيدبديهى اس تس
ــند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــند معامله رسمى نسبت به صدور س مالكيت يا س

شد.9803983
تاريخ انتشار:98/04/06

صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــوم محمدرضا على محمدزاده فرزند  ــه خانم هازهره ومريم على محمدزاده دوتن  از ورثه مرح ــه اينك نظري
ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت  ــماره شناسنامه 4به اس عبدالعلى به ش
ــند مالكيت ششدانگ  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س دريافت س
بشماره پالك 2123فرعى  از7 اصلى واقع در قطعه سه شيروان بخش 5قوچان به آدرس زيارت  كه متعلق 
ــد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت  ــان مى باش به ايش
آن بشماره چاپى  651179ذيل دفتر400صفحه83 بشماره ثبت72130بنام نامبرده صادروتسليم گرديده 
است  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت 
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى  مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــتى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار آگهى اعتراض خود را به همراه  ــندمالكيت نزد خود مى باشد بايس وجود س
اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت عدم وصول اعتراض 
درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت 

المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9804017 تاريخ انتشار:98/04/06
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتگار مقدم بهشتى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت  ــن رس نظر به اينكه آقاى حس
ــت سند مالكيت ششدانگ  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس دريافت س
ــهد كه متعلق به نامبرده  ــماره پالك 23 فرعى از 702 اصلى بخش يك مش ــاب آپارتمان به ش ــان يكب اعي
ــى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ مالكيت  ــت. با بررس ــهل انگارى مفقود گرديده اس ــد به علت س ميباش
ــند به شماره چاپى  ــماره دفتر امالك الكترونيك 139720306003002340 ثبت و س نامبرده در ذيل ش
ــناد رهنى 23434 و 23435 مورخ 1397/02/08  ــت. سپس برابر اس 526466 الف 94 صادر گرديده اس

دفترخانه 140 مشهد در رهن بانك ملت قرار گرفته است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد......
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س

ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9803961 م.الف 217
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس

 محمد نخعى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــن پريشان مسكران برابر وكالت 11263 مورخ 98/1/17 دفتر 229 مشهد از  نظر به اينكه آقاى/خانم حس
ــرق به استناد دو برگ استشهاديه گواهى امضاء شده منضم به تقاضاى كتبى  ــركت آرام صنعت ش طرف ش
ــند مالكيت پالك  ــت كه س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه و مدعى اس جهت دريافت س
ــهد متعلق به وى مى باشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده  23797 فرعى از 183- اصلى بخش 10 مش
ــدانگ سند مالكيت اوليه ذيل ثبت 326299 صفحه  ــت با بررسى سيستم جامع امالك معلوم شد شش اس
ــند مالكيت برگى بشماره 932931 صادر و تسليم شده  ــرق ثبت و س 148 دفتر 2113 بنام آرام صنعت ش
ــپس برابر سند رهنى 12657 مورخ 96/10/14 دفتر 181 مشهد در رهن بانك انصار و برابر سند  ــت س اس
ــهد در رهن بانك صادرات قرار گرفت.  ــورخ 96/2/24 و 186614 مورخ 94/8/9 دفتر 59 مش 190307 م

سيستم جامع امالك بيش از اين حكايتى ندارد.
لذا به استناد تبصره يك ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس 
ــد. بايستى ظرف  ــند مالكيت نزد خود باش ــبت به ملك مورد آگهى معامله انجام داده يا مدعى وجود س نس
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله اى به  ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
ــت در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه  ــليم نمايد بديهى اس اين اداره تس
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد  ــند معامله رسمى به صدور سند مالكيت المثنى و تس ــند مالكيت يا س س

شد. آ- 9803962 م.الف 218
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 6 مشهد – هادى ريحانى

اخطاريه تثبيت حدود
ــتان مقدس رضوى مالك ششدانگ پالكهاى ثبتى 72 و 76 بخش 10 مشهد موسوم  با عنايت به اينكه اس
به اراضى سنگ سياه و شاهنو برابر تقاضاى به شماره 2702- 98/03/08 تقاضاى تثبيت حدود ششدانگ 
ــاعت 9 صبح مورخه 98/04/09  ــه بردار اين واحد ثبتى در س ــت لذا نماينده و نقش پالك فوق را نموده اس
ــنامه هاى  ــيله در اجراى كد 914 مجموعه بخش جهت عمليات تثبيت حدود در محل حاضر لذا بدين وس
ــخاص ذينفع اخطار چنانچه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى اعتراض داشته  ــاير اش ثبتى به مجاورين و س
ــانند بديهى است عدم حضور مانع عمليات تثبيت  ــاعت و تاريخ مقرر فوق در محل حضور به هم رس در س

حدود نخواهد بود. آ- 9803963 م.الف 219
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 4 مشهد- محمد مقدسى

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره وكالت  ــاى محمود عرفانى قيطانى به ش ــى قيطانى وكالتاً از طرف آق ــه اينكه آقاى رضا عرفان ــر ب نظ
127916 مورخ 1394/8/6 دفتر 57 مشهد به انضمام دو برگ استشهاديه گواهى امضاء شده جهت دريافت 
سند المثنى به اين اداره مراجعه و اعالم نموده است كه ميزان دو سهم مشاع از يازده سهم ششدانگ يك 
ــهد به شماره ثبت 68957 دفتر 380  ــتان به پالك ثبتى 157 فرعى از 21 اصلى بخش 6 مش قطعه دالس
ــماره 247130 صادر گرديد و به علت سهل انگارى مفقود  ــند به ش صفحه 349 به نام مالك فوق ثبت و س
ــابقه بازداشت و رهن مى باشد امالك بيش  ــند المثنى را نموده كه و فاقد س ــت س گرديده و مالك درخواس
ــال 1380  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س از اين حكايتى ندارد لذا به اس
مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود 
را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9803964 م.الف 220
رئيس ثبت اسناد و امالك طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به  ــالمى بالواس ــت 98/3393 مورخ 1398/04/02 خانم فاطمه اس نظر به اينكه برابر درخواس
وكالت نامه شماره 10926 مورخ 1398/03/19 دفتر 1 طرقبه از طرف آقاى غالمحسين زاهد پيشه استناد 
به دو برگ استشهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان شش هزار سهم مشاع از صد و چهل هزار سهم ششدانگ 
پالك 3359 فرعى از 2905 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه شانديز كه به علت سهل انگارى مفقود 
شده است با بررسى دفتر امالك معلوم شد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك فوق الذكر ذيل ص 127 
دفتر 2611 بنام غالمحسين زاهد پيشه ثبت و سند به شماره سريال 958670 صادر و سوابق ثبتى بيش 
ــال 1380  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س از اين حكايتى ندارد لذا به اس
مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى 
وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود 
را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور 

سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9803965 م.الف 221
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــطه مستند به  ــالمى بالالواس ــت 98/2846 مورخ 1398/3/23 خانم فاطمه اس نظر به اينكه برابر درخواس
ــه  ــين زاهد پيش ــورخ 1398/03/19 دفتر 1 طرقبه از طرف آقاى غالمحس ــماره 10926 م ــه ش وكالت نام
ــاع از صد و چهل هزار  ــهم مش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان دوازده هزار س ــتناد به دو برگ استش اس
ــانديز كه به علت  ــدانگ پالك 3359 فرعى از 2905 فرعى از 168- اصلى بخش ده طرقبه ش ــهم شش س
ــد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش ــهل انگارى مفقود ش س
ــند به شماره سريال 652291  ــه ثبت و س ــين زاهد پيش فوق الذكر ذيل ص 76 دفتر 2286 بنام غالمحس
ــه اصالحى قانون ثبت  ــتناد ماده 120 آيين نام ــوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــادر و س ص
ــبت به ملك مورد  ــت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ــال 1380 مراتب يك نوب ــوب بهمن ماه س مص
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ 

ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره  ــت اصل س ــار اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس انتش
ــا وصول اعتراض بدون ارائه  ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و ي ــليم نمايد بديهى اس تس
سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9803967 م.الف 222
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز

 سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فروش 6 دانگ ملك مشاع 
ــتور  ــعبه 9 دادگاه عمومى حقوقى همدان دس ــه 91/2433 اجرايى طى رأى صادره از ش در پرونده كالس
فروش 6دانگ پالك ثبتى 8511/10حومه بخش يك همدان خواهان: پريوش مودب خوانده: محمد مهدى 
ومحمدباقر وداوود وكاظم وايرج ونغمه ونسيم همگى مودب  و شهال رعايايى آدرس ملك : واقع در همدان 
ــت كوچه 12 مترى دليران- پالك 66و64عرصه 584/50  ــمت راس : خيابان عمار خيابان ذوالفقار نبش س
ــمو  ــه- زير زمين 30 متر مربع همكف واول و دوم وس ــه ونيم طبق ــر مربع اعيان 570 متر مربع در س مت
ــاخت امكانات وامتيازات موجود :{داراى موتورخانه و فاقد كارايى } ــال س هريك 180متر مربع با 30 س
ملك مثلثى شكل وشمالى طاق ضربى فاقد نما داراى دو رشته برق درمتن سند در حال حاضر بصورت باغ 
ــهر كاربرى مسكونى است ارزش 6 دانگ 35/900/000/000 ريال ارزيابى  ــت اما برابر نقشه تفصيلى ش اس
ــاع مصوب 1357  ــت . كه اين اجراء وفق ماده 9 و10 آئين نامه قانونى افراز وفروش امالك مش گرديده اس
ــل برگزارى مزايده  ــاعت 30 : 8تا 09 مح ــروش آن اقدام مى نمايد. به تاريخ 1398/4/30 س ــبت به ف نس
ــترى كل استان طبقه همكف دفتر مزايده مى باشد.مورد مزايده 5 روز قبل از مزايده قابل مشاهده  دادگس
ــنهادى را ارائه و ده در صدمبلغ پيشنهادى را فى  ــت . برنده مزايده كسى است كه باالترين قيمت پيش اس
ــى در مهلت قانونى اقدام نموده در غير اين صورت ده درصد بنفع دولت  ــس واريز نمايد وجهت الباق المجل

