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یـــادداشــت  روز
 دکتر علی سروش

دیپلماسی عمومی از ابتکارات جمهوری اسالمی ایران و انقالب اسالمی بوده است، 
اما آمریکا گوی سبقت را در این حوزه از ما ربوده، تا آنجا که عموماً تصور می کنند 
ما دیپلماسی عمومی را از آمریکا و غرب آموخته ایم. متأسفانه با وجود قدرت نرم 
انقالب اسالمی و برد جهانی آن و ظرفیتی که برای دیپلماسی جمهوری اسالمی 

به وجود آورده است، دستگاه دیپلماسی کشور و...

12 تیرماه و ضعف دیپلماسی مناسبتی

تولیت آستان قدس رضوی در دیدار تولیت حرم امامین عسکریین c تأکید کرد  

ائمه طاهرینb عامل مودت ملت ایران و عراق

 اقتصاد   مجید تخت روانچی، نماینده 
دائــم ایران در ســازمان ملــل متحد، 
اینستکس را همچون ماشینی بسیار زیبا 
اما بدون بنزیــن توصیف کرده تا ضمن 

آنکه به صورت تلویحی به ناکارآمدی آن 
اشاره می کند، تالش های ایران را در این 
مسیر به شــکل آبرومندی تصویر کند؛ 
این در حالی است که تحلیلگران داخلی، 

اینســتکس را مخلوق افلیجی ترســیم 
می کنند که باید از سوی ایران رد شود.

ســازوکار حمایت از مبادالت تجاری با 
سرنام »ســاحات« یا »اینستکس« توسط 

آلمان، فرانسه و بریتانیا، اوایل فوریه سال 
۲۰۱۹ )بهمن ۱۳۹۷( نهایی و ثبت شد. 
مقر این گروه در پاریس فرانســه است، 

مدیریت اجرایی...

 ............ صفحه ۳

تکلیف نجومی بگیران 
روشن شد

بازپسگیری 
برکناری 

و مجازات

ترامپ درسفر به کره جنوبی 
ناگهان وارد کره شمالی شد

شوی
20 قدمی برای

 انتخابات 2020

 چهره های سیاسی و اقتصادی» اینستکس« را چگونه ارزیابی می کنند؟ 

 ............ صفحه ۲ ............ صفحه ۲ ............ صفحه 8

 

 ............ صفحه ۷حصني که ازآن محکم تر، پناهگاهی نیست

شایعه سازان  شبکه های اجتماعی 
چگونه فقر را ریشه کن می کنند؟ 

تب مجازی طال!

رئیس جمهور فرانسه: در صورت نقض برجام
 اروپا تحریم ها را فوراً بازنمی گرداند

مکر مکرون با تاس ترامپ
 ............ صفحه ۲ ............ صفحه ۹

 ............ صفحه 4

با 2 ترم آموزشگاه رفتن
 نمی شود بازیگر شد

همه چیز »فست فودی« شده
 حتی ادبیات!

 برای رضای خدا 
احساس تکلیف  نکنید!

12 12 2
حسام منظوردر گفت وگو با قدس: با حسن صادقی پناه درباره شعر دهه 90 توصیه انتخاباتی حداد عادل 

  :jامام علی
خوش گمانی، 

مايه آسايش دل 
و سالمت دين 

است. 
غررر الحكم ۴۸۱۶
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  سید یاسر جبرائیلی: اینستکس دامی برای خودتحریمی است

  صفحه 1    98,04,10

/ع
۹۸
۰۴
۰۳
۳

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه
﹝﹢︨︧ــ﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧ــ︐﹥ ︋﹥ آ︨︐︀ن 
︣ح ذ﹏ را   ︫﹤ ︀ب ﹝︽︀زه︋   ︋﹉ ︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد﹇

 .︡︀﹝﹡ رت ا︗︀ره وا﹎︢ار﹢  ︮﹤ ︀ل ︋   ︨﹉ ︡ت﹞ ﹤ از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه︋ 
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝︐︣م ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥ ︡ا﹋︓︣ 
﹢﹜﹢ار  ︀ز﹝︀ن وا﹇︹ در ︑﹆︀︵︹︋  ﹥  د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︨   ︋ ٩٨/۴/١٩ ︀ر︑ ︀︑
︨ــ︖︀د و ︠﹫︀م – ﹡︊︩ ︋﹢﹜﹢ار ︫﹫︡ د︨ــ︐︽﹫︉ - وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ و 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︢اری﹎ ﹤︀﹞︨︣
 ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س:  ٣٧۶٨۴٧۶۴-٠۵١

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩  ﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

/ع
۹۸
۰۴
۱۹
۰

آدرسموقعيترديف

 ميدان عدالت         بازار جم فاز يك 1

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

آ﹎﹪ ﹝︤ا︡ه
﹝︤ا︡ه ﹁︣وش دام ︨︊﹉

︢﹁﹩ و ︨︣ زده
٣ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۴
۱۹
۶

/ع
۹۸
۰۴
۱۲
۶

اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
«.﹜﹫﹡︀﹝︋ ﹟﹝ا ︀︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹏﹝︻ ﹟﹝ا ،﹜﹫﹠﹋ ︣﹊﹁ ﹟﹝ا ︡﹫︀﹫︋ :﹩﹠﹝︀م ا﹫︎»

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ۴٠/٩٨/٣١
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد دو د︨ــ︐﹍︀ه ︠﹢درو ︨ــ﹢اری              
(︎ــ︥و ۴٠۵ و ︎︣ا︡) ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝︤ا︡ه ٩٨/٣١/۴٠ را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار 
﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣ا︠﹢ان از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د؛ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ا﹡︖︀م 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︀ن در ︮﹢رت ︻︡م﹎︡﹠﹠﹋ ️ ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ︫ــ︣﹋

ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ١٠/٩٨/٠۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ﹁﹫︩ وار︤ در و︗﹥ اداره ﹋﹏ وار︤ ﹎︣دد و ﹝﹫︤ان  - ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡

:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏آن ︋︪︣ح ذ
* ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹉ د︨︐﹍︀ه ︎︥و ۴٠۵: ١٣/۵٠٠/٠٠٠ ر︀ل

* ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹉ د︨︐﹍︀ه ︎︣ا︡: ١٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل
- ز﹝︀ن و ﹝﹊︀ن ︋︀زد︡: از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ا︣ان ︋﹥ ﹝︡ت ︨﹥ روز از ︨︀︻️ ٩ ︊︮ ا﹜﹩ ١٣ در ﹝﹏ اداره 

︪︡﹞ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ﹏﹝ را﹨︡اری و
٩٨/٠۴/١۵ ا︨﹠︀د: ︑︀ ︨︀︻️ ١۴/٠٠ روز ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -

٩٨/٠۴/٢۵ ١۴/٠٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر ️︻︀︨ ︀︑ :﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ ︀دات از﹠︪﹫︎ ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞ -
- ︑︀ر و ︨︀︻️ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︨︀︻️ ٩ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ٢۶/٩٨/٠۴

                                                                       -٩١٧٣۶٩۵۶٣۶ ﹋︡︎︧ــ︐﹩   - ا︨ــ﹑م  ﹁︡ا﹫ــ︀ن  ︠﹫︀︋ــ︀ن  ا﹡︐ــ︀ی   -︪︡ــ﹞ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار:  د︨ــ︐﹍︀ه  ︑﹞ــ︀س  ا︵﹑︻ــ︀ت   -
︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ٨- ٣٣۴١٢٠٢۴- ٠۵١ و ﹡﹞︀︋︣: ٣٣۴٣۵٨٨٨- ٠۵١

- ا︵﹑︻︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (را﹨︊︣ی و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩): ۴١٩٣۴- ٠٢١

:︡﹫︀﹝﹡ ر︗﹢ع ︣︀ی ز﹨ ️ ︀︨ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋﹥ آدرس ︉︧﹋ ️︗ -
http://iets.mporg.ir :︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ 

آدرس ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د):    www.setadiran.ir                                       ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩: ۵١٢۴٠٨    م ا﹜︿:٢۴۴۶
اداره ﹋﹏ را﹨︡اری و ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ︗︀ده ای ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

جورچین خالقیت 
و بومی سازی 

در صنعت 
اسباب بازی

سال گذشته تولید داخلی در 
بازار سرگرمی کودکان رشدی 

10 درصدی داشته است

 جامعه    اســباب بازی برخالف نامش 
کاالیی بسیار جدی و بااهمیت است. ابزاری 
که هر چند برای بازی و سرگرمی کودکان 
مورد اســتفاده قرار می گیرد اما مؤلفه ای 
بسیار مهم در شکل گیری شخصیت، رشد 
خالقیت و یادگیری آن هاســت. در واقع 
اسباب بازی، اسباب سازنده زندگی آینده 
کودکان ماســت. حال پرســش اساسی 
اینجاســت که برای تأثیر نقش این ابزار 
در کشــور و تولید اسباب بازی های بومی 
باید از چه ســاز و کارهایی استفاده کرد 
و آیا تاکنون توانســته ایم از ظرفیت های 
موجود در کشــور برای رســیدن به این 
مقصود استفاده کنیم؟ محمد مدیر یکی از 
شرکت های تولید اسباب بازی در پاسخ به 
قدس می گوید: اگرچه در چند سال اخیر 
برای طراحی و تولید اســباب بازی بومی 
تالش هایی صــورت گرفته ولی هنوز به 
معنی واقعی صنعت اسباب بازی نداریم. در 
واقع بیش از ۹۰ درصد بازارهای کشور در 
این بخش در اختیار شرکت های خارجی 
بویژه چینی اســت. به طوری که چین 
در ســال ۹6 بیش از ۱4۰ میلیون دالر 
صادرات اسباب بازی به ایران داشته است.

وی اقتصاد بی رمق و سیاســت زده، کم 
توانی شرکت های تولیدی از لحاظ منابع 
مالــی، ضعف در اطالع رســانی و ترویج 

 ............ صفحه 5اسباب بازی را مهم ترین...

نوشتاری از آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به مناسبت سالروز ورود حضرت رضاj به نیشابور و بیان حدیث شریف سلسله الذهب
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روزنامـه صبـح ایـران

موسوی: جز تحریم های غیرقانونی و جنگ، از آمریکایی ها چیز دیگری ندیدیم   سیاست: سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به جوسازی های اخیر مقامات آمریکایی 
بویژه سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا که گفته »ایران باید دیپلماسی را با دیپلماسی پاسخ دهد«، اظهار داشت: ایران دیپلماسی را با دیپلماسی و فشار را با مقاومت پاسخ می دهد؛ ولی ظاهراً در قاموس دولتمردان 

آمریکایی دیپلماسی یعنی تحریم و تروریسم اقتصادی! ما تاکنون چیزی جز تحریم های غیر قانونی، جنگ و تروریسم اقتصادی از دولت آمریکا ندیده ایم که به آن پاسخ گوییم.

مجلس شورای اسالمی گزارش 
کاملــی دربــاره حقوق هــای 
نجومی مدیران و مســئوالن کشور ارائه 
کرده اســت. در این گزارش اعالم شده 
است که موارد دقیق تخلف از قوانین و 
مقــررات و میزان دقیق برداشــت های 
غیرقانونــی و تقویــم تخلفــات صورت 
گرفته و مبالغ بازگشتی به خزانه دولت 

نیز پیگیری شد. 
در این گــزارش همچنین 
تأکیــد شــده اســت در 
اســرع وقــت مقامــات و 
مدیــران متخلف توســط 
مســئوالن ذی ربط در قوه 
مجریه از کار برکنار شــده 
و دســتگاه های مسئول با 
قاطع  و  ســریع  رسیدگی 
اضافــه وجــوه دریافتی را 
از آنــان پس گرفته و آنــان را مجازات 
کننــد. با توجــه به ارجــاع طرح یک 
مدیران  دریافتــی  »شــفافیت  فوریتی 
کشــور و اســترداد دریافتی های مازاد« 
و طرح یک شــوری »ساماندهی حقوق 
و دســتمزدهای بخش عمومــی )ویژه 
مقامات و مدیران(« که جهت رسیدگی 
به این کمیســیون به عنوان کمیسیون 
اصلــی ارجاع شــده بود، در جلســات 
فشــرده و مســتمر و با حضور اعضا و 
کارشناســان کمیســیون اصل نود، قوه 
قضائیــه، ســازمان برنامــه و بودجه و 

سازمان امور اداری و استخدامی کشور، 
مرکــز پژوهش هــای مجلس شــورای 
کشــور،  محاســبات  دیوان  اســالمی، 
سازمان بازرسی کل کشــور و سازمان 
حسابرسی مورد بررســی قرار گرفت و 
بــا اصالحاتی در عنوان و متن نهایتاً در 
۱۰ ماده به تصویب اعضای کمیســیون 

رسید.
الزم به ذکر اســت در طرح نهایی شده، 
ویژگی های زیر لحاظ و عیناً جهت سیر 
رئیســه  تقدیم هیئت  قانونــی  مراحل 
محترم مجلس شــورای اســالمی شده 

است:
۱- تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا 
برای تمامی مقامات و مدیران کشور2-

عمومیت دامنه شــمول قوانین و پرهیز 

از اســتثنائات به گونه ای که قانون تمام 
دســتگاه های بخش عمومی را شــامل 
شــود 3- تعیین و تعریــف دقیق همه 
عناصر حقوق و مزایا اعم از مســتمر و 
پرداخت  غیر مســتمر 4-تعیین سقف 
حقــوق و مزایــا برای تمامــی مقامات 
و مدیــران کشــور 5-تعییــن ضمانت 
اجــرای قوی و مناســب 6- پیش بینی 
ســازوکارهای نظارتی مؤثر و کارآمد7- 
ممنوعیت اعطای هرگونه وام، تسهیالت 
و عناویــن مشــابه بــا شــرایط ویژه و 
استثنایی به مدیران 8-  پیگرد مدیران 
آمر، ذی حســابان و ناظــران در صورت 
کوتاهــی در انجام وظایف بــه منظور 
تعمیق نظارت و احســاس مســئولیت 
جــدی 9- ایجاد ســامانه ای در وزارت 

امــور اقتصادی و دارایــی جهت تمرکز 
مجموعه اطالعات مربــوط به حقوق و 
مزایای مقامــات و مدیران به نحوی که 
به سهولت برای نهادهای نظارتی کشور 

قابل دسترسی باشد.

 همکاری دیوان محاسبات 
و سازمان بازرسی

در بخش دوم نیز پیرامون بررســی فنی 
و میدانــی دریافت هــای غیرقانونــی و 
تعــداد متخلفان و تقویــم ریالی تخلف 
و همچنین اســترداد دریافت های مازاد 
بــه بیت المال نیز با برگزاری جلســات 
مشــترک با مســئوالن و کارشناســان 
دیوان محاســبات مقــرر گردید دیوان 
محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی 
مجلس با همکاری ســازمان بازرســی 
کل کشــور، گزارش جامــع و کاملی از 
نحوه و میزان پرداخت ها در قوای ســه 
گانه و تمامی دســتگاه های مندرج در 
قانون اساســی را تهیه و ارائه نماید که 
گزارش مذکور توسط رئیس کل دیوان 
محاسبات کشور به استحضار نمایندگان 
محترم مجلس رســید. مجامع عمومی 
به  شــرکت های دولتی، مکلف شــوند 
گزارش هــای حسابرســان و بازرســان 
قانونی در خصوص سوءجریانات مالی و 
ضعف های مدیریتی رســیدگی نموده و 
متخلفان و مجرمان را به مراجع مربوط 

معرفی نمایند.

تکلیف نجومی بگیران روشن شد

بازپسگیری، برکناری و مجازات

ریاست محترم قوه قضائیه و صدای عدالت، با عرض سالم شک و تردید نیست   
که برخی دانسته یا ندانسته در خدمت امپریالیسم و سرمایه داری هستند، سند و 
دلیل محکم این مدعا یک مورد از هزاران مورد خیانت حذف کوپن توسط سردار 
سازندگی و غارت یارانه نقدی سوخت 6 دهک فقیر به دستور امپریالیزم و ادامه این 

ظلم و بدعت توسط مجلس و دولت روحانی. 09150000210
 مردم با تشییع های تاریخی شهدا در سال های اخیر از جمله تشییع پنج ساعته 
غواصان شهید در قلب پایتخت، تشــییع ۱۰ روزه شهدا در استان فارس، تشییع 
شهدای گمنام در میدان امیر چخماق یزد، تشییع دسته جمعی شهدای زینبیون 
فاطمیون و مدافعان ایرانی در قم و تهران، تشییع تاریخی شهید حججی و این روزها 
تشییع ۱5۰ شهید دوران دفاع مقدس ثابت نمودند که در اطاعت از امر رهبر معظم 

انقالب با ادبیات مقاومت عهدی ناگسستنی دارند. 09150000609
 چند روز پیش از محل کار تا منزل را اســنپ گرفتم. با کمال تعجب این مسیر 
نســبتاً کوتاه را دو برابر دفعات قبلی زده بود )85۰۰ تومان( و چون عجله داشتم 
مجبور به استفاده شدم. حتی راننده نیز از این قیمت تعجب کرده بود و می گفت 
انصافا زیاد است. حال سوال اینجاست آیا این شرکت قصد دارد کسری مالی خود 
را از این طریق جبران کند؟ چه نهادی بر نحوه قیمت گذاری تاکسی های اینترنتی 

نظارتی دارد؟ 09150003616
 آمریکای جنایتکار با دار و دسته اش و کشورهای عرب مرتجع بدانند که ایران و 
ایرانی مانند کوه استوار ایستاده و تمام دشمنان ایران به یاری خداوند به خاک مذلت 

و نابودی خواهند نشست. 09150008932 
برخی در دروغگویی رکورد جهانی را شکسته اند. 09150008334

تیتر روزنامه قدس روز 9 تیرماه احتمال توقف مهلت هســته ای با سیاســی 
بازی اروپا و یادداشــت روز، حسن حاجیلو »هشــدار« که »تهدیدهای هسته ای 
را بی اعتبــار نکنیم«. آی دولتمردان، آی همه تصمیــم گیرندگان، به آن دیدار 
غرورآفریــن و غرورانگیز حضرت آقا و نخســت وزیر ژاپن قســم، در این موارد 
اصــاًل کوتاه نیایید. مگر ندیدید »آبه« چگونه با بهت به رهبر معظم انقالب، نگاه 
می کرد، اصاًل چنین صالبتی برای رهبران دنیا ناشــناخته است، بخصوص برای 
کشوری مثل ژاپن که توسط آمریکای خبیث با خاک یکسان شد، احتماالًخود 
آبه هم می دانســت که به چه دلیل انتخاب شــده ... در نهایت دعا می کنم هر 
تصمیمی می گیرند »دوتابعیتی ها« در آن دخالت نداشــته باشند »بخصوص دو 

تابعیتی های ذی نفوذ« ان شاءاهلل. 09390002323
 با تشکر از خواننده محترم به شماره ۰939۰۰۰2323 که توضیح کامل درباره 
متقاضیان اقامت دادند در مورد گله مندی ایشان به عرض می رسانم آن چه در قبل 
بیان شد در کنار هم آوردن دو تفکر نبود، بلکه بیان تفاوت دیدگاه ارزشی و غربگرا 
به یک مکان )کانادا( بود که در نگاه ارزشــی به پیشنهادهای مادی و رفاهی کانادا 
جهت اقامت جواب منفی داده شد و در نگاه غربگرا برای رسیدن به اقامت یا بخوانید 

حقارت تن به هر ذلتی می دهند. 09150000609
 یاد و خاطره شــهیدان 7 تیر ســال 6۰ گرامی باد. شهید دیالمه از یاران شهید 
بهشتی و مصداقی از خواص با بصیرت بود او از نخستین کسانی بود که خط انحرافی 
بنی صدر را افشــا کرد. روشنگری ها و عمارصفتی های شهید دیالمه موجب شده 
بود که مردم مشــهد مقدس برگه رأی مزین به نامش را با ذکر خالصانه صلوات تا 
صندوق رأی بدرقه کنند تا منتخب اولشان باشد. یادش گرامی و راه عمارگونه اش 

پر رهرو باد. 09150000609
 مشکل اصلی شرکت کنندگان در آزمون دکترای غیرپزشکی وجود سهمیه برای 
بعضی اقشار است، که با استفاده از سهمیه بر داوطلبانی که با زحمتکشی و مرارت 
درس خوانده و رتبه خوب آورده اند، پیشــی می گیرند. دارندگان رتبه ضعیف که با 
استفاده از سهمیه به دوره دکترا راه می یابند ، به علت ضعف علمی قادر به کسب 

علم نیستند. 09150007417
متأسفم برای آن زن نماینده مجلس که از بی حجابی دفاع می کند و مأمور نیروی 

انتظامی را مقصر می داند. 09150003761
 تبلیغات خوبی برای صاحبخونه ها در ســیما پخش می شود. بهتر نیست دولت 
محترم در عــوارض و مالیات بر درآمد کمی پــا رو از روی گلو برداره. فقط مردم 

بخشندگی کنند؟ دولت نباید یک قدم بردارد. 09150007855
 ایستادگی رمز پیروزی است نباید به اروپا اعتماد کنیم. 09370006277

خبر کوتاه

صدای مردم   

بدون تیتر

شماره پیامک: 30004567

طرح نهایی شده، 
جهت سیر مراحل 
قانونی تقدیم 
هیئت رئیسه 
محترم مجلس 
شده است

بــــــــرش

اروپابرایحفظبرجامبایدعجلهوهزینهکندخودترامپهمنمیدانددرقبالایرانچهمیکند!
 سیاست  یوشکا فیشر، وزیر خارجه پیشین 
آلمان در یادداشــتی در پایگاه تحلیلی »پروژه 
ســیندیِکیت« نوشــت: در بهترین حالت )که 
می توان تصور کرد( ترامپ و مشــاورانش هم 
نمی دانند که )در قبال ایران( چه می کنند... با 
اینکه خروج ترامــپ از برجام، عمل کردن وی 
به یکی از وعده های انتخاباتی اش بود، اما مشکل 
اینجاســت که نه خود ترامپ و نه مشاورانش 
اتفاقــات بعدی را در نظر نگرفتــه بودند. وزیر 
خارجه پیشــین آلمان در ادامه افزود: ترامپ با 
اینکه مدعی است تغییر نظام، یکی از گزینه های 
سیاست او در قبال ایران نیست، اما مانند زمانی 
که جورج بوش پسر تحت تأثیر نومحافظه کاران 
به جنگ با عراق کشــیده شد، رفتار می کند... 
موقعیت راهبردی ایران نسبت به گذشته بسیار 
قوی تر شده اســت... نه تنها ایران در وضعیت 
درگیــری نظامی تنها و منزوی نمی ماند، بلکه 
حمایت هــای دیپلماتیــک و تجهیزاتی نیز از 

روسیه و چین دریافت می کند.
فیشر با اذعان به اینکه سیاست غرب در قبال 

ایران از زمان ســرنگونی رژیم شاهنشــاهی و 
انقالب اسالمی بر پایه »توهمات« بوده، تصریح 
کرد: غرب به رهبری آمریکا برای تغییر رفتار و 
سیاست نظام ایران، برای مدت ها به تحریم های 
اقتصادی تکیه کرد، امــا این رویکرد به همراه 
دیگر اشــتباهات متعدد آمریکا، در واقع سبب 
تقویت ایران شــده است. وزیر خارجه پیشین 
آلمان با تأکید بر اینکه خروج تدریجی آمریکا 
از برجام، از همان دوره ریاست جمهوری »باراک 
اوباما« شروع شد، می نویســد: ترامپ با خروج 
بی دلیل از برجام، بــه ورطه هزارتوی ایرانی ها 

کشیده شد. 

 سیاست   نماینده دائم کشورمان در سازمان 
ملل متحد، تأکید کرد مادامی که فشارها علیه 
جمهوری اســالمی ایران ادامه داشــته باشد، 
ایــران مذاکره نخواهد کرد. به گزارش ایســنا، 
مجید تخت روانچی، نماینده ایران در سازمان 
ملل متحد در گفت وگو با سی ان ان با بیان این 
موضوع، گفت: تمام مشکالت از خروج آمریکا 
از توافق هسته ای آغاز شــد؛ واشنگتن باید از 
این تصمیم اشتباهش برگردد. ایران در شرایط 
فشار و تهدید هیچ گاه مذاکره نمی کند. وی در 
رابطه با اقدام ایران در کاهش تعهدات برجامی 
خود در پاسخ به تعلل طرف های مقابل، گفت: 
ایران تعهدات خود را نقض نمی کند. ما بر اساس 
بندهای مندرج در توافق هســته ای و به خاطر 
خروج طرف آمریکایی از برجام، این حق را داریم 

از تعهدات خود بکاهیم.
روانچی درباره راه انــدازی مکانیزم تبادل مالی 
اروپا و ایران موســوم به اینستکس هم گفت: 
زمــان ما رو به اتمام اســت. راه اندازی مکانیزم 
اروپایی ها بیش از یک سال زمان برده است. اروپا 

باید عجله و هزینه کند در غیر این صورت این 
سازوکار بی فایده خواهد بود؛ چرا که این مکانیزم 

نمی تواند تمام مسائل ما را مرتفع سازد.
نماینده ایران در ســازمان ملل متحد در ادامه 
گفت: ما به دنبال ایجاد تنــش و درگیری در 
منطقه نیســتیم. تحریم های آمریکا بر مردم 
عادی فشار می آورد، اما تأکید می کنم که ایران 

زیر فشار سر خم نخواهد کرد.
پیش از این نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد، اینستکس را همچون ماشینی بسیار زیبا 
امــا بدون بنزین توصیف کرد و گفت: وضعیت 

فعلی اینستکس کافی نیست.

 سیاست  شماری از سران کشورهای گــروه 2۰ از جمله مکرون 
در حاشیه جلسات این گروه درباره ایران با »دونالد ترامپ« رئیس 
جمهوری آمریکا صحبت کردند که با گذشــت دو روز از پایان این 
اجالس کماکان محور تحلیل رسانه های جهانی است. به گزارش 
تسنیم به نقل از روزنامه وال استریت ژورنال، امانوئل مکرون رئیس 
جمهوری فرانسه گفته که حتی اگر ایران توافق هسته ای را نقض 
کند، اروپا قصد ندارد به تبعیت از آمریکا فوراً تحریم هایی را علیه این 
کشور وضع کند. به نوشته این روزنامه آمریکایی، مقام های ایاالت 
متحده در روزهای اخیر از اروپایی ها خواسته اند تا پس از تحریم های 
تازه ای که واشنگتن دوشنبه گذشته علیه ایران وضع کرد، اروپا نیز 

مواضع خود را علیه تهران سخت کند.
مکــرون در یک کنفرانس خبری تأکید کرد که هدف وی کاهش 
تنش میان ایران و آمریکاست، اما وی با هدف ترامپ برای جلوگیری 
از دستیابی ایران به سالح هسته ای موافق است. رئیس جمهوری 
فرانسه اظهار داشت: حتی اگر ایران از محدودیت بر سقف ذخایر 
اورانیوم عبور کند، اروپا تحریمی علیه آن کشور وضع نخواهد کرد.

مکرون پیش از اظهارات ترامپ درباره دیداری که با هم داشــتند، 

بیان کرد: این خطر بزرگی اســت. ما در چنین شرایطی مستقیماً 
به سمت تحریم حرکت نمی کنیم. اما بر اساس توافقی که در سال 
2۰۱5 امضا کردیم، با دقت عمل می کنیم. وی ادامه داد: در صورتی 
که پایبندی مشــاهده نشود، فرانسه، آلمان و انگلیس پیش از هر 
چیزی با وزیر ایران دراین خصوص گفت وگو می کنند. به گزارش 
تسنیم و به نقل از این روزنامه آمریکایی بر اساس مفاد برجام، در 
چنین شرایطی روند و گام هایی برای بررسی وضعیت وجود دارد که 
دســت کم 5۰ روز به طول می انجامد. تنها پس از این مدت زمانی 
است که اگر ایران همچنان خارج از برجام عمل کند، اروپا احتماالً 
تحریم هایی وضع خواهد کرد. برخی مقامات اروپایی نیز گفته اند که 
فرانسه، آلمان و انگلیس ممکن است در این مرحله از مکانیزم ماشه 
)بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه ایران( استفاده نکنند و 

منتظر تخطی بزرگ تری از ایران از توافق هسته ای باشند.
همچنین روز گذشته برخی از رسانه های فارسی مدعی شدند که 
ترامپ به مکرون وعده داده اســت کــه در ازای همراهی مطلق با 
سیاست های برجامی کاخ ســفید و ترغیب ایران نسبت به دادن 
امتیازات جدید در حوزه های موشکی و منطقه ای، به توافق آب و 

هوایی پاریس باز خواهد گشت.

  احتمال سفر مکرون به تهران
پیش از این دونالد ترامپ، در نشست خبری پس از اجالس 
گروه 2۰ در اوســاکای ژاپن گفته بود: خــوب خیلی ها به 

دیدن من آمدند. 
رئیس جمهــور مکرون پیش من آمــد. می دانید که آن ها با 
ایران روابط تجاری دارند. او به من گفت دوســت دارد برود 

و آن ها )ایرانی ها( را ببیند. من مشکلی در این نمی بینم. 
من نمی خواهم بگویم که چه کسی با چه کسی صحبت کند 

یا نکند. به نظرم حرف زدن فوق العاده است.

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

شبکه اجتماعی

توصیه مشفقانه به رئیس مجمع
علیرضا زاکانی در توییتر خود نسبت به جوابیه دفتر رئیس مجمع 
تشخیص مصلحت نظام واکنش نشان داد و از اظهارات قبلی خود 
دفاع کرد. او با بیان اینکه »پیرامون آقای طبری و نقش مخرب آن 
در قــوه قضائیه صحبت کردم که از دفتر آیت اهلل الریجانی تکذیب 
شد و تأکید نمودند که ایشان برخی موارد را بررسی کرده و حکم به 
سالمت آقای طبری داده اند«، »مشفقانه« به رئیس مجمع تشخیص 
مصلحت نظام گفته اشتباه می کند و »تا دیر نشده از او تبری جوید.«

اروپا و راه تنفس حداقلی
احمد زیدآبادی، فعال سیاســی اصالح طلب نوشــت: ایران انتظار 
دارد اینســتکس، راه تجارت با جمهوری اسالمی را چنان بگشاید 
که تحریم های آمریکا علیه بخش های مهم اقتصاد ایران را خنثی و 
بی اثــر کند. چنین چیزی اما نه در اختیار و توان و بخصوص عالقه 
اروپایی هاست و نه آمریکا اجازه انجام آن را می دهد. هدف از ایجاد 
اینستکس تشویق ایران به رعایت مفاد برجام از طریق باز گذاشتن 

راه تنفس اقتصادی حداقلی است.

