
 

محرومیت زدایی با راهبرد توانمندسازی
 آستان   تولیــت آستان قدس رضوی گفت: حجت االسالم والمسلمین مروی خط مشی آستان قدس رضوی در سال »رونق تولید« را تبیین کرد

خدمت به محرومان با راهبرد توانمندســازی، 
خــط مشــی حــوزه محرومیــت زدایــی 
آستان قدس رضوی در ســال »رونق تولید« 

اســت، در این راســتا روش های گوناگونی را 
 مورد بررســی و اســتفاده قرار خواهیم داد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی که در 
 ............ صفحه 3سالروز میالد حضرت ...

دوراهی عشق و وطن 
 حج، تمرین سبک زندگی 

توحیدی است سوریه آخرین سنگر جبهه شرق است
12 7 2

 گفت و گو با محمد خسروی راد
 به انگیزه انتشار »نقل گیتی« 

گفت وگوی قدس با حجت  االسالم احمدی:  روایت فرمانده پیشین مستشاران ایرانی 
از  نقل قول  سلیمانی به پوتین

 :aحضرت محمد
دو چيز را خداوند 
در اين جهان كيفر 

مي دهد: 
تعدي و ناسپاسي 

پدر و مادر 
نهج الفصاحه
ص. ۱۶۵، ح. ۵۸
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 ............ صفحه 4

 اروپا بدون هیچ اقدام عملی از کشورمان خواست یکجانبه به برجام پایبند باشد 

سناریوی جدید برای مقصرنمایی ایران

با وجود ضعف در سرمایه گذاری 
و مدیریت، کارشناسان ازتوان 

فنی باالی ایران در صنعت 
خودرو  می گویند

راه خودروسازی 
از سیاسی بازی 

جداست

 سیاست  نشست شــورای وزرای خارجه اتحادیه اروپــا در حالی دیروز با تمرکز بر توافق 
هسته ای ایران و کاهش تنش های فعلی برگزار شد که با تداوم انفعال اروپایی ها در برابر آمریکا، 
از ایران خواسته شد به  صورت یکجانبه به تمام تعهداتش پایبند بماند. وزرای خارجه اتحادیه 
اروپــا در اظهاراتی هماهنگ اتهام زنی به ایــران را دنبال و تالش کردند که ایران را به عنوان 
کشور خارج شده از برجام وانمود کنند. به طور نمونه وزیر امور خارجه انگلیس مدعی شد این 
ایران است که باید به تمام تعهداتش پایبند باشد و به دنبال تولید سالح اتمی نرود. »فدریکا 

موگرینی«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز پیش از نشست...

 info@qudsonline.ir

گزارش  روز

یکی از مؤلفه های امنیت سرمایه گذاری این است که امکان پیش بینی آینده وجود 
داشته باشد. متأسفانه کشور ما در این زمینه جایگاه مناسبی ندارد و سرمایه گذاران 

نمی توانند نسبت به آینده کسب و کار خود...

در میزگرد قدس آنالین مطرح شد

 چرخش تولید دیگر استان ها 
با سپرده های با نکی خراسانی ها

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 ............ صفحه 2

تولید  کشور،  خودرو  دیروز، صنعت  اقتصاد    
آزمایشی پژو 301 را بدون اتکا به فرانسوی ها و 
با سرمایه گذاری 50 تا 60 میلیون یورویی آغاز 
مدیرعامل  وعده  این،  از  نویدبخش تر  اما  کرد، 
ایران خودرو مبنی بر تولید یک خودرو داخلی بر 

پلتفرم ایرانی از شهریور...

در راه آماده سازی 
 رقابت های جهانی 

صورت می گیرد

 شاگردان 
 محمد بنا 

در راه لهستان

 کارشناسان 
در گفت و گو با »قدس« 

عنوان کردند

گره مقاوم سازی 
مدارس با دستان 
خیران باز می شود

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 11

ترامپ خطاب به زنان رنگین پوست 
 دموکرات کنگره: برگردید 
به جایی که از آن آمده اید!

# فرمانده_کل 
_نژادپرستان

 ............ صفحه 8

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︣︠︡ دارو﹨︀ی دا﹝︍︫︤﹊﹩ 

﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد دارو﹨︀ی  ﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری︮ 
دا﹝︍︫︤ــ﹊﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫ــ︀ز ︠﹢د را از ︵︣﹅ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
 ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤︋ د︻﹢ت ︳︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا﹎︡﹠﹠﹋ ﹟﹫﹞︀︑ ︢ا از﹛ ︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠
︗️ در︀﹁️ ﹜﹫︧️ دارو﹨︀ و ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︋﹥ آدرس: ﹝︪︡- ︠﹫︀︋︀ن 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ٣١ (﹋﹀︀﹩) ︎﹑ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︎︀﹋︀ت ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را ︡ا﹋︓︣ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ار︨︀ل ︣٩٨/٠۵/٠١ ︋﹥ آدرس ز ︀ر︑ ︀︑
︗ــ️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ︀ ︫ــ﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙ــ﹩ ١٢۶و ١٢۴                

. ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 
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آگهى مناقصه
 (نوبت دوم)

ــ︊︤وار در ﹡︷ــ︣ دارد ﹡︧ــ︊️  ︫ــ︣داری︨ 
 ﹤  ︋︿﹚︑ ️دو ︻ــ︡د دور︋﹫﹟ ︔︊ــ ︡︣ ︋ــ﹥︠ 
﹨﹞︣اه ︑︖﹫︤ات ﹋︀﹝﹏ از ︵︣﹅ ︫︣﹋️ ﹨︀ی 
وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ 
 ﹤ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋ 
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی︫ 
︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ 
 ︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︀︮ــ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س
︋﹥ ︨ــ︀️ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ آدرس                                                                                        
www.sabzevar.ir ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹋﹠﹠ــ︡. ﹝︊﹙ــ︼ 
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٢٠٠٠٠٠٠٠٠  ︨︍︣ده︫ 
 ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹡ ️ رــ︀ل ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹆︡ ــ︀ ︲﹞︀﹡
ــ︀  رد  در  ︫ــ︣داری   ً︀ ︲﹞﹠ــ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
﹇︊﹢ل ﹨︣﹉ از ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ ﹝︐︀ر ا︨ــ️. 
 ﹏﹢︑ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ و ️﹚﹞ ﹟︣︠آ
︣داری  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ﹫︪﹠︀دی︋  ️ ﹨︀ی︎  ﹋︀︎
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ۵/۵/٩٨  ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز︫ 
﹝﹩ ︋︀︫︡.  ﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز 
︣داری   ︫﹏﹞ ︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/۶ در﹊

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
 ︨﹫︡ ︻﹙﹩ ﹋﹢︫﹊﹩ -  ︫︣دار ︨︊︤وار

تجمع فرزندان روح اهلل مقابل وزارت خارجه

خمینی نیجریه را آزاد کنید
 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ايـران

انتصاب 3 عضو فقهاى شوراى نگهبان براى يك دوره جديد از سوى رهبر معظم انقالب  
khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى در احكام جداگانه اى آقايان آيت اهللا يزدى و آيت اهللا آملى الريجانى را با توجه به پايان يافتن دوره عضويت آنان در شوراى نگهبان، مجدداً براى يك دوره جديد به عنوان عضو 

فقهاى اين شورا منصوب كردند. رهبر انقالب اسالمى همچنين در حكم ديگرى، حجت االسالم والمسلمين اعرافى را به عضويت فقهاى شوراى نگهبان منصوب كردند.