ضبط خواهد شد..9803992
| دادورز اجراى احكام مدنى دادگسترى همدان 

 زائرى

اجرائيه
ــانى محل اقامت: مجهول  ــيد معرفت نش ــيد مصطفى محمد مرادى نام پدر س ــخصات محكوم عليه:س مش
ــانى محل اقامت:اللجين خ شهيدان عسگرى  بن  ــان احمدى نش ــخصات محكوم له:نام جواد س المكان مش
ــعبه 111 شوراى حل اختالف  ــماره 55/97 تاريخ 97/7/15 ش ــر2. محكوم به :بموجب راى ش ــت ياس بس
ــغ 153/000/000 ريال بابت  ــت به: پرداخت مبل ــت محكوم عليه محكوم اس اللجين كه قطعيت يافته اس
ــارات وارده  به خودرو وانت بار و قيمت خودرد  ) و همجنين هزينه دادرسى و  ــته ( شامل خس اصل خواس
ــى و مبلغ 7/650/000 ريال  ابطال تمبر وفق تعرفه قانونى بمبلغ 1/500/000 ريال بابت هزينه كارشناس
ــال  ــوراهاى حل اختالف مصوب س ــتناد ماده 29 قانون ش ــر دولتى صادر گرديده .به اس به عنوان نيم عش
ــرف ده روز مفادآن را به موقع اجرا بگذارد و  ــت؛ پس از ابالغ اين اجرائيه ظ ــوم عليه مكلف اس 1392 محك
ــد و اال اقدامات الزمه قانونى معمول  ــت محكوم به و با انجام تعهد و مفاد رأى بده ــا ترتيبى براى پرداخ ب

خواهد گرديد .9803996
قاضى شعبه111  شوراى حل اختالف  اللجين 

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001250 -1398/03/20 هيئت اول/دوم  ــند رسمى            برابر راى ش فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــفزار  فرزند عليجان   ــد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم رباب خزاعى  اس ــوزه ثبت ملك بيرجن ح
بشماره شناسنامه 5 و شماره ملى0652831117 نسبت به ششدانگ قسمتى از يكباب منزل كه با پالك 
2667 فرعى از 249- اصلى تشكيل يكباب منزل را ميدهد به مساحت 26/40 متر مربع قسمتى از پالك 

2666 فرعى از 249- اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت سيد هادى اعظمى محرز گرديده است .
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــذا ب ل
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9803166
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/03/22

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/6
على فضلى  

 رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره 139860306015002452 - 1398/3/08 هيئ ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حبيب اله شاكرى به شناسنامه شماره 9 كد ملى 0749450592 صادره 
ــاحت 716,17 متر مربع پالك  ــدانگ يكباب منزل گلى گنبدى به مس ــاد فرزند محمد رحيم در شش تايب
ــماره 113 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل  ش
ــمتى از مالكيت شادروان عبدالرحيم شاكرى كالته ئى (سهم االرثى رستم شاكرى) و قسمتى از پالك  قس
ــود در  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803164
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/22 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/06
غالمرضا آقازاده  

 رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

/ع
۹۸
۰۳
۹۹
۸

فراخوان مناقصه (نوبت اول)
.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏شهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ

(︡︡︖︑) ︣﹝︫︀﹋ ︤رگ ١- ︻﹞﹙﹫︀ت ︻﹞︣ا﹡﹩ د﹢ار ﹫﹠﹩ ﹁︣﹨﹠﹍︧︣ای︋ 
(︡︡︖︑) ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫ ︀رک ︗﹠﹍﹙﹩︨  ٢- ︑︀﹝﹫﹟، ﹡﹍︡اری و آ︋﹫︀ری︎ 

(︡︡︖︑) و و︮﹢ل ︻﹢ارض ﹡﹢︨︀زی ︩﹫﹁ ︹٣- ︑﹢ز
(︡︡︖︑) ﹩﹀﹠︮ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ︩﹫﹁ ︹۴- ︑﹢ز

︀︠︐﹞︀ن  ︨﹩﹠﹁ ︡︀زد ۵- ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت︋ 
﹜︀﹇ ︀︋︀ن﹫  ︠﹏  ︎︰︣︺︑ ۶- ︻﹞﹙﹫︀ت

(︡︡︖︑) ﹩︨︣︍﹝﹋ ۴ د︨︐﹍︀ه ﹡﹫︧︀ن ﹟﹫﹞︀︑ -٧
٨- ﹁︣وش آ﹨﹟ آ﹐ت ﹝︧︐︺﹞﹏

(︡︡︖︑) ٩- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو
(︡︡︖︑) ﹩﹊﹫﹁١٠- ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ︑︣ا

﹫﹞︀ن ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥︎ 
٩٨/۴/٢٢ ️︀︽﹛ ٩٨/۴/ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ١٢ ️﹁︀در ️﹚﹞ -٢

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

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.
۶- ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٢۴/۴/٩٨

︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ︣داری︋  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵۵٢٢٩٨٩٩-۵۵٢٢٧٧٠١-۴

︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.  ︫﹩﹇︀  ︋-٨
︣دای ﹋︀︫﹞︣  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

آگهى حق تقدم  سهام شركت شهاب خودرو(سهامى عام) ثبت شده به شماره 8747 شناسه ملى 10100375228
                             ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︋﹢︭﹞ ﹤︋ ️︀﹠︻ ︀︋ ،︡﹡︀﹝﹩ ︻︀م) ︔︊️ ︫ــ︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره٨٧۴٧ ﹝﹩ ر︨ــ︀︀ب ︠﹢درو (︨ــ︫ــ︣﹋️ ︫ــ ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︡اران﹞︀ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ ﹤︋
︣﹋️ از ﹝︊﹙︼ ١۴٫٠۴٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل ﹝﹠﹆︧﹛   ︫﹤︀﹞︣ ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه، ﹝﹆︣ر ا︨️︨   ︋﹤︀﹞︣  ︨︩دن ا﹁︤ا﹢﹝﹡ ﹩﹚﹝︻ ا︠︐﹫︀ر ︰﹢﹀︑ رخ ١٣٩٧/١٠/٢٩ و﹢﹞ ق ا﹜︺︀ده﹢﹁
 ︩︊︀ت و آورده ﹡﹆︡ی ا﹁︤ا﹛︀︴﹞ ﹅︣︵ ︀م از﹡ ︀︋ ﹩﹛︀١٫٠٠٠ر ﹜١٫۴٠۴٫٠٠٠٫٠٠٠ ︨ــ﹤︋ ﹜︀ل ﹝﹠﹆︧ــ١٫۴٠۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر ︼﹚︊﹞ ﹤︋ ﹩﹛︀١٠ ر ﹜١٫۴٠۴٫٠٠٠٫٠٠٠︨ــ ﹤︋
 ︤وار ﹅︣︵ از ︡︡︗ ︀م︨  ︡م﹆︑ ﹅ ا︨︐﹀︀ده از ️︗  ︡ت ۶٠ روز﹞ ﹤︋ ﹩﹎آ ﹟ا ︪︣﹡ ︣م ︫︣﹋️ در︠﹢ا︨️ ﹝﹩ ︫﹢د از ︑︀ر︐﹞ ︡اران﹞︀︨ ﹤﹫﹚﹋ ︢ا از﹛ ،︡︋︀
﹡﹆︡ی  ﹨︣ ︨﹛ ﹝︊﹙︼ ٩٩٠ ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧٢٩٧٣٩٠۶٣۵ ︫︣﹋️ ︫︀ب ︠﹢درو ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ ︎︀رس ︠﹢درو ا﹇︡ام و ﹁﹫︩ ﹝︣︋﹢︵﹥ را ︋﹥ د﹁︐︣  
︦ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر،  ︡﹩ ا︨️︎   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ﹜﹫﹚︧︑ ︀ ︧ــ︐﹩  ١٣٩٩٧٣۵٩۵١ ار︨︀ل و ــ︣﹋️ وا﹇︹ در ︑︣ان  ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٩ ︗︀ده ﹝︭﹢ص ﹋︣ج ﹋︡︎  ــ︀م︫  ا﹝﹢ر︨ 

﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ ︨︀م ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه را ︋﹥ ︀︨︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا﹎︢ار ﹡﹞︀﹠︡. ︫﹞︀ره  ︑﹞︀س د﹁︐︣ ا﹝﹢ر ︨︀م:  ۴-۴۴۵٠۴٧۵٠-٠٢١ دا︠﹙﹩ ٢٠۵  
هيئت مديره شركت شهاب خودرو (سهامى عام)

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۰

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۱

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︨ــ﹢اری ︎︥و 
︎ــ︀رس  ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ر﹡ــ﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر 22828007834 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 80807727 
︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶٧٧ ب ۴٢  ا︣ان ٧۴ ︋﹠︀م ﹨︀دی 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ا︮﹏ ︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︨﹢اری ︎︣ا︡ ︗﹩ ︑﹩ ا﹊︦ ای 
ــ﹞︀ره  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٢ ا︣ان  ٧٧٨ ب ۵٢ و︫   ︫﹤︋
  S١۴١٢٢٨۵٨۵٣١٢۵:﹩︨︀ ﹞︀ره︫  ﹝﹢︑﹢ر ١۵٢٧۴٠٨ و︫ 
﹥ آ﹇︀ی ﹝︡ی ا﹡︪︡ــ﹥  ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از   ︋﹅﹚︺︐﹞

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

/ع
۹۸
۰۴
۰۱
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢دروی MVMD-X٢٢ ﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨١۶د٩۶ ا︣ان ٧۴ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر MVM4G15BAFJ009695 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨﹩ NATFBAAV3J1008441 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨︺﹫︡ه 
︫ــ︀ه ﹫︡ری ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۴
۰۲
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ رو︫﹟ دا﹡﹥ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︣︐︠︀︋
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠٧۶۶ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶۵٨۴۶
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︗︡ــ︡ 
 ︉﹢︭︑ در ۶۵ ﹝︀ده و ١١ ︑︊︭︣ه ️﹋︫︣