مصیبت برجام
کیان عبداللهی، فعال رسانه ای با اشاره به پیوند سرنوشت برجام با 
انتخابات آمریکا نوشت: اون قدری که بعضی از مردم و سیاسیون این 
روزها پیگیر رقابت های جناحی و پروسه انتخابات در آمریکا هستن، 
چندان اهمیتی نمیدن که چند ماه دیگه خودمون انتخابات مجلس 
داریــم. این مصیبتی به مراتب بزرگ تر از برجام بود که روحانی به 

سر ایران آورد.

منت تحریمی مکرون
عبداهلل گنجی، فعال سیاســی با اشــاره به جمله مکرون که گفته 
است » حتی اگر ایران توافق هسته ای را نقض کند، اروپا قصد ندارد 
تحریم های فوری علیه ایران وضع کند« نوشــت:  واقعاً اگر بخواهند 
تحریم وضع کنند چکار می کنند؟ چی را تحریم می کنند؟  هیچ را 
می فروشند و از آن منت تولید می کنند  و سرهایی که در ایران با پنبه 

می برند و با نیزه به هم وصل می کنند.

سیاست خارجی

رئیس جمهور فرانسه: در صورت نقض برجام، اروپا تحریم ها را فوراً بازنمی گرداند

مکرمکرونباتاسترامپ

خبرخبر
نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل متحد:یوشکا فیشر: 

احزاب و تشکل ها
توصیه انتخاباتی حداد عادل 

 برای رضای خدا 
احساس تکلیف  نکنید!

مجلس
رئیس کمیسیون اصل 90 انتقاد کرد

تحقیق و تفحص های 
بی نتیجه در مجلس

دفاعی-امنیتی
تکذیب شد

  مرزبانی از ناجا 
منفک  نمی شود

سیاست داخلی
یک نماینده پیشین مدعی شد

خرید و فروش آرای معتادان 
در انتخابات

سیاست: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در نشست مشــترک اعضای شورای مرکزی و 
دبیران استانی کانون دانشگاهیان ایران گفت: در 
هر دوره تعدادی از عزیزان وارد میدان می شوند 
و همه اظهار می دارند به خاطر احساس تکلیف 
شرعی وارد رقابت انتخاباتی شده اند. این تعدد 
نامزد ها در جبهه نیروهای ارزشی سبب تقسیم 
آرا و موفقیت رقیب می شود، خوب است  امسال 
برخی برای رضای خدا احساس تکلیف شرعی 
نکنند و فداکاری کنند تا زمینه برای رسیدن به 

گزینه یا گزینه های مشترک هموار شود.

انتخاب: داود محمدی، رئیس کمیســیون 
اصل 9۰ مجلس گفت: برای نخســتین بار 
عملکرد خود مجلس را هم بررســی کردیم. 
معموالً از قوه مجریه و قضائیه گزارش تهیه 
می شــد، اما کمیســیون در این دوره نتایج 
تحقیق و تفحص های انجام شده در مجلس 
و تأثیرگذاری آن را بررســی کرد و گزارش 
مربوط درجلســه غیرعلنی قرائت شــد که 
برآیند این گزارش حاکی از آن بود که در این 
۱۰ دوره حتی یک تحقیق و تفحص مجلس 

به نتیجه قطعی و مطلوب نرسیده است.

خاتمی،  ابوالقاســم  ســرهنگ  سیاست: 
معاون اجتماعی فرماندهــی مرزبانی ناجا 
ضمن تکذیب خبر استقالل مرزبانی از ناجا 
گفت: »فرمانده مرزبانی در دیدار با نماینده 
ولی فقیه در اســتان خراسان رضوی  طی 
ســخنانی از ابالغ ساختار جدید فرماندهی 
مرزبانی نیروی انتظامی توسط مقام معظم 

رهبری خبر داد«. 
پیش از این برخی خبرگزاری ها در برداشتی 
اشــتباه اعالم کرده بودند کــه مرزبانی از 

نیروی انتظامی منفک و مستقل می شود.

خبرآنالین: مصطفی رضا حسینی قطب آبادی، 
نماینده پیشین مجلس گفت: »متأسفانه دیده 
می شود که آرای جامعه معتادان ما که جمعیت 
آماری کمی هم نیستند بخصوص برای حوزه 
انتخابیه ای که با 5۰ تا ۱۰۰ رأی سرنوشت آن 
تعیین می شــود، به دلیل نیاز مالی این طیف 
خریداری می شــود. همه این  تخلفات توسط 
فرمانداران، دســتگاه های نظارتی و حوزه های 
مختلف کاری گزارش می شود، اما به همان 24 
تا 48 ساعت پس از انتخابات محدود است و بعد 

هم به فراموشی سپرده می شود«.

 12 تیرماه 
و ضعف دیپلماسی مناسبتی

دیپلماسی عمومی از ابتکارات جمهوری اسالمی 
ایران و انقالب اسالمی بوده است، اما آمریکا گوی 
سبقت را در این حوزه از ما ربوده، تا آنجا که عموماً 
تصور می کنند ما دیپلماسی عمومی را از آمریکا 

و غرب آموخته ایم. 
متأســفانه با وجود قدرت نرم انقالب اسالمی و 
برد جهانی آن و ظرفیتی که برای دیپلماســی 
جمهوری اسالمی به وجود آورده است، دستگاه 
دیپلماسی کشور و مسئوالن دولت و مجلس و... 
به این سرمایه عظیم توجهی ندارند و دیپلمات ها 
و سیاستمداران ما در پیچ و تاب پروتکل ها و آداب 
دیپلماتیک مانده اند و دیپلماسی ما مانند بسیاری 
دیگر از عرصه ها متأســفانه دچار تکنوکراسی و 

وابستگی است.
منظور از دیپلماسی مناسبتی در گذشته ارتباطات 
سیاستمداران، اعزام هیئت ها، ارسال پیام تبریک 
و تسلیت و... در مناسبت های تاریخی و فرهنگی و 
یا حوادث غیرمترقبه، فوت رهبران و... بوده است، 
که امروزه با پررنگ شدن دیپلماسی عمومی بسیار 
فراتر از روابط سیاســی رفته و به حوزه عمومی، 

اجتماعی و رسانه ای کشیده شده است. 
یکی از بهترین نمونه های دیپلماسی مناسبتی 
را امام خمینی)ره( با نام نهادن آخرین جمعه ماه 
رمضان به نام روز قدس در تاریخ ثبت نموده است، 

ابتکاری که تا به امروز زنده و پویاست.
اما متأســفانه امروز آمریکا در عرصه دیپلماسی 
میداندار دیپلماسی مناسبتی شده است، و از آن 
علیه جمهوری اسالمی ایران وملت ایران استفاده 
می کند، اوج این دیپلماســی اعمال تحریم های 
جدید علیه ملــت ایران به مناســبت ۱3 آبان 
سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا در تهران در 
ســال 58 بود و همچنین تحریم سپاه پاسداران 
انقالب اســالمی و تروریستی دانستن آن در روز 
سوم شعبان ، روز پاســدار بود. این گونه اقدام ها 
ضمن آنکه نشان دهنده سناریوی مشخص، دقیق 
و طراحی شــده دولت و کنگره آمریکاست، یک 
عقبه اعتقادی و یک امتداد فرهنگی و رسانه ای 
به دیپلماسی آمریکا می بخشد.اما متأسفانه دولت 
و مجلس و دستگاه دیپلماسی کشور خیلی کم از 
این ظرفیت دیپلماسی عمومی استفاده نموده اند، 
که نشان دهنده نداشــتن یک راهبرد و سناریو 
مشــخص دیپلماتیک در برابر آمریکاست. البته 
دولت نشان داده است که عزم جدی در این عرصه 
ندارد، اما سؤال اینجاست که چرا مجلس به عنوان 
خانه ملت این خــأ و کم کاری دولت را جبران 
نمی کند؟ بخصوص که بســیاری از این اقدامات 
و تحریم های اخیر از سوی کنگره آمریکا بوده و 
مطالبه مردم و مطالبه صریح رهبرمعظم انقالب 
اقدام متقابل مجلس در برابر 226 طرح ضدایرانی 
کنگره آمریکا در دوســال اخیر بوده است. براین 
اساس از مجلس شــورای اسالمی و نمایندگان 
مردم انتظار می رود، مناسبت های ضدآمریکایی 
پیش رو را مغتنم شمارند و اقدامات و طرح های 
متقابل خود را در این مناســبت ها تصویب و یا 

رونمایی کنند.
برخی از این مناسبت ها عبارتند از: 

۱2 تیر: ســالروز حمله ناو وینســنس آمریکا به 
پرواز 655 هواپیمای مســافربری ایرانی در سال 
67 اســت که 29۰ مسافر مظلوم این هواپیما به 
شهادت رسیدند. این روز یکی از روزهای تاریخی 
اســت که چهره واقعی و ضد انســانی آمریکا را 

نمایش می دهد.
28 مرداد: ســالروز عملیــات آژاکس و کودتای 
آمریکایی - انگلیســی علیه دولت مصدق و ملی 
شدن صنعت نفت در ایران در سال ۱332 است. 
در این روز آمریکا به کمک انگلیسی ها علیه دولت 
ملی مصدق کودتا کردند تا نفت ملی نشــود و 
شرکت های آمریکایی اختیاردار نفت ایران باشند.

2۱مهر: سالروز تصویب الیحه قضاوت کنسولی 
مشهور به کاپیتوالسیون در سال ۱343 است، که 
براین اساس اتباع آمریکایی در ایران قابل پیگرد 
قضایی نبودند که موجب تحقیر ملت ایران می 
شــد و به تعبیر امام خمینی)ره(: »دولت ســند 
بردگی ملت ایران را امضا کرد؟.... ســند وحشی 
بودن ملت مســلمان را به آمریکا داد.... قلم سیاه 

کشی«
۱3 آبان: سالروز تسخیر النه جاسوسی آمریکا در 
تهران به دست دانشجویان خط امام در سال 58 
است، که هیمنه آمریکا در این روز فروریخت و عماًل 
دست آمریکا از نفوذ و سلطه در ایران برچیده شد.
5 اردیبهشــت: ســالروز واقعه طبس و شکست 
عملیــات آمریکایی »پنجه عقاب« در ســال 59 
اســت که عملیات ســری و ضدایرانی نیروهای 
زبده ارتش آمریکا به دســت قــدرت الهی و با 
توفان شــن خنثی شــد و یکــی از بزرگ ترین 
شکســت های سیاســی دولت آمریکا را رقم زد
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یادداشت روز

  دکتر علی سروش

 نمایندگان مجلس شورای اســالمی در طرحی با تغییر بخش هایی از آیین  نامه 
داخلی پارلمان، خواســتار تقویت بُعد نظارتی مجلس در حوزه تذکرات شفاهی و 

کتبی نمایندگان شدند.
 جانشین فرمانده کل ســپاه با بیان اینکه ما بر مبنای دستورات امامین انقالب 
اســالمی 4۰ سال است که با اقتدار مقابل آمریکا ایستاده ایم، گفت: تقابل بین ما و 
آمریکا تقابل حق و باطل بوده و 4۰ سال است که ادامه دارد ؛ این تقابل نه تنها یک 

روز هم تعطیل نشده، بلکه روزبه روز بر ابعاد آن اضافه  شده است.
 معــاون پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکــه آمریکایی ها در ادعای خود صادق 
نیستند، گفت: مسئول پیگیری تعامالت دیپلماتیک و سیاست خارجی کشور وزیر 

امور خارجه است و با تحریم وی، این راه بسته می شود.
 دیده بان شــفافیت و عدالت با ارسال نامه ای خطاب به معاون اول قوه قضائیه، به 
تصرفات غیرقانونی اراضی هفت سنگان دشت قزوین اعتراض و علیه برخی مسئوالن 

اداری و قضایی استان قزوین اعالم جرم کرد.
 وزیر خارجه هند اعالم کرد: نخســت وزیر این کشــور در دیــدار با »دونالد 
ترامپ« درباره ایــران و نگرانی های دهلی نو در زمینه انرژی گفت وگو و رایزنی 

کرده است.
 جانشین فرماندهی قرارگاه ثاراهلل تهران درباره ادعای سریال گاندو درباره دست 
داشــتن آمریکا و رژیم صهیونیستی در شهادت سردار طهرانی مقدم گفت: شاید به 
مرور زمان که اطالعات درباره انفجار تکمیل شده باشد، به نتیجه رسیده باشند که 

این انفجار کار آن ها بوده است.

ایران قطعاً تعظیم نمی کند
سیاست: پایگاه خبری-تحلیلی »فارین پالیسی« 
نوشت: شکی نیست که ترامپ فکر می کرد ایران 
هــم )مانند مکزیک( تعظیم خواهــد کرد. ایران 
)تعظیم( نکــرده و تقریباً به طور قطع باید گفت 
که تعظیم نخواهد کرد. ترامپ برخالف برخی از 
مشــاورانش خواهان جنگ با ایران نیست، اما با 
این حال به نحوی اقدام کرده که گزینه ای به جز 

انتخاب از میان درگیری و عقب نشینی ندارد. 
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

تشرف مدیر شبکه جهانی »والیت تی وی« به حرم مطهر رضوی     
آستان: سیدظهیرالحسن نقوی، روحانی برجسته پاکستانی که مدیر شبکه جهانی »والیت تی وی«  و مقیم آمریکاست، ضمن حضور در بارگاه منور رضوی در رواق کوثر و در جمع زائران پاکستانی به ایراد سخنرانی 
پرداخت.این روحانی فعال شیعی ادامه داد: برای تبلیغ و سخنرانی به کشورهای مختلفی همچون انگلستان، ایران و پاکستان سفر می کنم و افتخار می کنم که به عنوان یک شیعه به تبلیغ دین مبین اسالم مشغولم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
 c تولیت آستان قدس رضوی در دیدار تولیت حرم امامین عسکریین

تأکید کرد  
ائمه طاهرین b عامل مودت ملت ایران و عراق

آســتان: تولیت آســتان قدس رضوی گفت: به برکــت مرقدهای مطهر 
ائمــه طاهرین)ع( در کشــور عــراق و وجود مقدس حضــرت ثامن الحجج 
علی بن موســی الرضا)ع( در ایران، پیوند دوستی و مودت ناگسستنی بین دو 

ملت ایران و عراق ایجاد شده است.
حجت االســام والمســلمین احمد مــروی در دیدار تولیت حــرم امامین 
عسکریین)ع( با بیان اینکه بر اســاس روایات، زیارتی فضیلت باالتری دارد 
که توأم با معرفت باشد، تصریح کرد: ما خدمت به زائران را فقط معطوف به 
خدمات مادی نمی دانیم، گرچه آن را نیز از وظایف مهم خود برمی شــمریم 

اما رسالت سنگین ما باال بردن سطح معرفت و دینی زائران است.
وی افزود: در آســتان قدس رضوی در کنار تســهیاتی که برای رفاه زائران 
ایجاد می شــود، برنامه های مفصل فرهنگی نیز در طول سال برای باال بردن 

سطح معرفتی زائران برنامه ریزی و اجرا می شود.
تولیت آســتان قدس رضــوی با بیان اینکه یــک رواق و صحن حرم مطهر 
رضــوی را به زائران عرب زبــان حضرت رضا)ع( اختصــاص داده ایم، افزود: 
ســاالنه ده ها هزار زائر غیرایرانی به این حرم شــریف مشــرف می شوند که 

بخش عمده آن ها برادران و خواهران عراقی ما هستند.
وی تصریــح کرد: همان گونــه که برای رفاه حال و ارتقای ســطح معرفت 
دینی زائران ایرانی تاش می کنیم، ارائه خدمات رفاهی و فرهنگی به زائران 
غیرایرانی بویــژه عراقی ها را نیز وظیفه خود می دانیم، البته تا رســیدن به 
نقطه مطلوب در ارائه خدمات فاصله زیادی داریم اما به آن ســمت در حال 

حرکت هستیم.
حجت االسام والمسلمین مروی با اشاره به تاش ها و دسیسه های دشمنان 
در ایجــاد اختاف میان ایران و عراق به عنوان دو کشــور بزرگ و قدرتمند 
جهان تشیع گفت: شاید یکی از انگیزه های دشمنان در تحریک صدام برای 
حمله نظامی به ایران، تیره و تار کردن و از بین بردن رابطه دوســتی میان 

دو کشور شیعه ایران و عراق بود.
وی افزود: شاید اگر این جنگ هشت ساله بین دو کشور دیگر اتفاق می افتاد، 
سال ها و شاید قرن ها آن دو ملت کینه و نفرت از یکدیگر داشتند، اما امروز 
به برکت وجــود ائمه اطهار)ع( چنان رابطه دوســتی عمیقی میان ایران و 
عــراق وجود دارد که گویی هیچ جنگی میان این دو ملت نبوده و طراحی ها 

و سرمایه گذاری های دشمنان بی نتیجه مانده است.
تولیــت آســتان قدس رضوی در ادامه با اشــاره به فتنــه داعش در عراق، 
گفت: این فتنه با حمایت و پشــتیبانی آمریکا و کشــورهای مرتجع منطقه 
به راه افتاد و صدمات بســیاری را به کشــور عراق وارد کرد، برای پیروزی 
 در ایــن فتنه خون رزمنــدگان ایرانی در کنار رزمنــدگان عراقی به زمین 

ریخته شد.
حجت االسام والمســلمین مروی گفت: همان گونه که رهبر معظم انقاب 
بارها فرمودند، ما عزت، استقال و عظمت عراق را عزت، استقال و عظمت 
خود می دانیم و امیدواریم الفت، مودت و برادری این دو ملت بزرگ شــیعه 

روز به روز محکم تر و مستحکم تر شود.

 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی  
ویژه برنامه های دهه کرامت سال 1398، امسال 
بــا رویکرد »خدمت کریمانه« و در راســتای 
اجرای مأموریت های محوله شــامل »ترویج 
سنت و ســیره رضوی در راســتای ارتقای 
فرهنــگ خیرخواهی، گذشــت و کمک به 
نیازمندان در جامعه« برنامه ریزی شده است. 
این ویژه برنامه ها از چهارشــنبه 12 تیر آغاز 
می شــود و تا یکشنبه 23 تیر ماه ادامه دارد. 
آنچه در ادامه می خوانید تنها بخشی از این 
برنامه هاست که در معاونت تبلیغات اسامی 
آستان قدس رضوی تدارک دیده شده است. 

 مراسم والدت حضرت معصومه)س(
 مراسم گلباران حرم مطهر رضوی، صبح 
والدت حضرت فاطمه معصومه)س( ساعت 
8:30 تا نمــاز ظهر، حرکت از عرصه میدان 
شــهدا به ســمت حرم مطهر رضوی. پایان 

مراسم در رواق امام خمینی)ره(
 سخنرانی، مدیحه ســرایی و شعرخوانی، 
اجرای ســرود و همخوانی ذاکران و شاعران 
اهل بیت)ع( پیش از نماز ظهر در رواق امام 
خمینی) ره(، پیش و پس از نماز مغرب و عشا 

در صحن جامع رضوی.
 جشــن قرآنی روز دختر »بانوی پیشتاز« 
ویژه دختران گروه سنی 7 تا 15 سال، شنبه 
15 تیر ســاعت 9 تــا 11 در رواق حضرت 

زهرا)س(

 نمازها،مناجات خوانی ها  
و قرائت ادعیه

  برگــزاری نمازهای جماعت باشــکوه با 
حضــور مراجع عظام تقلیــد حضرات آیات 
مکارم شیرازی، نوری همدانی و سبحانی در 

رواق امام خمینی) ره( و صحن جامع رضوی 
 قرائت دعای توسل 18 تیر در صحن جامع 
رضــوی، دعای کمیــل 13 و 20 تیرماه در 
صحن جامع رضوی، قرائت دعای ندبه 14 و 

21 تیرماه در رواق امام خمینی) ره(
 مناجات خوانی هر بامداد ساعت 2:30 در 

رواق امام خمینی)ره( 
 قرائت زیارت همراه با ســخنرانی هر شب 
پیش و پس از نماز مغرب و عشــا در صحن 

جامع رضوی
 مراسم شــعرخوانی هر شب پیش و پس 
از نماز مغرب و عشا در صحن جامع رضوی 

 مسابقه کتاب نویسی خانوادگی در سطح 
کشور

 نشســت های تخصصی »پرسمان دینی« 
و »دین نشــاط زندگی« هــر روز در صحن 

جمهوری اسامی

 ویژه برنامه های گروه های زیارتی
 اجتماع دختران به مناســبت روز والدت 
حضرت معصومه)س( با ســخنرانی تولیت 
حرم مطهر حضرت معصومــه)س( در رواق 

حضرت زهرا)س(
 »میثاق با امام)ع(« تشــرف بیش از 200 
گروه از دانش آموزان، دانشجویان، هیئت های 
مذهبی و نیروهای مسلح، نهادهای حمایتی 
و... هر روز در ســه نوبت صبح، ظهر و شب 
در رواق های کوثر، دارالکرامه و شیخ حرعاملی

 بیــان 20 دقیقه ای چرایــی هجرت امام 
رضا)ع( از مدینه تا مرو پیش از مراســمات 

حرم مطهر 

 محافل قرآنی و کرسی تالوت
 محفل انس با قرآن در جوار عترت، شامل 
قرائت قرآن کریم، ابتهال و تواشیح در مسجد 
جامع گوهرشاد- ایوان مقصوره- از 12 تا 23 

تیرماه، پیش از نماز مغرب
 ترتیل خوانی قرآن کریم پس از نماز صبح 

در رواق امام خمینی)ره(
 محفل انس با قرآن ویژه خواهران، ترتیل 
قرآن کریم همراه با تواشیح و مداحی توسط 
قاریــان و مداحان خواهر، روزهای فرد پیش 

از نماز مغرب و عشا، رواق حضرت زهرا)س(
 نشست های تفسیر و تدبر در قرآن پیش 
از ترتیــل صبح در رواق امــام خمینی)ره(، 
پیش از نماز ظهر و عصر در دارالقرآن الکریم، 
پیش از نماز مغرب در ایوان مقصوره و حلقه 
تفسیر پس از نماز عصر در دارالقرآن با حضور 

استادان بزرگوار قرآنی

 ویژه برنامه های زائران غیرایرانی
 برگزاری ویژه برنامه های »امسیه الشعریه« 

در صحن غدیر تا بامداد هر روز
 برگزاری جشن میاد با حضور 8 ملیت در 

صحن غدیر ساعت 21 الی 22:30
 برگزاری 58 مراســم جشــن میاد ویژه 
زائران غیرایرانی)20برنامه عربی، 10 برنامه 
اردو، 10 برنامه آذری، دو برنامه انگلیسی، دو 
برنامه زائران افغانستانی،10 برنامه کودک و 
نوجوان، چهار برنامه ویژه بانوان( شامل: تفسیر 
نهج الباغه، بیان احکام، محفل شعر خوانی، 
سخنرانی، مدیحه سرایی، حلقه معرفت، قرائت 

ادعیه و زیارت و نماز جماعت

 مراسم و برنامه های ویژه بانوان زائر
برگــزاری حلقه های معرفــت عرب زبان 
)صحن غدیــر ســاعت 23( و اردوزبان)رواق 

کوثر ساعت19( 
 مســابقه ویــژه »در سایه ســار کرامــت 
رضــوی« دهه کرامــت، رواق و صحن غدیر 
دارالرحمه  رواق  عرب زبان هــا(،  )مخصوص 
)آذری و انگلیسی زبان ها( و رواق کوثر و اتاق 

40)اردوزبان ها(

 تولید محتوا در فضای مجازی
 انتشــار محتوای مناســبتی در ایام دهه 
کرامــت در صفحات مختلف ســایت های 
آستان قدس رضوی و شبکه های اجتماعی 
به زبان های فارسی، عربی،  انگلیسی و فرانسه 
شامل فیس بوک،  توییتر،  اینستاگرام،  تلگرام،  

یوتیوب،  کلوپ و...
 تولید و انتشــار نماهنگ 
تولیــد  موشــن گرافی،  و 
عکس نوشــت و پوســتر و 
استیکر، تولید کلیپ، گزارش، 

مصاحبه 
 پخش زنده شامل پوشش 
تمامی برنامه های حرم مطهر 
رضوی، پخش زنده مراسم و 
اماکن حرم روی اینستاگرام 

و تلگرام

 مراسم شب و روز 
والدت باسعادت امام رضا)ع(

 گلباران شب میاد حضرت رضا)ع( همراه 
با اجتماع خادمــان و زائران حضرت رضا)ع( 

حرکت از میدان شهدا به طرف حرم مطهر 
 مراسم تعویض پرچم و پوش)برنامه »آوای 
ملکوت«( به همــراه نقاره زنی)برنامه »بر بال 
مائک«( صبح میاد بابرکت حضرت رضا)ع( 
یکشنبه 23 تیر ساعت 6 صبح، صحن انقاب 

اسامی
 »در پرتــو خورشــید« ویژه برنامه میاد 
حضرت رضا)ع( با حضور تولیت آستان قدس 
رضــوی صبح میاد ســاعت 10، رواق امام 

خمینی)ره(
 »در پرتو قرآن« باشکوه ترین محفل قرآنی 
جهان اسام در شام میاد حضرت رضا)ع(، 
23 تیرماه پس از نماز مغرب و عشا، صحن 

جامع رضوی 

ویژه برنامه های دهه 
کرامت سال 1398 

از چهارشنبه 12 
تیر آغاز می شود 
و تا یکشنبه 23 
تیرماه ادامه دارد

بــــــــرش

آستان قدس »خدمت کریمانه« را سرلوحه فعالیت های خود در ایام والدت حضرت رضا j قرار داده است

ترویج سیره رضوی در ویژه برنامه های دهه کرامت
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 چــرا خیلی ها تفاوت بین زیارت و لمس 
ضریح را نمی فهمند؟

09300003589

 لطفاً وضعیت بازار اطراف حرم مطهر را 
با کمک مســئوالن قضایی، آستان قدس و 

شهرداری مشهد بهبود بخشید.
09370001172

 آیا بهتر نیست زائران برای پرداخت نذر 
خود به دفاتر نذورات راهنمایی شوند؟

09150004313

 از خدمات مســئوالن آســتان قدس و 
اماکن متبرکه حرم مطهر سپاسگزاریم.

09120006425

 تعداد ماشــین های زائربر را در حرم امام 
رضا)ع( بیشــتر کنید تا کمتر زائران معطل 

شوند.
09380002161

 ســخنرانی  های حرم مطهــر برخی مواقع 
خیلی طوالنی اســت و کودکان و کهنساالن 
خســته می شــوند. لطفاً مراعات حال افراد 

بشود.
09360003989

 لطفــاً ویژه برنامه های حلقه های معرفت 
برای خانواده ها و بویژه کودکان هم در حرم 

مطهر رضوی گسترش یابد.
09220009097

 باید در محضر ولی خدا و امام معصوم)ع( با 
ادب و با حضور قلب ابراز ارادت کرد. لطفاً خدام 
و مأموران حرم در اطراف ضریح امام رضا)ع( به 
کسانی که با صدای بلند تمرکز و حواس زائران 

را به هم می ریزند تذکر جدی دهند.
09130009002

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

خـــبر

 ﹤﹝︪ و ﹤﹫﹞︣ه ︋︣داری از ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ز︋ و  ︀﹫د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩  ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا ﹩﹎آ
︋︀ر﹉  (﹡﹢︋️ دوم)  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٠/٩٨/٠۴

 ﹉︋︀ر ﹤﹝︪ و ﹤﹫﹞︣ه ︋︣داری از ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ز︋ و ︀﹫︀دی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︻ ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ﹤︧﹚︗
روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/١۵ رأس ︨ــ︀︻️ ١۵ ︻︭︣در ﹝﹏  د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️، رو︨︐︀ی ﹋﹙﹉ ﹡﹆﹩ ︑︪﹊﹫﹏ 
﹝﹩ ﹎︣دد. از ︨ــ︀﹝︡اران د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ﹋﹥ در روز ﹝﹆︣ر و در ﹝﹏ ﹝︢﹋﹢ر ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡. 
︣ا︋︣ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥  ﹢رت ︻︡م ︱﹢ر︋  ــ︀﹝︡اران در ︗﹙︧ــ﹥ ︲︣وری و در︮  ︡︋﹩ ا︨ــ️ ︱﹢ر︨ 

ا︻︐︣ا︲﹩ در را︋︴﹥ ︋︀ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ﹝︐︢ه در ﹝︖﹞︹ ﹝﹣︔︣ ﹡﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:   ١- ارا﹥ ﹎︤ار︫﹩ ︑﹢︨︳  ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه

٢- ﹇︣ا️ ︋﹫﹑ن ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧  ٣- ︋︣﹎︤اری ا﹡︐︀︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زر︨︀ن
﹉︋︀ر ﹤﹝︪ و ﹤﹫﹞︣ه ︋︣داری از ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ز︋ و ︀﹫︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ا︡﹞ ️﹫﹨

/ع
۹۸
۰۴
۱۸
۰

/ع
۹۸
۰۴
۱۸
۷

آگهى مناقصه عمومى(نوبت اول)
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار 
ــ︀ل٩٨در ﹡︷ــ︣  ﹢د︗ــ﹥︨  ︋︀︨ــ︐﹠︀د ردــ︿ ٢٠۵١١︋ 
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹏ را ازذ ﹤دارد ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪ــ︣و
 ﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫ا ﹤ ﹥ ﹝︡ت ۶﹝︀ه︋   ︋﹩﹞﹢﹝︻

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳وا︗︫︡︣ا
-︋︀ر﹎﹫ــ︣ی، ا﹡︐﹆ــ︀ل و د﹁﹟ روزا﹡ــ﹥ ︡ود١۵٠︑﹟ 
ز︋︀﹜ــ﹥ ︫ــ︣ ︨ــ︊︤وار ︋ــ︀ ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت (﹜ــ﹢در،                

(︣﹚︣︑ ﹩﹝﹫︨ و   D︡وزر٨﹛﹢︋
-﹝︊﹙︼ ︀︎ــ﹥ ﹇ــ︣ارداد ٢/۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ 

﹝︡ت ︫︩ ﹝︀ه
-︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ١٢٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل.

 ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤ــ﹞︀﹡ ️ -﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︋﹥ ︮ــ﹢رت ︲﹞︀﹡
 ︣  ︫﹉﹡︀ ︪﹞︀ره ١٠٠٨١۶٢٢۶۵٩٠︋  وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡︋ 

︊︤وار ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︫︺︊﹥ ا︨︡آ︋︀دی︨ 
-﹝﹙ــ️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︗ــ️ در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د 
︀︀ن و﹇️ اداری  ︀ز﹝︀ن ︑︀︎  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨   ︋﹤︭﹇︀﹠﹞

روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٣٠/۴/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︠﹫︀︋ــ︀ن   : ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار  د︨ــ︐﹍︀ه  -﹡︪ــ︀﹡﹩ 
ا︨︣ار︫ــ﹞︀﹜﹩، ا︋︐ــ︡ای ︠﹫︀︋︀ن ﹡ــ﹢اب ︗﹠︉ ︋︀﹡﹉ 

.️﹚﹞
-﹨︤﹠ــ﹥ آ﹎︻ ︣︋ ﹩ــ︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︠﹢ا﹨︡ 

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

﹢د. ﹢ا﹨︡︋  ﹝︐︀ر︠ 
 ٩٨/۴/٣١ ︀دات وا︮﹙﹥ روز دو ︫﹠︊﹥ ︑︀ر﹠︪﹫︎
︨ــ︀︻️ ١۴︸︣ در ﹝﹏ ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ ︨︀ز﹝︀ن 
︎︧﹞︀﹡︡ ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹩ ︫﹢د. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ۴۴٢٢٣١۶۶ و ۴۴٢۶٩٣۴۴ ︑﹞︀س
︀ز﹝︀ن    ︨︦﹫ی زاده ر﹢﹠︺﹞ ︡﹫︖﹞ 

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول
︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︨︀زه ﹎︧︐︣ ︑﹫﹢ا ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١١٩٢٩ و ︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٩٠٠٣٩٨۶٢

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ﹇︀﹡﹢﹡﹩ آ﹡︀ن (︋︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ︋︣﹎﹥ ورود) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ اول ﹋﹥ رأس ︨︀︻️ ١٠:٣٠ ︊︮ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/١٣٩٨/٠۴ 
︀ً داو︵﹙︊﹫﹟  در ﹝﹏ ︎︣وژه ︑﹫﹢ا وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ︫︡ای ﹡︀︗︀ ، ﹋﹢﹥ ︨﹫︤د﹨﹛ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ ︲﹞﹠
﹋︀﹡︡︡ا︑﹢ری ︋︀زر︨ــ﹩ و ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ١۶/١٣٩٨/٠۴ ︋︀ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡ا︑﹢ری︡﹡︀﹋ ︣م﹁ ﹏﹫﹝﹊︑ ️︗ ﹩﹡د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و ﹏﹞ ﹤︋ دا︫︐﹟ ﹝︡ارک ﹐زم
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : ١ – ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس در ︭︠﹢ص رو﹡︡ ا︗︣ا﹩ ︎︣وژه ︑﹫﹢ا .

٢ – ﹎︤ارش ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨︀ل ١٣٩٧ و ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ١٣٩٨ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ .
٣ – ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص رو﹡︡ ا︗︣ا﹩ و اداری ︎︣وژه ︑﹫﹢ا .

. ︡︡︗ ﹩﹛︀﹞ ︨︀ل ️︗ ︀ب ︋︀زرس︐﹡۴ – ا
۵ – ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝︴︀︋﹅ ︋︀ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝︭﹢ب .

۶ – ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی و ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ در ﹝﹢رد ا︻︱︀﹩ ﹋﹥ ︋︡﹨﹩ ︋﹥ ︫︣﹋️ دار﹡︡ در را︨︐︀ی ا﹆︀ق ﹆﹢ق د﹍︣ ا︻︱︀ .
. ️﹋︫︣ ﹤︀﹞︨︣ ︩﹨︀﹋ ٧ – ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ و ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص

٨ – ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی و ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ در ﹝﹢رد ︗︀︋﹥ ︗︀﹩ و ا﹡︐﹆︀ل ︨︀م و ︠︣وج و ا﹡︭︣اف ︋︣︠﹩ از ا︻︱︀.
٩ – ︑︭﹢︉ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ .

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۴
۱۶
۷
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۱۷
۸

 FRW103 آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)
︨︣︐︀ن   ︫﹑﹋ ﹤﹠  ︎︤﹫︋زه آ﹢ ﹩﹊﹫﹡︀﹊﹞ ︤داری﹫︋اداره كل منابع طبيعى و آبخيزدارى استان مازندران-سارى در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت آ 
 ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ﹅︣︵ ︤داری ︨︀ل ١٣٩٨ را از﹫︋︀ی ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋ ️︨︣﹁ ا︨︀س ︣︋ ️︨﹢﹫︎ ﹩︨︀ری ︋︣ ︵︊﹅ ︵︣ح و ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ و ﹋︐︀︋︙﹥ ا︗︣ا
ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫︣ا︳ ﹋﹥ دارای ر︑︊﹥ ﹨︀ی آب و ﹋︪︀ورزی از ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ا︨︐︀﹡︡اری  و ︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ 
 ١٨ ️︻︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ︑︀︨   ︫️︗ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︣︋﹢ط ️﹁︀ا︵﹑︻︀ت و در ︉︧﹋  ️︋︀ ︵︊﹫︺﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︋ 
 ﹤ ﹫︪﹠︀د﹨︀︋   ︎﹏﹢︑ ️﹚﹞ . ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀را در ﹤︭﹇︀﹠﹞ و ا︨﹠︀د ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ (️﹛︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو︑ ﹤﹡︀﹞︀︨) ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤ ﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/۴/٩٨ ︋  روز︎ 

.︫︡︀ ﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۵/۴/٩٨ ﹝﹩︋  ︊ روز︨   ︮٨ ️︻︀ ︀﹋️ ﹨︀ راس︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز ︀︫︡ و ز﹝︀ن︋  ︀︻️ ١٨ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۴/۴/٩٨ ﹝﹩︋  آدرس ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ ︑︀︨ 
︣آورد او﹜﹫﹥ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ۴٫۴٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ︋︼﹚︊﹞-١

︎︣دا︠️ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد در ︮﹢رت ︑︭﹫︬ ا︻︐︊︀ر از ﹝﹏ ا︻︐︊︀رات ︮﹠︡وق ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹙﹩ ︨︀ل ٩٨ ﹇︀︋﹏ ︎︣دا︠️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︀ری ︵︊﹅ آ ﹥ ﹡︀م اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ﹝﹠︴﹆﹥︨  ــ﹞︀ره ︧ــ︀ب ٢١٧۴٢١۵٠٠٣٠٠٨ ︋   ︫﹤ ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل︋   ︫﹟﹫﹝︱︑ -٢

︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ای ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹁︣م  ︑  frw١٠۵٫٠﹫﹥ و ارا﹥ ﹎︣دد .
﹫︪﹠︀د﹨︀ ا︨️ .  ︎﹏﹢︑ ︀ه از ︑︀ر﹞ ﹤ ﹫︪﹠︀د﹨︀︨  ٣-﹝︡ت  ا︻︐︊︀ر︎ 

︀︨ -۴︣ ︫︣وط و ︑︺︡ات در ﹝︐﹟ آ﹎﹩ ذ﹋︣ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
۵١۴٣٧٠ ﹩﹎︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.︫﹠︀︨﹥ آ︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ ︀د﹨︀ از﹠︪﹫  ︎︩︀︪﹎ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ ️﹁︀در ﹏﹞  -۵

  روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران -︨︀ری

آ﹎﹪ ﹝︤ا︡ه  ﹁︣وش دام ︨︊﹉ ︢﹁﹩ و ︨︣ زده  
((︊︮ ١٣٩٨/٠ ︨︀︻️ ١٠:٣٠۴/١۵ ︡ه  ﹝﹢رخ︤ا﹞ ︀ر︑))

﹝︊﹙ــ︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل ︋︭﹢رت 
وار︤ و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋︪﹞︀ره ︧ــ︀ب ٨٣٨٨٧۴۵٩ ︋︀﹡﹉ ﹋︪︀ورزی 

 ️︗ ︀م ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇ــ︡س ر︲﹢ی﹠︋ ︫︡ــ︺︊﹥ ﹝︪ــ
﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋︀ ﹝﹣︨︧ــ﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐ــ﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 ︑﹙﹀﹟: ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١     دا︠﹙﹩ ١٢۵- ١١٩

﹨︤﹠﹥ آ﹎︺︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 
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آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥(﹡﹢︋️ دوم)
 ︵︣ا﹩، ︨︀︠️، ︑︧️، ﹡︭︉ و راه ا﹡︡ازی دو د︨︐﹍︀ه ︨﹫︧︐﹛ ︑︣﹉ ا︨︐︀︑﹫﹉ و ﹉ د︨︐﹍︀ه 

︨﹫︧︐﹛ ﹁︣﹋︀﹡︦ ﹋﹠﹢ر︑﹢ر ﹝﹢﹜︡﹨︀ی ﹋︣ا﹁️ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︨﹫﹊﹏ ︑︣﹋﹫︊﹩ ︤د ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٨٢٠٠/٠٧
︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د در ﹡︷︣ دارد ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق را ︋︣ ا︨︀س ا︵﹑︻︀ت ذ﹏ و از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 

.︡︀﹝﹡ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ︨︐︀د ٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠٠۴ ︋︣﹎︤ار
١٣٩٨/٠۴/١۶ ️︀︽﹛ ٠/ ١٣٩٨۴/ ١٠ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ️﹁︀ای     ٢- ز﹝︀ن در ﹤﹚︣﹞ ︡ود دو﹞ :﹤︭﹇︀﹠﹞ ١- ﹡﹢ع

٣- ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ : وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹫︐﹢ا﹡﹠︡  ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ آدرسWWW.SETADIRAN.IR ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ 
.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س    .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀از ا︨﹠︀د را در ﹤︧﹡ ﹉ ﹩﹊﹫﹡رت ا﹜﹊︐︣و﹢︮

۴- آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀ : ︨︀︻️ ١۴ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/١٣٩٨/٠۴
﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ -۵︀د﹨︀: ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ 

﹎︣ان ︑﹑︮ ︡﹫︀﹫️ ︫︡ه ︋︣ای ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡
۶- ﹡︪︀﹡﹩ و ︫﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار:

 ︤د، ︋﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه ︎﹫︀م ﹡﹢ر (﹏ و ﹊﹛)، ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵
٧- ︑﹢︲﹫︀ت : ︀︨︣ ﹝︪︭︀ت در ا︨﹠︀د درج ︫︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟ ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر 

ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
معاونت مالى و پشتيبانى
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وزارت نيرو شركت توليد نيروى برق يزد

 آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ – ﹡﹢︋️ دوم
اداره كل ميراث فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى خراسان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹢زه ﹨︀ی ︨︴ ا︨︐︀ن 
 ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ ︀ص︫ای ︋﹥ ا ﹤﹚︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی را از ︡و د﹁︀︑︣ ︠︡﹝︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی و ︋︀زد

ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت   ︨﹅︣︵ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋.︡︀﹝﹡ وا﹎ــ︢ار ﹩︻︀﹝︐︗ــ️ ﹋︀راز وزارت ︑︺︀ون،﹋︀رو ر﹁︀ه ا﹫﹑︮︡﹫︀︑ ﹤ــ﹞︀﹡ ﹩و دارای ﹎﹢ا﹨ــ
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ www.setadiran.ir   ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .

١-︫︣ح ﹝︪﹞ ︭︣︐︭︀ت ﹋︀ر: 
ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر را﹨﹠﹞︀ی ﹝﹢زه ﹨︀ی ︨︴ ا︨︐︀ن و د﹁︀︑︣︠︡﹝︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی و ︋︀زد︡ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹎︣د︫﹍︣ی ︋﹥ ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .

٢-﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه ﹋︀﹝﹏ ︫﹞︧﹩ 
٣-﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن : ١۴/۴٧٢/٣۴۶/١۴٠  ر︀ل 

۴-﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ : ٧٢٣/۶١٧/٣٠٧ ر︀ل 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۴/١٩:٠٠ ︨﹥ ︫﹠︊﹥  ١١ ️︻︀︨ ︀︑ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞-۵

︀د﹇﹩،   ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋،︪︡﹞ : ا﹐ت﹢  ︨﹤  ︋﹩﹢﹍︨︀  ︎﹏﹞ و  www.setadiran.ir ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ﹞-۶﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د :︨ 
اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ،︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وا︡ ﹇︣ارداد﹨︀ ، ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ٠۵١٣٧٢۶٩۵٠١ 

٧-﹝﹙️ و ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ﹏︀د﹨︀ : ︑︀ ︨︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢٢ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د .
٨-︑︀ر ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀د﹨︀ : ︨︀︻️ ٠٩:٠٠ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۴/٢٣ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.

︫ــ︣﹋︐︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ در ︨ــ︑   htt:iets.mporg.ir ️︀️ ︻﹠﹢ان ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨ــ︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊️ ﹡︀م و ﹋︡ ر﹨﹍﹫︣ی را ︋﹥ ا﹝﹢ر 
. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ارداد﹨︀ ارا﹇

﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت در︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ .
اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ، ︮﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ︠︣ا︨︀ن  ر︲﹢ی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت و برخی اقالم
غیرقانونی است 

الف: علی اکبر کریمــی، نایب رئیس 
کمیســیون اقتصــادی بــا انتقاد از 
بی قانونی دولت در عمل به تکالیفش، 
حذف تخصیــص ارز دولتی به برخی 
اقالم اساســی را مغایر قانون دانست 
و گفت: دولت باید پاســخگو باشد که 
درآمد ناشی از مابه التفاوت ارز دولتی 

و ارز نیمایی برای این اقالم کجا رفته است؟ 

 کشاورزان گندم خود را با قیمت 17۰۰ تومان
 به دولت نمی فروشند

تســنیم: علی خان محمدی، عضو هیئــت مدیره مجمــع ملی خبرگان 
کشــاورزی گفت: درحالی دولت نرخ خرید تضمینی گندم را 1700 تومان 
تعیین کرده است که این محصول در بازار ۲000 تا ۳000 تومان خریداری 
می شود.  علی خان محمدی اظهار کرد: با قیمت 1700 تومانی فعلی خرید 
تضمینی، کشــاورزان گندم خود را به دولت نمی فروشــند که این امر برای 

امنیت غذایی کشور خطرناک است.

 سود 8۰ هزار میلیارد تومانی
 واردکنندگان کاالی اساسی از محل ارز دولتی

فارس: خدابخشــی نماینده مجلس با بیــان اینکه از محل مابه التفاوت نرخ 
ارز دولتی و آزاد واردکنندگان ســاالنه حدود 80 هزار میلیارد تومان ســود 
می کننــد، گفت:  قیمت انــواع کاال ها حدود 80 درصــد و قیمت کاالهای 
اساســی هم نزدیک به همیــن رقم یعنی حدود 55 درصــد افزایش یافته 
و این در حالی اســت که به واردات کاالهای اساســی ارز دولتی اختصاص 

یافته است. 

ریزش ۲۲۰ هزار تومانی قیمت سکه
بهار  تمام  ســکه  قطعه  هر  تابناک: 
آزادی دیروز در بازار ۴ میلیون و 550 
هزار تومان قیمت خورد که نسبت به 
آخرین روز کاری هفته گذشته یعنی 
چهارشنبه، کاهشی ۲۲0 هزار تومانی 
را نشان می دهد. هر قطعه سکه تمام 
بهــار آزادی در ایــن روز ۴ میلیون و 

770 هزار تومان معامله شد.

پلیس مستقل امنیت اقتصادی  شکل گرفت  
باشگاه خبرنگاران جوان: سردار ســلیمانی، جانشین فرمانده ناجا گفت: 
امنیت کسب و کار و افرادی که در عرصه های اقتصادی فعالیت می کنند، در 
دســتور کار پلیس است؛ در این راستا پلیس مستقل امنیت اقتصادی شکل 
گرفت تا شاهد مشــکالت اقتصادی مانند قاچاق سوخت، قاچاق دام زنده و 

مشکالتی در زمینه تأمین ارزاق عمومی در جامعه نباشیم.

پرداخت مطالبات مالباختگان »سکه ثامن« آغاز شد
خبر آنالین: سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به پرداخت مطالبات مالباختگان 
گفت: در حال حاضر پرونده سکه ثامن در دادسرا بوده و به دادگاه نیامده است. 
معموالً توزیع و تقســیم امواِل توقیف شــده بین طلبکاران تا صدور حکم باقی 
می ماند، اما تصمیم گرفته شــد از بین اموال توقیف شده متهمان تا کنون، در 
اســرع وقت، وجوه نقدی بین مالباختگان تقسیم شود و امواِل غیرمنقول هم با 

کارشناسی به فروش برسد.

استعالم قیمت سکه در روز تحویل از بانک مرکزی 
برای دریافت مالیات 

تسنیم: نادر جنتی، معاون مالیات های مستقیم سازمان مالیاتی، با اشاره به دالیل 
سازمان مالیاتی برای بررسی تراکنش های بانکی مؤدیان، گفت: برای تشخیص مالیات 
با توجه به معیار قیمت در روز تحویل از سایت بانک مرکزی استعالم انجام می شود. 

امروز بانک ها بزرگ ترین متهم در کشور ما هستند
ایرنا: ســعید شــیرکوند، معاون هماهنگی و نظارت اقتصــادی و زیربنایی 
معــاون اول رئیس جمهور گفت: بانک ها بزرگ ترین متهم و مقصر کشــور 
تلقی می شــوند و همه امیدها و طلبکاری ها از این بخش اســت. علت این 
دیدگاه مســیر اشــتباهی اســت که بانک ها در پیمودن راه های حمایت از 
بخش خصوصی برمی دارند.از طرفی مشــکل بانک ها روبه رو نشــدن با یک 

سرمایه گذار حرفه ای است و بیشتر مراجعان به دنبال سوء استفاده هستند.

 اطالعات۶۰ درصد کارکنان دولت 
در سامانه حقوق و مزایای مدیران ثبت شد 

انصاری،  جمشــید  نود اقتصــادی: 
اکنون  معاون رئیــس جمهور گفــت: 
کارکنــان  کل  درصــد   ۶0 حــدود 
دســتگاه های اجرایــی و غیراجرایــی 
اطالعــات خــود را وارد کرده اند که به 
لحاظ تعداد بیش از یک میلیون و 500 
هزار نفر از کارکنان ثبت شده است؛اما 
دستگاه هایی که بیشتر در قوای دیگر هستند، اطالعات حقوق و مزایای مدیران 
خود را در این ســامانه طراحی شــده بارگذاری نکردند که از آنان می خواهیم 

این کار را انجام بدهند. 

با حساب های بانکی اجاره ای برخورد می کنیم
آریا: فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد گفت: در حال شناسایی و مقابله با حساب های 
بانکی اجاره ای هســتیم. وی درباره برنامه های در دســت اجــرا برای مقابله و 
برخورد با حساب های بانکی اجاره ای که با هدف پولشویی و فرار مالیاتی انجام 
می شود، اظهار داشت: در حال حاضر آماری از این حساب های اجاره ای نداریم. 

برنامه ای برای افزایش قیمت نان نداریم
ایسنا: عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم 
بازار گفت: هنوز برنامه ای برای افزایش 
قیمت نان نداریم و تنها پیشــنهادهای 
اتحادیه نانوایان برای بررســی افزایش 
هزینه هــای تولیــد و تجدیدنظــر در 
قیمت نان، در حال بررسی است. همه 
اتحادیه هــا می توانند در شــرایطی که 
هزینه های تولیدشــان افزایش یافته است، پیشــنهادها و آنالیز قیمت خود را 
به ســتاد تنظیم بازار اعالم کنند و در صورت تأیید، برای افزایش قیمت آن ها 

تصمیم گرفته می شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به مرور حذف شود
ایسنا: سید کمــال سیدعلی، معاون اسبق بانک مرکزی گفت: به مرور باید 
برخی کاالها از ســرفصل های ارز ۴۲00 تومانی برداشــته و به سامانه نیما 
منتقل شــود تا به مرور شاهد یکسان ســازی نرخ ارز باشیم. یکی از مباحث 
مهمی که در ســامانه نیما باید به آن توجه شــود، نبود تفکیک اقالم ثبت 
ســفارش شده اســت،  باید گروهی مشخص شــود تا وظیفه چگونگی ثبت 

سفارش ها و هماهنگی میان وزارتخانه ها را ایجاد کند.

چهره های سیاسی و اقتصادی» اینستکس« را چگونه ارزیابی می کنند؟

بدتر از »نفت در برابر غذا«
 اقتصاد/ زهرا طوســی  مجید تخت روانچی، 
نماینــده دائم ایران در ســازمان ملــل متحد، 
اینســتکس را همچون ماشینی بســیار زیبا اما 
بدون بنزین توصیف کرده تا ضمن آنکه به صورت 
تلویحی به ناکارآمدی آن اشاره می کند، تالش های 
ایران را در این مســیر به شکل آبرومندی تصویر 
کند؛ این در حالی اســت که تحلیلگران داخلی، 
اینستکس را مخلوق افلیجی ترسیم می کنند که 

باید از سوی ایران رد شود.

 ابزاری برای حمایت از تجارت در اروپا 
ســازوکار حمایت از مبادالت تجاری با ســرنام 
»ساحات« یا »اینستکس« توسط آلمان، فرانسه و 
بریتانیا، اوایل فوریه ســال ۲01۹ )بهمن 1۳۹7( 
نهایی و ثبت شد. مقر این گروه در پاریس فرانسه 
است، مدیریت اجرایی آن را آلمان بر عهده دارد، 
بریتانیا نیز رئیس کمیته نظارت است تا اینستکس 
بتوانــد به عنوان ابزار حمایت از مبادالت تجاری، 
به شــرکت های اروپایی کمک کنــد که با ایران 
بــه تجارت بپردازند، بدون اینکه در معرض خطر 

قانون تحریم آمریکا قرار گیرند.
اما اینکه این کانال مالی که در ابتدا یک دستاورد 
برای ایران محسوب می شد براستی چه ماهیتی 
دارد، همان سخنی است که این روزها تحلیلگران 
و فعاالن اقتصادی به آن می پردازند و معتقدند که 
نه تنها نباید به اینستکس خوشبین بوده و انتظار 
معجزه از آن داشت، بلکه باید آن را به شکل قیم 
و آقا باالســری برای خرج کردن طلب های ایران 
از شــرکت های اروپایی دانست که نه خود پای از 
دایــره تحریم بیرون می گذارد و نه به ایران اجازه 

این کار را می دهد.

  اروپا می خواهد بدون خیس شدن شنا کند
تحلیلگر  شــاکری،  مجید 
معتقد  اقتصادی  مســائل 
است که: اینستکس از نظر 
ســاختار  اقتصادی  و  فنی 
بسیار ضعیفی دارد و مانند 

مخلوق افلیجی است که هیچ جذابیتی ندارد. 
به گفته وی، قطعاً باید اینستکس از سوی ایران 
رد شود. درحالی که اروپا می تواند راه های متعدد 
دیگری برای ادامه برجــام انتخاب کند، آنچه از 

ســوی آن ها در این حوزه انجام شده فوق العاده 
نمادین اســت؛ چنان که می بینیم اینســتکس 
می توانســت مشــروط به FATF و تحریم های 
آمریکا نباشــد، اما درست همراستا با تحریم های 
آمریکاســت. همچنین اروپا می توانســت گزینه 
همکاری با شرکت های دولتی و ملی را برای ایران 
به کار گیرد یا استفاده از فضای ویژه چین توسط 
اروپا را به عنوان راهکار در پیش بگیرد، ولی این 
کار را انجام نمی دهد، چون اروپا می خواهد بدون 

خیس شدن شنا کند.
شــاکری ضمن تأکید براینکه اینســتکس عماًل 
محدود به غذا و دارو است، یادآوری می کند که در 
آینده نیز حوزه سرویس دهی اینستکس گسترش 

پیدا نمی کند.

  اینستکس صاحب اراده است
مســعود براتی، کارشناس 
اینســتکس  نیز  اقتصادی 
را دفتــری بــرای ثبــت 
بســتانکاری و بدهــکاری 
میان ایران و شــرکت های 

اروپایی توصیف می کند، سازوکاری بر مبنای عدم 
رابطه بانکی میان ایران و اروپا که تراکنش بانکی 
در آن انجام نمی شــود؛ ایران تنها نفت یا کاالیی 
دیگر به شرکتی اروپایی می فروشد، سپس حساب 

بستانکار  اینســتکس  در  ایران 
می شــود. ایــران بایــد از یک 
شرکت اروپایی کاال خرید کند، 
آن شرکت صورتحســاب را به 
اینستکس می دهد و در صورت 
تأیید، شرکت بدهکار به ایران با 

شرکت طلبکار تسویه می کند. 
به گفته براتی، اینستکس صاحب 
اراده اســت؛ یعنــی می توانــد 
درســتی یک خرید و فروش را 
تأیید نکند؛ کما اینکه اعالم کرده 
در ابتدا تنها اقالم بشردوســتانه 
را کارسازی می کند، به عبارتی 

عماًل اینستکس، قیِم خرج کردن طلب های ایران 
از شــرکت های اروپایی می شود و  نه خود پایش 
را از دایره تحریم بیــرون می گذارد و نه به ایران 
اجازه این کار را می دهد. از طرفی تا آمریکا مجوز 

خرید نفت ندهد، اروپا نفــت نمی خرد. مراقبت 
خواهــد کرد ایران اقالم تحریمــی نخرد و اقالم 
خریداری شده، دســت نهادهای تحریمی نرسد. 
به عبارت بهتر طرف ایرانی اینستکس دو کارکرد 
دارد: اول ثبــت موازی اطالعــات برای مباحث 
حسابداری؛ دوم ارائه گواهی مصرف کننده نهایی 

یا همان اندیوزر.

 آبنبات اروپایی در قبال دّر و گوهر 
هسته ای ایران

پرویز ســروری، کارشناس 
سیاســی نیز در گفت وگو 
با قدس آنالین، اینستکس 
اروپایی در قبال  آبنبات  را 
دّر و گوهر هسته ای ایران 
می داند. به اعتقاد سروری، 

اینستکس بسان حسابی است که وجهی در آن 
نیست و حسابی که صفر باشد ارزشی ندارد.  وی 
آنچه به عنوان کانال مالی از سوی اروپا به ایران 
پیشنهاد داده شده اســت را مصداق بخشیدن 
کاهی در برابر کوهی توصیف می کند و می افزاید: 
این کار هر چند قدمی کوچک از ســوی اروپا به 
شمار می رود، اما قدم های ناچیز اروپا نباید مانع 
اتخاذ تصمیمات صحیح ما در برابر کم کاری های 
غرب شــود، از این رو آنچه جمهوری اســالمی 
ایران از کانال مالی اروپا انتظار 
دارد ســاماندهی مسائل بانکی 
و ارزی و خرید نفت اســت، در 
غیر این صورت هر آنچه عنوان 
شود سامانه و کانالی بی خاصیت 
اســت که هیچ پشتوانه اساسی 

برای ایران ندارد.
این کارشــناس خریدن نفت و 
نقــل و انتقــال ارز را مهم ترین 
خواسته ایران از اروپا در عمل به 
تعهدات برجامی می داند و تأکید 
می کنــد: در غیر ایــن صورت 
بازگشــت به عقب برای ایران و 
خروج از برجام دور از ذهن نیســت و مسئوالن 
دولتی باید به این نکته واقف باشند که در شرایط 
کنونی نباید به اروپایی ها اجازه فرصت ســوزی و 

خریدن زمان بدهند. 

به باور وی، خروج  از برجام توسط ایران پیش از 
ایــن باید انجام می گرفت، چرا که دولتمردان ما 
بخوبی آگاهند که اروپایی ها اساساً تاب مقاومت 
در برابــر آمریکا را ندارند و از ســوی دیگر تراز 
تجــارت بازرگانی آن ها با آمریکا رقمی بســیار 
بزرگ تر از تجارت با ایران است، از این رو منافع 
خود با آمریــکا را قربانی منافع حداقلی با ایران 
نمی کنند. بدیهی اســت بــازی کردن در زمین 
اروپایی هــا برای ما آورده ای نــدارد و اگر کانال 
مالــی اروپا تنها به کاالهای انســانی دارو و غذا 
محدود شــود به معنای دادن آب نبات و گرفتن 
گوهر از جمهوری اســالمی ایران است که برای 

ما محلی از اعراب نخواهد داشت.

  اینستکس از نفت در برابر غذای صدام 
هم بدتر است 

مجمع  عضو  توکلی،  احمد 
تشخیص مصلحت نظام نیز 
معتقد است که اینستکس 
مــا را از حقوقمان محروم 
خواهــد کــرد. بــه گفته 

توکلی، اینســتکس از نفت در برابر غذا و داروی 
صدام هم بدتر اســت، چرا که این اتفاق ما را از 
حقوقمان محروم خواهد کرد. در واقع با اجرایی 
شدن اینستکس،  اروپایی ها هیچ الزامی ندارند به 
تعهداتی که در برجام امضا کرده اند، عمل کنند. 
آنچه در برجام آمده بود کشــورهای اروپایی را 
متعهد کرده بود تا همــه محدودیت های بانکی 
با ایران را بردارند، به طوری که ایرانی ها بتوانند 
دارایی هــای خود را جابه جــا کنند و همچنین 
نیازهای بانکی شــان برطرف شود. باید گفت که 
اینســتکس از نفت در برابر غذا و داروی صدام 

هم بدتر است. 