 سياست  نشست شــوراى وزراى خارجه 
اتحاديه اروپا در حالى ديروز با تمركز بر توافق 
هســته اى ايران و كاهــش تنش هاى فعلى 
برگزار شــد كه با تداوم انفعال اروپايى ها در 
برابر آمريكا، از ايران خواسته شد به  صورت 

يكجانبه به تمام تعهداتش پايبند بماند.
وزراى خارجــه اتحاديه اروپــا در اظهاراتى 
هماهنگ اتهام زنى به ايران را دنبال و تالش 
كردند كه ايــران را به عنوان 
كشور خارج شــده از برجام 
وانمود كنند. بــه طور نمونه 
وزيــر امور خارجــه انگليس 
مدعى شــد اين ايران است 
كــه بايد به تمــام تعهداتش 
پايبند باشد و به دنبال توليد 
«فدريكا  نرود.  اتمى  ســالح 
سياست  مسئول  موگرينى» 
خارجى اتحاديه اروپا نيز پيش 
مى خواهيم  گفت:  نشست  از 
ببينيم كه چطور تمهيداتى را 
اجرا كنيم كه ايران با پايبندى كامل به برجام 
بازگردد. «ژان ايو لودريان» وزير امور خارجه 
فرانسه دوباره نقش خود به  عنوان پليس بد 
را تكرار كرد. لودريــان در جمع خبرنگاران 
در محل برگزارى نشست شــوراى وزيران 

اتحاديه اروپا با تأكيد بر اينكه اروپايى ها بايد 
در موضوع ايران متحد باشــند، مدعى شد: 
تصميم ايران براى كاهش تعهدات ذيل برجام 
در پاسخ به خروج ترامپ، «يك پاسخ بد به 

يك تصميم بد بوده است».  

 اروپا به دنبال پاسخ ايران
اين اظهارات وزير امور خارجه فرانسه در حالى 
اســت كه اين كشور جديدترين ميانجى گر 
بين ايــران و آمريكاســت، ميانجى گرى اى 
كه در آســتانه آغاز گام دوم كاهش تعهدات 
هســته اى ايران رقم خــورد و در مذاكرات 

تلفنى بين روحانى و مكرون بسته پيشنهادى 
فرانسه ارائه شد. از اين رو خبرگزارى رويترز 
پيش از نشست بروكسل در گزارشى به نقل 
از مقام هاى اروپايى نوشت كه ديپلمات ها در 
بروكســل و پايتخت هاى تروئيكاى اروپايى 
منتظر پاسخ تهران هستند. هرچند جزئيات 
اين بسته از سوى ايران و فرانسه شفاف نشده 
است اما طبق گمانه زنى رسانه ها اساس اين 
طرح بر اين اســت كه ايران براى يك دوره 
كاهش تعهدات برجامى خود را متوقف كند 
يا به تعبيرى گام ســوم را اجرايى نكند و در 
مقابل براى يك دوره محدود آمريكا نيز برخى 

از معافيت هاى خريداران نفت ايران را تمديد 
كند تا فرصتى براى ديپلماســى و مذاكره با 
دوطرف(يعنــى ايران و آمريــكا) در اختيار 
اروپايى ها قرار گيرد و از ســوى ديگر امكان 

راه اندازى سازوكار اينستكس فراهم شود.
از ايــن جهت به پيشــنهاد فرانســه، طرح 
فريز(يخ زدگــى) گفته مى شــود اما به نظر 
نمى رســد قابليت اجرايى داشــته باشــد. 
با اين حــال در اين برهــه نكته مهم نيت 
اروپايى هاست كه به نظر مى رسد فريبكارانه 
و به ضرر ايران اســت، آيا آن هــا به دنبال 
مقصر نشان دادن ايران هستند تا ضررى كه 
كشورمان در يك سال تعهد يكطرفه به برجام 
متحمل شده، توجيه پذير باشد؟ رفتار اروپا 

اين گونه نشان مى دهد.
با اين حال موگرينى، مســئول سياست 
خارجــى اتحاديــه اروپــا در كنفرانس 
خبرى بعد از نشست در پاسخ به سوال 
يــك خبرنگار تصريح كرد كشــورهاى 
اروپايى «فعًال» قصدى براى فعال كردن 
ســاز و كار «حل و فصــل اختالف» در 
برجام كــه مى تواند در نهايت به احياى 
تحريم هاى بين المللى عليه ايران منجر 
شود و به «مكانيسم ماشه» مشهور شده 

ندارند. 

اروپا بدون هيچ اقدام عملى از كشورمان خواست يكجانبه به برجام پايبند باشد

سناريوى جديد براى مقصرنمايى ايران

 از جلز و ولز اصالح طلبان و دگرانديشان پيداست كه گاندو درست به هدف زده. 
0930000020

  از قديم تو گوش ما خونده بودن اگر يك ذره نخ غصبى روى لباسمون باشه نماز 
را باطل ميكنه. من ساده قبل از هر نماز بيژامه و زيرپوشمو خوب بررسى مى كردم 
كه خداى نكرده نخ غصبى نچسبيده باشه. ولى من نشنيدم تو خانه هاى غصبى و 
خانه هايى كه به عنوان تشكر به بعضى وكالى قسم خورده مردم دادن تا از بر مال 
كردن گند كارى وزرا چشم پوشى كنند، ميشه نماز خوند. خدايى من از بچگى به كم 

قانع بودم و دنبال چيزاى غصبى دندون گير نرفتم. 09150000831
 انگليسى ها با توقيف نفتكش ايران نشان دادند كه هيچ احترامى براى دولت قائل 