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

(۵١٠٨١١)

س
,۹
۸۰
۳۹
۲۰

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)
.︡︀﹝﹡ ︨︀ل ︋︭﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار ﹉ ︡ت﹞ ﹤︋ ﹩︊︐﹋ ︡ه︤ا﹞ ﹅︣︵ را از ︣شهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ز
(︡︡︖︑) ︣داری︫ ︀ری︖︑ ︹﹝︐︖﹞ ﹉ ️︊︓﹞ ﹤﹆︊︵ ︀ی اداری – ︑︖︀ری﹨︡٢- وا    (︡︡︖︑) ١- ︑︀﹋︧﹩ ︋﹫︧﹫﹛ ١٣٣

(︡︡︖︑) ﹩﹠﹫﹝ ﹫︀︋︀ن ا﹝︀م︠  ٣- وا︡ ٢١٢ - ٢٢٢ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری ︵︊﹆﹥ ﹨﹞﹊︿︠ 
(︡︡︖︑) ︪︣﹞︣ ﹫︀︋︀ن︠  ﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩︠   ︋-۵   (︡︡︖︑) ︣  ︫︴ ﹫﹙︊﹢رد﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ﹝﹫︀د﹟ و︨   ︋-۴

(︡︡︖︑) ︣داری ︀﹡︧﹢ن ︵︊﹆﹥ ﹝︓︊️ ﹉ ﹝︖︐﹞︹ ︑︖︀ری︫   ︎﹏︐﹨ ﹤︻﹢﹝︖﹞ -۶
(︡︡︖︑) ﹩﹞﹑︾ ︡﹫ ︣ی ﹝﹫︡ان︫  ٧- ︑﹙﹢︤﹢ن︫ 

(︡︡︖︑) ۴ ﹜︀﹇ ︩︊﹡ ︀ری︖︑ ︡٨- وا
(︡︡︖︑) ︕﹫︧ ︀رک︋  ︀پ︎   ︫﹩﹁︀﹋ -٩

(︡︡︖︑) ︡﹠﹝︫﹢﹨ ︀رک ١٠- وا﹎︢اری ﹋︀رت︎ 
(︡︡︖︑) ۴١ ﹉﹚﹝﹛︀ل ا﹝﹋ ر وا﹇︹ در ︋﹢﹜﹢ار﹢︭﹞ ﹟﹫﹞١١- ز

(︡︡︖︑) ﹩︱︑︣﹞︡﹫ ﹢︐﹫︀ی ا﹇︀﹝︐﹩ ﹝︖︐﹞︹︨   ︨-١٢
(︡︡︖︑) ﹩︱︑︣﹞︡﹫ ١٣- وا︡﹨︀ی ︑︖︀ری ﹝︖︐﹞︹︨ 

(︡︡︖︑) ﹩︋آ ﹅︀﹇ ︊︀ب ا︨︐﹢ا﹡﹥ ای و راه ا﹡︡ازی ️︗ ︕﹫︧︋ ز﹝﹫﹟ در ︎︀رک ﹤︺︴﹇ ﹉  -١۴
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:١-در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ١٢/۴/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ٢٢/۴/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

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

︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٢۴/۴/٩٨ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎۶-︋︀ز
ــ︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ــ︣داری︋  ﹫︪ــ︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧-﹝ــ﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ۵۵٢٢٩٨٩٩-۵۵٢٢٧٧٠١-۴
٨-︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.

︣داری ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

/ع
۹۸
۰۳
۹۹
۷

/ع
۹۸
۰۴
۰۰
۹

تجديد آگهى مناقصه عمومى    شماره( 1848/ 1398 ) 
١- ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: شركت گاز استان خراسان رضوى

 ︿﹚︐﹞ ︀ی﹨︤︀  ٢-﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ︑︺﹞﹫︣ ١٢٠٠٠ د︨︐﹍︀ه ر﹎﹑︑﹢ر ﹝︺﹫﹢ب در︨ 
︣ا︳ او﹜﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن :  ︫-٣

ا﹜︿- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ︑︺﹞﹫︣ ر﹎﹑︑﹢ر از وزارت ﹡﹀️ /  ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥  EP  / ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز ا︣ان 
ب- دارا ︋﹢دن ︸︣﹁﹫️ ︠︀﹜﹩ ار︗︀ع ﹋︀ر

ج- دارا ︋﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ا﹞﹠﹩ از اداره ﹋︀ر و ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ 
﹩﹝﹢﹆︑ ︀ه﹞ د-﹝︡ت ︎﹫﹞︀ن : ١٢

. ︫︡︀︋ ︣︊︐︺﹞ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︋︣ای ︑︧﹙﹫﹛ آن در ﹁︣ا︠﹢ان ذ﹋︣ ︫︡ه ︑︀ ﹝︡ت ︨﹥ ﹝︀ه ﹤﹋ ﹩︀د﹨︀ :  از ︑︀ر﹠︪﹫︎ ۴- ﹝︡ت ا︻︐︊︀ر
 ﹟﹫﹝︱︑ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل و﹁﹅ آ ﹩﹊ ا︨ــ︀س ︣  ︋️︧︀ ︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩︋  ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر:۴٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-۵

﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ١٢٣۴٠٢/ت ۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٩/٢٢/٩۴ ︑﹫﹥ ﹎︣دد .
 ﹤︊︺  ︫﹩﹚﹞ ﹉﹡︀  ︋IR٠٢٠١٧٠٠٠٠٠٠٢١٧۴۵٣١۶٠١٠٠۴ ــ﹞︀ره  ︫﹤ ۶-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ٩٨/٠۴/٠۵ ا﹜﹩ ٩٨/۴/١٢ ︲﹞﹟ وار︤ ﹝︊﹙︼ ٢۵٠٫٠٠٠ر︀ل︋ 
︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن  ﹫︀م ﹡︊︩ ︑﹆︀︵︹ ار︫︀د︫  ﹢﹜﹢ار︠   ︋︪︡﹞ ﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤ ︣︡ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︠️︗ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ــ︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن︠  ﹥ ﹡︀م︫  ︨ــ︖︀د︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، ︵︊﹆﹥ دوم، ا︑︀ق ٢١٢ ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د
︊ ﹝﹢رخ ٢٣/٩٨/٠۴  ︮٩ ️︻︀ ︀ز﹎︣دا﹡︡ن ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︨   ︋️﹚﹞ ﹟︣︠٧- آ

٨-︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در ︨︀︻️ ١٠ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٣ در ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︣︋﹢︵﹥ ︋︀ز و ︠﹢ا﹡︡ه ﹝﹩ ︫﹢د و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن و  ︀﹉ ﹡﹀︣ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝︖︀ز 
︀﹋︀ت آزاد ا︨️ . ︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ ا﹁︐︐︀ح︎   ︫︣﹞ ﹤ ︀ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹞﹢ر︋   ︋︀﹡آ

 ︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ﹥ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ﹢رت ﹡﹫︀ز︋  ــ﹢ده و در︮   ︋︣︢ ــWWW.nigc-khrz.ir  ️︀ ا﹝﹊︀ن︎  ــ﹥ ﹝︴︀﹜︉ اــ﹟ آ﹎ــ﹩ در︨  ︫ــ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨ــ️ د︨︐︨︣ــ﹩︋ 
. ︡︣﹫﹍ ︑﹙﹀﹟:٣٧٠٧٢٢٠٩-٠۵١  ︑﹞︀س︋ 

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ ﹎︀ز ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 

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 دوم
نوب



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

  برگزارى آيين معرفى «پيشواى صادق»  معارف: در آستانه سالروز شهادت امام صادق(ع) آيين معرفى كتاب «پيشواى صادق» امروز پنجشنبه 6 تيرماه از ساعت 10:30 تا 12:30 در دفتر مؤسسه پژوهشى 
فرهنگى انقالب اسالمى در قم به نشانى «خيابان شهدا، كوچه 28 (بيگدلى)، شماره 120» برگزار مى شود. اين كتاب مشتمل بر يادداشت هاى رهبر انقالب درباره سيره فرهنگى سياسى امام صادق (ع) است كه در 17 
شماره روزنامه جمهورى اسالمى در خرداد سال 1358 منتشر شده است. آنچه در ديدگاه آيت اهللا خامنه اى نسبت به سيره سياسى امام صادق (ع) مشاهده مى شود تالش براى تأسيس حكومت مطلوب ائمه(ع) است.

در گفت وگو با پژوهشگر سيره اهل بيت   عنوان شد 
اشارات و بشارات مهدوى در كالم رئيس مذهب جعفرى

معارف/آمنه مستقيمى: عمده احاديث 
شــيعه و از آن جمله روايــات مربوط به 
مهدويت و ظهور قائم از لسان مبارك امام 
صادق(ع) و پدرشان امام باقر(ع) به يادگار 
مانده است؛ در آســتانه سالروز شهادت 
رئيس مذهب جعفــرى و در گفت وگو با 
حجت االســالم عبدالكريم پاك نيا، استاد 

حوزه و پژوهشــگر ســيره اهل بيت(ع) به مهدويت و انتظار در انديشــه و گفتار امام 
صادق(ع) پرداخته ايم كه مشروح آن تقديم حضورتان مى شود:

 در روايات امام صادق چه اشاراتى درباره مهدويت وجود دارد؟
در سيره، سخن و انديشه هاى امام صادق(ع) مباحث مهدوى همچون عالئم ظهور، تعداد 
خواص و ياران، نشانه هاى دشمنان و دوستان ايشان، آزمون هايى كه سران كشورهاى 
اسالمى به آن ها مبتال مى شوند و نيز تطبيق آيات قرآن با مهدويت و حكومت مهدوى، 
به صورت گســترده بيان شده اســت. براى مثال امام صادق(ع) درباره عالئم ظهور در 
روايتــى فرمودند كه ظهور حضرت قائم(عج) پنج ويژگى حتمى دارد؛ قيام يمانى (كه 
جنبشــى مترقى را پيش از ظهور به راه مى اندازد)؛ خروج ســفيانى است كه از شام 
برمى خيزد و جنبشــى ارتجاعى عليه جريان حق به راه مى اندازد؛ كشته شدن نفس 
زكيه در مسجدالحرام؛ فرو رفتن لشكر سفيانى در بيداء (بيابانى بين مكه و مدينه) و در 
نهايت صيحه آسمانى. اين ابتكار حضرت(ع) در بيان عالئم حتمى ظهور، مانع از ادعاهاى 
دروغين مى شــود؛ البته بايد توجه داشت مصداق تعيين كردن براى اين عالئم سخت 

است و نبايد ادعاها را پذيرفت.