  ایرادهای همتی به اینستکس 
عبدالناصــر ناصــر همتی، 
مرکزی  بانــک  کل  رئیس 
نیز ایرادهایی به اینستکس 
دارد و اصالحــات در  این 
ضروری  را  مالــی  کانــال 

می داند. هر چند همتی می گوید که اینستکس 
صرفاً سهمی محدود در راهبرد بانک مرکزی در 
بازار ارز دارد و برنامه هــای متعدد دیگر نیز در 
حوزه روابط ارزی کشور اجرایی شده یا در حال 
اجراســت، با این حال بهره بردن از  این ساز و 
کار را خالی از لطف نمی داند؛ البته به شــرطی 
که به گفته وی، نخســت، اینستکس نه کانالی 
در چارچوب قواعد تحریمی آمریکا، بلکه کانالی 
مبتنی بر برجام باشــد و کلیه تراکنش هایی که 
در چارچــوب برجام مجاز بودنــد از طریق آن 
انجام پذیر باشد؛ دوم، شاید در ابتدا شامل همه 
کاالهای غیرتحریمی شــود، ولی بعدتر محدوده 
آن بایــد به همه کاالها گســترش یابد؛ ســوم، 
منابع آن از صادرات نفت به اروپا تأمین شــود، 
اگر هم اروپــا به طور موقت محذوراتی در خرید 
نفت ایــران دارد، یک خط اعتباری بلندمدت با 
بازپرداخت آتی نفتی، یــک راه حل موقت قابل 
بررسی اســت. خود اروپایی ها هم در مذاکرات 

اشاره ای به راه حلی شبیه به این داشته اند.
حال نگرانی جدی این است که اینستکس سازو 
کاری کــه همچنان اجرایی نشــده و تضمینی 
برای اجرای صحیح و بی نقص آن از سوی طرف 
اروپایی وجود ندارد، بتدریج تبدیل به سیاه چاله 
اروپایی شــده و همه تجــارت خارجی ایران را 
ببلعد. براستی دولت قرار است چه مسیری را در 
اقتصاد ایران با این ماشــین زیبا و بدون بنزین 

طی کند؟ 

 آنچه از کانال مالی 
اروپا انتظار داریم 
ساماندهی مسائل 
بانکی و ارزی و 
خرید نفت است، در 
غیر این صورت هر 
آنچه عنوان شود 
سامانه و کانالی 
بی خاصیت است

بــــــــرش

یکی از فرصت های تحریم،  اصالح بیماری اقتصادی ۶۰ ساله است     فارس: علی ربیعی، سخنگوی دولت گفت: یکی از فرصت هایی که تحریم های ترامپ برای ایران به وجود آورد، اصالح بیماری 
اقتصادی ۶۰ ساله ایران است. مهم ترین بخش اصالح ساختار، جدا کردن نفت از بودجه است. وی افزود: با اصالح ساختار بودجه انتظار می رود این موارد بدست آید: عدالت اجتماعی به نحوی که حداقل معیشت 

برای همه تأمین شود، درآمدسازی پایدار، هزینه کار کارا، ایجاد ثبات اقتصادی و اصالح ترتیبات نهادی بودجه به نحوی که رابطه سازمان برنامه و بودجه با خزانه، دولت با مجلس و بودجه در اجرا مشخص شود.

گفتوگو

خـــبر

یاســر جبرائیلی در گفتگو با قدس 
آنالین اظهار داشــت: اروپاییها قرار 
بــود آثار خــروج آمریکا از برجــام را خنثی 
کننــد، ولی نه تنها خــروج آمریکا را جبران 
نکردند بلکــه به تعهدات خودشــان هم در 

برجام عمل نکرده اند.
کارشــناس اقتصاد سیاســی با بیــان اینکه 
اروپایی ها می خواهند ایران به صورت یکطرفه 
برجام را اجرا کند و اینســتکس هم در حوزه 
اقالم غیر تحریمی اســت که هیچ ارزشــی 
نــدارد، افزود: انتظار و خواســت ایران خرید 
نفت از ســوی اروپا و استمرار فروش نفت و 
برقراری مجدد مبــادالت بانکی بود که هیچ 

کدام اتفاق نیفتاده  است.
وی ایــن ادعــا کــه شــرکت های اروپایی 
خصوصــی، تحت فرامین دولتــی در زمینه 
همکاری با ایران نیســتند واهی و غیر واقعی 
خوانــد و گفت: اگر شــرکت های اروپایی از 
دولت هایشــان مستقل هســتند چرا باید از 
قواعــد تحریمی یک دولت دیگر یعنی دولت 
آمریکا تبعیت کنند. بنابراین ادعای استقالل 
شرکت ها از دولت ها در غرب یک ادعای پوچ 
و بهانه ای برای انجام ندادن تعهدات مرتبط با 

رفع تحریم هاست.
وی اظهار داشــت: »اینســتکس« قــرار بود 
شــرکت های اروپایی را مقدور  ســازد که با 
ایران به تجــارت بپردازند بــدون اینکه در 
معرض خطر قانون تحریم آمریکا قرار گیرند.

 بدون اینکه بگویند اینستکس 
چیست، تبلیغات رسانه ای می کنند

جبرائیلی خاطرنشان کرد:  در روزهای اخیر 
اما با اعالم  خبر عملیاتی شــدن این سامانه 
پس از نشست کمیسیون مشترک برجام در 
وین در سطح معاونین وزرای خارجه 1+۴، در 
حالی که یک جریان رســانه ای خاص، بدون 
اینکه اشاره کند با راه اندازی اینستکس دقیقاً 
چه اتفاقی خواهد افتاد، درباره راه اندازی این 
سامانه تبلیغات گسترده ای را آغاز کرده است 
تــا القاء کند اروپایی ها بــه تعهدات خود در 

برجام عمل کرده اند.
وی افزود: در این جنجال تبلیغاتی، جالب ترین 
نکته این اســت که گفته می شود »نخستین 
انتقال بانکی توسط اینستکس انجام شد«، در 
حالی که این سامانه، هیچ ارتباطی با سازوکار 
بانکی ندارد، صرفاً یک سامانه تهاتری محدود 
به غذا و داروست و تحریم هایی که اروپایی ها 
در برجــام متعهد به برداشــته شــدن آن ها 

شده اند، همچنان پابرجا خواهند بود.

این کارشــناس مســائل اقتصاد سیاســی با 
با راه اندازی  اروپایی  اینکه کشــورهای  بیان 
اینســتکس نباید انتظار این را داشته باشند 
کــه ایران، وعده خود را بــرای ادامه کاهش 
تعهدات برجامی عملیاتی نکند؛ اظهار داشت: 
چرا که اینستکس همان »تقریباً هیچ« است 
که نه خرید نفتی بر اساس آن در کار است، 
نه تجارت اقالمی کــه آمریکا تحریم کرده و 
نه عادی شدن روابط بانکی! این یک ساختار 
تهاتری است که در آن حتی یک یورو هم به 

ایران منتقل نخواهد شد.

 مجمع را زیر فشار قرار خواهند داد
وی بــا پیش بینی اینکــه در روزهای آینده 
مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی برخی 
جریان هــای خاص برای پذیــرش و تصویب 
لوایح مرتبط با FATF زیر فشار قرار گیرد، 
تأکید کرد: نبایــد از این واقعیت غفلت کرد 
که این ســامانه، اوالً به هیچ عنوان ارتباطی 
به مناسبات بانکی ندارد که به FATF ربط 
پیدا کنــد، ثانیاً محدود به غذا و داروســت، 
ثالثاً حتی نفت در برابر غذا هم نیســت، چرا 
کــه اروپایی ها از طریق این ســامانه از ایران 
نفتی نخواهند خرید. در چنین شرایطی باید 
هوشیار باشیم که این طعمه ای است که ما را 

در دام خودتحریمی می اندازد.
جبرائیلی با بیان اینکه در حالی که در اظهارات 
و بیانیه های رســمی کشورهای اروپایی هیچ 
نشــانه ای از تجارت اقالم تحریمی با سامانه 
اینســتکس دیده نمی شود و برعکس، درباره 
محدود بودن آن به مبادالت انسانی صراحت 
وجود دارد، گفت:  جریان مذاکره طلب از این 

سامانه به عنوان گام نخست اروپا یاد می کند 
که قرار است در مراحل بعدی اقالم تحریمی 
را نیز شــامل شــود!. این رفتار، هیچ معنای 
دیگــری جز انداختن توپ بــه زمین نظام و 
تحمیل مطالبات اروپایی ها به کشور به عنوان 
شــرط الزم برای وارد شدن به مراحل بعدی 

ادعایی ندارد.
وی با اشــاره به اینکه اروپایی هــا در بیانیه 
اینستکس رسماً خواهان اجرای کامل برنامه 
اقدام FATF شده اند، خاطرنشان کرد: آن ها 
برای اعمــال تحریم به بهانه توان موشــکی 
کشــور برنامــه دارنــد و چنــد دور مذاکره 
مداخله جویانــه درباره مســائل منطقه ما با 

دولت آقای روحانی برگزار کرده اند.
وی گفــت: به زودی شــاهد خواهیم بود که 
کســانی در داخل و خارج از امکان توســعه 
 FATF اینستکس مشــروط به حل و فصل
و مسائل موشکی و منطقه ای سخن به میان 
آورده و بگویند اگر این ســامانه به غذا و دارو 
محدود اســت، به این دلیل است که ما هنوز 
به پالرمو و CFT نپیوســته ایم یا اروپایی ها 
مطالباتی در بحث موشکی و منطقه دارند و 

ما اجابت نکرده ایم!.

 هدف از FATF جلوگیری از دور 
زدن تحریم هاست

یاســر جبرائیلی با یادآوری اینکه FATF به 
هیچ عنوان یک نهاد بین المللی نظیر شورای 
امنیت که تصمیمــات  و توصیه هایش الزام 
آور باشــد نیســت، اظهار داشــت: حتی به 
فرض اینکه روزی ایران در لیســت سیاه این 
کارگروه قرار گیرد  توصیه های این نهاد برای 
هیچ کشــوری الزام آور نیست و تنها به  اراده 
سیاسی هر کشوری بستگی دارد که آن ها را 
در رابطه تجاری خود بــا ایران مد نظر قرار 

دهد یا نه!.
وی افــزود: نمونه این موضوع کره شــمالی 
است که با وجود قرار داشتن در لیست سیاه 
FATF چین با این کشــور روابط تجاری و 
بانکی خــود را حفظ کــرده تنها چیزی که 
به چین در مورد کره شــمالی فشار می آورد 

تحریم های آمریکا است.
جبرائیلی تأکید کرد اتحادیه اروپا می خواهد 
از دام یا طعمه اینســتکس استفاده کند و ما 
را به فرآیندی بکشــاند کــه نتیجه آن خود 

تحریمی است.
وی یادآور شد: وزیر خزانه داری آمریکا اخیراً 
به صراحــت اعالم کرد که هــدف از اعمال  
فشــار بر ایران برای اجرای اســتانداردهای 
تحریــم  زدن  دور  از   جلوگیــری   FATF

هاست. بنابراین نباید در این دام بیفتیم.
این تحلیلگر مســائل راهبردی خاطرنشــان 
کــرد: بجز اتحادیــه اروپا کشــورهای دیگر 
طرف تجاری بــا ایران اراده سیاســی برای 
خودتحریمی ایران یا جلوگیری از دور خوردن 
تحریم هــای آمریکا ندارند چون به ضرر خود 

آن هاست. به عنوان مثال چین که با ما رابطه 
دارد به هیچ عنوان مایل نیســت ایران وارد 
فرآیندی شود که نهادها و شرکت های چینی 
که با ایران در حال تجارت هستند هویتشان 

لو برود و مورد تحریم آمریکا قرار گیرند.

 دومینوی بی اعتنایی به تحریم ها 
آغاز خواهد شد

جبرائیلی با بیان اینکه دولت باید اینستکس 
واقعی را پیگیری کند، گفت: آمریکا با اعالم 
اینکه معافیت پنج مشتری اصلی نفت ایران 
را از تحریم ها تمدید نخواهد کرد، وارد دوره 
بی اثرســازی تحریم های خود شــده است و 
تا اینجــا الاقل ترکیه و چیــن تلویحاً اعالم 
کرده اند که از این تحریم ها تبعیت نخواهند 

کرد.
وی اظهار داشــت: تکلیف کره و ژاپن روشن 
است، اما درباره هند، سومین واردکننده نفت 
در جهان، نمی توان با قطعیت نظر داد و باید 
منتظر محاسبات هندی ها ماند که البته قطعاً 

متاثر از رفتار چین و ترکیه خواهد بود.
این کارشــناس مســائل اقتصادی و سیاسی 
با یادآوری اینکه یک قاعــده بر تحریم های 
آمریکا حاکم بوده و آن اینکه هرگاه نهاد در 
معرض تحریم، بسیار بزرگ تر از آن بوده که 
بتوان تحریمش کرد، بی سر و صدا از تحریم 
عقب نشینی کرده اســت اضافه کرد: اینک 
وقت اســتفاده از این قاعــده در فروش نفت 
اســت. اگر دولت چین یک ساز و کار تحت 
نظر مســتقیم دولت برای خرید نفت ایران و 
تســویه پول آن ایجاد کند، آمریکا از اعمال 
تحریم علیه دولت چیــن ناتوان خواهد بود. 
زیرا تاکنون شرکت ها و بانک های چینی بابت 
همــکاری با ایران تحریم شــده اند، نه دولت 

چین.
وی تأکید کرد: اگر چنین ساز و کاری توسط 
چین ایجاد شود، که به دالیل متعدد آمادگی 
آن در پکن وجود دارد، دومینوی بی اعتنایی 
بــه تحریم هــای یکجانبه آمریکا از ســوی 

دیگران نیز آغاز خواهد شد.
جبرائیلی گفت: ممکن اســت این پرســش 
پیش آید کــه چرا اروپایی ها چنین ســاز و 
کاری ایجاد نکردند؟ پاســخ روشــن است. 
اساسا تصور اینکه اروپا خارج از پازل آمریکا 
قرار بگیرد، توهم اســت. اگر اروپایی ها اراده 
سیاســی بــر بی اعتنایی به تحریــم آمریکا 
داشــتند، هم امکان آن وجود داشــت و هم 
ابزارش، اما به صراحت اعالم کردند که قصد 

نقض تحریم های آمریکا را ندارند.

سید یاسر جبرائیلی در گفت وگو با قدس آنالین:

اینستکس دامی برای خود تحریمی است
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

دانشــجویان ایرانی تحصیلکرده در خارج اســتخدام می شــوند   فارس: منصور غالمی، وزیر علوم گفت: فرایند نگهداری و جذب نخبگان ایرانی تحصیلکرده یا در حال تحصیل در خارج آغاز شده و با 
برنامه های ویژه ای، این افراد در فرایند کوتاهی استخدام خواهند شد. وی افزود: امکان بازگشت این افراد با عنوان محقق یا استاد دانشگاه دیده شده است. به گفته غالمی، این افراد در فرایند کوتاه تری از حد 

معمول جذب خواهند شد تا در داخل کشور مشغول به کار و منشأ اثرات علمی برای کشور شوند. 

ایجاد بازار بزرگ صنعت اسباب بازی در کشور
با توجه به اینکه صنعت اســباب بازی در کشــور ما نوپا و نوظهور است و سال های 
زیادی از عمر آن نمی گذرد، فعالیت ها و تولیدات اسباب بازی در حال حاضر پیشرفت 

چشمگیری داشته و نویدبخش چشم انداز روشنی است.
سهم تولید اسباب بازی در ایران در آمارهای غیررسمی، چیزی در حدود یک پنجم 
کل اسباب بازی مصرفی در کشور است. این سهم در سال های اخیر با شتابی چشمگیر 
همراه بوده که عوامل بســیاری چون نظارت و کنترل واردات، معرفی این صنعت از 
طریق رســانه ها، ایجاد رقابت میان تولیدکنندگان با برگزاری جشــنواره ها، توجه 
تولیدکنندگان داخلی به کیفیت محصوالت و تالش برای کیفی ســازی تولیدات را 
می توان در آن مؤثر دانست. سهم 20 درصدی تولید اسباب بازی که بخش بزرگی از 
آن  را اسباب بازی های فکری تشکیل می دهند، خبر از ایجاد بازار بزرگ این صنعت در 
کشور دارد و این موضوع زمانی که بدانیم سرانه مصرف اسباب بازی در ایران چیزی 
حدود یک هفتم سرانه عمومی جهانی است، بیشتر اهمیت خود را نشان می دهد؛ چرا 

که خبر از بزرگ تر شدن این بازار در سال های نه چندان دور دارد.
در خصوص عمده دالیل توسعه نامناسب صنعت اسباب بازی در کشور هم باید گفت: 
توسعه و گسترش تولیدات باید همراه با کیفی سازی محصوالت باشد و گرنه رشد و 
افزایش محصوالت بدون رشــد کیفی در طراحی و تولید و همچنین بدون توسعه 
توزیع کنندگان، این صنعت را بزودی با چالش های متعدد و جدی روبه رو خواهد کرد.

در صورتی  که طراحان اســباب بازی از ســوی ارگان های دولتی یا خصوصی مورد 
حمایت قرار نگیرند و تولیدکنندگان به این باور نرسند که باید از طراحان ایرانی در 
تولیدات خود استفاده کنند، رشد و توسعه این صنعت در بازارهای جهانی دچار موانع 
و مشــکالتی خواهد شد. در بخش طراحی اسباب بازی، عمده محصوالت تولیدی از 
محصوالت غیرایرانی کپی می شود. تولیدکنندگان با آنچه در توان دارند می کوشند 
محصوالتی را به دست مصرف کننده برسانند که از کیفیت مناسبی برخوردار باشد 
اما طراحی اسباب بازی که با فرهنگ ایرانی متناسب باشد طبعاً به دست طراح ایرانی 
باید ســپرده شود. از آنجا که جشنواره ملی اسباب بازی هر ساله می کوشد تا رقابتی 
ســالم در این زمینه برگزار کرده و توجه عموم مردم و تولیدکنندگان را به این قشر 
معطوف کند، جای امیدواری اســت که بر تعداد طراحان افزوده شده و با طرح های 
نو و اســباب بازی های بی مانند که نشانی از کپی ندارد، به جمع طراحان اسباب بازی 
دنیا بپیوندیم.  به هرحال  صنعت نوپای اســباب بازی بــا چالش های فراوانی برای 
توسعه مواجه است و از نبود شناخت و آگاهی مناسب از صنعت اسباب بازی و نبود 
فرهنگ سازی در این زمینه رنج می برد. راز موفقیت جریان توسعه در هر حوزه را باید 
در توسعه متوازن آن جست وجو کرد. یکی دیگر از گلوگاه های توسعه متوازن صنعت 

اسباب بازی، موضوع فرهنگ و اقبال عمومی به مصرف تولیدات داخلی است.
حضور اسباب بازی ها در عرصه های مختلف اجتماعی و فرهنگی که حاصل طراحی 
خوب آن ها خواهد بود، یکی از عوامل مهمی است که به توسعه متوازن این صنعت 
کمک بسزایی خواهد کرد. حضور اسباب بازی در فضاهای مختلف شهری و اجتماعی 
همچون مدارس، بیمارســتان ها، بانک ها و پایانه های حمل و نقل، می تواند عالوه بر 
توسعه فرهنگی این حوزه به رشد بازارهای آن کمک شایانی کند که بدون شک نیاز 

به ایده پردازی و طراحی جدی دارد.
از ســوی دیگر ســاز و کار الزم برای رشد صنعت اســباب بازی پیش روی ماست. 
حمایت از تولیدکنندگان و طراحان داخلی، پشتیبانی و تعامل همه جانبه دستگاه ها 
و ســازمان هایی را می طلبد که همکاران ما در حوزه اسباب بازی هستند. امکانات و 
ظرفیت های موجود در کانون به اضافه ظرفیت ها و قابلیت های دســتگاه های دیگر، 
ظرفیت ها و منابع جدیدی ایجاد می کنند که می تواند جهش و شتاب در خور توجهی 

در این صنعت ایجاد کند. 
خوشبختانه با وجود حمایت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، شورای نظارت 
بر اسباب بازی و انجمن تولیدکنندگان اســباب بازی ایرانی به نظر می رسد در سال 
جاری بتوان گام های مؤثری را در راستای رشد صنعت اسباب بازی در کشور برداشت. 
وجود جشنواره ساالنه اسباب بازی در پنجمین دوره خود در سال رونق تولید، می تواند 
نقطه عطفی برای این تعالی و رشد باشد. پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی ایرانی 
نه به عنوان یک جشنواره بلکه آینه ای از یک  سال فعالیت در حوزه اسباب بازی است 
که در پاییز امسال آغاز به کار خواهد کرد تا بتواند بیشتر موجبات هم افزایی و ایجاد 

ظرفیت های جدید را در این صنعت فراهم کند.

برخالف  اسباب بازی   جامعه/ محمود مصدق  
نامش کاالیی بسیار جدی و بااهمیت است. ابزاری 
که هر چند برای بازی و سرگرمی کودکان مورد 
اما مؤلفه ای بسیار مهم در  استفاده قرار می گیرد 
یادگیری  و  شکل گیری شخصیت، رشد خالقیت 
آن هاست. در واقع اسباب بازی، اسباب سازنده زندگی 

آینده کودکان ماست. 
حال پرسش اساسی اینجاست که برای تأثیر نقش 
این ابزار در کشــور و تولید اسباب بازی های بومی 
باید از چه ساز و کارهایی استفاده کرد و آیا تاکنون 
توانســته ایم از ظرفیت های موجود در کشور برای 

رسیدن به این مقصود استفاده کنیم؟

  به معنای واقعی صنعت اسباب بازی نداریم
محمد مدیر یکی از شرکت های تولید اسباب بازی در 
پاسخ به قدس می گوید: اگرچه در چند سال اخیر 
برای طراحی و تولید اسباب بازی بومی تالش هایی 
صــورت گرفته ولی هنوز بــه معنی واقعی صنعت 
اســباب بازی نداریم. در واقع بیــش از 90 درصد 
بازارهای کشور در این بخش در اختیار شرکت های 
خارجی بویژه چینی اســت. به طــوری که چین 
در ســال 96 بیش از 140 میلیــون دالر صادرات 

اسباب بازی به ایران داشته است.
وی اقتصــاد بی رمق و سیاســت زده، کــم توانی 
شرکت های تولیدی از لحاظ منابع مالی، ضعف در 
اطالع رسانی و ترویج اسباب بازی را مهم ترین عوامل 

توسعه نیافتگی این صنعت می داند.
   

  رشد تولید داشته ایم اما کافی نیست
دیزجی،  اریــک  غالمرضــا 
رئیس انجمن تولیدکنندگان 
ایــران هم در  اســباب بازی 
پاسخ به قدس می گوید: سهم 
شــرکت های ما در بازارهای 

اسباب بازی کشور زیاد نیست. پیشتر این سهم 10 
درصــد بود و 90 درصد نیاز مصرف از کشــورهای 
دیگر تأمین می شد اما به دنبال تحوالت ارزی، فعال 
تر شــدن شرکت های داخلی و اقداماتی که از سال 
گذشته برای توسعه این صنعت انجام شده، این سهم 
به 20 درصد نیز رسیده است. البته این رقم اگرچه 
نشان از شتاب در رشد تولید اسباب بازی در کشور 

دارد اما کافی نیست.    

وی در همین زمینه تنوع اسباب بازی تولید داخلی 
را قابل قبــول می داند و می گویــد:در حال حاضر 
چند هزار نوع اسباب بازی با سطح کیفیت مناسب 
و مطلوب در داخل کشــور تولید و عرضه می شود 

به طوری که سال گذشته قرار بود 
1800 نوع اسباب بازی تولید داخل 
در نمایشگاه اسباب بازی ها حضور 
یابند که متأسفانه تعدادی حاضر 
نشدند اما در مجموع محصوالت 
تولیــدی در این عرصــه متنوع 
هســتند.  وی در خصوص عمده 
اســباب بازی  صنعت  چالش های 
در ایــران هم می گوید: قســمتی 
از مشــکالت یا مسائل پیش روی 
صنعت اسباب بازی مثل اکثر صنایع 
دیگر از جمله صنعت کتاب و نشر 

است. مســائل مختلفی مثل بحث مالی و مالیاتی، 
تأمین مواداولیه با قیمت ارزان و...، گریبان صنعت 
نوپای اسباب بازی را گرفته است اما آنچه مهم تر به 
نظر می آید، بحث افزایش سرانه مصرف اسباب بازی 
در کشور اســت.  دیزجی مهم ترین چالش صنعت 
یاد شــده را پایین بودن سرانه مصرف اسباب بازی 
در کشــور می داند و می گوید: واقعیت این است که 

سرانه مصرف اسباب بازی در ایران 25 تا 30 درصد 
میانگین جهانی است. یعنی برای هر کودک ایرانی 
در سال حدود 10 دالر هزینه می شود در حالی که 
این رقم در بعضی از کشــورهای صنعتی از جمله 
اســترالیا به 500 دالر رسیده 
است. این موضوع بخوبی نشان 
می دهــد که ما فاصله زیادی با 
بعضی از کشورهای توسعه یافته 
دنیا و حتی کشورهای منطقه 
به جز عراق داریم چون سرانه 
هم  منطقه  کشورهای  مصرف 
از ما بیشتر است. بنابراین برای 
افزایش ســرانه نیازمند ترویج، 
اطالع رسانی و آموزش بیشتر در 

حوزه اسباب بازی هستیم.  
وی از فراهــم بــودن ســاز و 
کارهای الزم برای تولید و توسعه صنعت اسباب بازی 
در کشور خبر می دهد می گوید: پیش نیاز تولید و 
توســعه اســباب بازی، بحث ایده پردازی و طراحی 
است که باید در این راستا بیشتر کار کنیم تا تعداد 
بیشــتری از این محصوالت را با توجه به فرهنگ 
اســالمی - ایرانی تولید  کنیم. البته زیرساخت ها 
برای توسعه این صنعت نسبت به دو  سال گذشته 

خیلی تغییر کرده و بهتر شده به طوری که در حال 
حاضر مثل هر صنعت دیگری بخشی از ایده پردازی 
، طراحی و ساخت اسباب بازی  توسط شرکت های 
داخلی انجام می شــود. دیزجی ادامــه می دهد: از 
ســوی دیگر نزدیک به یک سال است که انجمن 
تولیدکنندگان تأسیس شده و روند اطالع رسانی در 
حوزه اسباب بازی افزایش  یافته است. ضمن اینکه  
کانون پرورش فکری کودکان برای توسعه صنعت 
اسباب بازی کمک هایی کرده است. یعنی مسئوالن 
با توجه به نقش اسباب بازی در رشد فکری کودکان 
و ارتقای مهارت های آنان به این نتیجه رسیدند که 
باید این صنعت رشد پیدا کند که این اتفاق خوبی 
اســت چون موجب می شود تمرکز بیشتری بر این 
حوزه داشته باشند. موضوعی که موجب امیدواری 

بیشتر  تولیدکنندگان داخلی است.

  دنبال اسباب بازی متناسب با زیست  بوم 
خود باشیم

حجت االســالم محمــد قمی، رئیس ســازمان 
تبلیغــات اســالمی می گویــد: باید بــه دنبال 
اسباب بازی متناسب با زیست بوم خودمان باشیم.

البته چشــممان را روی دستاورد دیگر کشورها 
نمی بندیم اما همه چیــز را با آغوش باز و بدون 

بررسی جوانب و تبعاتش نمی پذیریم.
وی با بیان اینکه اسباب بازی 
روی ابعاد شناختی و هویتی 
فرزندان اثر مســتقیم دارد 
و کســی که بر زیســت بوم 
حساس  کشورش  فرهنگی 

است حتماً ضرورتی را در این بخش ها ایجاد می کند، 
می افزایــد: اینکه می گوییم اقتصاد باید به ســمت 
تولید ملی برود اقتضا می کند که در موضوع تولید 

اسباب بازی اهتمام کافی شود.
البته خالقیت میان جوانان کشورمان موج می زند، 
بنابراین می توانیم اسباب بازی متناسب زیست بوم 
و فرهنگ خودمان، به عنوان اســباب بازی جذاب تر 
و گیراتر و اســباب بازی های غیربومی با ابزار نوین و 

فناوری دیجیتال تولید کنیم. 

  از کپی کاری خارج شویم 
نیری، دبیر ســتاد توســعه 
فناوری های نرم و هویت ساز 
معاونــت علمــی و فناوری 
ریاست جمهوری با اشاره به 
خالق  حوزه های  پراکندگی 

فرهنگی در کشور نیز از اعالم آمادگی معاونت علمی 
ریاســت جمهوری برای تعامل با دست اندرکاران و 
متولیان عرصه تولید اسباب بازی سخن می گوید و 
می افزاید: تالش داریم زیرشاخه ها و پوشه هر بخش 
را به شرکت های فعال و خالق آن حوزه بسپاریم و 

موانع را از خود آن ها بشنویم.
وی با اشاره به ضرورت خارج شدن از کپی کاری در 
تولید اسباب بازی  تصریح می کند: باید از کپی کاری 
خارج و وارد ایده های خود شویم و برای این منظور 
امیدوارم بخش خصوصی بتواند در ســرمایه گذاری 

برای ایده ها وارد شود. 
خالصه کالم اینکه در دو، ســه دهه اخیر متولیان 
و دست اندرکاران فرهنگ کشور عنایت بیشتری به 
موضوع اسباب بازی ملی داشته اند و برای این منظور 
نیز طرح هــا و برنامه های مختلفــی برای طراحی 
و تولید اســباب بازی بومی و توسعه این صنعت در 
دستور کار قرار گرفته اما  نتایج اقدامات حکایت از 
جوالن اسباب بازی های خارجی در بازارهای داخلی 
ایران دارد که به هیچ وجه رضایتبخش نیســت و 

می طلبد توجه ویژه ای به این بخش شود. 