نيستند. 09150000678
 آقايان روحانى و ظريف چرا پس از 6 ســال ســكوت وحتى جانبدارى!!! امروز 
جنايت هاى آمريكا و انگليس در كشورهاى مختلف را مطرح و به آن مى تازيد اين 
نشــان مى دهد كه شما تاكنون و با آگاهى كامل چشمتان را روى همه واقعيت ها 
بستيد و با پشت كردن به همه دوستان و دلسوزان و كم فهم خواندن آنان؛ بيش 
از دو سال صبحانه و ناهار و شاِم به اصطالح كارى را به اتفاق اين جنايتكاران تاريخ 
نوش جان و پديده برجاِم بى فرجام را به وجود آورديد. مواضع امروز شما نشان از 
شكست شــما دارد واّال اگر پيروز ميدان بوديد هرگز در برابر آن ها وبرخالف ميل 

باطنى اين گونه موضع نمى گرفتيد. 0900000961
 شنبه22 تيرصفحه دوم روزنامه قدس، ظريف: انگليسى ها رسماً اعالم كنند 
كه برده آمريكا هســتند؟ جناب، اگر انگليس چنين كند، چه اتفاقى مى افتد، 
جز اينكه دنيا مى فهمد رئيس ديپلماســى كشور ايران، با اين اظهارنظر، تازه 
از خواب بيدار شــده؟ خدا وكيلى حضرت امام (ره) با آن انفاس قدسى شــان 
چقدر به امثال شــماها گفتند حضرت آقا چقدر؟ (بزرگوار) از قديم االيام براى 
همه مشــخص بود، كه اين (جرثومه هاى) فساد همگى يك (پازل) را تشكيل 
مى دهند (انگليس و آمريكا) كه به  طريق اولى، خالصه جناب وزير كشف شما 
خيلى كشفه ها،... ســخن نوآركه نورا حالوتيست دگر. يك روز (بدون سند از 
پولشــويى) گسترده صحبت مى كنيد، روز دگر، با ديپلمات هاى مذكر و مؤنث 

اونورآب (كرى و موگرينى) لبخند پارتى، (جل الخالق) 09390002323
 دولت روحانى بايد با قاطعيت با انگليسى ها برخورد كند. 09370000277

 وزيــر نفت مكرر به اين مضمــون گفته كه به منظور جلوگيــرى از تحريم ها 
اقداماتمــان را علنى نمى كنيم، بتازگى ندايى آمد كه يك ســتون پنجم نفتى به 
انگليس گرا داده كه فالن نفتكش بافالن پرچم حامل نفت ايران است كه درحال 
تردد به مقصد است (هم حقوق نجومى بگيرند و هم نمكدان بشكنند سواى پرسنل 
خدوم و باغيرت) و اين درحالى است كه طى چند ماه اخير بيشترين جاسوس هاى 
لورفته از وزارت نفت هســتند و رئيس جمهور هم به وزير نفت باتجربه اش افتخار 

مى كند. 09350003156
 ظاهراً البرادعى و سروش هردو با يك ادبيات سخن مى گويند. 09390003589

برجام  بازى دنباله دار آمريكا
اگر آن طور كه برخى مدعى اند، آمريكا به برجام 
بازگردد، چه مى شود؟ بازگشت آمريكا به برجام 
بدون اينكه از تحريم هاى يكجانبه خود دســت 
بكشد، حداقل دو اثر مهم بر سياست داخلى ايران 
و همچنين سياســت بين الملل خواهد گذاشت. 
در ايران، اگر آمريكايى ها مثل گذشــته در زمان 
مناسب (مثالً چند ماه مانده به انتخابات 1400) 
به برجام بازگردند، با ادعاى رســانه هاى داخلى 
مبنى بر اينكه «ما آمريكايى ها را سر عقل آورديم» 
و ســخنانى از اين دست، شــايد شاهد پيروزى 
رئيس جمهــور جديد ايران بــا لهجه آمريكايى 
باشند. با اين اقدام، حاميان قديمى برجام هم كه 
اين ســال ها به علت آشفتگى اقتصادى و خروج 
آمريكا از برجام، روزه سكوت گرفته بودند، دوباره 
به سمت ميكروفن ها بازخواهند گشت. در ضمن 
با باز شدِن دريچه مذاكره در موضوعات ديگر كه 
از بندهاى برجام اســت، در عمل ايران را تحت 

فشارهاى جديد قرار خواهند داد. 
ايــن بار هم پس از انتخابات رياســت جمهورى 
آمريكا، اين كشور براى استفاده از كارت برجام و 
تأثير بر شرايط سياسى داخلى ايران، دو سال زمان 
دارد. ضمن اينكه به دليل تأثير مثبت اين اقدام در 
رويكرد رأى دهندگان ضدجنگ، شايد اين اقدام 
زودتر از انتخابات انجام شود. دوگانه  ترامپ مهربان 
و بولتون جنگ طلب براى ايجاد بستر بازگشت به 

برجام، در حال پايه گذارى است. 
همچنين واكنش برنامه ريزى شــده و غيرقابل 
بازگشــت ايران، از افزايش حجم آب سنگين و 
ميزان اورانيوم غنى شده تا گام هفتم كه خروج 
كامل از معاهده منع گســترش اعالم شده، همه  
جهان را براى بازگشت آمريكا به برجام به تكاپو 

خواهد انداخت و ممكن است آن را جلو بيندازد.
اثرى كه بازگشــت آمريكا به برجام در سياست 
بين الملل ايجاد خواهد كرد، از جنســى متفاوت 
است. برخالف تصور، بازگشت آمريكا بشدت به 
اعتبار آن ها خواهد افزود و مورد اســتقبال همه  
طرف هاى موجود در برجام (حتى ما) قرار خواهد 
گرفت. چراغ ســبز مذاكــره در موضوعات مورد 
عالقه آمريكا نيز در صورت بازگشــت به برجام 
توسط برخى مســئوالن ايران، داده شده است. 
اما جذاب ترين عامل بازگشــت آمريكا به برجام 
مســئله ديگرى است كه بســادگى نمى تواند از 
آن چشم پوشى كند. بازگشت به برجام به آن ها 
امكان استفاده از مكانيسم ماشه را مى دهد. كافى 
است 75 روز مانده به تاريخ به رسميت شناختن 
فعاليت هاى صلح آميز هسته اى ايران موسوم به 
بند غروب، زمان داشــته باشند. آن ها مى توانند 
مطابق بند 37 توافق، مكانيسم بازگشت خودكار را 
به جريان بيندازند و تمامى تحريم هاى بين المللى 
پيش از برجام را به صورت رسمى و قانونى احيا 
كننــد و برجام را نه تنها پاره كنند، بلكه آن را از 
دستور كار تمامى طرف هاى برجام خارج كنند. در 
اين حالت نه از قطعنامه 2331 كارى ساخته است 
و نه اينستكس و موارد مشابه معنى خواهد داشت. 
تنها راهى كه جلوى مكانيسم بازگشت خودكار 
معروف به مكانيسم ماشه را مى گيرد، اين است كه 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد به عدم بازگشت 
آن رأى بدهد؛ اما در اين حالت هم اياالت متحده 