 انتظار در كالم امام صادق چه تعريفى دارد و اين تعريف چه افقى را 
براى حركت به سوى ظهور تعيين مى كند؟

امام صادق(ع) به يكى از پيروان خود دستور دادند كه شب و روز منتظر فرج باشيد؛ نه 
اينكه بگوييد خبرى از ظهور نيست و نسبت به آن بى تفاوت باشيد. ايشان همچنين در 
اين باره بيان كرده اند كه امام دوازدهم(عج) در حال انتظار است، هر كسى هم كه منتظر 
ايشان باشد همانند كسى است كه در ركاب رسول خدا(ص) شمشير كشيده و از ايشان 
دفاع مى كند. آن حضرت در روايتى ديگر فرموده اند: منتظران ما صفشان مشخص است؛ 
اين يعنى منتظران بايد صف خود را تعيين كرده و در جبهه انتظار و زمينه سازان ظهور 
قرار بگيرند. امام صادق(ع) همچنين ويژگى هاى منتظران و ياران امام زمان(عج) را بيان 
كرده اند؛ براى مثال در روايتى از امام صادق(ع) آمده اســت: «كسى كه دوست دارد از 
اصحاب و ياران حضرت قائم(عج) باشد، بايد از منتظران باشد و براى ظهور لحظه شمارى 
كنــد؛ به پاكدامنى و نيك ُخلقى خود را بيارايد اگر فردى اين صفات اخالقى را رعايت 
كند حتى اگر از دنيا برود و قائم آل محمد(ع) پس از او قيام كند، اجر كسى را دارد كه 
محضر امام مهدى(عج) را درك كرده است». از اين حديث درمى يابيم كسانى كه اهل 
عفت و ُخلق حسن نباشند، نمى توانند زمينه ساز ظهور و دعوت كننده مردم به سمت 
امام زمان(عج) شوند؛ به عبارت بهتر، اين حديث اثبات مى كند انتظار صرفاً حالت قلبى 
نيست بلكه همان طور كه ميزبان براى پذيرايى از ميهمان، خود و خانه را آماده مى كند، 
منتظر بايد چنين باشد. امام صادق(ع) مى فرمايند: در وقت ظهور هيچ مؤمنى نمى ماند 
مگر آنكه شادى قبر او را فرا بگيرد؛ بنابراين اگر عمل و رفتار ما، جامعه را به ظهور نزديك 

كند حتى اگر از دنيا برويم از قافله درك كنندگان ظهور خواهيم بود.

 يكى از مؤلفه هاى زمينه ساز انتظار، دشمن شناسى است؛ آيا در لسان 
امام صادق در اين باره تصريحاتى وجود دارد؟

حضرت(ع) ويژگى هايى را براى دشــمنان امام عصر(عج) بيان كرده اند؛ يكى از آن ها 
عبارت اســت از استفاده ابزارى از مذهب. دشمنان اسالم از صدر اسالم تا عصر ظهور 
از ظاهرســازى براى ترويج باطل و شكست اهل حق بهره مى گيرند، هرچند در ظاهر 
ممكن اســت خود را اهل دين نشان دهند. در عصر غيبت اگر بخواهيم اشتباه نكنيم 
بايد خصايص دشمنان حضرت حجت(عج) مثل تكبر و غرور، منيت و خودخواهى و... 
را بشناسيم. چنان كه امام صادق(ع) فرمودند: واى بر خودخواهان و سركشان عرب از 

شرى كه نزديك است آن ها را فرا بگيرد.

 معارف/ مريم احمدى شيروان  زندگى 
امامان برحق شيعه، همواره صحنه مبارزه با 
جريان باطل بوده كه گاه در قامت مبارزه 
سختى چون عاشوراى حسينى نمود يافته 
و بيشــتر تجلى گاه جنگ نــرم فرهنگى 
و اعتقادى بوده اســت؛ امــا بى ترديد روح 
حاكم در تمام 250سال دوره حضور امامان 
معصوم، نبرد براى برقرارى حاكميت دين 
است؛ از آن جمله مبارزه علمى، فرهنگى، 
اعتقادى و سياســى امام صادق(ع) كه در 
آستانه سالروز شهادت ايشان در گفت وگو 
با حجت االسالم دكتر قاسم ترخان، عضو 
هيئت علمى پژوهشگاه فرهنگ و انديشه 

اسالمى بيشتر درباره آن شنيديم.

 تمدن سازى با تربيت نيروى انسانى 
كارآمد آغاز مى شود

حجت االسالم دكتر ترخان با بيان اينكه دوران 
امامت ســه امام بزرگوار پس از واقعه عاشورا 
يعنى امامان سجاد(ع)، باقر(ع) و صادق(ع) را 
مى توان دوره تبيين فكرى، علمى و فرهنگى 
اسالم ناب دانســت، در توضيح ويژگى هاى 
جهاد علمى امام صــادق(ع) گفت: نهضت 
علمى آن حضرت، اوالً تثبيت كننده اقدامات 
امام قبلى بود و ثانياً تمدن ســاز بود. ايشان 
اسالم ناب را از حيث فكرى، علمى و فرهنگى 
تبيين كرده و تمام اضالع چهره واقعى مكتب 
اهل بيت (ع) را روشن كرد. تمدن سازى يكى 
از ويژگى هــاى جهاد علمى آن حضرت بود. 
قرن ســوم و چهارم اوج تمدن طاليى اسالم 
است و معتقديم كه زيرساخت ها و ريشه هاى 
آن بــه كارهاى امام صــادق(ع) برمى گردد؛ 
آن هــم در شــرايطى كه حكومت دســت
اهل بيــت(ع) نبــود. عضو هيئــت علمى 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمى توضيح 
مى دهــد: تمدن ســازى با تربيــت نيروى 
انســانى كارآمد و فرهيخته آغاز مى شــود؛ 
ماننــد اقداماتى كه در مكتب امام صادق(ع) 
صورت گرفت. بنا بر برخى گزارش ها ايشان 
حدود 4000 شاگرد داشت كه در حوزه هاى 
مختلف تعليم مى ديدند؛ توليد علم يكى ديگر 
از زيرســاخت هاى پديد آمدن تمدن است. 

جريان علمى امام صادق(ع) به 
لحاظ موضوعى و گستره زمانى 
و مكانى حائز اهميت اســت. 
تمدن ســاز  علمى اى  جريان 
اســت كه به لحــاظ موضوع 
جامع باشــد و ويژگى حركت 
علمى امام صادق(ع) جامعيت 

آن در حوزه هاى مختلف بود.

 از نقش هاى مهم امام صادق 
توسعه فقه و نظام حقوقى اسالم است

حجت االسالم ترخان يادآور مى شود: اين امام 
در حوزه علم كالم و پاسخگويى به شبهاتى 
كــه دين مردم را تهديد مى كرد از توحيد تا 
امامت و... نيروهاى زيادى مانند هشــام بن 
حكم تربيت كرد؛ هشــام بيش از 31 كتاب 
تأليف كرده بود. در علم حديث، حســن بن 
على بن زياد وشاء كه از شاگردان امام رضا(ع) 
است، مى گويد: در مسجد كوفه، 900 استاد 
حديث را درك كــردم كه همه آن ها از امام 
صادق(ع) حديث روايت مى كردند. او عنوان 
مى كند: در حــوزه فقه و حقــوق نيز افراد 
برجســته اى وجود دارند مانند زراره، محمد 
بن مسلم و ابان بن تغلب؛ اهميت فقه از آن 
جهت اســت كه زيربناى هر تمدن بزرگى، 
نظام حقوقي حاكم بر آن است كه در آن همه 
روابط انساني تعريف و تبيين شده باشد. اين 
استاد حوزه و دانشگاه اشاره مى كند: شيعه تا 

زمان امام صــادق(ع) حتي از 
احكام ابتدايي و ســاده فقهي 
هم بهره مند نبود؛ از زمان امام 
صادق(ع) است كه شيعه با فقه 
و فقاهت، تكاليف و استنباط 
احكام شــرعي آشنا مي شود. 
نقش هاي  عمده ترين  از  يكي 
علمي امام صادق(ع) در عرصه تمدن سازي 
بســط و توســعه فقه و نظام حقوقي اسالم 
است. پس از ايشان فقه شيعه، سرآمد مذاهب 
فقهي گرديد؛ چراكه بسياري از سران مذاهب 
مشهور اهل تسنن خود دانش آموخته مكتب 

امام صادق(ع) بودند.

 احاديث نبوى 
در مكتب اهل بيت تدوين شد

اســتاديار پژوهشكده حكمت و دين پژوهى 
از ميزان االعتــدال ذهبــى دربــاره أبان بن 
تغلب نقل مى كند: أبان روايات بســيارى از 
پيامبر(ص) نقل كرده است؛ اگر حديث اين 
افراد را رد كنيم، بسيارى از آثار و روايات نبوى 
از بين مى روند و اصالً هيچ روايت و ميراثى از
نبــى اكــرم(ص) بــراى ما نمى مانــد. اين 
شيعيان بودند كه احاديث را تدوين كرده اند. 
حجت االســالم ترخان با اشاره به عصر امام 
صــادق(ع) نيز مى گويد: در زمان ايشــان از 
سويى به خاطر ضعف حكام بنى اميه و دوران 
گذار از بنى اميه به بنى عباس فشار سياسى 

كم شده بود و فرصتى براى آن حضرت فراهم 
شد و از ســويى ديگر فرقه هاى مختلفى در 
جامعه ظهور كردند و شبهات زيادى به  وجود 
آمــده بود؛ از اين جهت تربيت نيروهايى كه 
بتوانند پاسخگوى شبهات باشند در اولويت 
كارى آن امام قرار داشت؛ البته گفتنى است 
برخورد ايشان با شاگردان نحله هاي مختلف 
كه از محضر ايشان استفاده مي كردند، سلبي 
نبود و كسي را رد و ابطال نمى نمودند؛ بلكه 

برخوردشان وجه اثباتي و ايجابي داشت.