سال گذشته تولید داخلی در بازار سرگرمی کودکان رشدی 10 درصدی داشته است

جورچین خالقیت و بومی سازی در صنعت اسباب بازی

نزدیک به یک 
سال است انجمن 

تولیدکنندگان 
تأسیس شده و روند 

اطالع رسانی در 
حوزه اسباب بازی 

افزایش  یافته است
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رونوشت آگهى حصر وراثت
خانم پروين كمالى داراى شناسنامه شماره 1542 به شرح دادخواست به كالسه 97/17/27/8 از اين شورا درخواست 
ــماره 269 در تاريخ  ــنامه ش ــان كمالى بشناس ــادروان ايم ــن توضيح داده كه ش ــت نموده و چني ــر وراث ــى حص گواه

1397/10/30 اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به: 
1- پروين كمالى متولد 1341   ش ش 1542 فرزند ايمان دختر متوفى

2- نادر كمالى متولد 1344   ش ش 1204  فرزند ايمان پسر متوفى
3 ايران رضايى متولد 1320 ش ش  18527 فرزند حكم على همسر متوفى

ــى اعتراضى دارد و يا  ــور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــت مزب ــريفات مقدماتى درخواس ــك با انجام تش اين
ــورا تقديم دارد واال گواهى صادر  ــتين آگهى ظرف يك ماه به ش ــر نخس ــد از تاريخ نش وصيتنامه از متوفى نزد او باش

خواهد شد/ م آ-9804186
 رئيس شعبه شوراى حل اختالف هشتم كرج

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

 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
ــماره  139460326007000901مورخه 1394/3/24هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  رسمى برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بهار تصرفات مالكانه بالمعارض  ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مس ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 15464 صادره از بهار در اعيانى ششدانگ يك باب  متقاضي خانم ياقوت وكيلى افخم فرزند عباس بش
ــالك 171 2 فرعى از 139 اصلى واقع در بهار  ــاحت 179/11مترمربع پالك 10884 فرعى از باقيمانده پ ــه به مس خان
بخش چهار همدان خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى آقاى ميرزا على فرزند على محرز گرديده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
ــار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش متقاضى اعتراضى داش
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد. ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

شد.( م الف 112) آ-9804185
 تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/10
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/4/25

رئيس ثبت اسناد و امالك بهار - هادى يونسى عطوف

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــاختمانهاى فاقد سند  ــماره 47 98/2/4 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س  برابر راى ش
رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه دو زنجان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد غنى لو 
فرزند خير اله  به شماره شناسنامه 60922صادره اززنجان  درششدانگ  قسمتى از يك باب عمارت به مساحت 1205 

متر مربع از پالك 5286 اصلى واقع در بخش يك زنجان  خريدارى از مالكين رسمى اوليه  محرز گرديده  است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد.9803288 
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/25    تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

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

ــماره 139860307114000852 هيأت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابركالسه 154/ 98ورأى ش
اراضى  و ساختمانهاى فاقد سند رسمى   واحدثبتى حوزه ثبت ملك شيروان تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى 
سعيد توكلى مقدم فرزندعليرضا بشماره شناسنامه0820318574وكدملى082318574صادره ازشيروان درششدانگ 
ــه يك آب واقع در بخش 5قوچان خريدارى از  ــمتى ازپال ك يك اصلى س ــاحت 180مترمربع قس يكباب منزل به مس
مالك رسمى از مالكيت حبيب خاكشوراحدى از ورثه على احمد خاكشور محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم 

مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سندمالكيت
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود را به اين  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش  متقاضى اعتراضى داش
اداره تسليم وپس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه ازتاريخ تسليم اعتراض  دادخواست خود رابه مراجع قضايى 
ــندمالكيت  ــورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت درص تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد.9803280
تاريخ انتشار نوت اول:98/03/25

تاريخ انتشار نوبت دوم:98/03/10
صمد ابراهيم زاده  

 رئيس ثبت اسناد و امالك شيروان

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

ــماره 139860306015002514 – 1398/03/13 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 1060 كد ملى 0748820752 صادره تايباد فرزند اسماعيل در  ــنامه ش ــن فهميده به شناس متقاضى آقاى حس
ششدانگ يكباب منزل بانضمام طبقه فوقانى به مساحت 279,72 متر مربع پالك شماره 474 فرعى از 125 اصلى واقع 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت سليمانى معصومى شهرنوى و  ــان رضوى بخش 14 مش در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803365
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/26 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10
غالمرضا آقازاده 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002511 – 1398/03/12 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــاد فرزند غالم فاروق در  ــماره 76 كد ملى 0749571446 صادره تايب ــنامه ش ــى آقاى جعفر معرفتى به شناس متقاض
ــاحت 214,50 متر مربع پالك شماره 23 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى  ــدانگ يكباب منزل به مس شش
ــمتى از پالك محرز  ــته ئى و قس ــى پش ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت فرخ خاموش بخش 14 مش
گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود 

ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب
سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803369

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/26 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002555 – 1398/03/19 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــادره تايباد فرزند  ــى 0749742135 ص ــماره 23 كد مل ــنامه ش ــتادى به شناس ــت اس متقاضى آقاى احمد حق پرس
ــكونى به مساحت 100 متر مربع پالك شماره 2851 فرعى از 765 و 1038  ــدانگ يكباب منزل مس رمضانعلى در شش
فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رسمى و 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــاعى متقاضى و قس مش
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ماه از تاريخ تس

مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9803370
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/3/26 

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/10
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760327001001980مورخ97/12/19هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــر راى ش  براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 2صادره اززنجان در ششدانگ  يكباب  ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى محمد على بدلى فرزند روح اله  به ش
عمارت به مساحت 8524 متر مربع پالك 17211فرعى از 41/7 اصلى مفروز و مجزى شده از پالك 588 فرعى واقع 

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

صادر خواهد شد 9803372
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/3/26
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/4/10

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
سند رسمى برابرراى شماره 139860301046000160هيئت اول/موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه869 صادره ازدرششدانگ  بال معارض متقاضى آقاى داود تاجيك خاوه فرزند ابراهيم بش
ــع درحوزه ثبت ملك  ــاحت115/29مترمربع ازپالك245فرعى از158 اصلى واق ــاب خانه به مس يك ب
ــت لذابه منظوراطالع عموم  ــمى خانم معصومه عطايى محرزگرديده اس ــوا خريدارى ازمالكيت رس پيش
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت  ــود درصورتى كه اش مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين 
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع  ــليم وپس ازاخذ رس اداره تس
ــدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروع قضايى تقديم نمايند بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد 145ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/3/26  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/4/10  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــون تعيين تكليف  ــت اول/موضوع قان ــماره 139860301060000458هيئ ــمى برابرراى ش ــند رس س
ــتقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى وس
ــماره شناسنامه 11778  ــن بش تصرفات مالكانه بال معارض متقاضى آقاى اكبرمقدس فرزند محمد حس
صادره ازتهران در ششدانگ يك باب خانه به مساحت50مترمربع پالك شماره158 فرعى از105 اصلى 
ــت  واقع درقريه كهنه گل تهران بخش حوزه ثبت ملك ورامين ازمالكيت مريم تبدلپو محرز گرديده اس
لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــاراولين آگهى به مدت  ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراض داش به صدورس
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  ــليم وپس ازاخذ رس دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكوروعدم  ــت در ص ــت خودرا به مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادرخواهد شد 153ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/3/26  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/4/10  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى امضاء  ــند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استش ــكوفه بااعالم مفقود شدن س ــرف ش آقاى اش
ــناد رسمى  ــماره ترتيب 4981مورخ 98/2/29دفتراس ــماره يكتا 139802151266000089وش ــده ذيل ش ش
ــت وارده 139885601046000385مورخ98/2/29تقاضاى صدورالمثنى سند  ــواو طى درخواس شماره3 پيش
ــرح زيرآگهى ميگردد  ــه مراتب دراجراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــت ك مالكيت تك برگى رانموده اس
ــماره پالك :  ــتگاه آپارتمان3. ش ــدانگ يك دس ــكوفه2. ميزان مالكيت : شش ــرف ش 1. نام ونام خانوادگى : اش
ــوا 5. علت ازبين  ــوخته پيش ــى از114* اصلى مفروزاز1444* 4. محل وقوع: واقع دربخش بهنام س 3849فرع
ــتگاه  ــدانگ عرصه واعيان يك دس ــى 6. خالصه وضعيت مالكيت : شش ــدن به دليل جابجاي ــن : مفقود ش رفت
ــكوفه  ــرف ش ــاحت66/60مترمربع ذيل ثبت دفترالكترونيكى 139520301046000516 اش آپارتمان به مس
ــماره 10767مورخ  ــند رهنى ش ــپس بموجب س ــت س ــماره چاپى386088صادرگرديده اس ــندبه ش ثبت وس
ــواقرارگرفت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك  ــوادررهن بانك مسكن پيش 1395/6/2دفترخانه3پيش
ــت صدورسند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله  فوق الذكرودرخواس
اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزدخود مى باشد ظرف مدت 
ــنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل  ــاراين آگهى به اداره ثبت اس ده روزپس ازانتش
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل  ــند مالكيت ياسند معامله تس س
سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت طبق مقررات جارى صادر 
وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت 

اسناد و امالك پيشوا 151م/ الف
 رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

راى شورا
ــماره پرونده:412/12/97 شماره دادنامه:506 مرجع رسيدگى:حوزه 7شوراى حل اختالف  تاريخ:97/112/18 ش
ــوا خواهان:حميدرضامحمدطاهرى فرزندعليرضا خوانده:سميه زنگنه فرزند محمد نبى- مجهول  شهرستان پيش
ــته:مطالبه مخارج مصرفى وتسويه آب وبرق وهزينه دادرسى وتاخيرتاديه  درتاريخ:97/7/18جلسه  المكان خواس
رسيدگى شوراى حل اختالف به تصدى امضاء كننده ذيل تشكيل است،پس ازمالحظه اوراق ومحتويات پرونده 
ــرح ذيل مبادرت به صدورراى مى نمايد:   راى شورا// ــيدگى رااعالم وبه ش ــوراختم رس ــورتى اعضاء ش ونظرمش
درخصوص دعوى آقاى حميدرضا محمد طاهرى به طرفيت خوانده خانم سميه زنگنه به خواسته مطالبه مخارج 
ــويه حساب هاى آب وبرق وگازوهزينه دادرسى وتاخيرتاديه تااجراى حكم جمعا  مصرفى ومالياتهاى ادارات وتس
ــده از  ــهردارى وحق التحريرارايه ش ــيدهاى پرداختى ش معادل14/700/000راال بامالحظه مجموع پرونده ورس
ــت كه  ــده فى مابين خواهان وخوانده كه دربند 4-6 آن آمده اس ــه خواهان باتوجه به مبايعنامه منعقد ش ناحي
ــد واينكه خوانده  ــهردارى وحق الثبت وحق التحريربرعهده طرفين مى باش هزينه نقل وانتقال اعم ازدارايى وش
ــه اى مبنى بربراءت ذمه  ــده واليحه دفاعي ــه حاضرنش ــم ابالغ ودرج درروزنامه هاى كثيراالنتشاردرجلس عليرغ
ــت كه بالحاظ مراتب فوق دعوى خواهان وارد وثابت تشخيص ومستدا به ماده  ــورا ارايه ننموده اس خويش به ش
ــوراى حا اختالف وهمچنين مواد198و519و522و515و306و336قانون آيين دادرسى  27و25و18و9قانون ش
ــته و290/000رالت بابت  ــم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 4/369/228راله بابت اصل خواس مدنى،حك
ــارت تاخيرتاديه ازتاريخ تنظيم دادخواست 97/10/27لغايت صدورحكم درحق  ــى به انضمام خس هزينه دادرس
ــى مدنى به دليل فقدادله ومدارك  ــته مستندا به ماده 197 قانون آيين دادرس ــبت به مازاد خواس خواهان ونس
حكم به بى حقى خواهان صادرواعالم مى دارد راى صادره غيابى بوده وظرف 20 روزپس از ابالغ قابل واخواهى 

وسپس ظرف 20روز قابل تجديدنظر دردادگسترى پيشوامى گردد.
قاضى مشاورحوزه7شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩︠  ︣﹋️ ﹝︣﹋︤ی︠  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٢۶٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٧٧۴٢١

︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت  ﹞︀ره ٩٨,١٩,٢٣٨۵﹝﹢رخ ١٣٩٨,٣,١﹝ ️︣︡︕ و ز﹙︣ت︠  ︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥︫  ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١٢ و︋  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︨  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︡﹝︀ت ﹝︧︀﹁︣︑﹩ ︗︀﹡﹍︣دی و   ︠️﹋︣ ︣ا︨ــ︀ن-︫  ︖︣ه︠  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ﹝﹫︓︀ق︫  ︡﹝︀︑﹩ ﹝︧ــ︀﹁︣︑﹩ و ︗︀﹡﹍︣دی ﹨﹞︀ی ︣م ︑﹢س -︫︣﹋️︠  ــ︣﹋️︠  ــ︡ :︫  ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
 ️﹋︫︣- ️︪︋︫︣︣﹫ ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ﹝︪﹊︀ت︨  ﹫︣وز -︫ــ︣﹋️︠  ︡﹝︀ت ﹝︧ــ︀﹁︣ت ﹨﹢ا﹩ و︗︀﹡﹍︣دی و ز︀ر︑﹩ ︻︀﹜﹛ ﹎︪️︎  ــ︣﹋️︠   ︫- ︡︀ر︑﹩ ا﹡﹢ار﹋︺︊﹥ ﹝︪ــز
︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ﹝﹫︺︀د︨﹫︣︠︣ا︨︀ن-︫︣﹋️ ر﹨︣وان ﹡﹢ر  ︧﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︫︣﹋️︠  ︡﹝︀︑﹩ ز︀ر︑﹩ ﹋︺︊﹥ ︻︪﹅ ﹋︀︫﹞︣︋  ︣ا︨ــ︀ن -︫︣﹋️︠  ︨ــ﹫︣﹁﹑ح︠ 
︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ﹨︀د︀ن   ︠️﹋︣ ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ام ا﹜﹆︣ی ︵﹢س و︫  ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . -︫ــ︣﹋️︠  ︣ای ﹝︡ت دو︨  ــ﹞️ ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︨﹤ ︑﹢س︋ 

︀ل ٩٧ ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹇︣ار﹎︣﹁️. ﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︑︣از ﹝︀﹜﹩︨   ︮.︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹊ ︣ای ﹝︡ت ︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︋   ︋️﹝︧  ︋︉﹫︑︣︐  ︋️﹝︀ررد
(۵١۴٢۴٨) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︀︥ه آر︀زان آو ︀زر﹎︀﹡﹩ ︑︖︀رت︨   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٨۵٢٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۴١۵۶٠

︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,٢٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ١ - روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ 
︀ه ﹇︀︨﹞﹩  ︀زرس ا︮﹙﹩ ، آ﹇︀ی ﹝︡ی︫  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٠٧۶۴۶٠︋   ︫﹤ ︡﹝︀ت ﹝︣︡️ دا︀ ر﹨﹫︀﹁️︋  ــ︡. ٢- ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و︠   ︫﹟﹫﹫︺︑
﹇﹢ژدی ٠٩١٩۵٢٧٠١٩ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ . ٢- ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ︋﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب 
﹠︀ه ٠۶٨٠٩١٣٩٨١ ٢)  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٠٢٢۴۶١٧︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ا ︡﹝︤دان︎   ︫﹤ ︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی︋  ــ︣دار︀ی ا︨︐︀ن︠  ــ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫   ︨:︡﹡︡︣د﹎
︫ــ︣﹋️ ژ﹐︑﹫﹟ آر︀ ( ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋﹥ ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣۴٢٠٧٧︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ آ﹇︀ی ﹝︡ی ︋︀﹇︣︎﹢ر ٠٨۴٩۴٧۶۵٩٣ ٣) ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن 

۵٧۴٩٢٠١۶٨۶ ﹩︀︐﹁ ︡ی﹞ آ﹇︀ی ﹩﹎︡﹠︀﹝﹡ ﹤  ︋١٠٣٨٠۶٣۶٩١٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︋  ︣دار︀ی︠  ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫ 
(۵١۴٢۶۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری
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آگهی
  صفحه 6  98,04,10   دوشنبه 10 تیر 1398 27 شوال 1440 1 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9001 
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹋︧︉ و ﹋︀ر ر︲﹢ی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶۵٧٨٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٨۶٠١٣۶٩۵٠
 ﹩︐︊︔ ︡در وا ️﹋︫︣ ﹏﹞ - ︀ذ ︫︡ : ١︑ا ﹏ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
 ️︧  ︋﹟ ︀︉ ا﹜︤﹝︀ن ٢۵،︋   ︮﹤﹢﹋ ، ︡آ︋︀د︺  ︨﹤﹚﹞ ، ︤ی﹋︣﹞ ︩︋، ︪︡﹞ ︀ن︐︨︣ ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی -︫  ﹥ آدرس ا︨︐︀ن︠   ︋︪︡﹞
ــ﹢م وا︡ ٣٠۶﹋︡︎︧ــ︐﹩ : ٩١٣٩۶۶٣٩٩٩ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در   ︨﹤﹆︊︵ ،﹩﹝︵︀﹁ ︣﹞ ﹤﹁﹢﹇﹢﹞ ︹﹝︐︖﹞ ک٠﹑ ( ار︋ــ︀ب)︎ 
ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ︋︪︣ح ﹁﹢ق ا︮﹑ح ﹎︣د︡. -٢ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫︣﹋️ ︋﹥ ︫︣ح ذ﹏ ا﹜︀ق ﹎︣د︡: ︑︀﹝﹫﹟ و ︑﹢︨︺﹥ ﹝﹠︀︋︹ ا﹡︧︀﹡﹩، ﹝︪︀وره 
 ﹤ ︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز ﹐زم و︔︊️ ﹝﹢︲﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︀︧ــ︐﹍﹩ ﹨︀ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن︎  ﹠︀︨ــ︀﹩، ا︨︐︺︡اد ︀︋﹩ و ︑﹢︨︺﹥︫  ︫ــ︽﹙﹩ ،︫ 

︣وا﹡﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹡﹞﹫︊︀︫︡. ︡ور︎  ﹝﹠︤﹜﹥ ا︠︢و︮ 
(۵١۴٢٣٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۴۱
۲۲

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫︀︥ه آر︀زان آو ︀زر﹎︀﹡﹩ ︑︖︀رت︨   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٨۵٢٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۴١۵۶٠

 ﹏︣ه ︋﹥ ﹇︣ار ذ︡﹞ ️﹫﹨ ︀ذ ︫︡ : ١ - ︨﹞️ ا︻︱︀ء︑ا ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ رخ ١٣٩٧,٠٢,٢۴﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
︪﹞︀ره  ︀﹇︣︎﹢ر︋  ︺﹠﹢ان ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ٢- آ﹇︀ی ﹝︡ی︋  ︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٨٠٩١٣٩٨١︋  ﹠︀ه︋  ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی ا ︡﹝︤دان︎ 
 ️﹫﹨ ﹢︱︻ ان﹢﹠︻ ﹤ ︪﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٧۴٩٢٠١۶٨۶︋   ︋﹩︀︐﹁ ︡ی﹞ ︣ه ٣- آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ان﹢﹠︺  ︋٠٨۴٩۴٧۶۵٩٣ ﹩﹚﹞
 ︣︡﹞ ️︋︀︔ ا﹝︱︀ء ﹤  ︋️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡آور︫  ︣ای ﹝︡ت دو︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ٢ - ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋   ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞︣ه و︡﹞

︫︡︀ ︣﹋️ دارای ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︋   ︫︣﹞ ︀ ︻︀﹝﹏ و ﹝︐︽﹫︣ ﹊﹩ از ا︻︱︀ء ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه︋ 
(۵١۴٢٣١) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۴۱
۱۹

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ا︨︀ن︫  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩︠  ︣﹋️ ﹝︣﹋︤ی︠  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢٢٢۶٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٣٧٧۴٢١

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٣,٠٩ و ︋︣ا︋︣ ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٨,١٩,٣۶٢٣﹝﹢رخ ٣,۴,١٣٩٨ ﹝ ️︣︡︕ و ز︀رت ا︨ــ︐︀ن 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ا︨︐︀ن︠  ﹥ : ﹝︣﹋︤ی︠   ︋️﹋︣ ︡ : ﹡︀م︫  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫ 
ــ﹥ زا︣﹟ و ﹋﹙﹫﹥ ﹋︀ر﹎︤اران ز︀ر︑﹩  ︡﹝︀ت ا﹝﹢ر ز︀ر︑﹩︋   ︠﹤︀ت و ارا﹫﹚﹝︻ ︤ی، ا﹡︖︀مر ﹤﹞︀﹡︣ ــ︣ح ذ ︣﹫﹫︽︑ ﹏︀﹁ــ️ : ١-︋   ︫﹤ ــ︣﹋️︋  ﹎︣د︡. ﹝﹢︲﹢ع︫ 
︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ا︨︐︀ن  ︀زی د﹁︀︑︣︠   ︨﹤︍︀ر﹊ و ﹩﹨︡﹡︀﹞︀ ︀ز﹝︀ن ︕ و ز︀رت و ﹝﹀︀د ا﹟ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥٢-︨  ︀ ر︻︀️ ﹋﹙﹫﹥ ︲﹢ا︋︳ و د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی︨  ا︨︐︀ن︋ 
︭﹢ص ︑﹫﹥ ا︨﹊︀ن،  ︀ر︗﹩ در︠  ︣﹋️ ﹨︀ و ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن دا︠﹙﹩ و︠  ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و︫   ︨︀ ︣ای ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر ز︀ر︑﹩ ٣- ︑﹠︷﹫﹛ و ︻﹆︡ ﹇︣ارداد︋  ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی︋ 
ــ﹀︣ زا︣﹟، ﹝﹢اد ︾︢ا﹩، و︨ــ︀﹏ و ا﹝﹢ر آ﹝﹢ز︫﹩ و ﹋﹞﹉   ︨﹏︀ــ︀زی ا﹝﹊︀﹡︀ت و ﹝﹙︤و﹝︀ت، و︨ــ ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ ز﹝﹫﹠﹩، ﹨﹢ا﹩، در︀﹩، ︑︡ار﹋︀ت و آ﹝︀ده︨ 
︣ا︨︀ن  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ا︨︐︀ن︠  ﹢ی ﹋﹙﹫﹥ د﹁︀︑︣︠  ﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ از︨   ︋،﹩︑︀﹞︡ ﹥ ﹋﹙﹫﹥ زا︣﹟ و ︻﹢ا﹝﹏︠  ︣و︦ د﹨﹩︋  ﹥ ﹝﹠︷﹢ر︨  آ﹝﹢ز︫﹩ و ︑︧﹫﹑ت ز︀ر︑﹩︋ 
 ﹤ ︡﹝︀ت︋   ︠﹤ت و ارا﹑﹫︧︑ ﹟﹫﹞︃︑ و ﹝﹣︨︧︀︑﹩ ﹋﹥ در را︨︐︀ی ︀﹨ ️﹋︣ ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری در︫  ︀ز﹝︀ن ︕ و ز︀رت ۴-︨  ︀ ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ و ا︠︢ ﹝︖﹢ز از︨  ر︲﹢ی︋ 
︣﹁﹥ و   ︮﹤ ﹢ده و︋  ــ︣﹋️ ︲︣وری︋  ︣ای ا︗︣ای ﹝﹆︀︫︮︡  ︀زر﹎︀﹡﹩ ﹋﹥︋  ــ︀ز﹝︀ن ︕ و ز︀رت.۵ - ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت و ﹝︺︀﹝﹑ت︋   ︨﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ︀ ︀︫ــ﹠︡︋   ︋﹩﹞ ﹟︣زا
 ﹤︋ ︦﹫︨︃︑ ︀ری ︫︣﹋️. ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︫︣﹋️ از ︑︀ر︗ ︿︀︸︀ن ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹡︖︀م و﹝﹫︎ ︀ ︀ت﹞︡︠ ︡︣︠ ح ︫︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡.۶- ︻﹆︡ ﹨︣﹎﹢﹡﹥ ﹇︣ارداد﹑︮
﹝︡ت ︎﹠︕ ︨︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︋︀ ﹝﹢ا﹁﹆️ ︕ و ز︀رت ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋︣ای دوره ﹨︀ی ︎﹠︕ ︨︀﹜﹥  ﹇︀︋﹏ ︑﹞︡︡ ﹝﹩ ︋︀︫︡. آدرس ︫︣﹋️ ︋﹥ :ا︨︐︀ن 
︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ،︫︨︣︐︀ن ﹝︋ ، ︪︩︡ ﹝︣﹋︤ی ، ︪﹞ ︫︣︡، ︗﹠️ ، ︠﹫︀︋︀ن ار︫︀دا︨﹑﹝﹩ [﹝﹙﹉ ا﹜︪︺︣ا︋︀ر٢٧] ، ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹙﹉ ا﹜︪︺︣ا ︋︀ر ، ︎﹑ک ۴ ، 
 ️﹫﹨ ︉﹢︭︑ ︀  ︋️﹋︣ ︧︐﹩ : ٩١٣٧٩٣٣٩٨٧ ا﹡︐﹆︀ل ︀﹁️ .و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ا︮﹑ح ﹎︣د︡ . ︑︊︭︣ه - ︑︽﹫﹫︣ ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩︫   ︎︡﹋ ︿﹊﹝﹨ ﹤﹆︊︵
︣﹋️ در ︗﹞﹢ری  ︀ز﹝︀ن ︕ و ز︀رت. ﹢زه ﹁︺︀﹜﹫️︫   ︨︡﹫︃︑ ︀رت ا︨︐︀ن وو ز ︕ ︣︐﹁د ︬﹫︪ــ︑ ﹤ ︀︫ــ︡ ﹝﹍︣︋  ــ︺︊﹥ ﹝﹞﹠﹢ع ﹝﹩︋  ﹢ده و ا︖︀د︫  ﹝︡︣ه︋ 
 ﹩﹛︀︤ار ر﹨ ︭︡﹡︀  ︎﹜  ︨٢٣٩ ﹟﹫  ︋﹤﹢︧﹛︀ ــ︣﹋️ ١١٩۵٠٠٠٠٠ر︀ل ﹋﹥︋   ︫﹤︀﹞︣ ︀︫︡. ﹝︀ده ٧ : ١-︨  ︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝﹩︋  ﹥ ا︨ــ︐︀ن︠  ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان ﹝︡ود︋ 
︀م  ︀︫︡. ٣- اوراق︨  ︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ︻︱﹢ ﹝﹩︋  ﹥ د﹁︀︑︣︠   ︋﹅﹚︺︐﹞ ﹤﹢︧ــ﹛︀  ︋️﹋︣ ︀م︫  ︣دا︠️ ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ ٢- ﹋﹙﹫﹥︨  ــ︡ه ا︨️ ﹋﹥ ︑﹞︀﹝︀︎  ︑﹆︧ــ﹫﹛︫ 
︫︣﹋️ ﹝︐︡ا﹜︪﹊﹏، ︀︎﹩ و دارای ︫﹞︀ره ︑︣︑﹫︉ ︋﹢ده و ︀︋︡ ︋﹥ ا﹝︱︀ی ︑﹢أم ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ﹊﹩ از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ﹝︧﹢ل ﹝︀﹜﹩ ﹋﹥ ︋﹥ 
︀︊︀ن   ︮﹤ ︣﹋️ ﹝﹢︸︿ ا︨️︋   ︫︫︡︀ ︀در ﹡︪︡ه︋  ︀م︮  ︣﹋️ ﹝﹞﹢ر ﹎︣دد. ︑︀ ز﹝︀﹡﹫﹊﹥ اوراق︨   ︫︣﹞ ﹤ ︨︣ــ︡ و ﹐زم ا︨️︋  ــ﹢﹡︡︋  ا﹟ ﹝﹠︷﹢ر ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹩︫ 
︀︧︐﹩ ︸︣ف ﹝︡ت ﹊︧︀ل   ︋﹩﹞ ️﹋︣  ︫.︡︀﹝﹡ ﹤ارا ︫︡︀ ︣دا︠️ ﹋﹠﹠︡ه آن︋  ــ︀م و ﹝︊﹙︼︎  ︣﹎﹫︣﹡︡ه ︑︺︡اد، ﹡﹢ع︨  ــ﹛ ﹋﹥ در︋  ︨ــ︀م ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹢﹇️︨ 
 ﹟﹝︱︐﹞ ️﹋︣  ︫﹟︀م ا ــ︀م را ︗﹞︹ آوری و ا︋︴︀ل ﹡﹞︀︡. ︑︊︭︣ه ١ - ︑﹞﹙﹫﹉︨  ــ︀م ︑︧ــ﹙﹫﹛ و ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ﹝﹢﹇️︨  ︀︊︀ن︨   ︮﹤ ︀در و︋  ــ︀م را︮  اوراق︨ 
︡﹝︀ت ز︀ر︑﹩ ︗︡︡ ا﹜︐︃︨﹫︦ ︾﹫︣  ﹥ د﹁︀︑︣︠   ︋︀﹁︣ ︀م︮  ﹢د. ︑︊︭︣ه٢ - ﹡﹆﹏ و ا﹡︐﹆︀ل︨  ﹢ا﹨︡︋  ــ︣﹋️︠  ﹇︊﹢ل ﹝﹆︣رات ا﹟ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ و ﹝︭﹢︋︀ت ار﹋︀ن︫ 
.︡﹠﹨︡ ︣﹋️ و﹋︀﹜️ و ا︠︐﹫︀ر︋   ︫﹤ ﹢د،︋  ︀م︠  ︣ای ﹁︣وش︨  ︣﹋️ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ︀﹝︡اران︫  ︀︫︡ ︑︊︭︣ه ٣ -︨   ︋﹩﹞︣︢ ︣﹋️ ا﹝﹊︀ن︎   ︫﹤ ︻︱﹢ ﹝︐﹆︀︲﹩ ورود︋ 
 ﹟︤﹍︀︗ ︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨︀رت )﹝﹢ا﹁﹆️ و او ز ︕ ︀ز﹝︀ن ︀ آ︣︠﹟ ا︮﹑︀ت ا︋﹑︾﹩ از︨  ︣ ۶٢ ﹝︀ده و ٢٠ ︑︊︭︣ه ( ﹝﹠︴︊﹅︋   ︋﹏﹝︐︪﹞ ️﹋︣  ︫︡︡︗ ﹤﹞︀﹠︨︀︨ا

﹥ ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ﹇︣ار ﹎︣﹁️ . ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹇︡﹛ ﹎︣د︡ و︋ 
(۵١۴٢٢٧) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

آ﹎ـ﹩ ا﹡︐﹆ـ︀ل ︫ـ︣﹋️ ﹋︪ـ︀ورزی 
︀ص   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ر︲﹢ی︫ 