مى تواند، آن قطعنامه  را وتو كند.
استفاده از اين حق قانونى مندرج در متن برجام 
يعنى حــق نابودى برجام آن هــم به تنهايى و 
بدون نياز به اجمــاع، در يك توافق جهانى، اين 
پيام را به همه بازيگران جهانى نهيب مى زند كه 
قانون، گفت وگو و ساختارهاى بين المللى تا زمانى 
مى توانند شما را به اهداف و آرزوهايتان برسانند 
كه آمريكا بخواهد. آن ها هرگز حق غنى ســازى 
و فعاليت هسته اى ايران را مطابق قطعنامه هاى 
شــوراى امنيــت و به صورت قانونــى نخواهند 

پذيرفت. 
آمريكا از ابتدا با اســتفاده از مكانيسم ماشه، 
برجام را نابود نكرد و تنها از آن خارج شــد؛ 
چرا كه به تعهدات برجامى ايران نياز داشت و 
با حفظ اين تعهدات توانست منافع متعددى 
از جمله مواردى كه در اين مجال گفته شــد 
را به دســت آورد. حال نتايِج بازگشت بدون 
هزينــه و با منت به ميز برجــام، بلند كردن 
چماق ايران هسته اى براى دوشيدن گاوهاى 
منطقه و سپس امكان نابودى برجام در وقت 
مناسب را به آن اضافه كنيد. نتيجه مشخص 
اســت. يك بازى از پيش برده، آن هم با زجر 

دادن كامل تمام حريفان.
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وزراى خارجه 
اتحاديه اروپا در 
اظهاراتى هماهنگ 
اتهام زنى به ايران را 
دنبال و تالش كردند 
كه ايران را به عنوان 
كشور خارج شده از 
برجام وانمود كنند

بــــــــرش

ناكامى على مطهرى در جمع آورى امضاسوريه آخرين سنگر جبهه شرق است
سياست: ســردار اســدى، فرمانــده پيشين 
مستشاران ايرانى در ســوريه در پاسخ به اين 
پرســش كه «برخى اين طور مطرح مى كنند 
كه جبهه مقاومت بــا ورود روس ها بود كه به 
موفقيت رســيد و توانست پيروزى هاى مهم و 
تعيين كننده اى را بدست بياورد، نظر شما در 
اين باره چيست؟» به تسنيم گفت: اينكه پس 
از مساعدت روسيه جبهه مقاومت تقويت شد، 
حرف درســتى اســت؛ اما براى روشن شدن 
موضــوع بايد توضيح داده شــود. بيشــتر آن 
چيزهايى كه ديگران مغرضانه بيان مى كنند، 
دروغ است. در ثانى در ابتداى جنگ، مسلحان 
به 400 مترى كاخ بشاراســد رسيده بودند و 
آنجا را با خمپاره مى زدند، اّما آن كســانى كه 
توانســتند سوريه را به لطف خدا نجات بدهند 
مردم، نظاميان سوريه و مستشاران نظامى ايرانى 
با برنامه   ريزى ســرباز واليت سردار سليمانى با 
پرچم دفاع از حرم و شهيدانى همچون سردار 
شــهيد حاج حســين همدانى بودند. پس از 
چهار ســال مبارزه و مقاومت ايران در سوريه 

سردار سليمانى در سفرى به روسيه بود كه به 
مدت 2 ســاعت و 20 دقيقه با پوتين ديدار و 
گفت وگو كرد تا روس ها را قانع كند در سوريه 
حضور يابند. مصطفى بدرالدين به من مى گفت 
به لحاظ ديپلماتيك هر فرد در هر سطحى در 
مدت زمان مشخصى مى تواند با رئيس جمهور 
كشورى مانند روســيه ديدار كند و وقتى كه 
شنيدم سردار سليمانى2 ساعت و 20 دقيقه با 
پوتين ديدار كرده، خيلى تعجب كردم. سردار 
سليمانى به پوتين تفهيم كرد كه سوريه آخرين 
سنگر جبهه شرق اســت و اگر اين را از دست 

بدهيد، غربى  ها ارزشى براى شما قائل نيستند.

سياست: روز گذشــته مطهرى از جمع آورى 
امضا از ســوى تعدادى از نماينــدگان (عمدتاً 
اصالح طلبــان) بــراى ارســال نامه بــه وزير 
دادگسترى درباره دادگاه محمدرضا خاتمى خبر 
داد. اين نماينده مدعى شده بود كه «اگر بنا بود 
كه ادعاى متهم بررسى نشود و دادگاه صرفاً به 
نظر شــوراى نگهبان استناد كند، به چه علتى 

دادگاه تشكيل شد؟»
اشاره مطهرى به ادعاى محمدرضا خاتمى، برادر 
رئيس جمهور دوره اصالحات اســت كه گفته 
بود در سال 88 پس از شمارش آرا، 8 ميليون 
رأى به صورت فله اى به آمار اضافه شــده است 
و مستند حرف هايش اظهارات برخى سياسيون 
بــود، نه هيچ مدرك و ســند ديگرى. هرچند 
دادگاه اين ادعــا را رد و بر محكوميت خاتمى 
رأى داد، اما اصالح طلبان افراطى نمى خواهند از 
اين ادعاى جنجالى كه برخالف حرف بسيارى از 

سران اصالحات است، بگذرند.
اگرچه اين افراد با همراهى برخى رســانه ها به 
دنبال ايجاد هياهو در آستانه انتخابات و فشار 

به نهادهاى نظارتى هســتند، اما روز گذشته 
خبرآنالين به نقل از نمايندگان ليســت اميد 
مدعى شــد: «وقتى بحث درباره ارســال نامه 
و تذكر مطرح شــد، محمدرضا عــارف اعالم 
كرد با كليت نوشــتن نامه مخالف است و اين 
موضــوع را به صالح نمى دانــد، براى همين با 
اينكه تعداد قابل توجهى از نمايندگان مجلس 
و عضو فراكسيون اين را امضا كرده بودند، با اين 
اعالم نظر پيگيرى نامه از دستور كار فراكسيون 
خارج شد. آن طور كه برخى شنيده ها حكايت 
دارد، عارف حتى حاضر به امضاى اين نامه نشده 

است».