 تمدن نوين اسالمى با رويكرد 
امام صادق سامان مى يابد

اين پژوهشــگر در تبيين نهضت علمى امام 
صادق(ع) مى گويد:  تمدن ســازى دو جنبه 
ســخت افزارى و نرم افــزارى دارد؛ به همين 
دليل به توليد علم و تربيت نيرو نياز اســت. 
تمام مؤلفه ها و اجزاى توليد علم و پيدايش 
تمدن اسالمى در بيانات آن حضرت بخوبى 
تشريح شده اســت. ترخان اضافه مى كند: 
امام صادق(ع) باب اجتهاد را باز كرد و حتى 
در زمان خود كه عصر امام معصوم اســت به 
دانش آموختگان فقهى خود توصيه مى كرد 
در صورت عدم دسترسى به امام معصوم، به 
اجتهــاد خود عمل كنند و ديگران نيز مجاز 
بودند در صورت دسترســى نداشتن به امام 

صادق(ع) به شاگردان ايشان 
مراجعــه كننــد. اگر چنين 
اجازه اى داده نمى شــد، فقه 
محدود مى ماند و نمى توانست 
در زمان و با زمان پيش برود.

عضو هيئت علمى پژوهشگاه 
فرهنــگ و انديشــه اضافه 
صــادق(ع)  امام  مى كنــد: 
فرموده انــد كه مــردم هيچ 
آبادى  اى از ســه گروه بى نياز 
نيستند؛ فقيه دانا و پرهيزگار، 

امير نيكوكار و مطــاع و طبيب آگاه و مورد 
اعتماد. كشورى كه دنبال تمدن است بايد در 
بهداشت، علم، نظام حقوقى، رفاه و... سرآمد 
باشــد؛ ضمن اينكه حكام و زمامدارانش نيز 

مدير بوده و مردم از آن ها تبعيت كنند.

گفت وگوى قدس با حجت االسالم دكتر ترخان در آستانه سالروز شهادت ششمين پيشواى شيعيان 

كتاب «تبليغات اسالمى و نهضت علمى امام صادق تمدن ساز بود
رسانه دينى» منتشر شد 

معارف: همزمان با روز تبليغ و اطالع رســانى 
دينى، كتاب «تبليغات اسالمى و رسانه دينى» 
با موضوع آسيب شناسى و راهكارهاى تحولى به 
همت انديشكده برهان منتشر شد. اين كتاب 
كه از مجموعه كتاب هاى انديشنامه مهندسى 
فرهنگى و حاصل تالش جمعى از پژوهشگران 
انديشكده برهان است، در 73 صفحه و در پنج 
گفتار، از سوى انتشارات ديدمان به زيور طبع 
آراسته شده است. «تحول در تبليغات دينى»، 
«انتظارات از تبليغات دينى در بيان رهبر معظم 
انقالب  اسالمى»، «آسيب شناسى تبليغات دينى 
در گفتار شهيد مطهرى»، «راهبردهاى اثرگذارى 
در تبليغ دينى» و «روحانيت و رســانه دينى» 

عناوين گفتارهاى پنجگانه اين كتاب هستند. 

«چيستى عرفان تطبيقى»
 بررسى مى شود

معارف: نشست «چيستى عرفان تطبيقى» با 
سخنرانى دكتر هادى وكيلى، عضو هيئت علمى 
پژوهشگاه علوم انســانى و مطالعات فرهنگى 
برگزار مى شود. اين نشســت روز دوشنبه 17 
تير از ســاعت 14 تا 16 در پژوهشــگاه علوم 
انسانى و مطالعات فرهنگى به نشانى «تهران، 
بزرگراه كردستان، خيابان دكتر صادق آئينه وند 

(64غربى)» برگزار خواهد شد.

برگزارى نكوداشت مقام علمى 
محسن جهانگيرى

مهر: نخستين نشســت تخصصى از سلسله 
نشست هاى حوزه نشر دانشگاهى با عنوان «نشر 
دانشگاهى در حوزه فلســفه» برگزار مى شود. 
اين جلســه، يادبــود علمى مرحوم محســن 
جهانگيرى است كه در آن رضا داورى اردكانى، 
سيدمحمدرضا بهشتى، نصراهللا حكمت و شهين 
اعوانى سخنرانى مى كنند. اين نشست تخصصى 
با همكارى دبيرخانه جشنواره بين المللى فارابى 
روز دوشــنبه 10 تيرماه 1398 از ساعت 17 تا 
19 در خانه انديشمندان علوم انسانى به نشانى 
«تهران، خيابان استاد نجات اللهى، نبش ورشو» 

برگزار خواهد شد.

امام صادق
 اسالم ناب را از 

حيث فكرى، علمى 
و فرهنگى تبيين و 
اضالع چهره واقعى 
  مكتب اهل بيت

را روشن كرد

بــــــــرش

i n f o @ q u d s o n l i n e . i r
اشارات و بشارات مهدوى در كالم رئيس مذهب جعفرى

گفت  و گو

خبر
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جديت در كار و اهتمام در خدمت به مردم
از مهم ترين ويژگى هاى مديريتى آيت اهللا شهيد 
بهشتى، جديت در كار و توجه به امور مردم بود. او 
در اين مسير تمام همت خود را به كار مى بست و 
خستگى ناپذير پيش مى رفت. رهبر معظم انقالب 
در سالگرد شهادت آيت اهللا دكتر بهشتى در سال 
1389، در توصيف اين خصوصيِت شهيد واالمقام 
فرمودند: «...يك انســان معتقد، مؤمن، مخلص، 
صادق، جدى در كار؛ آنچه مى گفت، معتقد بود؛ و 
به آنچه معتقد بود، در عمل ملتزم بود. خطر را هم 
مى شناخت؛ مى دانست ميدان، ميدان مين است. 
هر آنى، هر ساعتى بيم از دست  دادن جان هست؛ 
ليكــن در عين حال بى محابا، با نگاه به هدف، در 
ايــن راه پيش مى رفت و نمى هراســيد. يكى از 

خصوصيات اين شهيد عزيز اين بود».
همين شيوه مديريت شهيد بهشتى مانع از ايجاد 
بن بست در امور مى شد؛ چنان كه حجت االسالم 
على اكبر ناطق نورى در خاطرات خود نقل مى كند: 
«يك بــار به  اتفاق آقايان  آخوندي  و افشــار نزد 
شهيد بهشتي  رفتيم  كه  [براى جهاد سازندگى] 
پول  بگيريم . ايشــان  نامه اي  را روي  تكه اي  كاغذ 
بــراي  برنامه  و بودجه  نوشــت  و مبلغ  چند صد 
ميليون  تومان  براي  جهــاد تقاضاي  پول  كرد. به  
ايشان  گفتم : آقاي  دكتر! شما روي  كاغذپاره  چنين  
نامه اي  را نوشــتيد، فردا ممكن  اســت  شما را به  

خاطر همين  كارهايتان  محاكمه  كنند.
 ايشــان  نگاهي  كــرد و همراه  لبخنــد، با لحن  
مخصوصش  فرمود: «آقاي  نوري  بگذاريد كار مردم  
و انقالب  پيش  برود و جهاد [ســازندگى] كارش  

تعطيل  نشود. يك  روز بهشتي  
را به  اين  جرم  محاكمه  كنند آن  
هم  لذت  دارد». واقعاً نگاه  ايشان  
به  كار و جوانان ، نگاه  ويژه  بود. او 

مديري  عجيب  و بي نظير بود».
شــواهد فراوانــى از فعاليــت 
خســتگى ناپذير شهيد بهشتى 
در قامــت يك مديــر عاليرتبه 
نظام اسالمى وجود دارد. مرحوم 
آيت اهللا ابوالقاسم خزعلى در اين 
باره خاطره جالبى روايت مى كند: 

«دكتر بهشــتى هيچ وقت از كار و تالش خسته 
نمى شد. گاه 24 ساعت بدون اينكه پلك هايش را 
برهم نهد كار مى كرد. يك بار در پايان جلســه اى 
گفت: مى خواهم كمى بخوابم پس از ربع ساعت 
بيدارم كنيد. دوستان پس از گذشت ربع ساعت 
گفتند: بگذاريم بيشــتر بخوابد تا تندرستى اش 
به  خطر نيفتد بر همين اســاس ديرتر بيدارش 
كردند. دكتر پس از بيدارى، از طوالنى  شدن زمان 
استراحتش ناراحت شد. دوستان گفتند: حيفمان 
آمد بيدارت كنيم. ايشان در جواب گفتند: كاش 

اين حيف را درباره  كارها به زبان مى آورديد».
بنا بر شهادت بسيارى، دكتر بهشتى صبح ها پيش 
از همه در محل كار حاضر مى شد، تا ساعت 10 

نامه هاى رسيده را مطالعه و امضا مى كرد و سپس 
بــه بازديد از مجتمع هاى قضايــى و دادگاه هاى 
انقــالب مى رفت. هنگام نماز ظهر به ديوان عالى 
كشور بازمى گشــت و پس از اداى نماز، در اتاق 
كارش ناهار مى خورد و بالفاصله مراجعه كنندگان 
را مالقات و به درخواست هايشان رسيدگى مى كرد. 
بعدازظهرها نيز غالباً در جلسات مختلف شركت 
مى جست. بر اثر فشار كارى گاهى آنچنان بيمار 
مى شد كه پزشكان او را از كارِ زياد منع مى كردند و 
به او دستور استراحت مى دادند اما فايده اى نداشت 
و اين مديِر خستگى ناپذير، همچنان در خدمت به 

مردِم كشور از پاى نمى ايستاد.