١٠٣٨٠١٢٧٧۴٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠  ︫﹤︋
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٣ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : - 
﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ از وا ️︋︣︑ ﹩︐︊︔ ︡﹫︡ر﹥ ︋﹥ آدرس 
 ︩︋ - ︪︡﹞ ︨︣ــ︐︀ن︫ - ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
﹫︀︋︀ن  ــ︣ ﹝︪ــ﹞ - ︡﹙﹥ ﹋﹢﹨︧ــ﹠﹍﹩ -︠  ﹝︣﹋︤ی -︫ 
︋ ︡﹫︫︪︐﹩ ١٩ (﹋﹢﹨︧ــ﹠﹍﹩ ١٠) ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩ 
 ︡︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٧۴۶١٣١١٣ ﹝﹠︐﹆﹏ ﹎︣د﹋ ︿﹊﹝﹨ ﹤﹆︊︵

و ﹝︣ا︑︉ ذ﹏ ︫﹞︀ره ۶٨۴٧۴ ︔︊️ ︫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

(۵١۴٢٢٩)

س
,۹
۸۰
۴۱
۲۰

ـ︣﹋️ ﹜﹫ـ︀ن ﹋︀وان  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
﹋︀﹡﹩ ﹨︀ ا﹡︣ژی ︫︣﹋️ ︨︀﹝﹩ ︠︀ص 

︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٨٨۴ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٢۴٣١٧

︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,٣١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ :

 ١ - آ﹇︀ی ﹇︀︨ــ﹛ ﹜︴﹀﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢٠٣۶٨٩٩ 
︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی ﹝﹞ــ︡ ︑﹆﹩ ﹝︡ر  ︋ــ﹥ ︻﹠ــ﹢ان︋ 
︎﹠︀ه ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٧۵٧٩٣١ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس                       
︻﹙ــ﹩ ا﹜︊ــ︡ل ︋ــ︣ای ﹝ــ︡ت ــ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜ــ﹩ ا﹡︐︀ب 
 ️︗ ــ︡. ٢- روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س﹡︡︣د﹎
درج آ﹎ــ﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫ــ︡. -٣ ︮﹢ر︑︀ی 

﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٢,٢٩,١٣٩۶ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵١۴٢٢۶) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۴۱
۱۷

آگهى مزايده اموال غير منقول ( اسناد رهنى ) 
آگهى مزايده اموال غير منقول پرونده اجرايى 
كالسه ى 9606871 و 9606874 و 9609875

ــناد رهنى شماره 8112 مورخ                       ــتايى ايرانيان به استناد اس ــركت تعاونى صندوق روس ش
ــورخ 1395/12/28 تنظيم  ــورخ 1394/09/12 و 11228 م 1393/11/28 و 9295 م
شده در دفترخانه اسناد رسمى شماره 350 مشهد عليه آقاى اميد وفائيان فرزند عباس 
بشماره ملى 0702375527 ( بعنوان وام گيرنده و اصيل و ولى )  و آقاى فرزان وفائيان 
ــه ى  ــى  0950025682 ( بعنوان راهن ) اجراييه تحت كالس ــماره مل ــد اميد  بش فرزن
ــش ميليارد و چهارصد  9606871 و 9606874 و 9609875 جمعا" در قبال مبلغ  ش
ــى و پنج ميليون ( 6/435/000/000 ) ريال صادر نموده كه  پس از ابالغ اجراييه در  س
ــمى  ــناد رس مورخه 1397/03/27 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ ملك به شماره بيست 
ــده از هفت هزار و  ــى و پنج ( 24335 ) مفروز و مجزى ش ــيصد و س و چهار هزار و س
ــش (  176 ) اصلى بخش  ــاه و يك ( 7951 ) فرعى از يكصد و هفتاد و ش ــد و پنج نهص
ــت و چهل و نه مميز پنجاه و نه                                 ــاحت دويس ــهد قطعه دو ( 2 ) تفكيكى به مس ده مش
( 249/59 ) متر مربع ملكى آقاى فروزان وفائيان به آدرس مشهد بلوار اقدسيه اقدسيه 
ــت ميليارد                    ــه مبلغ چهل و هف ــمت چپ ب ــريعتيان فرد 4 كوچه دوم س ــهيد ش 33 ش
ــخصات اجمالى  ــى و قطعيت يافته كه حدود و مش ــال ارزياب ( 47/000/000/000 ) ري

ملك برابر گزارش كارشناس در روز ارزيابى به اين شرح مى باشد : 
ششدانگ ملك به شماره 24335 فرعى از 7951 فرعى از 176 اصلى بخش 10 مشهد  
ــر 2295 صفحه 82  ــماره ثبت 350512 دفت ــماره ورقه مالكيت 872337 به ش ــه ش ب
ــك فوق با  كد  ــت . مل ــند صادر گرديده اس ــت آقاى فرزان وفائيان ثبت و س ــه مالكي ب
ــه  ــر مربع عرصه با چهار ممر ، س ــازى0-0-1-4-27-11-12 داراى 243/59 مت نوس
ــرق بطول 20/80  ــارك محله ) و ضلع ش ــبز ( پ ــدود به پياده رو و فضاى س ــع مح ضل
ــاخت 981317  ــد . ملك داراى پروانه س ــان و پاركينگ عمومى مى باش ــر به خياب مت
ــامل  ــعه بنا 1324291  مورخه 1394/04/07 و ش مورخه 1393/08/29 و پروانه توس
ــرويس پله                                                        ــاعات و س ــارى و 14/21 متر مربع مش ــن 184/99 متر مربع تج ــر زمي زي
ــرويس  ــاعات و س ــر مربع تجارى و 14/21 مترمربع مش ــف 184/99 مت ــه همك – طبق
ــرويس پله  ــاعات و س پله  طبقه اول 184/99 متر مربع تجارى و 14/21 متر مربع مش
ــاختمان با سازه اسكلت فلزى و  ــد . س ــته مى باش و طبقه دوم 14/21 متر مربع خرپش
ــقف تيرچه كروميت كمپوزيت با نماى سنگ تراورتن و پنجره ها و دربهاى سكوريت  س
و در ورودى رول آپ به صورت يك مجموعه تجارى با 6 دربند مغازه تجارى در همكف 
ــراميك  ــاده رو ) – 6 دربند مغازه در طبقه اول با كف س ــطح پي ــا كف 1/20 + از س ( ب
ــى – زيرزمين  ــتى عموم ــرويس بهداش ــل 60*60 و ديوار گچ و س ــقف كاذب تاي و س
ــنگ و ديوار سراميك فاقد تيغه بندى و سقف كاذب – ساختمان فاقد  تجارى با كف س
ــال حاضر با توجه  ــاختمان ارائه نگرديد . در ح ــور بوده و پايانكار س ــگ و آسانس پاركين
ــع عوامل موثر ارزش  ــاخت و قدمت بنا و جمي ــاحت – نوع س به موقعيت مكانى – مس
ششدانگ ملك فوق با تاسيسات موجود به شرح ذيل : ارزش 184/99 متر مربع تجارى 
ــر مربع تجارى اول به  ــغ 22/000/000/000 ريال - ارزش 184/99 مت ــف به مبل همك
ــارى زيرزمين به مبلغ  ــال - ارزش 184/99 متر مربع تج ــغ 14/000/000/000 ري مبل
ــدانگ ملك فوق جهت پايه مزايده به مبلغ  11/000/000/000 ريال مجموع ارزش شش
ــارد ريال ) ارزيابى و اعالم    مى گردد .  ــال ( چهل و هفت ميلي 47/000/000/000 ري
ــت  تعدادى از مغازه هاى تجارى همكف و اول واگذار بغير و الباقى ملك در يد مالك اس

و حدود ثبتى پالك با محل مطابقت دارد .  
ــرح ذيل                  ــتعالم دفتر امالك به ش ــخصات ملك مذكور برابر اس ــن حدود و مش همچني
مى باشد : شماال" مرزيست بطول دوازده متر شرقا" مرزيست بطول بيست متر و هشتاد 
ــت بطول دوازده متر غربا" مرزيست بطول بيست متر و هشتاد  سانتيمتر جنوبا" مرزيس

سانتيمتر مى باشد . 
ــماره 139885606267000939 مورخ 1398/02/12 دفتر  ملك موصوف برابر نامه ش
ــتى مى باشد . مزايده ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر در  ــتى فاقد بازداش امالك بازداش
ــه  ــغ 47/000/000/000 ريال         ( چهل و هفت ميليارد ريال ) در روز س ــال مبل قب
شنبه مورخ 1398/05/01 از ساعت 9 تا 12 ظهر در محل شعبه اول اداره اجراى اسناد 
ــمى مشهد واقع در خيابان امام خمينى خيابان ثبت ( جنب بانك ملى ) شروع و به  رس
باالترين قيمت پيشنهادى نقدا" واگذار مى گردد .الزم به ذكر است طبق تبصره 6 ماده 
ــعاب و يا حق  ــى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش ــت بده 121 آ . ا پرداخ
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى  اش
ــده يا  ــهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش و عوارض ش
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 مسترد خواهد شد  به عهده برنده مزايده 
ــر و حق مزايده نقدا" وصول مى گردد . ضمنا" چنانچه روز مزايده  ــد . نيم عش مى باش
ــاعت و مكان مقرر  ــمى گردد . مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان س تعطيل رس

برگزار خواهد شد . تاريخ انتشار : 1398/04/06  آ-9804157
عليرضا لعلى 

رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد 

آگهى فقدان سند مالكيت
ــت 98/3169 مورخ 1398/3/29 خانم صديقه زيركى بهار بالالواسطه مستند به وكالت نامه  نظر به اينكه برابر درخواس
ــتناد به دو برگ  ــهد از طرف آقاى محمدجواد صادقى جليانى اس ــماره 153210 مورخ 1398/02/28 دفتر 64 مش ش
ــتاد و يك هزار و نود سهم  ــت و هش ــاع از دويس ــهم مش ــهاديه گواهى اعالم مى دارد ميزان هفتصد و هجده س استش
ــدانگ پالك 63 فرعى از 23 فرعى از 166- اصلى (برابر استانداردسازى پالك باقيمانده 23 فرعى از 166- اصلى  شش
به اين پالك تبديل شده است) 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 224 دفتر 1337 بنام محمدجواد صادقى جليانى 
ثبت و سند به شماره سريال 806340 صادر و سوابق ثبتى بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد ماده 120 آيين نامه 
ــبت به ملك  ــال 1380 مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س
مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى  ــت اصل س اين آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس
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- 9804067 م.الف 235
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه  ــتناد به دو برگ استش ــت 98/4214 مورخ 1398/2/26 آقاى على اصغر رادمنش اس نظر به اينكه برابر درخواس
ــاع از ششدانگ پالك 784 فرعى از 376- اصلى بخش شش طرقبه شانديز  ــه دانگ مش گواهى اعالم مى دارد ميزان س
ــد مالكيت مشاع مذكور از ششدانگ پالك  ــده است با بررسى دفتر امالك معلوم ش ــهل انگارى مفقود ش كه به علت س
ــوابق  ــريال 892357 صادر و س ــماره س ــند به ش فوق الذكر ذيل ص 280 دفتر 605 بنام على اصغر رادمنش ثبت و س
ــال 1380  ــتناد ماده 120 آيين نامه اصالحى قانون ثبت مصوب بهمن ماه س ثبتى بيش 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 
ــمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و  ــند معامله رس مالكيت يا س
يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى نوبت اول و تسليم آن 

به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9804068 م.الف 236
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان طرقبه شانديز- سيدمحمود حسينى نژاد

شماره پرونده: 9204006091000549/2        شماره بايگانى پرونده: 9300018
شماره ابالغيه: 139805106220000190        تاريخ صدور: 1398/04/04

اخطاريه ماده 101
ــركت تعاونى اعتبار  ــماره بايگانى 9300018) له ش ــه 9204006091000549 (ش در خصوص پرونده اجرايى كالس
ثامن االئمه عليه حسين ظريف ربيعى فرزند حسن شماره ملى 0939356414 شماره شناسنامه 349 و لعيا خورسندى 
عليزاده فرزند غالمحسين شماره ملى 0934931291 شماره شناسنامه 3001 به موجب گزارش مورخ 1398/02/18 
ــدانگ پالك ثبتى فرعى: 1480/1691 از پالك 93- اصلى در بخش: 6  ــترى، شش ــان رسمى دادگس هيئت كارشناس
واقع در: طرقبه شانديز برابر گزارش كارشناس به آدرس شانديز- بعد از ميدان شهدا- ابتداى بلوار وليعصر حد جنوب 
ــد.  ــاير حدود به امالك مجاور مى باش ــمال به معبر فرعى و س ــر به خيابان 35 متر وليعصر و حد ش ــول 10/30 مت بط
مستحدثات ملك شامل دو قسمت بوده كه در ساختمان مجاور بلوار شامل 344 مترمربع زيربنا (زيرزمين 72 مترمربع 
ــكونى دوم 100 مترمربع و سوم 50 مترمربع و قسمت پشت يك  انبارى- همكف 72 مترمربع- اول 100 مترمربع مس
ــمال 155/5 مترمربع همكف و 136/5 مترمربع) ارزش ششدانگ به مبلغ 21/500/000/000  ــاختمان دو طبقه ش س

ريال ارزيابى گرديده كه جهت اطالع منتشر مى گردد. آ- 9804069 م.الف 237
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى طرقبه شانديز

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــند مالكيت  ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت س ــتناد 2 برگ فرم استش ــه اينكه خانم ماندانا تاجى باس ــر ب نظ
ــند مالكيت يك سهم مشاع از هفت سهم ششدانگ يك  ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
بابخانه به شماره پالك 1035 فرعى از 423 فرعى از 230 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت 
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر الكترونيك  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم ش ــهل انگارى مفقود گرديده اس س
139520306003002200 بنام خانم ماندانا تاجى ثبت و سند به شماره چاپى 978414 ج 93 صادر گرديده است. 

دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.......
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
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 سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9804070 م.الف 238
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره مزايده: 139804306092000048     تاريخ ثبت: 1398/02/26
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9706712
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9706712 خانم زهرا بيگم رشيدآبادى نام پدر: سيدموسى تاريخ تولد: 1358/01/10 
ــماره 1959 مورخ 1383/04/23  ــنامه: 724 به استناد سند نكاحيه به ش ــماره ملى: 6449199954 شماره شناس ش
اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 14 عدد سكه طالى تمام بهار آزادى و يك هزينه سفر حج عليه: 
وراث مرحوم احمد آخوند به نام هاى (على آخوند نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1367/12/13 شماره ملى: 0946765855 

شماره شناسنامه: 28512 3
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0927809516 ش ــد: 1384/08/17 ش ــخ تول ــدر: احمد تاري ــد نام پ ــا آخون - عليرض

0927809516
ــنامه:  ــماره شناس ــى: 0924056861 ش ــماره مل ــد: 1376/06/03 ش ــخ تول ــد تاري ــام پدر: احم ــد ن ــاد آخون - عم

0924056861
- زهرا بيگم رشيدآبادى نام پدر: سيدموسى تاريخ تولد: 1358/01/10 شماره ملى: 6449199954 شماره شناسنامه: 

724
- نويد آخوند نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1369/10/14 شماره ملى: 0921215614 شماره شناسنامه: 0921215614) 
صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1397/9/7 حسب درخواست بستانكار وارده به شماره 53936- 1397/12/22 
خودرو سوارى رنو لوگان ال 90 به شماره انتظامى 42- 371 و 58 متعلق به مديون مذكور در قبال 14 عدد سكه تمام 
ــترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده  ــط كارشناس رسمى دادگس ــت كه توس بهار آزادى بازداش

6363 مورخ 1398/2/15 با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

شماره انتظامى: 42-58 و 371 نوع وسيله نقليه: سوارى سيستم: ال نود رنگ: سفيد روغنى مدل 1395
كارشناسى و ارزيابى:

1- درب عقب سمت راست مقدارى خوردگى دارد
2- درب عقب چپ و پاركابى گلگير عقب چپ مقدارى خوردگى دارد

3- مابقى بدنه و جلو و عقب سالم و داراى رنگ فابريك است
4- الستيك ها داراى 90 درصد عاج ميباشند

5- خودرو داراى بيمه شخص ثالث معتبر ميباشد
6- شيشه ها و چراغ ها سالم ميباشد

7- تودوزى و داشبورد نو ميباشد
8- موتور و گيربكس خودرو سالم ميباشند

قيمت پايه كارشناسى: 800/000/000 ريال معادل هشتاد ميليون تومان تمام.
ــهد خودرو مذكور در زمان بازديد در پاركينگ  ــتان عمومى و انقالب مش با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادس
ــه 1398/5/8 از  ــنبه مورخ ــا توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز سه ش ــد و ب ــانديز متوقف مى باش پرتوى جاده ش
ــانديز پاركينگ پرتوى از مبلغ  ــهد جاده ش ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس س
ــد ضمناً مبلغ  ــد نقداً فروخته خواهد ش ــته باش ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش پايه 800/000/000 ريال ش
ــد و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا  ــر دولتى و مبلغ 41/748/000 ريال حق مزايده ميباش 34/790/000 ريال نيم عش
ــورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از  ــد. همچنين در ص ــاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش هزينه ه

تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ-9804078 م.الف 246

شماره پرونده: 139804006092001275/1       شماره بايگانى پرونده: 9802006
شماره ابالغيه: 139805106092005087         تاريخ صدور: 1398/04/05

دفترخانه ازدواج شماره 101 و طالق شماره 88 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــيدتقى تاريخ تولد: 1361/12/22 شماره ملى: 0931626633  ــيدعلى كهن سال نام پدر: س ــيله به آقاى س بدين وس
ــود كه خانم زهره نورى نام پدر: على تاريخ تولد: 1363/03/20 شماره ملى:  ــماره شناسنامه: 82892 به ابالغ مى ش ش
ــنامه: 1456 جهت وصول مهريه يكصد عدد سكه يك بهار آزادى طال به استناد مهريه  ــماره شناس 0943082935 ش
ــند: 1385/06/30، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج  ــند: 20444، تاريخ س ــماره س ــند ازدواج: ش مندرج در س
ــهر مشهد استان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــماره 101 و طالق شماره 88 ش ش
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/03/27 مأمور، محل اقامت شما به شرح  ــكيل ش ــه 9802006 در اين اداره تش كالس
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در  ــده، لذا بنا به تقاضاى بس ــناخته نش ــند ش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ  ــار محلى آگهى مى ش يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9804080  ــوب مى گردد، نس محس

م.الف 247
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده:   139704306091000357      تاريخ ثبت: 1397/09/24
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9600483 و 9600484
ــماره 14674 و 14662 مورخه 92/6/25 دفتر اسناد رسمى شماره 274 مشهد  ــناد رهنى ش ــتناد اس بانك ملت به اس
ــت و دو ميليون و  ــصد و بيس ــه 9600483 و 9600484 در قبال مبلغ 622/472/144 ريال (شش اجرائيه تحت كالس
ــغ الزم اجرا تا مورخه 1396/01/24 عليه امين افقهى  ــاد و دو هزار و يكصد و چهل و چهار ريال) مبل ــد و هفت چهارص
فرزند جواد متولد 1368 ش ش 0920095658 صادره از مشهد و جواد افقهى فرزند محمد حسين ش ش 1 صادره از 
مشهد متولد 1344 و شماره ملى 0938634933 و آقاى قربان ساده فرزند حسن ش ش صادره قاينات متولد 1323 
ــى 0889130061 صادر نموده كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1396/07/03 و 1397/07/04 و در پايان  ــه ش مل ب
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده مورد رهن به  ــناد رس مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــت فرعى از هجده اصلى بخش نه مشهد به آدرس وحدت 12  ــت و بيست و نه فرعى از هش ــماره پالك ثبتى دويس ش
((شهيد ايروانى)) كوچه شهيد عفتى پالك 90 مبلغ 1/480/000/000 ريال (يك ميليارد و چهارصد و هشتاد ميليون 

ريال) ارزيابى و قطعيت يافته است كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك به اين شرح مى باشد:
پالك ثبتى صورت ششدانگ عرصه و اعيان يك قطعه زمين كه داراى دو سند مالكيت سه دانگ مشاع از ششدانگ به 
ــماره چاپى 528003 سرى ب و همچنين سه  ــماره ثبت چهارصد و يازده صد و چهل هفت و ش نام جواد افقهى به ش

دانگ به نام قربان ساده به شماره چاپى 610555 سرى ب بوده كه بالمنافصه مى باشد.
ــماره 5/1865 مورخ 74/5/15 مى باشد.  ــماره 40423/2 مورخ 62/12/8 و گواهى پايانكار به ش ــاختمانى ش پروانه س
مساحت عرصه طبق سند 177/7 مترمربع بوده و مساحت اعيان با قدمت حدود 22 سال برابر 174 مترمربع مى باشد 
ــكونى است بر اساس استعالم شماره 335234 كاربرى مصوب زمين  ــامل دو واحد در همكف و طبقه اول مس اعيان ش
ــتم گرمايش بخارى گازى و سيستم  ــت مقدار يك مترمربع در مسير پخى قرار دارد. سيس ــكونى با تراكم زياد اس مس
ــد. نماى ساختمان رومالى با سيمان است داراى دو  ــرمايش كولر آبى مى باشد اسكلت ساختمان نيمه فلزى مى باش س
ــب اطالعات واصله  ــد. ملك با حدود اجمالى اعالمى مطابقت دارد و بر حس ــرق و يك امتياز آب و گاز مى باش ــاز ب امتي
ــاحت 177/7  ــماره فوق الذكر به مس ــخصات به ش ــد حدود مش مورد ارزيابى در روز ارزيابى در تصرف متعهد مى باش

مترمربع به حدود
شماالً فاقد حد و شرقاً ديواريست به طول بيست و دو متر به مسير راه آهن

جنوباً ديواريست به طول دوازده متر و پنجاه سانتيمتر به كوچه
غرباً به ديوار به طول هجده متر و چهل سانتيمتر

ــتى  ــتى يك بازداش ــماره 139885606271001949- 1398/03/07 دفتر امالك بازداش ــك موصوف برابرنامه ش مل
ــنبه مورخه  ــش دانگ از ملك موصوف در قبال مبلغ 1/480/000/000 ريال در روز دوش ــد مزايده به مقدار ش مى باش
ــعبه اول اجرا ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك  ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش 1398/04/31 از س
ــاً مبلغ عنوان حق حراج و مبلغ به  ــنهادى نقداً واگذار مى گردد ضمن ــروع و به باالترين قيمت پيش ملى كوچه ثبت ش
عنوان نيم عشر دولتى و حق حراج زائد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 

ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد. آ- 9804082 م.الف 248

شماره مزايده: 139804306091000043       تاريخ ثبت: 1398/02/15
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول 9704160
ــه 9704160 در قبال مبلغ  ــهد اجرائيه تحت كالس ــناد رهنى 17241 دفترخانه 217 مش ــتناد اس بانك ملت به اس
2/045/619/144 ريال عليه شركت طراحان ارتباطات هوشمند به شماره ثبت 44999 و شناسه ملى 10380611301 

و هدى سپهرى شاملو فرزند محمد طاهر ش ش 86652 متولد 1359/12/27 به شماره ملى 0930840119 صادر كه 
پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1397/06/18 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، الزم االجراء 
و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت ششدانگ پالك ثبتى 18434 فرعى مفروز از 39993 فرعى از 182 
اصلى بخش ده مشهد ملكى هدى سپهرى شاملو به آدرس مشهد بلوار فرهنگ قائم مقام فراهانى 8 پالك 9 طبقه دوم 
به مبلغ 5/000/000/000 ريا ل به حروف پنج ميليارد ريال ارزيابى و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و توصيف 

اجمالى ملك برابر گزارش كارشناس به شماره 12504- 1397/09/10 بدين شرح ميباشد:
1) مطابق تصاوير اسناد ابرازى يك واحد آپارتمان به مساحت 113/18 مترمربع واقع در آدرس فوق داراى پالك ثبتى 
ــهد است كه حدود اجمالى آن انطباق داده شد و  ــماره 182/18434 اصلى مفروز از 39993 فرعى بخش ده مش به ش

در هنگام بازديد در تصرف مالك ا ست.
ــبت به معبر و ساختمان سه سقف شامل طبقات همكف، اول و دوم  ــمالى نس 2) عرصه ملك با موقعيت جغرافيايى ش
هر كدام يك واحد و جمعاً سه واحدى و واحد تعرفه شده در طبقه دوم واقع است. داراى نماى آجر سه سانت و فاقد 

آسانسور و پاركينگ است
3) داراى 2 اتاق، هال، تراس، آشپزخانه اپن، حمام و توالت مجزا، توالت فرنگى، كف سراميك، بدنه رنگ و كاغذ، پنجره 
ــتم گرمايش بخارى و سرمايش كولر آبى، داراى انشعابات مشترك آب  آلومينيوم، كابينت فلزى با درب MDF، سيس

و گاز و برق مستقل است.
4) نظريه ارزيابى:

ــت به جميع موارد مطروحه نظير موقعيت مكانى، ابعاد، متراژ عرصه و اعيان، عمر بنا و نوع مصالح به كار رفته،  ــا عناي ب
كاربرى و ساير عوامل مؤثر در قيمت گذارى از جمله عرف محل، شرايط فعلى عرضه و تقاضا و مقايسه با معامالت مشابه 
و بدون در نظر گرفتن تعهدات و ديون احتمالى، در حال حاضر ارزش ششدانگ عرصه و اعيان واحد تعرفه شده جهت 

پايه مزايده جمعاً مبلغ 5/000/000/000 ريال به حروف پنج ميليارد ريال برآورد و پيشنهاد مى گردد.
ــماره وارده 139785606004007687- 1397/08/22  ــاس پرونده ثبتى بشرح ش حدود اجمالى پالك مذكور بر اس

ذيل مى باشد:
ــماالً: اول به طول 4/30 متر ديوار به ديوار پالك 2192 فرعى دوم به طول هاى 1/5 و 3/20 متر ديوار و پنجره به  ش

فضاى حيات خلوت شمالى
شرقاً: به طول 16/80 متر ديوار به ديوار پالك 2194 فرعى

جنوباً: اول به طول 0/80 متر ديوارى است به فضاى حياط جنوبى دوم به طولهاى 0/80 و 5 و 0/80 متر درب و ديوار 
و پنجره به تراس مسقف سوم به طول 0/80 متر ديوارى است به فضاى حياط جنوبى

ــاى 3/30 و 4/5 و 2/60 متر درب و ديوار به  ــه طول 5/5 متر ديوار به ديوار پالك 15802 فرعى دوم به طوله ــاً: ب غرب
ــه نورگيرها چهارم به طول 6/80 متر ديوار به ديوار پالك  ــوم به طولهاى 1/60 و 0/70 متر ديوار و پنجره ب ــه س راه پل
ــك موصوف برابر گزارش  ــا و آيين نامه اجرايى آن مل ــا رعايت قانون تملك آپارتمانه ــدود ارتفاقى ب ــى ح 15802 فرع
ــماره  ــد و حدود ملك با واقع تطبيق ملك موصوف برابر نامه ش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش
ــد. مزايده بصورت  ــتى مى باش ــتى داراى فاقد بازداش 139885606272002005- 1398/03/29 دفتر امالك بازداش
ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ 5/000/000/000 ريال در روز شنبه مورخه 1398/04/29 از ساعت 
9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت 
ــنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه روز مزايده با تعطيل رسمى مصادف گردد  ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
جلسه مزايده روز بعد در همان محل و در ساعت مقرر برگزار خواهد شد و مبالغ نيم عشر اجرايى و حق مزايده و نيز 
حق مزايده زايد بر مبلغ مزايده و ساير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده 

مزايده مى باشد. آ- 9804084 م.الف 249
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306091000049        تاريخ ثبت: 1397/02/18
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول
ــهد اجرائيه تحت كالسه هاى  ــناد رهنى 183512 و 183514 و 183511 دفترخانه 47 مش ــتناد اس بانك ملت به اس

9601011- 9601013- 9601012 در قبال مبلغ 1/882/882/700 ريال عليه
1. زهرا ديبا فرزند حبيب شماره شناسنامه 94 صادره گناباد تاريخ تولد 1325/8/10 شماره ملى 0919680933

ــماره ملى  ــخ تولد: 1345/6/15 ش ــادره تربت جام تاري ــنامه 154 ص ــماره شناس ــران فرزند ذبيح اله ش ــد مه 2. محم
0731681452

3. محسن مشارى فرزند ذبيح اله شماره شناسنامه 41 صادره مشهد تاريخ تولد 1355/1/1 شماره ملى 0943312639 
صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخ 1396/09/07 و در پايان مهلت مقرر در آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، الزم 
ــالك ثبتى 19075 فرعى از 184 اصلى بخش  ــدانگ پ ــراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت شش االج
ــتاد و چهار اصلى بخش ده مشهد) ملكى زهرا ديبا به آدرس  ــهد (نوزده هزار و هفتاد و پنج فرعى از صد و هش 10 مش
مشهد- صياد شيرازى 50- پالك 52 به مبلغ 12/500/000/000 ريال (دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى 

و قطعيت يافته كه حدود و مشخصات و توصيف اجمالى ملك بدين شرح ميباشد:
ــخصات دو طبقه مسكونى از نوع سازه ديوار  ــاحت 313/5 مترمربع و اعيان 327/5 مترمربع با مش عرصه ملكى به مس
باربر با نماى سنگ، درب و پنجره فلزى، كف موكت و سراميك، ديوارها نقاشى و كاغذ ديوارى، كابينت فلزى و چوبى 
ــال ساخت، متصرف  ــعابات 3 گانه منصوبه، (آب و گاز يك كنتور و برق دو كنتور) داراى قدمت حدود 35 س و... با انش
ــان در همكف سكونت  ــد (مالك در طبقه اول و فرزند ايش ــان مى باش ــخص مالك و فرزند ايش ملك در حال حاضر ش
ــند و پايانكار) بررسى شد كه با  ــده (تصوير س ــاس تصوير مدارك ارايه ش دارد) تطبيق حدود ثبتى: حدود ثبتى بر اس
محل مورد بازديد مطابقت دارد. نظر به موقعيت مكانى و منطقه اى نوع سازه، جنس مصالح بكار رفته، امكانات داخلى 
ــاير عوامل مؤثر در ارزيابى  ــى ها، ارزش روز معامالتى امالك مشابه آن منطقه و س ــاختمان، قدمت ساخت، دسترس س
ــت و پنجاه ميليون  ــغ 12/500/000/000 ريال (يك ميليارد و دويس ــع جوانب ارزش ملك فوق به مبل ــاظ جمي و لح