 سياســت   اين روزها تحركات انتخاباتى در ميان گروه هاى 
سياســى براى انتخابات اســفندماه پررنگ شده است، مشابه 
تجربه هاى قبلى، اصولگرايان سنتى در رويكردى منفعالنه قرار 
دارند و هنوز اندر خم كوچه وحدت هســتند، اما اصالح طلبان 
در رويكــردى فعال به گمان برخى تحليل هاى مخرب، فضاى 

سياسى درونى و بيرونى خود را به چالش كشيده اند.
اصالح طلبان از يكســو در ميان خود بحث مى كنند و مدعى 
مى شوند كه تا كى بايد به روند باطل مشاركت در انتخابات ادامه 
بدهيم و از سوى ديگر رقيب و اركان نظام را متهم مى كنند كه 
به دنبال مشاركت پايين و پيروزى بى دردسر در انتخابات است.

دو دسته در اصالح طلبان گفتمان مشاركت كردن يا نكردن در 
انتخابات را مطرح مى كنند، دسته نخست بدنه جوان اصالحات 
هستند كه هدف از مشاركت نكردنشان نه مقابله با نظام بلكه 
بيشتر نااميدى از جريان اصالحات است، بروز و ظهور اين ايده 
بالفاصله پس از انتخابات سال 96 با توجه به عملكرد دولتمردان 
اصالح طلب دولت تدبير واميد و شــوراى شهر تهران و برخى 

كالنشهرها رقم خورد.
اما دســته دوم، جريانى از اصالح طلبان هستند كه مشاركت 
نكردن را با هدف كسب امتياز براى خود و كسر امتياز از رقيب 

مطرح مى كنند، يعنى با يك تير دو نشان بزنند.
هم براى نظام شرط و شروط مى گذارند و هم نظام را از مشاركت 
پايين مى ترسانند. از يكسو امثال بهزاد نبوى مدعى مى شوند كه 

«بدون انتخابات پرشور شكستن تحريم هاى موجود امكان پذير 
نيست» و «انتخابات پرشور احتمال بروز حوادثى مشابه دى ماه 
96 را كم مى كند» و از  سوى ديگر امثال تاج زاده مى گويند «اگر 
اصالح طلبان به هر قيمتى حاضر به مشاركت در انتخابات شوند، 
پايگاه اجتماعى خود را از دست مى دهند» يا سعيد حجاريان كه 
در ابتداى امسال گفته بود: «بايد شركت در انتخابات مشروط 
باشد و اگر شروط مطرح شــده محقق نشود، عطاى انتخابات 
را به لقايش مى بخشــيم».چند روز پيش هم محسن رهامى، 
رئيس «كميتــه راهبردى جبهه اصالحــات» در گفت وگو با 
روزنامه سازندگى از جلسات منظم اصالح طلبان و اصولگرايان 
با برخــى چهره هاى نزديك به دفتر رهبرى يا نهادهايى مانند 
شــوراى نگهبان خبر داد و يكى از محورهاى آن را تالش براى 
اميدوار نگه داشتن شهروندان ايران به صندوق رأى عنوان كرد. 
اصل گفت وگوى جريان هاى سياســى و تــالش براى تحقق 
قواعد دموكراســى به هيچ وجه مذموم نيست و نمى توان از آن 
نيت خوانى سوئى كرد، ولى سخنان امثال مصطفى تاج زاده كه 
به صراحت آتش توپخانه خود را به ســمت شوراى نگهبان با 
كليدواژه نظارت استصوابى گرفته اند، كامالً روشن است. براى 
همين دو روز پيش سخنگوى شوراى نگهبان صراحتاً اعالم كرد 
كه «فرش قرمزى براى كســى پهن نكرده ايم» و اصوالً شركت 
كردن يا نكردن افراد ارتباطى به شوراى نگهبان ندارد و مطابق با 
گفته كدخدايى، وظيفه شوراى نگهبان عمل به ُمر قانون است.

 ويژگى حمله كنندگان به شوراى  نگهبان
غيرپاسخگو و ضدگفت وگو

آن بخش از اصالح طلبان كه امروز به شوراى نگهبان حمله مى كنند 
و شرط و شروط مى گذارند، به دو قاعده مهم در دموكراسى يعنى 
ضرورت پاسخگويى به مردم و گفت وگو به هيچ وجه پايبند نيستند.

مصداق مورد اول عملكرد دولت يازدهم اســت كه به هرگونه 
انتقاد برچســب دولــت پنهان مى زنند و خــود را هم مبرا از 
عملكرد دولت مى دانند! نمونه مصداقى براى مورد دوم ماجراى 
شوراى شهر تهران و مسئله جنجالى شهردار مستعفى، نجفى 
اســت كه نه تنها اشتباه و قبيله گرايى خود را قبول نمى كنند، 
بلكه حتى اخالق را هم زير ســؤال مى برند و گفت وگو در اين 
زمينــه را تبديل به تهمت زنى مى كننــد. گفت وگو براى حل 
برخى ضعف هاى نهادهاى حاكميتى مثل شــوراى نگهبان يا 
مجلس يك ضرورت است، اما به نظر مى رسد برخى به دنبال 
قربانى كردن اين قاعده دموكراســى به نفع منافع حزبى خود 

هستند.

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

شبكه اجتماعى

برجام و پيروزى اخالقى تاريخ!
على صدرنيا، فعال رســانه اى نوشت: روحانى گفته دو نفر از سران 
دنيا به من گفتن شما در مسئله برجام پيروز اخالقى تاريخ هستيد! 
من جداً فكر مى كنم سران دنيا هر دفعه با هم قرار ميذارن كه اين 
بار كه روحانى رو ديديم چه جورى دســتش بندازيم بخنديم، ولى 
باز مى بينن روحانى مياد همون حرف ها رو به عنوان افتخاراتش تو 

سخنرانى ها ميگه! 

برجام روحانى يا رهبرى؟
مهدى خانعلى زاده، كارشــناس حقوق بين الملل نوشــت:  رفقاى 
اصالح طلب بايد يك بار براى هميشــه، تكليفشــان را با اين گزاره 
مشخص كنند: «برجام» حاصل فعاليت دولت روحانى بود يا تدبير 
رهبرى؟ نمى شود هر جا به نفعشان است، برجام را دستاورد دولت 

بدانند و هر جا كه كوهشان موش زاييد، رهبرى را متهم كنند.