توجه ويژه به جوانان
توجه ويژه به نقش جوانان در عرصه هاى مختلف، 
از ديگر خصيصه هاى مديريتى شهيد بهشتى بود. 
آيت اهللا سيدابراهيم رئيسى مى گويد: «در سال 59 
بنده 20 ســاله بودم و در آن موقع در دادستانى 
كرج شاغل بودم. اعالم كردند كه آيت اهللا بهشتى 
با بنده كار دارند. در اولين برخوردى كه با ايشان 
داشتم، با سعه صدر و روى گشاده با بنده كه يك 
قاضى معمولى بــودم، برخورد كردند و آ ن قدر به 
من محبت كردند و بنده را مورد لطف قرار دادند 
كه احساس تشويق جدى  از ناحيه مدير عالى در 
كشور كردم و ســعى كردم كار و انگيزه كارم را 

بيشتر كنم».
حجت االسالم ناطق نورى نيز با اشاره به مديريت 
عالِى شهيد بهشــتى، درباره اعتماد ويژه وى به 
جوانان مى گويد: «يك  روز به  شــهيد بهشتي  كه  
ناظر اصلي  بر جهاد [سازندگى] 
بود گزارش  دادند كه  جهادي ها 
فالن  جا پل  ساخته اند و كلي  
مصالح  مصرف  كرده اند اما آن  
پل  ترك  خورده  اســت . شهيد 
بهشــتي  نگاهي  كرد و فرمود: 
بله!  اگر بخواهيم  جوان هايمان  
وارد كار شــوند و كارآزمــوده  
بشــوند بايد اين  خســارت ها 
را تحمــل  كنيــم  و فرمودند 
بودجــه اي  كــه  بــراي  جهاد 
مي گذاريــم  40درصــد آن  را 

ناديده  مي گيرم  تا جوان ها ساخته  شوند».  
اعتماد به جوانان مقوله مهمى است كه مى تواند 
ضمن ايجاد انگيزه در آن ها، تجارب نيروى جوان 
را نيز افزايش دهد. شهيد بهشتى در دوران تصدى 
مســئوليت هاى خود، همواره به اين مهم توجه 
داشــت. او مى گفت: «وقتى قرار شد من از طرف 
شــوراى انقالب در جهاد سازندگى باشم به دفتر 
مركزى جهاد رفتم و به برادرها و خواهرها گفتم 
من اينجا آمده ام تا به شما بگويم كه مى خواهيم به 
خود شما اعتماد كنيم. ما بايد به اين نسل جوان 
خالق، مبتكر و باايمان و سختكوشــمان اعتماد 
كنيــم. چند روز قبل با اين بــرادران فعال مركز 
پژوهش هاى جهاد سازندگى قرار گذاشته بودم كه 

خدمتشان بروم و نتيجه كارهاى تحقيقاتى شان را 
ببينم. اتفاقاً آن روز خبرهاى تلخ، مكرر به گوش 
خورده بود [كه] در غرب چه شد و در شمال چه 
شــد و... عصر بود كه آنجــا رفتم و نتيجه تالش 
خودجوشــانه اين بازوى تواناى ســازنده انقالب 
اســالمى مان را در بخش هاى مختلف با ساخت 
ماشين آالت كشــاورزى و دامدارى، تحقيقات و 
بررسى هاى شيميايى و لوازم آزمايشگاه معمارى 
و معدن شناســى و اســتخراج، همه را از حيث 

خودكفايى از نزديك ديدم». 

 جوانان بايد بيايند كار كنند
تا ياد بگيرند

شــهيد واالمقام در عرصه مديريــت خود، هيچ 
باكى از هزينه هاى احتمالِى اســتفاده از نيروى 
جوان نداشت. او مى گفت: «اولين واحد دبيرخانه 
شــوراى انقالب بود كه بنده وقتى به آنجا رفتم 
گفتم مى خواهيم با يك عده جواِن خام، دبيرخانة 
شــوراى انقالب را تشكيل دهيم با دوستانى كه 

هيچ از اين كارهاى دفترى خبر نداشــتند و يك 
مقدار نيز كارشــان ناقص بــود. اگر چهار بار هم 
اليحه اى گم شد، بشود، انقالب معنايش اين است. 
و وقتى اليحه اى گم مى شد، آنان آن قدر به رخ ما 
مى كشــيدند كه آن اليحه دير رسيده و آن يكى 
گم شده اســت [ولى] بنده در برابر دوستان يك 
منطق بيشتر نداشــتم و آن اين بود كه «جوانان 
خام مشغول به كار هستند» ولى هم اكنون نتايج 
آن را مى بريم و آن اين اســت كه در ســه چهار 
واحد اين ها خوب رخنه كرده اند و در آن ها حركت 
اعتماد بــه وجود آورده اند. جوانان بايد بيايند كار 
كنند تا ياد بگيرند. كدام انقالب اســت كه همه 
نيروها و كادرهايش را قبالً ساخته باشد و در يك 
انبار بزرگ شماره گذارى كرده باشد تا به محض 
پيروزى خبر كنند كه مثالً فرد شماره 1450 براى 
فالن كار الزم اســت؟ انقالب ها معموالً اين گونه 
هستند، چه رسد به انقالب ما با آن ويژگى هايش. 
بايد نســل جواِن باايمان را به ميدان بياوريم و با 
خامى هايشان بسازيم و از خودسازى هايشان لذت 

ببريم و آينده را به دست آنان بسپاريم. هيچ راه حل 
ديگرى براى اصالح سازمان ادارى ما وجود ندارد. 
در اين واحدهايى كه بنده حضور داشــته ام، هر 
كجا رفتم با يك عده از اين جوانان خام بى تجربه 
رفتم تا آنچه را توصيه مى كنم خود نيز عمل كرده 
باشم و بدون استثنا نتيجه مثبت بوده است. تعداد 
اين جوانان هم  اكنون گســترش يافته و آنان به 
صورت شبكه وسيعى شــده اند و در چند واحد، 
هسته اصلى گردش كار را همين جوانان تشكيل 

مى دهند».

 مديريت ميدانى
شهيد بهشــتى در دوران تصدى مسئوليت هاى 
مختلف، همواره در وســط ميــدان عمل حضور 
داشت و به تعبيرى «مديِر پشت ميزنشين» نبود. 
هر جا الزم بود خود وارد صحنه مى شد و امور را 
مديريت مى كرد. او براى حل بحرانى كه بالفاصله 
پس از پيروزى انقالب اســالمى در كردستان به 
وجود آمده بود، در رأس گروهى از اعضاى شوراى 

انقالب در فروردين 58 عازم آن منطقه شد تا از 
نزديك بر ماجرا تسلط داشته و آن را حل و فصل 

كند.

 تواضع در عين قاطعيت
آيت اهللا شهيد بهشتى مديرى متواضع بود. به گفته 
شهيد باهنر: «ايشان در عين متانت و اُبهتى كه 
داشــت به لحاظ مقام و شخصيت، در عين حال، 
حالــت تواضع و برخورد بســيار مؤدبانه اى پر از 
احساس و عاطفه همراه با روان شناسى اصيل ژرف 
اسالمى داشتند. جلسات ايشان معموالً همراه با 
صفا و نشــاط بود و صداقت كاملى در قضاوت ها 
و اظهارنظرهايشان به چشــم مى خورد، اعتماد 

مى آورد و اطمينان مى بخشيد».

 تكيه بر اصول نظام اسالمى
از ديگر ويژگى هاى شهيد بهشتى 
بــه عنــوان يكى از مســئوالن 
عاليرتبه نظام، پايبندى به اصول 
و ارزش هاى نظام اسالمى بود، به 
 طورى كه در عرصه مديريت، به 
هيچ وجه حاضر نبــود ذره اى از 
اين اصول عدول كند. چنان كه 
رهبــر معظم انقالب اســالمى 
اشاره مى كنند: «[شهيد بهشتى] 
... پايبنــد به اصول و مبانى بود؛ 
يك اصولگراى به معناى حقيقى 
كلمه محســوب مى شد. بر سِر 
اصول با كسى مالحظه نمى كرد. 
ســعى  بعضى ها  مى ديديم؛  ما 

مى كردند با حيله و ترفند و روش هاى متعارف و 
معمــول، او را جذب كنند يا از مواضع خود تنزل 
بدهند، او را وادار به مماشات كنند؛ ليكن او بر سر 

مواضع خود محكم ايستاده بود».

 پاسخگو در برابر مردم
آيت اهللا بهشتى در دوران مسئوليت خود همواره 
به يك مهم توجه ويژه اى داشت و آن حقوق مردم 
بود. وى معتقد بود مردم به عنوان صاحبان اصلى 
انقالب، حق و حقوقــى دارند. آن ها حق دارند از 
مسئوالن سؤال كنند و مسئوالن هم موظفند در 
برابر مردم پاسخگو باشند. شهيد بهشتى اعتقاد 
داشــت كارنامه مســئوالن بايد به طور كامل در 
اختيار مردم باشد تا آن ها بدانند آن مسئول «در 
جمهورى اســالمى چه كاره است؟ از كجا آمده 

است؟ و چه مى خواهد بكند؟»
نقل است در هنگام تعيين مديرعامل صدا و سيما، 
شــوراى سرپرســتى چند نفر را به عنوان نامزد 
تصدى اين پست معرفى كرد. يكى از اين نامزدها 
قبالً نماينده  دادستانى در النه  جاسوسى بود. يكى 
از اعضا رو به شهيد بهشتى كرد و گفت: «اين فرد 
به رغم مديريت و لياقت، نقطه ضعفى دارد. او وقتى 
در النه جاسوســى بود، عالقه  زيادى داشت براى 
شما و امثال شما ســند پيدا كند. از كجا معلوم 

فردا در اين مســئوليت نيز همان رويه را دنبال 
نكند؟» دكتر بهشتى در پاسخ گفت: «اين نه تنها 
نقطه  ضعف نيست بلكه نقطه  قوت مى باشد. جوانى 
جست وجوگر و بيداردل مى خواهد بداند بهشتى 
مسئول در جمهورى اســالمى چه كاره است. از 

كجا آمده است و چه مى خواهد بكند».
شــهيد واالمقــام، ديگــر مســئوالن را نيز بر 
شفاف سازى و ارائه گزارش به مردم فرامى خواند 
و مى گفت: «اى مســئوالن كشــور و مسئوالن 
استان ها! كارهاى انجام شــده را صادقانه و بدون 
هيچ گونه مبالغه و گزاف گويى براى مردم گزارش 
دهيد. آخر اين مردم صاحب مملكت هســتند و 
هدف از اين برنامه ها و خدمات، سعادت اين مردم 
اســت. بياييد به مردم بگوييد 
كه مــا در اين يك ماه يا 6 ماه 
گذشــته با توفيق خداوند و با 
همكارى و همگامى و همفكرى 
شــما مــردم ايــن برنامه ها و 
خدمات را انجام داده ايم تا راه به 
سوى وسواس هاى خناس بسته 
شــود و همچنين كسانى كه 
هميشه تخم بدبينى و ضعف 
و نوميدى بين مردم افشانند 

پيش پاى خود راهى نيابند».