تومان) برآورد و اعالم مى گردد.
ــرح ذيل مى باشد: شماالً: درب و ديوار بطول (9/50) نه متر و  ــاس پرونده ثبتى به ش حدود اجمالى پالك مذكور بر اس
پنجاه سانتيمتر به خيابان شرقاً: ديواريست بطول (33/00) سى و سه متر به شماره نه هزار و هشتصد و شصت فرعى 
ــماره يك هزار و نود و  ــانتيمتر به ش از يك هزار و نود و پنج اصلى جنوباً: ديوار بديوار بطول (9/50) نه متر و پنجاه س

هشت فرعى غرباً: ديوار بديوار بطول (33/00) سى و سه متر به شماره يك هزار و نود و چهار فرعى
ــد و حدود ملك با واقع تطبيق ملك  ملك موصوف برابر گزارش مأمور اجراى ثبت در روز ارزيابى تصرف مالك مى باش
ــتى داراى فاقد بازداشتى  ــماره 139885606272001988- 1398/03/29 دفتر امالك بازداش موصوف برابر نامه ش
مى باشد. مزايده بصورت ششدانگ بمبلغ مورد ارزيابى شده در قبال مبلغ دوازده ميليارد و پانصد ميليون ريال در روز 
ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع در خيابان امام  ــنبه مورخه 1398/05/02 از س چهارش
خمينى جنب بانك ملى مركزى كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد. ضمناً چنانچه 
ــاعت مقرر برگزار خواهد شد  ــه مزايده روز بعد در همان محل و در س ــمى مصادف گردد جلس روز مزايده با تعطيل رس
ــق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و  ــر اجرايى و مبلغ 500/000/200 ريال ح ــغ 175/233/617 ريال بابت نيم عش و مبل
ــد. آ- 9804085  ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم و نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باش س
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︣ا︨︀ن   ︠﹤﹡︀﹠  ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︫︣
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٨٨٩٢

 و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴۶۴٩٢
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٠ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡ : ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︧︀︋︨︣ــ﹩ ︑﹑ش ار﹇︀م ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︔︊️ ١۵١٢٨ و ︫﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠۵۶٠٣٨٣ ︋﹥ ︨﹞️ 
︋︀زرس ا︮﹙ــ﹩ و آ﹇︀ی ر︲︀ ﹝︥د﹋︀﹡﹙﹢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
١٠۶٢٧۵٩٣٧٠ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋ــ︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊ــ︡ل ︋︣ای 

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

(۵١۴٢۶٨)

س
,۹
۸۰
۴۱
۳۸

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ ﹝︣﹋ـ︤ ا︮﹙﹩ ︫ـ︣﹋️ 
 ﹩﹞︀︨ ︫ـ︣﹋️  ر︲﹢ی  ﹋︪ـ︀ورزی 

︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢٨٣ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١٢٧٧۴٧

از ︑︣︋️ ﹫︡ر﹥ ︋﹥ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٠,١٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت 
 :︡︡︗ ︀ذ ︫︡ : ﹝︣﹋︤ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ︋﹥ آدرس︑ا ﹏ذ
 ︩︋ - ︪︡﹞ ︨︣ــ︐︀ن︫ - ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
﹫︀︋︀ن  ــ︣ ﹝︪ــ﹞ - ︡﹙﹥ ﹋﹢﹨︧ــ﹠﹍﹩ -︠  ﹝︣﹋︤ی -︫ 
︋ ︡﹫︫︪︐﹩ ١٩ (﹋﹢﹨︧ــ﹠﹍﹩ ١٠) ︠﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩ 

.️﹁︀ ٩١٧۴۶١٣١١٣ ا﹡︐﹆︀ل ﹩︐︧︎︡﹋ ︿﹊﹝﹨ ﹤﹆︊︵
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ﹝︣︗︹ 

 ﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔
(۵١۴٢۴٣)

س
,۹
۸۰
۴۱
۲۹

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︀︎︀ ︨ـ︀زه 
 ﹤ ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  آ﹜︐ـ﹢ن︫ 
 ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٧٧٨ و︫ 

١٠٣٨٠۵٢٣٢١٩
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر              
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫ــ︡: آ﹇ــ︀ی ︻﹙ــ﹩ ︠﹙﹫ــ﹏ زاده٠٩٢٠٢٩٧۴٢٠ - آ﹇︀ی 
﹝﹞ــ︡ ﹨︀دی ︠﹙﹫﹏ زاده - آ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ ︠﹙﹫﹏ زاده - 
 ️﹫﹨ ﹩﹚︮ا︻︱ــ︀ی ا ️﹝︨ــ ﹤︋ ﹩﹡︀︋︣﹞ ︡ی﹞ آ﹇︀ی
﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. -ا︫︣ف 
ر︲ــ﹢ی و ﹝︖︐︊﹩ ا﹋︊︣ی ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس 
ا︮﹙ــ﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ 

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

(۵١۴٢۴٢)

س
,۹
۸۰
۴۱
۲۷



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

 بسیاری از مشکالت انسان با نماز برطرف می شود    شبستان: حجت االسالم محسن قرائتی گفت:  بر اساس آیات قرآن کریم دشمنان تالش می کنند نور الهی را خاموش کنند اما نمی توانند؛ وعده الهی در 
قرآن است که اسالم و دین حق همه دنیا را فراخواهد گرفت؛ پیروزی انقالب اسالمی بر رژیم پهلوی این سخن را ثابت می کند. مؤمن حقیقی نماز خود را سبک نمی شمارد؛ سبک شمردن نماز به نوعی گزینشی عمل کردن 
است در حالی که انسان نباید نسبت به دین گزینشی عمل کند، کسانی که نماز را سبک بشمارند گرفتاری های زیادی خواهند داشت. بسیاری از مشکالت انسان با نماز برطرف می شود؛ همه کماالت در نماز وجود دارد.

حجت االسالم مسعود عالی: 
 هر انسانی تسلیم ولی خدا باشد

رشد عقلی به دست می آورد
شبســتان: در زمان امام صادق)ع( با وجود افول حکومت بنی امیه، حضرت 
فرصــت یافتند که علم خــود را به مردم عرضه کنند؛ بر همین اســاس علم 
و دانش حضرت در سراســر جهان اســامی منتشر شــد. عمر امام صادق)ع( 
نســبت به سایر ائمه)ع( بابرکت بود؛ حضرت روایات زیادی درباره فقه و اصول 
به شــاگردان آموختند؛ بیشترین معارف دینی شــیعه از فقه جعفری گرفته 
شــده اســت به همین دلیل شــیعیان را با عنوان »جعفری« می شناسند. علم 
اهل بیت)ع( از جمله امام صادق)ع( به علم الهی اتصال دارد؛ ائمه معصومین)ع( 
به صورت مستقیم از خداوند علم خود را دریافت کرده و آن را به مردم آموزش 
می دادند، آن ها مخزن علم الهی هســتند. عاشــورای حضرت سیدالشهدا)ع(، 
انقاب فرهنگــی و علمی امام صادق)ع( و هجرت امام رضا)ع( به ایران ســه 
رویداد بســیار مهم در ســیره اهل بیت)ع( اســت؛ از حضرت سیدالشهدا)ع( 
احادیث بسیار کمی باقی مانده و این نشان می دهد که مردم با فتنه بنی امیه از 
در خانه ائمه معصومین)ع( دور شده بودند اما شهادت امام حسین)ع( مردم را 
بیدار کرد. پس از شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( وجدان مردم به مرور بیدار و 
به سوی ائمه معصومین)ع( متمایل شد به این ترتیب اسام نجات پیدا کرده و 
سایر ائمه)ع( همچون امام صادق)ع( آن را برای مردم تبیین کردند. ماندگاری 
دین اســام مدیون خون امام حسین)ع( اســت؛ پس از امام حسین)ع( ائمه 
معصومین)ع( با کارهای فرهنگی معارف اسام را تبلیغ و ترویج دادند، در واقع 
امام حسین)ع( نور والیت را در دل مردم روشن کرده و ائمه)ع( پس از ایشان 
با آن نور مردم را تربیت کردند. در حکومت امام عصر)عج( عقل انسان ها کامل 
می شود؛ علت این رشد عقلی در اثر تسلیم شدن آنان در برابر ولی خداست. هر 
انسانی در برابر ولی خدا و ائمه معصوم)ع( تسلیم باشد رشد عقلی را به دست 
می آورد. با انقاب امام خمینی)ره( برخی از جوانان که اهل کاباره رفتن بودند 
با توبه به ســوی امام راحل تمایل پیدا کردند و متحول شــدند زیرا نور والیت 

قلب انسان را متحول می کند.

مدرسه تابستانه »منهاج« برگزار می شود 
معارف: مدرســه تابســتانه »منهاج« از ســوی دبیرخانه مفتــاح و با همکاری 
مدرســه تخصصی فقــه امام کاظــم)ع( از نهم تیر تا دهم مــرداد۹۸ در حوزه 
علمیه امام کاظم)ع( ویژه طاب برادر برگزار می شــود. در این دوره، مبانی »فقه 
اجتماعی و حکومتی«، مســائل »فقه اقتصاد«، »فقه سیاســت«، »فقه فرهنگ و 
تربیت« توســط تعدادی از استادان برجسته و شــناخته شده حوزه مورد بحث 
و بررســی قرار می گیرد. عباسعلی کعبی، ســیدمنذر حکیم، سیدمحمدمهدی 
میرباقری، محمدحســن گلی شــیردار، جواد حبیبی تبار، محمدتقی هادی زاده، 
حســن آقانظری، سیدحســین میرمعزی، احمدعلی یوســفی، محمدحسین 
ملک زاده، حســین بستان، سیدســجاد ایزدهی، محمدعلی خادمی کوشا، علی 
رضائیــان، محمدرضا زیبایی نژاد، غامعلی معصومی نیا، ســیدرضا حســینی، 
رضا اســامی، امیر مهاجر میانی و محمد عشــایری استادان مدرسه تابستانه 
منهاج را تشــکیل می دهند. براساس این گزارش؛ برنامه حاضر شامل دو بخش 
کلی مبانــی »فقه اجتماعی و حکومتی« و مســائل »فقه اجتماعی و حکومتی« 
خواهد بود. عاقه مندان برای نام نویســی اولیه باید مشخصات فردی خود را به 
شماره پیامک ۳۰۰۰۶۴۶۴۰۰ ارســال نمایند و برای کسب اطاعات بیشتر با 
 شــماره تلفن ۰۲۵۳۷۷۴۰۲۷۹ تماس حاصل نمایند و یا به نشــانی اینترنتی

 www.meftaah.com  مراجعه کنند.

 بررسی روش های انتقال مفاهیم دینی
به دانش آموزان

مهر: نشست »بررسی روش های انتقال مفاهیم دینی به دانش آموزان« با محورهای 
»بررسی مشکات موجود در زمینه آموزش مفاهیم دینی«، »بررسی سیره تربیتی 
ائمه معصومین و چگونگی به کار بســتن آن ها در آموزش« و »بررسی چگونگی 
نهادینه و کاربردی کردن آموزش های دینی« برگزار می شود. این نشست علمی 
تخصصی از ســاعت ۱۰ تا ۱۲ امروز دوشنبه دهم تیرماه در پژوهشگاه حوزه و 

دانشگاه به نشانی قم، پردیسان، میدان علوم برگزار خواهد شد.

 نشست» جایگاه عدالت 
در سند پایه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت«

معارف: نشســت هم اندیشی »جایگاه عدالت در سند پایه الگوی اسامی ایرانی 
پیشرفت« توسط پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشه اسامی و با همکاری اندیشکده 
عدالت مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت در قم برگزار می شود. در این نشست 
حجت االسام دکتر سیدسجاد ایزدهی، حجت االسام دکتر سیدکاظم سیدباقری 
و دکتر حسین رمضانی حضور خواهند داشت. این نشست سه شنبه ۱۱ تیرماه از 
ساعت ۱۴ تا ۱۶ در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی به نشانی »قم، بولوار ۱۵ 
خرداد، کوی شهید میثمی« و همزمان به صورت ارتباط ویدئوکنفرانس با دفتر 

تهران برگزار خواهد شد.

نقد و بررسی کتاب »فلسفه دین« 
مهر: مراســم رونمایی، نقد و بررسی کتاب »فلسفه دین« با حضور صاحبان اثر 
محســن جوادی، مجتبی اعتمادی نیا و روح اهلل چاوشی برگزار می شود. در این 
نشســت قربان علمی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمد سعیدی مهر، 
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس به ارائه سخن می پردازند. این نشست 
روز شــنبه ۱۷ تیر از ســاعت ۱۵ تا ۱۷ در سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم 
انسانی دانشگاه ها )سمت( به نشــانی »تهران، بزرگراه جال آل احمد، غرب پل 

یادگار امام)ره(« برپا می شود.

 گوهر و صدف دین از منظر شبستری
 نقد و بررسی می شود

معارف: کرســی علمی ترویجی »بررســی انتقادی گوهر و صدف دین از منظر 
شبستری« توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسامی در قم برگزار می شود. در 
این کرســی علمی حجت االسام محمد کاشی زاده به عنوان ارائه دهنده و دکتر 
ابوذر رجبی و حجت االسام دکتر محمد جعفری به عنوان ناقد حضور خواهند 
داشت. این نشست، سه شنبه ۱۱ تیرماه جاری از ساعت ۱۱تا ۱۳ در پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اسامی به نشانی »قم، بولوار ۱۵ خرداد، کوی شهید میثمی« 

و همزمان به صورت ارتباط ویدئوکنفرانس با دفتر تهران برگزار خواهد شد. 

پایان نامه های مهدوی کتاب می شوند
مهر: مؤسســه موعــود عصر)عج( در نظــر دارد عاوه بر ذکر نام دانشــجویان 
و محققان ارجمند در بخش مشــاهیر و مؤلفین مهــدوی دایره  المعارف موعود 
آخرالزمــان، پایان نامه هــا و رســاله های دانشــجویی که به نحــوی با موضوع 
مهدویــت، انتظــار و آخرالزمان مرتبط هســتند، پس از تأییــد واحد پژوهش 
مؤسســه موعود عصر)عج(، برای تبدیل شــدن به کتاب در نوبت چاپ و نشــر 
قرار دهد. عاقه مندان می توانند برای کســب اطاعات بیشــتر از طریق تلفن 
 ۰۲۱۸۸۹۴۱۲۳۵، پست الکترونیکی info@mouood.org و نشانی اینترنتی

 www.mouood.org اقدام نمایند.

برگزاری پنجمین همایش ملی تمدن نوین اسالمی 
معارف: پنجمین همایش ملی تمدن نوین اســامی با موضوع دولت اسامی، 
۸ اســفند ماه ۱۳۹۸ از سوی دانشگاه شــاهد برگزار می شود. استادان، طاب، 
دانشجویان و محققان می توانند برای کسب اطاعات بیشتر به نشانی اینترنتی

neicc.shahed.ac.ir مراجعــه کننــد. محورهای این همایــش عبارتند از: 
»روش شناســی مطالعات دولت اسامی«، »نقشه راه دستیابی به دولت اسامی«، 
»نسبت دولت اســامی و جامعه اســامی«، »منش کارگزاران دولت اسامی«، 
»الگوها و نظامات اداره کشور در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی« و 

»ساختارها و نهادهای دولت اسامی«.

ُد بن  ثَنا ُمَحمَّ در کتاب شریف عیون أخبار الّرضا )ع( آمده است: َحدَّ
د بن  ثَنا أبُوالَحَسِن ُمَحمَّ ُموَسي بِن الُمَتَوکِّل َرِضي اهللُ َعنُه َقاَل: َحدَّ
ثَنا  د بُن الُحَسین الصولي َقاَل: َحدَّ ثَنا ُمَحمَّ َجعَفر األََسدي َقاَل: َحدَّ
یُوُســُف بن َعقیل َعن إسَحاق بن راهویه قال: لّما َوافي أبوالَحَسن 
ام نیسابَُور، َو أراَد أن یَخُرَج ِمنَها إلي الَمأُمون إجَتَمع  الرَِّضا َعلَیه السَّ
َعلَیــه أصحاُب الَحدیِث َفَقالُوا لَه: یَا بَن َرُســوِل اهلل تَرحل َعنَّا َو ال 
لََع  ثُنا بَِحدیٍث َفَنسَتفیده ِمنَک؟ َو کاَن َقد َقَعَد في الِعماریة، َفاطَّ تَُحدِّ
رأَسُه َفَقاَل: َسِمعُت أبي ُموَسي بن َجعَفر یَُقوُل: َسِمعُت أبي َجعَفر 
د بن َعلي یَُقوُل: َسِمعُت أبي  د یَُقوُل: َســِمعُت أبي ُمَحمَّ بن ُمَحمَّ
َعلّي بن الُحَسین یَُقوُل: َسِمعُت الُحَسین بن َعلي یَُقوُل: َسِمعُت أبي 
أمیرالُمؤِمنیَن َعلّي بن أبي َطالب َعلَیِهمُ الّسام یَُقوُل: َسِمعُت النَّبّي 
َصلَّي اهللُ َعلَیِه َو آلِِه یَُقوُل: َسِمعُت ِجبرئیَل یَُقوُل: َسِمعُت اهللَ َعزََّوَجلَّ 
یَُقوُل: ال إلَه إاّل اهللُ ِحصِني َفَمن َدَخَل ِحصِني أَِمَن ِمن َعذابي. َقاَل: 

اِحلَُة نَاَدانا: بُُشُروِطها َو أنَا ِمن ُشروِطها)۱(.  ا َمرَِّت الرَّ َفلَمَّ

  استقبال همگان از سفر امام رضا j به خراسان
در سفر حضرت رضا )ع(به خراسان- که به حکم و الزام مأمون بر 
آن حضرت تحمیل گردید- در بین راه، به هر شهر و روستایی که 
امام )ع( وارد مي شد، شیعیان و دوستان اهل بیت )ع( و مشتاقان 
زیارت آن امام همام با شور و شوق و وجد و نشاط بسیار، از آن 
حضرت اســتقبال و پذیرایی کرده، مقدم امام را گرامي داشته، 
احساســات والیي خود را اظهار مي نمودند، عهد والیت خود را 
با خاندان رســالت، تجدید و تازه مي کردند و نیشــابور یکي از 
شهرهاي بین راه امام بود. این شهر، از شهرهاي بزرگ و مرکزي 
خراسان به شمار مي رفت و موقعیت علمي، سیاسي، اقتصادي 
و اجتماعي آن مهم و کم نظیر بود و علما و دانشــمندان بزرگ، 
محدثان معروف و نامدار در آن زندگي مي کردند. شــهري این 
چنین براي استقبال امام )ع(- که حتي مأمون اعام کرده بود 
در بین تمام مســلمانان و در میان بني هاشم از آل أبي طالب و 
بني عّباس، کســي از او شایســته تر و الیق تر براي خافت اّمت 
اسام نیست- آماده شد و همگان به استقبال بیرون رفته و براي 
کسب این فخر و سرافرازي که موکب امام را استقبال کرده و در 
میان انبوه جمعیت استقبال کنندگان شرفیاب شده اند، در انتظار 
ورود امام، دقیقه و ثانیه شــماري مي کردند. امام)ع( با آن جال 

ملکوتي و ابهت و عظمت معنوي، شهر نیشابور را مزیّن فرمود.
چنان که نقل مي نمایند: در حالي که امام)ع( در عماري نشسته 
و روي زیباي دل آرا و جمال همایون حق  نمایش از مردم پنهان 
بود. آن خلق بي شــمار که آرزوي زیارت سیماي دلرباي امام را 
داشــتند، از هر طرف هجوم آورده و شعار و تکبیر و صلوات سر 

مي دادند.

   سؤال حکیمانه دلیل معرفت سؤال کننده است
از آن میان، دو نفر از پیشــوایان و حافظان احادیث رســول اکرم 
م( پیش آمدند، و به تعبیر »تََعرََّض لَُه  )صلّي اهلل علیه و آله و ســلّ
د بن أســَلم  االَماَماِن الَحافَِظاِن لأِلَحادیِث الَنَبویّة أبُوذرَعة َو ُمَحمَّ
وِســي«، این دو شــخصیت بزرگ و پیشواي علم و حدیث، به  الُطّ

امام)ع( چنین خطاب کرده و درخواست و تقاضا نمودند: 
اِکیُة النََّبویَّة بَِحقِّ آبَائَِک  اِهَرُة الرَِّضیَّة، أَیُّها الُخاَصُة الزَّ الَُة الطَّ »أیَُّها السُّ
األطَهریَن َوأسَافَِک األکَرمیَن إاّل أََریَتنا َوجَهَک الُمَباَرَک المیُموَن، 

َک نَذُکرَک بِِه«.)۲( َوَرَویَت لََنا َحدیثاً َعن آبائَِک َعن َجدِّ
ؤاِل نِصُف الِعلِم«.)۳( آري، در روایات است که »ُحسُن السُّ

ســؤال و درخواست اشخاص از مقامات و بزرگان، دلیل معرفت و 
شخصیت سؤال کننده و نصف تعلّم و دانشجویي است.

این دو شخصّیت، در این موقف بزرگ و مقام، از امام سؤالي نمودند 
که امام )ع(، آن ها و مردم را به روایت و حدیثي از رسول خدا )ص( 

سرافراز فرماید.
ما هر چه بیندیشیم، ســؤالي از این جامع تر و پرمعني تر در این 

فرصت طایي که براي خلق نیشابور فراهم شده بود نبود.
هیچ سؤالي مربوط به حوائج دنیا، برکت مال و تندرستي و طول 
عمر و مقام با این ســؤال برابري نمي کنــد، خصوصاً که انتخاب 

موضوع را به خود امام موکول نمودند.
سؤال از حدیثي نمودند که در طول ازمنه و اعصار و تا دنیا هست، 
افتخار نقل آن براي مردم باقي باشد، و زبان به زبان، و قرن به قرن، 

و قلم به قلم، آن را بگویند و بشنوند و بنویسند و بخوانند.

به دنبال این سؤال آگاهانه و معرفت جویانه بود که امام )ع( در مقام 
پاسخ برآمده و مرکبي را که بر آن سوار بود متوّقف نمود و پرده از 
جمال مبارک برداشت و چشم مسلمانان را به دیدار طلعت مبارک 
و بامیمنت روشن فرمود، باز هم به عبارت »َفاسَتوَقَف الَبغلََة َو َرَفَع 

المَظلََّة َو أَقرَّ ُعُیوَن الُمسلِمیَن بَِطلَعِتِه الُمَباَرکِة المیُمونَِة«)۴(
 خایق که چشمشــان به جمال جهان آراي امــام افتاد، همه از 
خود بي خود شــده، همان حالي که براي بانوان مصري به هنگام 
دیدار جمال حضرت یوســف دســت داد خود را فراموش و زبان 

حالشان »َما َهَذا بََشًرا إِْن َهَذا إاَِلّ َملٌَک َکِریٌم« )۵( بود.
از این رو، صداي شــوق و وجد و شادي آن ها بلند و فریاد تکبیر و 
تهلیلشان فضا را پر کرده، گروهي از شوق گریه مي کردند، گروهي 
رکاب امام یا مرکب او را مي بوسیدند، گروهي محو تماشاي جمال 
آقا بودند و صداي شــوق و فریاد شــور و نشاط آن ها مانع بود که 

امام)ع( آن ها را به روایت حدیث سرافراز فرماید.
عبارت در بیان و شرح این موقف به این گونه است:

ُة َو  ُموُع کاألنَهارِ َو َصاَحِت االئمَّ »... إلــي أن انَتَصَف النََّهاُر َجَرِت الدُّ
الُقَضاُة: َمَعاِشــَر النَّاِس إسَمُعوا َو ُعوا َو ال تُؤُذوا َرُسوَل اهلل في ِعتَرتِِه 

َو أنِصُتوا« )۶(
مردم، همچنان تا روز به نیمه رسید، گریه مي کردند و اشکشان 
مثل نهرها جاري تا پیشوایان و قضاة علما بر آن ها صیحه زدند 
که اي گروه هاي مردمي! بشــنوید و نگــه دارید و ضبط کنید 
و بــا به زحمت  انداختــن امام )ع(، پیامبر خــدا )ص( را اذیّت 
نکنید؛ ســاکت شوید. وقتي آن جمعّیت بي شمار ساکت شدند 
و براي شنیدن و نوشتن حدیث از آن زبان و لسان خدایي آماده 
شــدند، امام )ع( شروع به امای حدیث فرمود و مستملیان هم 
مي گرفتند و به مستملیان دیگر منتقل مي کردند و در نتیجه به 

همه مردم مي رساندند.

   ارزش سلسله الّذهب را کسی نمی داند
هر چند این حدیث شریف، از لحاظ سند به سلسلة الّذهب معروف 
شــده، ولي اهل معرفت مي دانند که چیزي از مواد گرانبهاي دنیا 
اگرچه هزاران برابر طا و جواهرات ارزش داشــته باشد با آن برابر 

نمي شود تا بتوان این سند را به آن تشبیه کرد.
اگــر همه دنیا را در یک کفه ترازو بگذارند و ســند این حدیث یا 
لفظ آن را در کفه دیگر بگذارند، در جنب سنگیني این حدیث، پر 
کاهي هم محسوب نمي شود و اصاً تشبیه یعني صورت و حقیقت 
به مجاز و معقول به محســوس، اگر هم کسي یا در موردي شود 
از تنگي قافیه اســت، و إاّل به گفته مرحوم آیت اهلل والد معّظم)۷( 

اعلي اهلل مقامه:
لعل و مرجان را چه کس گفته است بهتر از خزف
جـان علــوي را چه کــس سنجید با نقش جدار

   عظمت بی اندازه کلمه »ل إله إّل اهلل«
اّما از لحاظ متن و مضمون و معني، مشتمل بر کلمه توحید و شأن 
و جالت قدر و آثار و برکات آن اســت؛ کلمه اي که دعوت رسول 

اعظم خدا، رسول توحید و یکتاپرستي از آن شروع و بر آن استمرار 
و ادامه یافت. کلمه اي که سعادت دنیا و آخرت بشر و عّزت و کرامت 
او در گرو آن و ایمان به معني و التزام به عمل به آن است. کلمه اي 

با اشتمال بر یک معناي سلبي و منفي و 
یک معناي جلیل ایجابي و ثبوتي؛ مشتمل 
بر طرد شرک و مباني تمام عقاید خرافي 
و گمراهي هــاي اعتقادي و اخاق رذیله و 
متضّمن توحید و اســاس عقاید سلیمه و 
تمام هدایت هاي انبیا و اصول اخاق عالیه 

و فضایــل کامله. کلمه توحید، کلمه اي 
که همه نژادها و همــه اصناف و اهالي 
همه کشورها، شهرها و روستاها را برابر 
و مساوي نموده و امتیازات و افتخارات 
موهــوم را، لغو و بي اثر و بي اعتبار کرده 

است.
کلمه توحید و عقیده به توحید، یعنی 
عقیده به اینکه خدا، خالق آسمان ها و 
زمین، آفریننده تمــام ممکنات بزرگ 
و هزارها و بیشــتر بزرگ تــر از آفتاب 
و بزرگ تــر از آن و کوچــک و کوچک 
و هــزاران مرتبــه کوچک تــر از ذّره، 
روزي دهنده همه، واحد، یکتا و بي همتا 
و بي شبیه و نظیر، بي شریک و یار و وزیر 
است. توحید، یعني عقیده اي که امروز 
در بین ادیان رایج است به قول پروفسور 
گوســتاولوبون: »تاج افتخاري است که 

تنها بر سر دین اسام است«. )۸(
 این کلمه توحید »اَل إلَه إاّل اهلل«، کلمه 
اســام، کلمه خدا، کلمه عالم امکان، 
کلمه بحر و بّر و زمین و آسمان و درخت 
و گیاه و فرشته و انسان و حیوان، صداي 
هر جماد و نبات و قطرات آب دریاها و 
باران ها و اتم ها و همه و همه اســت: »َو 
ُح بَِحْمِدهِ َولَِکْن اَل  إن ِمْن َشْيءٍ إاَِلّ یَُسِبّ

تَْفَقُهوَن تَْسِبیَحُهْم« )۹(
اگر در آن مشــهد عظیم که در نیشابور برپا شد، کامي بلیغ تر و 
سخني رساتر و حدیثي پر فایده تر و جامع تر از این حدیث بود، امام 
آن را مي فرمود. امام)ع( هم توحید و یکتاشناسي و یکتاپرستي را 
به مردم درس داد و هم آن ها را به آنچه بِدان توحید، اکمال و اتمام 
و مبّین و تفسیر تعریف مي شود، یعني والیت خودش و سایر ائّمه 

طاهرین)ع( هدایت فرمود.

   فواید ذکر »ل إله إّل اهلل«
از این جمله نوراني و پر از هدایت اســتفاده مي شــود که حصن 
و قلعه اي که بشــر اگر در آن داخل شــود از عذاب خدا در امان 

است، منحصر به همین قلعه توحید و حصن کلمه طّیبه »اَل إلَه 
إاّل اهلل« است.

حصني است که از آن محکم تر، حصني نیست. اگر انسان در آن 
جاي گزیند از کمند حوادث زمــان و آفات دوران، مصون 
مي ماند؛ هیچ حادثه اي و هیچ پیشامد و مصیبتي او را از پاي 
در نمي آورد، و مسّخر هیچ قّوه و قدرتي جز قدرت حقیقي 
و الیزال الهي نمي شود. کسي که ورد زبانش »اَل إلَه إاّل اهللُ َو 
َة إاّل بِاهللِ َو أَفوُِّض أمري إلَي اهللِ َو  اهللُ أکبُر َو اَل َحوَل َو اَل ُقوَّ
لُت َعلَي اهلل« و این شعارهاي  َحسُبَنا اهللُ َو نِعَم الَوکیُل َو تََوکَّ
توحیدي و یکتاشناسي باشــد، خود را از کائنات، بي نیاز و 
قهرمان میدان حیات مي داند، وجودش سرشار از امید 
به خدا و رحمت خداســت، مغلوب شدائد و سختي ها 

نمي شود، بلکه بر هر رنج و شّدت غالب مي شود:
موّحـد چه در پـاي ریزي زرش

چه شمشیر هندي نهي بر سرش
امـید و هـراسش نبـاشد ز کس
بـر این اسـت بنیاد توحید و بس

خاصه، توحید و ایمان به خداي یگانه در همه ابعاد حیات 
موّحد، ظهور مي یابد؛ در قلب و باطنش اســتوار و ثابت 
محکــم مي گردد و در افعال و اقــوال و رفتار و کردارش 

ظاهر مي شود.
همه را از او و وابسته به او و فقیر و نیازمند به او مي داند؛ 
ُهَو الَعلیُم الَقدیُر َو ُهَو الرَّزَّاُق ُذو الُقوَّةِ الَمتین. همه صفات 
جال و جمال و اکمال را بالّذات مختص به او مي شناسد. 