اهرم ديپلماسى 
رضــا نصرى، حقوقدان بين المللى نوشــت: در اين چهار ســال با 
برجام، طرح هاى آمريكا را بارها در نيويورك (شــوراى امنيت)، در 
الهه (ديوان عالى دادگسترى)، در ورشو (كنفرانس ضد ايرانى)، در 
بروكســل (اتحاديه اروپا) و بتازگى در وين (آژانس) شكست داديم. 
واشنگتن هم بر ســر برجام دو پاره است! برجام اهرم ديپلماسى و 

سند حقانيت ايران بوده است.

اعترافات امنيتى، صهيونيستى به قدرت تحليلى رهبر ايران
مهدى جهان تيغى، فعال رسانه اى نوشت: سال 93 بود كه رهبرى 
در مواضعى علنى از ضرورت تسليح مردم ساكن كرانه باخترى در 
فلســطين همانند نوار غزه ســخن گفتند. در آن ايام برخى از اين 
منظر كه وضعيت اجتماعى كرانه باخترى متفاوت با نوارغزه است، 
در نتيجه بخش بودن آن ترديد كردند. پس از چند ســال رؤوفين 
ريولين، رئيس رژيم صهيونيستى در سخنانى در كنفرانس امنيتى 
اخير هرتزليا از احتمــال انتقال مقاومت و نبرد از نوار غزه به كرانه 

باخترى ابراز نگرانى كرده است.

سياست داخلى

چرا برخى با چاشنى ترس براى شركت در انتخابات شرط و شروط مى گذارند؟

كسب امتياز براى خود و كسر امتياز از رقيب

سياست داخلىدفاعى- امنيتى
عارف هياهوى اصالح طلبان را درباره دادگاه خاتمى همراهى نكردروايت فرمانده پيشين مستشاران ايرانى از  نقل قول  سليمانى به پوتين

دولت
ظريف: 

اگر به چهارسال قبل برگرديم 
بازهم برجام را امضا مى كنم!

امنيتى
الجزيره قطر مدعى شد

حمايت بحرين از دو گروه 
تروريست در ايران

سياست خارجى
خيال خام وزير خارجه آمريكا

من را به تلويزيون ايران 
دعوت كنيد!

مجلس
توضيحات سخنگو درباره يك ادعا

ماجراى درخواست آپارتمان 
نمايندگان مجلس چيست؟

ايسنا: وزيــر امورخارجه در آمريكا در پاسخ 
به اين پرسش كه اكنون در سالگرد تصويب 
برجام قرار داريم و اگر شما به چهار سال پيش 
برگرديد، باز هم برجام را امضا مى كنيد، گفت: 
حتماً اين كار را مى كنم. يكى از اهداف اصلى 
اين توافق بين المللى، خــارج كردن ايران از 
اجماع امنيتى و طرحى بود كه صهيونيست ها 
در ايــن ارتباط عليه ايران ايجاد كرده بودند. 
اين توافق نامه بين المللى اين طرح را شكاند 
و به همين دليل صهيونيســت ها مهم ترين 
مخالفان برجام بوده و هســتند و در همين 
راســتا تندروهاى آمريكا نيز اين سياست را 

دنبال مى كنند.

سياست: شبكه الجزيره قطر مستندى با عنوان 
«آتش افروزان»، تصاوير محرمانه اى از «هشام 
بلوچى» ســركرده گروهك تروريســتى انصار 
الفرقان كه سال 1394 به هالكت رسيد، منتشر 
كرده كه نشــان مى دهد دولــت بحرين براى 
انجام مأموريت هاى جاسوسى و انجام عمليات 
در خاك ايــران با هدف ايجاد ناامنى در داخل 
مرزهاى كشــورمان از وى حمايت كرده است. 
به ادعاى اين مستند گروه تروريستى جنداهللا 
مورد حمايت دولت بحرين بوده است. بلوچى در 
بخشى از اين فيلم از احتمال اينكه توسط دولت 
بحرين به خاطر اسرارى كه در اختيار دارد سر 

به نيست شود، ابراز نگرانى كرده است.

ايسنا: وزير امورخارجه آمريكا گفت كه اگر 
به او پيشنهاد حضور در تلويزيون ايران داده 
شود، آن را خواهد پذيرفت؛ چراكه ظريف نيز 
چنين فرصتى داشته است. در اين صورت به 
ايرانيان خواهم گفت كه به طور جدى به آن ها 
فكر مى كنيم. ما حامى مردم ايران هستيم. 
پمپئو در پاســخ به پرسشى درباره پيشنهاد 
رئيس جمهور ايران مبنى بر اينكه تهران در 
صورتى با واشــنگتن مذاكره خواهد كرد كه 
تحريم هاى ايران لغو شود، گفت: اين، مشابه 
همان پيشنهادى است كه به جان كرى (وزير 
امورخارجه پيشين آمريكا) و رئيس جمهور 

اوباما ارائه شده بود.

سياست: اسداهللا عباسى، سخنگوى هيئت 
رئيسه مجلس شوراى اســالمى در حاشيه 
جلســه علنى روز دوشنبه مجلس در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اظهارات ابوترابى نماينده 
نجف آباد در خصوص درخواست آپارتمان در 
ازاى انصراف از اســتيضاح وزرا گفت: هيئت 
رئيسه مجلس اين موضوع را در جلسه ديروز 
بررسى و اعالم كرد كه چنين چيزى صحت 
ندارد. وى افزود: دو نفر از نمايندگان در دور 
فعلى مجلس از برخى وزرا درخواست دريافت 
آپارتمان را داده بودند كه اين نماينده آن را به 
موضوع انصراف از استيضاح ربط داده بود، اما 

هيئت رئيسه اين مسئله را تكذيب مى كند.

تجمع فرزندان روح اهللا مقابل وزارت خارجه
خمينى نيجريه را آزاد كنيد

سياست: روز گذشته جمعى از دانشجويان با حضور و تجمع در مقابل وزارت خارجه، 
اعتراض خود را به تداوم بازداشت شيخ زكزاكى رهبر شيعيان نيجريه اعالم كردند. گفتنى 
است تجمع كنندگان با در دست داشتن دست نوشته هايى به انفعال دستگاه ديپلماسى و 
سكوت مجمع بين المللى درباره وضعيت شيخ زكزاكى انتقاد كردند.  تجمع دانشجويان و 
مردم كه به همت تعدادى از دفاتر اتحاديه جنبش عدالت خواه دانشجويى برگزار شده، قرار 

است به مدت چهار روز در نقاط مختلف تهران ادامه داشته باشد.