 سخن پايانى
آنچه بيان شد تنها بخشى از 
سبك مديريت شهيد بهشتى 
در كسوت يك مدير عاليرتبه 
نظام بود. درســت اســت كه 
عمر ظاهرى دوران مديريت ايشان در جمهورى 
اسالمى كوتاه بود ولى آنچنان عميق و اثرگذار شد 
كه هنوز پس از گذشــت دهه ها، مصداق عمل و 

نقشه راه است.
اساســاً در نظام مديريتى و ُخلقيات رفتارى، هر 
زمان از عملكرد مردان شــاخصى چون شــهيد 
بهشتى فاصله گرفته ايم، گرفتار اشكال شده ايم و 
هر كجا محورهاى مديريتى خود را به اين معيار 
نزديك كرده ايم، موفق بوده ايم. بنابراين روشــن 
است با وجود الگوهايي مانند شهيد بهشتي نبايد 
راه حل مشــكالت مديريتى نظام را در آسمان ها 
و اعماق زمين جســت وجو كرد. شهيد بهشتى 
مى فرمايد: «آفت اين انقالب اسالمى اين است كه 
دچار بازيگرانى باشد كه اسالم و انقالب را دكان 
كنند؛ دكان قدرت، دكان ثروت، دكان شــهرت 
و دكان رياســت». براى جلوگيرى از شيوع فساد 
در تمامى عرصه ها، بايد با كاربست يك مديريت 
درســت منطبق با معيارهاي اسالمى اين آفت را 
از بين برد. شهيد بهشــتى به عنوان يك ديندار 
روشنفكر كه در عرصه سازماندهى، ساختارسازى، 
عمل و اجرا موفق بوده، شاخِص عينى مديريت 
است و ســبك عمل و اقدام او مى تواند الگويى 
براى همه مديران فعلى و حتى مسئوالن آينده 

كشور باشد.

مرورى بر مؤلفه هاى مديريتى شهيد بهشتى

مسئول تراز انقالب اسالمى

پايبند به اصول و 
مبانى بود؛ بر سِر 

اصول با كسى 
مالحظه نمى كرد

بر سر مواضع خود 
محكم ايستاده بود

بــــــــرش

يك انسان مؤمن، 
مخلص، صادق، 

جدى در كار؛ آنچه 
مى گفت، معتقد 

بود؛ و به آنچه 
معتقد بود، در عمل 

ملتزم بود 

بــــــــرش

مهدى رمضانى / آيت اهللا شــهيد دكتر سيدمحمد بهشتى يكى از چهره هاى مطرح انقالب اسالمي است كه جايگاه ويژه اى در ساخت 
نظرى و معماري نهادهاي جمهورى اســالمى دارد؛ كسى كه با راهبرد آموزش و دانش به 
تربيت و كادرسازى براى جريان انقالب پرداخت؛ در حوزه علمية تحت مديريتش در كنار 
علوم دينى، علوم روز و زبان انگليسى تدريس مي شد؛ روحانى شيك پوش و معطرى كه 
نظريه پرداز اصلى ساختار جمهورى اسالمى است؛ اهل مناظره با مخالفان بود و در آلمان 
و مركز اســالمى هامبورگ به جذب نيرو و تبليغ اسالم مي پرداخت. عالوه بر اين ها در 
عرصة مديريت نيز زبانزد بود. عضو شــوراى انقالب، نايب رئيس مجلس خبرگان قانون 
اساسى، رئيس ديوان عالى كشور و دبيركل حزب جمهورى اسالمى، فراگيرترين حزب وقت 
كشــور بود. ثمرات مديريت او در اين عرصه ها تا شهادت مظلومانه اش در جوشش است به 
طورى كه پس از گذشت چند دهه از شهادت وى در 7 تير 1360 هنوز هم آثار حسرت 
را در چهــره، و بغــض و اندوه را در كالم ياران و همــكاران بازماندة او مى توان 
مشــاهده كرد. انفجار دفتر حزب جمهورى اسالمى در 7 تيرماه 1360 با 
هدف «بى آينده كردن نظام»، شهيد بهشتي يكى از اليق ترين مديران را 
از نظام اسالمى گرفت؛ كسى كه كارنامة مديريتى اش به عنوان يكى 
از مسئوالن عاليرتبه نظام جمهورى اسالمى، مملو از صفحات 
اثرگذار و درس آموز بــود. كارنامه اى كه امروز هم مى تواند به 
عنوان الگوى بى بديل مورد استفاده مديران رده باال و مسئوالن 
فعلى كشــور قرار گيرد. بدون شك سبك نوين مديريت او 
هنوز هم- با وجود گذشت سال ها- گره هاى فراوان مديريتى 
را خواهد گشود. اين نوشتار قصد دارد ويژگي هاي مديريتى 
شهيد بهشتى را به عنوان يك مسئول رده باالى جمهورى 
اســالمى در دهه 60، مورد بررســى و بازخوانى قرار دهد و 
مسئوالن فعلى كشور را به بهره گيرى از اين تجربة مديريتى 

دعوت كند.

معارف ويژه انقالب اسالمى
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 مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر غیرمنتظره 
خود به کابل، گفت: باید تصریح کنم که هنوز برنامه زمانبندی 

مشخصی برای خروج از افغانستان نداریم.

ترزا می، نخست وزیر پیشین انگلیس گفت: جرمی کوربین، 
رهبر حزب کارگر نباید نخســت وزیر شود؛ زیرا در خصوص 

بحران اخیر در خلیج فارس از ایران حمایت کرده است.

مارک اســپر، وزیر دفاع جدید آمریکا پس از سفر به مقر 
نشســت ناتو در بروکســل گفت: آمده ام تا متحدان خود را 
متقاعد کنم به ما کمک کنند تا با فشار به رهبران ایران آن ها 

را به پای میز مذاکره بکشانیم.  

اذعان هاآرتص به عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در نشست بحرین

چوب حراج ارتجاع به شرف عربی
  جهــان  کارگاه اقتصادی بحرین در میــان مخالفت ها و 
اعتراض های مردم فلســطین و منطقــه، با حضور هیئتی از 
رژیم صهیونیســتی در کنار برخی رژیم های سازشکار عربی 
در حالی دومین روز خود را پشت سر گذاشت که رسانه های 
صهیونیست از این اتفاق به آغاز طرح عادی سازی روابط عربی 
- عبری یاد کردند. روزنامه عبری زبان هاآرتص ضمن استقبال 
از این نشست نوشت: اتفاقات سه شنبه در منامه بزرگ ترین 
اقدام برای عادی سازی روابط با اسرائیل طی چند سال اخیر 
بود. از ســوی دیگر، یک مقام بحرینی به هاآرتص گفت که 
روابط با اسرائیل گرم است اما میزبانی این کارگاه از نظر آن ها 
و بویژه در مقابل فلسطینی ها مسئله ای پیچیده است و فشار 
آمریکا ازجمله عوامل اصلی برگزاری این کارگاه بوده اســت. 
تایمز اســرائیل نیز از اســتقبال گرمی که صهیونیست ها در 
منامه از ســوی آل خلیفه با آن روبه رو شده اند، پرده برداشت 
و آن را گواه بر تغییر اوضاع و عادی ســازی روابط دانســت. 
هیئت صهیونیســتی در این نشست رســماً در کنار هیئت 
برخی کشورهای عربی حضور پیدا کرده است. عالوه بر این، 
مطابق برخی گزارش ها حدود ۲۰ روزنامه نگار و عکاس رژیم 
صهیونیستی نیز در اجالس منامه حضور پیدا کردند.کارگاه 
اقتصــادی منامه با عنوان »صلح تا آبادانی« که از آن به عنوان 
نخستین گام در راستای اجرایی شدن طرح آمریکایی»معامله 
قرن« یاد می شــود، از شامگاه سه شــنبه آغاز شده است. در 

روز نخســت جراد کوشنر، که مهندس اجالس بحرین است 
وعده های ســرخرمن واشنگتن را برای بهبود شرایط زندگی 
مردم فلســطین تکرار کرد. داماد و مشــاور ارشــد یهودی 
رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته بخش اقتصادی معامله 
قرن را فاش کرد. این طرح صلح آمریکایی شامل سرمایه گذاری 
حدود 5۰ میلیارد دالری از جیب کشــورهای عربی ثروتمند 
حاشیه خلیج فارس می شود که نیمی از آن در خاک فلسطین 
و باقی در اردن، مصر و لبنان اســت. نشست خیانت اعراب به 
ملت فلسطین در حالی برگزار می شود که گروه های فلسطینی 
با برگزاری کنفرانس ملی که در مخالفت با نشست منامه برگزار 

شد، تأکید کردند: فلسطین فروشی نیست.
 اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در این 
نشست با بیان اینکه ما امروز در یک لحظه تاریخی سرنوشت 
سازی به سر می بریم، گفت: کنفرانس و معامله قرن مرده به 
دنیا آمدند؛ از یک وجب خاک فلسطین چشمپوشی نخواهیم 
کرد. زیاد النخاله، دبیرکل جنبش جهاد اســالمی فلسطین 
نیز بار دیگر هدف از معامله قرن را حذف مســئله فلسطین 
به عنوان مسئله محوری امت اسالم و عرب دانست و تنها راه 
خنثی سازی این توطئه را مقاومت دانست. کنفرانس بحرین 
در شرایطی برگزار می شود که بسیاری از کشورها مشارکت 
در آن را تحریم کرده اند. تمام گروه های فلسطینی نیز به طور 

متحد این نشست را تحریم کرده اند. 