این گوینده »ال إله إاّل اهلل« از عذاب در امان است. 

   توحید خدا
 بدون معرفت امام محّقق نمی شود

بدیهي است مجّرد تلّفظ به این کلمه طّیبه و شهادت بر 
رسالت، موجب ترتّب احکام شرعي خاص است،  اّما آثار 
معنوي و امان از آتش در صورتي بر آن مترتّب مي شــود 
که توأم با آگاهي و معرفت و بصیرت و شناخت صحیح 
باشد، بنابراین چون این آگاهي و معرفت، بدون معرفت و 
والیت امام)ع( محّقق نخواهد شد و از کمبودها و انحرافات 
مصون نمي شود، فرمود: »بُِشُروِطها َو أنَا ِمن ُشُروِطها« باید 
خدا را از طریق امام که طریق به سوي خداست شناخت و هیچ راه 

دیگري، مصون از اشتباه و خطا نیست:
قطع این مرحله بي همرهي خضر مکن
ظلــمات است بترس از خطر گمراهي

خطر قول به تجّســم،  قول به تعطیل، قول به جبر، قول به تعّدد 
قدما، قول به وحدت وجود و اقوال و گفته هاي باطل دیگر همه در 
پیش است که فقط با تمّسک به قرآن و عترت )ثقلین( مي توان از 

این خطرات نجات یافت.

پی نوشت ها:
1. عیون أخبار الّرضا علیه الّسالم، باب37، جلد4.

2. »ای از نسل پاک راضی به رضای خدا، ای خالصه پاکان شجره 
نبّوت، تو را به حّق پدران پاک و پاکیزه و گذشــتگان بزرگوارت 
قســم می دهیم که چهره مبارکتان را به ما بنمایی و حدیثی از 
طریق پدران بزرگوار از جــد خویش برای ما روایت فرما تا تو را 
همواره بدان یاد کنیم.« عاّلمه مجلســی؛ بحار األنوار، جلد49، 

صفحه127.
3. »نیکو پرسیدن، نیمی از علم اســت.« بحار األنوار، جلد101، 

صفحه73.
4. عاّلمه مجلسی؛ بحار األنوار، جلد49، صفحه127.

5. این بشر نیست. این فرد غیر از فرشته ای بزرگوار نمی تواند باشد. 
سوره یوسف، آیه31.

6. عاّلمه مجلسی؛ بحار األنوار، جلد49، صفحه127.
7. مرحوم آیت اهلل العظمی آخوند مالمحّمدجواد صافی )قّدس سّره( 
که در نزدیک ضریح مطّهر حضرت معصومه )ســالم اهلل علیها( 

مدفون هستند.
8. گوستاولوبون؛ تمّدن اسالم و عرب، صفحه 143.

9. »هیچ چیزی نیســت مگر آنکه تسبیح خداوند می کند، لکن 
تسبیح آن ها را درک نمی کنید.« سوره اسراء، آیه44.
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شهر و روستایی که 

امام وارد مي شد، 
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اهل بیت b با شور 

و شوق بسیار، 
از آن حضرت 

استقبال کرده، 
مقدم امام را گرامي 
داشته، احساسات 

والیي خود را اظهار 
مي نمودند، عهد 
والیت خود را با 
خاندان رسالت، 

تجدید مي کردند 
و نیشابور یکي از 
شهرهاي بین راه 

امام بود
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نوشتاری از آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی به مناسبت سالروز ورود حضرت رضاj به نیشابور و بیان حدیث شریف سلسله الذهب

حصني که ازآن محکم تر، پناهگاهی  نیست
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جرمی هانت، نامزد نخســت وزیری انگلیــس وعده داد در 
صورت نخست وزیر شدن، بریتانیا، تحت هر شرایطی تا پایان 

اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می شود.

نتانیاهو، نخست وزیر رژیم نامشروع صهیونیستی در جلسه 
هفتگی کابینه به مجازات های اخیر این رژیم علیه غزه اشاره 
کرد و گفت، تل آویو ممکن است در نهایت امر مجبور به انجام 

عملیات نظامی علیه نوار غزه شود.

ریچارد هاس، رئیس اندیشــکده »شــورای روابط خارجی« 
آمریــکا در واکنش به دیدار ترامپ با کیم گفت: صرف انجام 

این دیدار، اهمیت چندانی ندارد.

دونالد ترامپ درسفر به کره جنوبی ناگهان وارد کره شمالی شد

شوی20قدمی برای انتخابات 2020
  جهان/ نیک پندار  پس از چند ماه قهر و آشتی های 
عاشــقانه بین ترامپ و اون، روز گذشته در اتفاقی یهویی 
رئیس جمهــور آمریکا 20 قدم در خاک کره شــمالی 
برداشــت. 20 قدمی کــه می توانــد او را به یک قدمی 

پیروزی در انتخابات 2020 نزدیک کند.
ترامپ روز یکشــنبه پس از پایان نشست گروه جی20 
بــه همراه »مون جائه این« از ژاپن عازم  کره شــد و در 
کنفرانس خبری مشــترک با همتــای کره جنوبی خود 
تأیید کرد که قرار است همان طور که پیشتر ابراز تمایل 
کرده بود، دیداری با کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی 

در منطقه غیر نظامی شده مرز دو کره داشته باشد.
سرانجام این اتفاق افتاد و ترامپ با یک بالگرد نظامی به 
منطقه مرزی رفت، با اون دست داد و سالم و احوال پرسی 
کرد و ناگهان رو به اون گفت: دوست داری من از مرز رد 

شوم و وارد خاک کره بشوم؟  من مشکلی ندارم. 
وی در این باره گفــت که عبور نمادینش از خط فاصل 
میان دو کره »افتخاری بزرگ« است. البته پیش از ترامپ 
جیمی کارتر هم به کره رفته اســت، اما نه در کســوت 

ریاست جمهوری.
ترامپ در دیدار با رهبر کره شــمالی ادامه داد: از همان 

روزی که همدیگر را برای نخستین بار دیدیم از یکدیگر 
خوشــمان آمد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین از اون 

دعوت کرد که به کاخ سفید سفر کند.
کیــم جونــگ اون هــم ورود ترامپ به خــاک کره را 
»شــجاعانه« توصیف و اظهار امیــدواری کرد که صفحه 
جدیدی در روابط دوجانبه باز شــود. وی در ادامه گفت: 
اگر از ترامپ خوشم نمی آمد این دیدار انجام نمی گرفت.

باوجــود این گویا ترامــپ، تنها قصد انجــام یک کار 
رسانه ای داشته اســت؛ چرا که با وجود ابراز امیدواری 
برای لغو تحریم های کره شــمالی پس از این دیدار در 
جمــع نظامیان آمریکایی گفت: اکنــون زمان این کار 
نیســت. تحریم ها می مانند. مــن در آرزوی لغو آن ها 
هستم. من اعمال تحریم علیه کشورها را دوست ندارم، 

اما تحریم ها می مانند.
او ادامه داد: من و رهبر کره شــمالی نشســت بســیار 
پرثمری داشــتیم و تالش می کنم تا اگر پیونگ یانگ از 

برنامه اتمی خود دست بکشد، به او کمک کنم.
کره شــمالی پیش از این یک بار در ســال 2006 همه 
ساختارهای هســته ای خود را نابود کرد، اما طرف های 

غربی مذاکرات حاضر به انجام تعهدات خود نشدند.

فایننشــال اکســپرس: با وجود تهدید های 
واشنگتن علیه دهلی نو در زمینه خرید اس 400، 
امسال نمایندگانی از هند به روسیه می روند تا در 

زمینه کار با این سامانه موشکی آموزش ببینند.
روزنامه الــرأی کویت: مقامات امنیتی کویت، 
نماینده سابق پارلمان این کشور را به دلیل انتشار 
پیام  توییتری در خصوص عربستان بازداشت کردند.

نشنال اینترست بررسی کرد
 انقالب سودان 

در منگنه ارتجاع عربی
خالدی: پایگاه تحلیلی نشــنال اینترست در 
یادداشــتی تحت عنوان »آیا کشورهای خلیج 
)فارس( در بحران سودان به توافق می رسند؟« 
به افشای دست های پشت پرده شیوخ ثروتمند 
عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس در تنش های 

منطقه و بویژه تحوالت سودان پرداخت. 
در ادامه این گزارش آمده است: امارات متحده 
عربی، عربستان و مصر از شورای نظامی انتقالی 
حمایت کاملی می کننــد. آن ها اکنون امیدوار 
هستند بتوانند با مدیریت تحوالت، این کشور 
را به طور کامــل به اردوگاه خود در رقابت های 
منطقه ای با قطر، ترکیه و ایران بکشــانند. اما 
زیر پوســت این منافع مشترک تقسیم بندی 
و اختالف بین آن ها مشــهود اســت. امارات و 
تا حدی عربســتان از نیروهای واکنش سریع 
)RSF( حمایــت می کنند کــه رهبری آن را 
محمد حمــدان حمیدتی، فرمانــده نیروهای 
ســودان در ائتالف سعودی علیه یمن بر عهده 
دارد. در مقابل مصر با نگرانی از ترس بی ثباتی 
در مرزهای طوالنی خود با سودان به نیروهای 
مسلح این کشور نگاه کرده و طرح سیسی سازی 
را در سودان دنبال می کند. با وجود این توطئه ها 
به نظر می رســد جنبش دموکراســی خواهی 
سودان همان گونه که تاکنون نشان داده براحتی 
در مقابل فشارها کوتاه نیامده و بر خواسته های 

خود تأکید خواهد کرد.
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نشانه های امید در آمریکای التین
بازگشت اپوزیسیون ونزوئال 

به میز مذاکرات
ایسنا: به گفته منابع آگاه، دولت ونزوئال 
و نمایندگان خوآن گوآیدو، مذاکراتشان 
را به منظور حل بحران کشــور از ســر 
خواهنــد گرفت. با وجــود  این، طرفین 
مذاکرات هنوز تصمیم نگرفته اند که محل 
دیدارشان شهر اسلو پایتخت نروژ - مکان 
قبلی مذاکرات - باشــد و یا در باربادوس 
دیدار خواهنــد کرد. خوآن گوآیدو، رهبر 
اپوزیســیون، در ماه ژانویه اعالم کرد که 
مــادورو، رئیس جمهور قانونــی ونزوئال، 
مشــروعیت الزم برای ریاســت دولت را 
ندارد و خودش را به عنوان رئیس جمهور 

موقت معرفی کرد.

کیم- ترامپ؛ دیدار تاریخی یا نمایش سیاسی؟
سران آمریکا و کره شمالی پس از دو دیدار ناموفق گذشته برای سومین بار در منطقه 
غیرنظامی شده مرز دو کره در مقابل دوربین ها ظاهر شده و ضمن خوش و بش چند 
دقیقه ای با هم عکس یادگاری گرفتند تا به این ترتیب پرده دیگری از شوی انتخاباتی 
ترامپ با بازی کیم اجرا شــود. رهبران دو کشــور برای نخستین بار سال 2018 در 
ســنگاپور دیدار کردند. مالقات بعدی آن ها در هانوی، پایتخت ویتنام برگزار شد که 
باز هم به خاطر زیاده خواهی های آمریکا هیچ نتیجه ای در بر نداشت و یک شکست 
تمام عیــار بود. اگرچه برخی خبرگزاری ها و تحلیلگــران از دیدار اخیر و بویژه ورود 
رئیس جمهور آمریکا به خاک کره شمالی که برای نخستین بار صورت گرفت با عنوان 
رویدادی تاریخی تعبیر کرده اند، اما واقعیت آن است که این اتفاق نیز همانند وقایع 
گذشته هیچ دستاورد و خروجی برای واشنگتن نخواهد داشت. تداوم دیپلماسی فردی 
میان دو طرف با محوریت دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که برخی رسانه های غربی 
از آن به »دیپلماسی عاشقانه« تعبیر می کنند، به نظر می رسد تنها ابزاری برای تکمیل 
شوی انتخاباتی ترامپ است. رئیس جمهور ایاالت متحده که از چند روز پیش کمپین 
انتخاباتی خود را به طور رســمی آغاز کرده، در عرصه سیاست خارجی تاکنون هیچ 
دستاوردی نداشته است؛ بنابراین اکنون در آستانه انتخابات به دنبال رو کردن برگ 
برنده ای برای جلب آرای مردم بوده و به نظر می رسد نمایش تبلیغاتی اخیر کامل کننده 
همین داستان است. واقعیت آن است هیچ طرفی بیشتر از واشنگتن از تداوم آشوب بر 
شبه جزیره کره سود نمی برد. آمریکا با سوء استفاده از این بحران حضور نظامی خود 
در جنوب شرق آسیا را توجیه کرده و از سوی دیگر با هراس افکنی در باره اقدام های 
پیونگ یانگ قراردادهای ســنگین تسلیحاتی با کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی 
به امضا رسانده و بازار تسلیحاتی خود را گرم نگه می دارد. از سوی دیگر در حالی که 
استراتژیست های آمریکایی از چین به عنوان رقیب جدی در به چالش کشیدن قدرت 
واشنگتن در آینده نزدیک نام برده اند، تنش در شبه جزیره کره بهترین فرصت را برای 
سردمداران کاخ سفید فراهم آورده تا بتوانند به چین نزدیک شده و بر مهار پکن تمرکز 

بیشتری داشته باشند.
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اینجا سوئیس است
بخش هایی از شهر ژنو در ســوئیس صحنه درگیری میان پلیس با 
معترضان کامرونی بــود و حدود ۲50 معترض که به دور خود پرچم 
کامرون پیچیده بودند در واکنش به ریاست  جمهوری مادام العمری 
کشورشان، در میدانی در مقابل مقر سازمان ملل تجمع کردند، اما 
بعد، این تجمع به خشونت کشیده شد و پلیس برای متفرق کردن 

معترضان هم از گاز فلفل و هم آب پرفشار استفاده کرد.

  ابطال یک حکم ظالمانه » آبه« به صف شیردوش ها پیوست؟عبرت برادران اسالمی
اخوان المسلمین بازنگری های 

داخلی انجام می دهد 
کمک ژاپن به عربستان برای 

تحقق سند چشم اندازش
دادگاهی در بحرین سلب 

تابعیت 9۲ شهروند را لغو کرد
روسیا الیوم: اخــوان المسلمین مصر با 
صدور بیانیــه ای اعالم کرد: چند بازنگری 
داخلــی انجــام دادیــم و در جریان این 
بازنگری ها بر اشتباهاتمان در دوره انقالب 
و دوره حکومت و اشتباهات همپیمانان و 
رقبا در انقالب تمرکز کردیم. این جنبش 
همچنین تأکید کرد: آنچه از ســوم ژوئن 
2013 تاکنــون در مصــر رخ داده یک 
کودتای نظامی بوده است. ما این حکومت 
را بــه رســمیت نمی شناســیم و از نظر 
سیاسی نیز با آن همکاری نخواهیم کرد 
و تنها راه خروج از بحران کشــور را پایان 

حکومت نظامی می دانیم.

مهر: شــینزو آبه ، نخســت وزیر ژاپن، 
روز گذشــته ضمن تحسین تالش های 
عربستان سعودی برای کاهش وابستگی 
اقتصاد این کشــور به نفت به بن سلمان 
ولیعهد عربستان ســعودی قول داد این 
کشــور را در انجام اصالحات جامع خود 
موسوم به چشــم انداز 2030 یاری کند. 
هدف ایــن اصالحــات کاهــش میزان 
وابستگی عربستان سعودی به نفت و ایجاد 
تنوع در صنعت است. آبه افزود: هم دولت 
ژاپــن و هم بخش خصوصی این کشــور 
حداکثر تالش خود را برای دســتیابی به 

این هدف انجام می دهند.

خبرگزاری فرانسه: دادگاه تجدید نظر 
بحرین روز یکشنبه حکم سلب تابعیت 92 
شــهروند شیعه این کشور را لغو کرد. این 
شهروندان شیعه بحرینی به اتهام تشکیل 
یک گروه »تروریســتی« مرتبط با ایران به 
سلب تابعیت محکوم شده بودند. مقامات 
بحرین می گویند که این افراد هوادار ایران 
هستند و با نیروهای سپاه پاسداران ایران 
ارتباط داشته اند. دادگاه تجدید نظر البته 
حکم زندان این 92 شهروند شیعه را تأیید 
کرده اســت. شــیعیان بحرین همواره به 
 اتهام ارتباط با ایران تحت فشار حکومت 

آل خلیفه هستند.
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آگهى فراخوان مناقصه عمومى
︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︮﹑﹫️ و دارای   ︫﹤ ﹢د را از ︵︣﹅ وا﹎︢اری︋  ︡﹝︀ت ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠  ﹈ ﹝﹣︨︧﹥ دو﹜︐﹩ در ﹡︷︣ دارد︠ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ︣ه ﹎﹫︣ی از︨   ︋︀  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ︳︣ا ︀ ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج در اوراق︫  ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹨︀ی ﹐زم︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︀︑ ﹏︣ح ذ  ︫﹤ ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان︋   ︫︀ ︭﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩︋   ︋(setadiran.ir)

مبلغ تضمين شركت در شماره فراخوانموضوع مناقصهرديف
مناقصه (ريال)

1
تامين خدمات سرويس و نگهدارى و راهبرى 

سيستم هاى صوتى، كنفرانس و ترجمه همزمان 
منصوبه در سالن همايشها 

2098004728000001218,140,000

﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︮﹑﹫️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ز﹝﹫﹠﹥ ︑︀﹝﹫﹟ ︠︡﹝︀ت ﹝﹢︲﹢ع 
.︡در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ ️﹋︫︣ ️︗ ،︡﹠︫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹎آ

ز﹝︀ن در︀﹁️ اوراق ︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:
 از ﹝﹢رخ ١١/۴/٩٨ ﹜︽︀️ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/١٣︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️.

﹫︪﹠︀د:   ︎﹤ارا ️﹚﹞
از ﹝﹢رخ ١۴/۴/٩٨ ﹜︽︀️ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/٢۴ ︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️.

﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️:  ︎﹩︀︪﹎︀ز ز﹝︀ن︋ 
 ︋﹥ ︫︣ح ﹝﹠︡رج در اوراق ︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥

︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥:  ﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹥ ︫︣ح ﹝﹠︡رج دراوراق ︫︣ا︳ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ و ︀ ︨︍︣ده ﹡﹆︡ی︋ 

.︫︡︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︮ 
﹞︀ره ذ﹏ ︑﹞︀س   ︫︀ ︗ ️︧︀️ ︔︊️ ﹡︀م و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟)︋  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 

:︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀
٠٢١-۴١٩٣۴   :﹤﹡︀﹞︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی︨   ︎︤﹋︣﹞

و د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م ا︨︐︀ن ︑︣ان:
 ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨

 ️﹁︀در ﹏︋︀﹇(iets.mporg.ir)︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت﹍︀︎ ️︀در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︣ روی ︨ــ ️﹋︫︣ ︳اوراق ︫ــ︣ا ً︀ ﹠﹝︲
﹝﹩ ︋︀︫︡. ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٠٩٠٣۵/ م ا﹜︿ ١٠۵٣

︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩  ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و︠   اداره ﹋﹏︎ 

/ع
۹۸
۰۴
۱۶
۵

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى 
 ﹩︐︺﹠ ︣ک︮  ︳ ا﹡︐﹆︀ل آب︫  ︣︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠  شـركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︠ 

.︡︀﹝﹡ ﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︀ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١٢٩٨٠٠٠٠٠۵  ︋︣﹎︤ار︀︨ ﹅︣︵ ٢  را از﹟︀﹇
 ١- ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹇︀﹟٢ ︋﹥ ︵﹢ل ︡ود ٢۵۵ ﹝︐︣

︭﹢رت  ﹉︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل(دو︧ــ️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧ــ️︋  ٢- ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی ﹝﹢︲﹢ع ︋﹠︡﹨︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ﹝︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹢ر︠﹥ ٩۴/٠٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫﹞ ️︐︣م 
 IR ٣٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︀︊ ﹞︀ره︫   ︫︀ ﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︋  ﹥ ︧︀ب︫  ﹢رت ا﹡︐︀ب و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝︊﹙︼︋  وز︣ان ارا﹥ ﹎︣دد. در︮ 

︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ ﹎︣دد.  ﹡︤د︋ 
﹥ آن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡﹏ و ﹝︀︋﹥ ا﹜︐﹀︀وت ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ︣﹋️ ︑︃﹝﹫﹟ و︋  ا︻︐︊︀ر ا﹟ ﹇︣ارداد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩︫ 

٣- ﹝︡ت ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹋︀﹐: ١۴ روز
۴- آ﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀د﹨︀: روز ﹉ ︫﹠︊﹥ ٩٨/٠۴/٣٠ ︨︀︻️ ١٣:٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در روز دو︫﹠︊﹥ ٣١/٩٨/٠۴ 
︨︀︻️ ︊︮٨:٠٠ در ﹝﹏ ︨︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︦ ︫︣﹋️ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ︋﹫︣︗﹠︡- ︠﹫︀︋︀ن ﹞ ︡﹫︫﹑︑﹩- ︠﹫︀︋︀ن ﹨﹀︐﹛ ︑﹫︣- ︫︣﹋️ ︫︣ک ﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ 

 .︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠﹩︀︪﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩،︋ 
︪﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨  ︣﹋︐︀ی دو﹜︐﹩︋  ﹥ ︧︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه درآ﹝︫︡   ︋︡︀ ۵- ﹇﹫﹞️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥︋ 
︋︀ ︫﹞︀ره ︫︊︀ ٨٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ IR و ︫﹠︀︨﹥ وار︤ ٣٢۶١٠٩٨٨٠٢٩۴٧٢٠٨١١٢٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠  ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ 

︀ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. وار︤ و ر︨﹫︡ آن را ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
﹢ا︋﹅ ا︗︣ا﹩ و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟   ︨﹤ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩، ارا ️︗ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︳ــ︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  از ﹋﹙﹫﹥︎ 

۵١۴۴۶٨﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                      .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ️︀︨ ﹤︋ ٩٨/٠۴/︀ر︫﹠︊﹥ ١٩   ︀ن و﹇️ اداری روز︀︎ ︀︑ ﹩﹎آ

️ اول
︋﹢﹡

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ︎︥و ︎ــ︀رس ﹝︡ل 
١٣٩٢ ر﹡ــ﹌ ︠︀﹋︧ــ︐︣ی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
 124K0149949 ︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر١۶٧د٢٣ ا
︋ــ﹥   NAAN 01CA9DK822451 ︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و 
﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︖︐︊ــ﹩ ︎﹢ر ﹋︊﹫︣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۴
۱۷
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹢درو ﹡﹠ــ﹌ ccc ﹝ــ︡ل  ــ︊︤ و︨ــ﹠︡︠  ︋ــ︣گ︨ 
١٩٧۵ ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ ﹝﹞ــ﹢د ︗﹑﹜﹩ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک 
٣٢ا︣ان۴٨۶ع٧۵ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر١٠٨٠٢٢٠٨ 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٠٢٢٣۵۴ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡

/ع
۹۸
۰۴
۱۶
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۴
۱۸
۳

 CDI١٢۵ ︌﹫︑ ﹟︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩  ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ︨ــ︀و
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴٧٩۶٨    ︫﹤ ﹝︡ل  ١٣٩۴ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩ ︋ 
ا︣ان ٧٧٣ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 0124NDR063491 و 
︫ــ﹞︀ره ︑﹠ــ﹥ NDR***125B9400555 ︋﹠︀م ︗﹢اد 
ــ︀﹇︳  ا﹞ــ︀ن ︵﹙︉ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

  ٢۴٩CC  ﹏︣︑ ︌﹫︑ ️﹚﹊﹫︨︨ــ﹠︡ و ︋︣گ ︨︊︤ ﹝﹢︑﹢ر
﹝︡ل ١٣٨٩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ٧۶٢-٨٣٣٨٧ و ︫﹞︀ره 
︑﹠ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره  و   177FMM*NBF000561 ﹝﹢︑ــ﹢ر  
ــ﹥ ﹡ــ︀م ︻﹙﹩ ﹋﹫︀﹡﹩  ﹝﹀﹆﹢د   ︋ NBF***250G8900480

﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹫︊︀︫︡

/ع
۹۸
۰۴
۱۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︎︨︣﹠﹏ ﹨﹢ا﹡﹫︣وز ︠︣ا︨︀ن
 ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر: ١٠/۴/١٣٩٨

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ ︎︨︣﹠﹏ ﹨﹢ا﹡﹫︣وز ︠︣ا︨︀ن در ︨︀︻️ ٩/٣٠ روز 
︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۴/٢۶ در ﹝﹏ ا﹝︀م ︠﹞﹫﹠﹩ ٧٩ ﹝︧︖︡ ﹁︀︵﹞﹥ ا﹜︤﹨︣ا ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د.

ا︻︱︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ا︻︴︀ء ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋﹥ ﹨﹞︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︠﹢د ︀︋︡ از ︨ــ︀︻️ ٨ ︑︀ ١٢ روز﹨︀ی دو︫ــ﹠︊﹥ و ︀ر︫ــ﹠︊﹥ 
︣ای ﹁︣د   ︋︹﹝︖﹞ ﹤ ︦ از ︑︃﹫︡ و﹋︀﹜️ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز، ور﹇﹥ ورود︋  ــ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀︎  ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︫︣ 
 ﹉ ︀﹠︑ ﹢︱︻︣﹫︾ ︬ــ ــ﹥ رأی و ﹨︫︣  ﹢رت ︑︺︡اد آراء و﹋︀﹜︐﹩ ﹨︣ ︻︱﹢ ︡ا﹋︓︨︣   ︮﹟ــ︀در ﹎ــ︣دد ﹋﹥ در ا ﹡﹞︀﹠ــ︡ه︮ 

رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥:١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و ﹡︀︸︣ ︑︭﹀﹫﹥  ٢- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ٩۵ و ٩۶ و ٩٧

٣- ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ٩٨                           ︡﹝︑ -۴︡ ﹝︡ت ︑︭﹀﹫﹥ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩
︀ل ︣ای ﹝︡ت ٢︨   ︋︡ ︡︗ ﹤﹫﹀︭︑ ️ ﹫﹨ ︀︋︀ت︐﹡ا ،︡︡﹝︑ رت ︻︡م﹢ ️ ︑︭﹀﹫﹥ و در︮  ﹫﹨ ️ ︡ت ﹝︃﹝﹢ر﹞ ︡ ︡﹝︑ -۵

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ︎︨︣﹠﹏ ﹨﹢ا﹡﹫︣وز ︠︣ا︨︀ن
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آگهى مناقصه خريد كامپيوتر
 ︀ ︣ــ︡ ۵۵ د︨ــ︐﹍︀ه ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣︋   ︠﹤ ــ︣ورش ا︨ــ︐︀ن ﹝︀ز﹡ــ︡ران در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋  اداره ﹋﹏ آ﹝ــ﹢زش و︎ 

ــ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ا﹇︡ام    ︮﹤ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋  ︋ــ︣ه ﹎﹫︣ی از︨ 
ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️                                                            ︣ه ﹎﹫︣ی از︨  ــ︀︋   ︋︳ــ︣ا ︀ ﹜︀ظ ﹋﹙﹫﹥︫  ﹡﹞︀ــ︡ .﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋ 
ــ︣﹋️ ﹡﹞︀﹠︡ و از ︑︀ر درج آ﹎ــ﹩ ٠٩ /٩٨/٠۴ ︑︀  ــ﹢رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︫  ــ﹥︮   ︋(www.setadiran.ir)
 ︼﹚︊﹞ ﹤ ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری ١١/٩٨/٠۴ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︣ا︗︺ــ﹥ و آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︨ــ︀ل ︑︱﹞﹫﹟︋ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ٠/ ٩٨۴ /٢٢ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤﹡︀﹞︀︨ در ️﹝﹫﹇ ︀د﹠︪﹫︎ ︡ات و﹠︐︧﹞ ،(︀ل٢٠٩٫٨٢۵٫٠٠٠ر)
﹨﹞︙﹠﹫﹟ ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ در ︑︀ر  ٩٨/٠۴/٢٣ و ا︻﹑م آن ٢٣/٩٨/٠۴ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

︣﹡︡ه   ︋﹤ ︀﹋️ ﹨︀ و ا︻﹑م︋   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️،︋  ︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟ ، ار︨︀ل︎   ︎﹏﹞︀  ︫﹤︭﹇︀﹠﹞ ︡﹠︣ا﹁ ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋
در ︋︧︐︣ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ا﹡︖︀م ﹝﹩ ︢︎︣د و ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︧︐﹠︡ات (︎︀﹋︀ت ا﹜︿ و ب و ﹡﹞﹢﹡﹥ 
︺︡ از ︔︊️ در د︋﹫︣︠︀﹡﹥ اداره  ﹥ اداره ︣ا︨️︋  ︀︻️ ١٣ )﹝﹢رخ ٢٢/٩٨/٠۴ ︋  ﹢رت ﹁﹫ ﹩﹊︤︡ا﹋︓︣ ︑︀(︨   ︮﹤  ︋ (﹐︀﹋

.︡﹠︀﹝﹡ زش و ︎︣ورش ا﹇︡ام﹢﹞آ ﹏﹋
 ﹝﹑ک ا﹡︐︀ب ︋︣﹡︡ه ، ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش  ︡﹝︀ت و︎  ﹞︀ره ٣٣٣١٣٢۶٧- ٠١١ اداره︠   ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
۵١۴۴٠۶ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︣ورش ﹝︀ز﹡︡ران ︑﹞︀س و︎ 

 اداره ﹋﹏ آ﹝﹢زش و ︎︣ورش ا︨︐︀ن ﹝︀ز﹡︡ران
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