رجزخوانى مجدد نتانياهو عليه ايران
سياست: بنيامين نتانياهو در سخنانى مدعى شد كه تنها مزيت برجام، نزديك تر شدن 
رژيم صهيونيستى به كشورهاى عربى در منطقه بوده است. وى همچنين ادعا كرد: من 
براى جلوگيرى از انعقاد برجام، به تنهايى مبارز ه مى كردم. من در مقابل قدرت هاى جهانى 
و رئيس جمهور آمريكا ايستادم و حتى به كنگره آمريكا نيز رفتم. معتقد بودم كه برجام 
راه ايران را براى دستيابى به سالح هسته اى هموار مى كند. امروز مى توان ديد كه قضاوت 

من درست بوده است يا نه.

تحويل تجهيزات جديد جنگ نوين به نيروى دريايى سپاه
تسنيم: در راســتاى ارتقاى آمادگى يگانى و رزمــى پدافند جنگ نوين در حوزه هاى 
آشكارســازى، رفع آلودگى، حفاظت و ايمنى در برابر سالح هاى شيميايى، ميكروبى و 
پرتويى، در مراســمى با حضور دريادار عليرضا تنگسيرى فرمانده نيروى دريايى سپاه و 
جمعى از فرماندهان و مسئوالن  لشكرى در شيراز، تجهيزات جديد پدافند جنگ نوين به 
نيروى دريايى سپاه تحويل شد. دريادار عليرضا تنگسيرى فرمانده نيروى دريايى سپاه در 
آيين الحاق تجهيزات جديد پدافند جنگ نوين به اين نيرودر شيراز با اشاره به  صدمات 
و آسيب هايى كه كشور ما در جنگ تحميلى از سالح هاى كشتار جمعى دشمن متحمل 

شد، بر ضرورت توجه به ابزار و ادوات مقابله با جنگ نوين دشمن تأكيد كرد. 

واكنش وكيل بابك زنجانى به اظهارات وزير نفت
فارس: رســول كوهپايه زاده در مورد اظهــارات اخير وزير نفت در رابطه با اينكه بابك 
زنجانى در رســانه ها پول خرج مى كند كه عليه شركت نفت و وزارت نفت مطلب توليد 
شود، گفت: براى اين ادعا آثار حقوقى مترتب است؛ از طرفى اتهام و ادعايى عليه موكل 
مطرح شــده كه تا به اكنون اين ادعا در هيچ مرجعى اثبات نشده است، از سوى ديگر 
بخشى از جامعه رسانه اى كشور مخاطب قرار گرفته و زير سؤال رفته و طرح اتهام عليه 
آن ها شده است. از آنجايى كه اين چندمين بار است كه از سوى مقام عالى وزارت نفت 
اين ادعا مطرح مى شود، بايد تأكيد كنم اگر اين ادعا نتواند اثبات شود، قطعاً داراى وصف 
كيفرى و مجرمانه خواهد بود؛ يعنى مى تواند از مصاديق نشر اكاذيب و افترا محسوب شود.

واكنش به ادعاى پذيرش 
مذاكره با آمريكا

باشگاه خبرنگاران: يك فعال رسانه اى به نقل 
از دفتر سياسى سپاه مدعى شده بود كه ايران، 
مذاكره  مستقيم با آمريكا را پذيرفته، اما فقط 
در سطح وزيران خارجه اما سردار يداهللا جوانى، 
معاون سياسى سپاه در واكنش ضمن تكذيب 
اين شايعه، اظهار كرد: جمهورى اسالمى ايران 
هيچ مذاكره اى با مقامات آمريكا نخواهد داشت. 
دشمن ســعى دارد از طريق عمليات روانى و 
جنگ نرم بر افكار عمومى تأثير بگذارد،  دشمن 
مى خواهد بى اعتمادى را در اليه هاى جامعه به 
وجود بياورد. معاون سياســى سپاه با تأكيد بر 
اينكه آمريكايى ها صالحيت مذاكره را نداشته و 
به تعهداتشان پايبند نيستند، اضافه كرد: امروز 
در دستگاه هاى مختلف در موضوع عدم مذاكره 

اتفاق نظر وجود دارد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

توزیع 8000 دعوت نامه مهمانسرای حضرت رضاj در پایانه های مسافربری     آستان: معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی اظهار کرد: همزمان با سالروز میالد حضرت ثامن الحجج)ع( 
و با حضور خادمان کشیک اول بخش کفشداری، 8000 زائر که از طریق قطار، هواپیما و اتوبوس به مشهد مقدس وارد شدند، دعوت نامه مهمانسرای حضرت رضا)ع( را دریافت کردند.

سید خلیل منبتی تصریح کرد: همچنین خدام بارگاه ملکوتی رضوی در ایام دهه کرامت افزون بر 30 هزار نبات متبرک را بسته بندی و میان زائران و مجاوران در پایانه های مسافربری توزیع کردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم والمسلمین مروی خط مشی آستان قدس رضوی در 

سال »رونق تولید« را تبیین کرد
محرومیت زدایی با راهبرد توانمندسازی

آستان: تولیــت آستان قدس رضوی 
گفت: خدمت بــه محرومان با راهبرد 
توانمندســازی، خــط مشــی حوزه 
محرومیت زدایی آستان قدس رضوی 
در ســال »رونق تولید« است، در این 
راســتا روش های گوناگونــی را مورد 
بررســی و اســتفاده قرار خواهیم داد.

حجت االسالم والمسلمین احمد مروی 
که در سالروز میالد حضرت معین الضعفا امام رضا)ع( به روستای گوجگی استان 
خراســان رضوی سفر کرده بود، در جمع اهالی این روستا اظهار کرد: سرکشی 
از مناطق کم برخوردار از برنامه های ما و تأکیدات مقام معظم رهبری است و از 
هر فرصتی برای این امر استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم در حد توان گره گشای 

مشکالت مردم باشیم.
وی با تأکید بر اینکه مردم صاحبان اصلی کشور و انقالب هستند، بنابراین خدمت 
بی منت باید سرلوحه کار مسئوالن باشد، ابراز کرد: در دوران طاغوت بخش اعظم 
جامعه در شــهرها و روستاها با فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می کردند و 
درصد کمی از مردم از خدمات مختلف برخوردار بودند، به روســتاها رسیدگی 
نمی شد و عموماً توجه معطوف به چند شهر و آن هم محله های اعیان نشین بود.

تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: انقالب اسالمی تحولی بزرگ در توجه 
به مناطق محروم بود و اقدامات بسیار خوبی در این راستا انجام شد، اما متأسفانه 

گستره محرومیت و کمبودهای به جای مانده از گذشته بسیار زیاد است.