اسپوتنیک: وزارت خارجه عمان از تصمیم 
خود برای افتتاح سفارت این کشور در رام اهلل 

در کرانه باختری فلسطین خبر داد.
رأی الیوم: بســام ابوشــریف، مشاور یاسر 
عرفات، در یادداشــتی تأکید کــرد، راهبرد 
خردمندانــه کنونی رهبر ایــران در تقابل با 
آمریکا، شکســت ترامپ در انتخابات آتی را 

رقم خواهد زد.
تلگراف: دادگاهی در آلمان هشت شهروند 
راست گرای بازداشت شــده این کشور را به 
تشکیل یک هسته افراطی تروریستی متهم کرد.

اندیشکده بلفر مطرح کرد
 راه حل کاهش تنش 

درخلیج فارس چیست؟
مارتین مالین، تحلیلگر اندیشــکده بلفر در 
یادداشــتی برای هیل به مسئله تنش هایی 
که ایاالت متحده در منطقه خاورمیانه ایجاد 
کرده، پرداخته و گفته است: درحالی که ایران 
از تعهدات خود در برجام عدول نکرده است، 
راهبرد ترامپ در فشــار آوردن به ایران برای 
بازگشــت به میز مذاکرات هسته ای - آن هم 
در شرایطی که به دنبال محدود کردن قدرت 
نظامی و منطقه ای ایران اســت - شکســت 
خورده است. مالین در ادامه ایران و آمریکا را 
در یک دور مهــال از ایجاد تنش می داند که 
تنها راه حــل آن کوتاه آمدن آمریکا و کمک 
گرفتــن از ایران برای از بین بردن تنش ها در 
منطقه است. به عقیده این تحلیلگر، آمریکا 
باید با اســتفاده از نفوذش روی کشــورهای 
عربی نشستی را با دعوت از ایران تشکیل دهد 
و از آن ها بخواهد برای ایجاد منطقه ای امن در 
خلیج فارس، توافق نامه »حوادث دریایی« امضا 
کنند تا از این طریق تنش ها در خاورمیانه کمتر 
شود.به نظر می رســد پیشنهاد این تحلیلگر 
خیلی شبیه پیشنهاد »معاهده عدم تعرض« 
که از ســوی کشــورمان مطرح شــد، باشد.

خودکفایی ارتش یمن ادامه دارد
 رونمایی از سالحی مهم 

در آینده ای نزدیک
در  جازان  و  ابهــاء  فرودگاه های  جهان: 
جنوب عربســتان بار دیگــر مورد حمله 
پهپادی ارتش یمن قرار گرفت. همچنین 
ارتش یمن یک فروند موشــک کوتاهبرد 
به مقــر فرماندهی مواضع ائتالف متجاوز 
در جازان، شلیک کرد که به گفته الجزیره 
به هــدف خورده اســت. همزمان یحیی 
سریع، ســخنگوی ارتش یمن از رونمایی 
ســالح های جدید یمن خبر داد و گفت: 
بزودی از ســالحی رونمایی می کنیم که 
تحولی مهم در تاریخ نظامی یمن به شمار 
می رود و مراحل آزمایشــی را به صورت 

موفق پشت سر گذاشته است.

صلح برای آبادانی  یا فروش  هویت فلسطین؟
اگرچه برخی تحلیلگران و شخصیت های سیاسی از کنفرانس منامه بحرین با عنوان 
»صلح تا آبادانی« که در راستای عملیاتی شدن فاز اقتصادی طرح آمریکایی موسوم 
به »معامله قرن« برگزار می شود، به »فروش فلسطین در مزایده علنی« تعبیر کرده اند، 
اما واقعیت آن است که ابعاد فاجعه از این هم چیزی باالتر است. کلمه فروش معموالً 
هنگامی بــه کار می رود که خریدار پولی داده و در ازای آن چیزی مطالبه می کند، 
اما بر اساس طرح معامله قرن رژیم صهیونیستی حتی پول هم نمی دهد، بلکه قرار 
است بار مالی این »خیانت قرن« با حاتم بخشی شیوخ ثروتمند عرب حاشیه جنوبی 
خلیج فارس تأمین شود. این اقدام آمریکا و رژیم صهیونیستی با پول بادآورده نفت 
کشورهای عربی مصداق این بیت است که می گوید »خرج که از کیسه مهمان بود- 

حاتم طایی شدن آسان بود«. 
به نظر می رسد معامله قرن چیزی فراتر از حراج زمین؛ یعنی فروش و محو هویت 
فلسطین را هدف گرفته است. بر اساس معامله قرن فلسطینی های ساکن در غزه و 
کرانه باختری به صحرای سینای مصر و اردن فرستاده خواهند شد. از سوی دیگر بر 
اساس این طرح صهیونیستی حق بازگشت آوارگان به سرزمین مادریشان از آن ها 
گرفته خواهد شد. این در حالی است که در تمام قراردادهای صلح گذشته همواره حق 
بازگشت به وطن برای آوارگان فلسطینی به رسمیت شناخته شده است. پذیرفتن 
حق بازگشت یعنی آنکه هنوز فلسطینی وجود دارد و نپذیرفتن آن به معنی نفی تمام 
هویت فلسطین خواهد بود. آوارگان از دیدگاه غرب و رژیم صهیونیستی استخوان الی 
زخمی بود که باید برای آن چاره اندیشی می شد و به نظر می رسد توطئه اخیر با هدف 
حل این معضل صورت گرفته است. با وجود توطئه های نهان و آشکار همان گونه که 
رهبر معظم انقالب اسالمی ایران گفته اند این گونه خواب ها هرگز تعبیر نشده و معامله 
قرن هرگز محقق نخواهد شد. تمام نهادهای بین المللی غزه و کرانه باختری را کاماًل 
فلسطینی دانسته و از سوی دیگر حق تعیین سرنوشت و بازگشت به سرزمین را جزو 
اصول اولیه می دانند و به آن احترام می گذارند. بر این اساس معامله قرن کامالً خالف 
تمام قواعد بین المللی و حتی حقوق فطری انسانی و بشری بوده و با مقاومت مردم و 

ملت های آزاده راه به جایی نبرده و قطعاً با شکست مواجه خواهد شد.
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در راه آمریکا ، فرار از فقر به دامن مرگ
پیدا شدن جسد یک مرد مهاجر اهل السالوادور به همراه دختر ۲3 ماهه اش 
که در رودخانه مرزی آمریکا و مکزیک غرق شده بودند، بار دیگر اوضاع وخیم 
مرزهای آمریکا را مشخص کرد. مهاجران کشورهای جنوبی برای فرار از فقر و 
خشونت و به امید دریافت پناهندگی آمریکا پا به این مسیر می گذارند، با وجود 
این با سیاست های ضد مهاجرتی دیوانه وار ترامپ روبه رو می شوند و اجازه ورود 

قانونی به خاک آمریکا را پیدا نمی کنند.

 ناتو به دنبال فشار بر روسیهدعوای فیل و االغ جدی تر می شود معترضان چینی همچنان در خیابان
 هنگ کنگی  ها   

خواهان دخالت خارجی ها !
شکایت دموکرات ها علیه 

ترامپ به جریان افتاد
روسیه: به هرگونه اقدام 

پاسخ می دهیم
جهان: اگرچه الیحه اســترداد مجرمان به 
چین در هنگ کنگ به تعویق افتاد، اما صدها 
جوان هنگ کنگی همچنان در خیابان ها به 
ســر می برند. آن ها روز گذشته با تجمع در 
گروه  کشــورهای  کنسولگری های  مقابل 
۲۰ خواستند تا این کشــورها در اجالس 
پیــش رو، در مورد هنگ کنــگ با چین 
گفت وگو کننــد. همزمان پکن که در یک 
ماه گذشته خویشتنداری کرده، روز گذشته 
پس از درخواســت انگلیس برای تحقیق 
درخصوص درگیری پلیس هنگ کنگ با 
تظاهرات کنندگان، از لندن خواســت تا به 
دخالت در امور داخلی این کشور پایان دهد.

یورونیوز: دعوای لفظی بین روســیه و 
ناتو باالگرفته و سرگئی ریابکوف، معاون 
وزیر خارجه روسیه می گوید به هر گونه 
اقدام ناتو پاسخ خواهد داد. روسیه بتازگی 
 از پیمــان »INF« خارج شــده اســت.
 دونالد ترامپ پیش از این، این پیمان را 
لغو کرده بود. با وجود این ناتو، از روسیه 
خواســته است که موشــک های جدید 
میانبرد هســته ایش را نابــود کند؛ زیرا 
در غیر این صــورت با پیامدهایی مواجه 
خواهد شد. این مواضع سبب شده تنش 
بین روســیه و ناتو در روزهای اخیر باال 

بگیرد.

ایسنا: براساس حکم امت جی. سالیوان، 
قاضی فدرال آمریکا، شــکایتی از دونالد 
ترامــپ مبنی بر بهره برداری از ریاســت 
جمهوری به جریان می افتد. ســود بردن 
از مقام ریاست جمهوری نقض بند درآمد 
قانون اساســی آمریکاســت. این پرونده 
از ســوی حدود ۲۰۰ دموکــرات کنگره 
طرح شــده است که اســتدالل می کنند 
دونالد ترامپ بدون تأیید کنگره هدایایی 
را از دولت هــای خارجی پذیرفته اســت. 
سخنگوی وزارت دادگستری گفته است 
پرونده باید مختومه شود و این وزارتخانه 

درخواست استیناف ارائه خواهد کرد.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مجتبی رحماندوست، دبیرکل جمعیت دفاع از ملت فلسطین

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق تهران
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