قدردانی از برگزیدگان جام »شهدای مدافع حرم« 
قدس: همزمان با روز میالد ثامن الحجج)ع(، در مراســمی از برگزیدگان اول تا 
سوم مسابقات کارکنان مؤسسات و شرکت های تابعه و خدام آستان قدس رضوی 

در تربیت بدنی آستان قدس رضوی قدردانی شد. 
به گزارش روابط عمومی تربیت بدنی آســتان قــدس رضوی ، آیین اختتامیه 
مسابقات کارکنان و خدام آســتان قدس رضوی با عنوان جام »شهدای مدافع 
حرم« شامگاه 23 تیرماه در محل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی برگزار 
شد. این مراسم با حضور ورزشکاران و مدیران تربیت بدنی آستان قدس رضوی و 
معرفی نفرات برتر مسابقات رشته های انفرادی و گروهی فوتسال، والیبال، تنیس 

روی میز و آمادگی جسمانی آقایان برگزار شد.

 تشرف 2000 زائر کشور آذربایجان 
jدر سالروز میالد حضرت رضا

آستان: 2000 زائــر کشور آذربایجان 
در ســالروز میــالد حضــرت رضا)ع( 
ضمن تشــرف به حــرم مطهر رضوی 
میالد مبــارک این امام همام را به امام 
عصر)عــج( تبریــک و تهنیت گفتند.

در مراســمی که صبح میالد، به همت 
مدیریت امور زائران غیرایرانی در رواق 

دارالمرحمه برگزار شد، 2000 نفر از زائران کشور آذربایجان در قالب 21 کاروان 
برای عرض ارادت به پیشگاه امام رضا)ع( به حرم مطهر رضوی مشرف شده و از 

ویژه برنامه های این مراسم بهره مند شدند.
در حاشیه این مراسم، کارشناسان این حوزه ویژه برنامه ای جداگانه برای کودکان 
آذربایجانی شامل قصه گویی، ساخت کاردستی، مسابقه و اهدای هدایا داشتند و به 

دخترانی با نام فاطمه، معصومه و زینب، هدایای متبرکی اهدا کردند.
گفتنی اســت؛ ذاکران و مداحان آذری زبان با مدیحه سرایی و مولودی خوانی در 
مدح و منقبت حضرت شمس الشــموس علی بن موســی الرضا)ع( شور و حالی 

معنوی به این مراسم بخشیدند.

 جشن ازدواج 30 زوج 
jدر حرم مطهر حضرت حسین  بن  موسی الکاظم

آســتان: 30 زوج جوان آغاز زندگی 
مشــترک خــود را در حــرم مطهر 
حضرت حســین بن  موسی الکاظم)ع( 
جشــن گرفتند.این جشــن با حضور 
30 زوج  جوان تحت پوشــش کمیته 
امداد امام خمینی)ره( شهر طبس در 
تاالر میقات الرضا)ع( آســتان حضرت 

حسین بن  موســی الکاظم)ع( برگزار شــد.حضور کاروان زیر سایه خورشید و 
تبرک جســتن زوج های جوان به پرچم متبرک حــرم مطهر امام رضا)ع( در 
آغازین روزهای زندگی، مولودی خوانی، مدیحه ســرایی، برگزاری مســابقه و 
اعطای هدیه به رسم یادبود به زوج های جوان از دیگر برنامه های شاد و مفرح 

برنامه »زوج های آسمانی« بود.

زائران نوجوان میهمان جشن »طلوع مهر«
آســتان: همزمــان بــا روز میــالد 
علی بن  حضــرت  مهربانی هــا  امــام 
موســی الرضا)ع( نوجوانان زائر و مجاور 

میهمان جشن »طلوع مهر« شدند.
این ویژه برنامه ساعت 9 صبح عید، با 
حضور جمعی از نوجوانان زائر و مجاور 
برگزار شــد و اجرای برنامه های شــاد 
قرآنی، برگزاری کارگاه های آموزشــی، 

برگزاری مســابقه، اهدای جوایز فرهنگی و متبرک به شرکت کنندگان از جمله 
برنامه هــای این ویژه برنامه بود.این ویژه برنامه به همت واحد کودک و نوجوان 
اداره علوم قرآنی آســتان قدس رضوی در محل دارالقرآن الکریم واقع در صحن 

جمهوری اسالمی حرم مطهر رضوی برگزار شد.

 آســتان  مدیر عامل مؤسســه چاپ و 
انتشــارات آســتان قدس رضوی گفت: 
بــارگاه منــور رضــوی، بهشــت هنر و 
هنرمندی است و این هنرها از طالکوبی، 
منبت کاری و کاشی کاری گرفته تا تذهیب 
و معرق،آینه کاری و... چشم هر بیننده ای را 

خیره می کند.
مســعود فرزانــه در مراســم رونمایی از 
هشــتمین جلــد از کتاب شــاهکارهای 
هنری آســتان قــدس رضوی بــا عنوان 
»منتخب جلدهای نفیس از سده چهارم 
تــا چهاردهم هجری قمری« که با حضور 
مهــدی صحراگرد، نویســنده ایــن اثر و 
جمعــی از هنرمندان و هنردوســتان در 
مرکز بین المللی چاپ و نشــر قرآن کریم 
برگزار شــد، عنــوان کرد: بــارگاه نورانی 
علی بــن  موســی الرضا)ع( در طول قرون 
متمادی مأمن مشــتاقان و ارادتمندان به 

اهل بیت عصمت و طهارت)ع( بوده است.
مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قــدس رضوی  ابــراز کــرد: در این میان 
هنرمندان و هنر دوســتان مسلمان نقش 
عمده ای از شیفتگی و ارادت خود را به این 
امام همام)ع( بروز داده اند؛ گنجینه هنری 
عظیم آســتان قدس رضوی، مجموعه ای 
از بدیع ترین هنرهای اســالمی است که با 

دستان هنرمندان عاشق خلق شده است.
ایــن مقام مســئول تصریح کــرد: بارگاه 
نورانــی علی بن  موســی الرضا)ع( به دلیل 
دارا بودن گنجینه ای از هنرهای اسالمی، 
انعکاس دهنده ارادت، شــیفتگی و عالقه 

هنرمندان به این مجموعه است.

 بازنشر آثار نفیس
مأموریت  مؤسسه چاپ و انتشارات

مدیر عامل مؤسســه چاپ و انتشــارات 
آســتان قدس رضوی در ادامه خاطر نشان 
کرد: مجموعه ای بی نظیر از انواع و اقســام 
هنرهای دینی در آســتان قدس رضوی 
موجود اســت که انــواع قرآن های نفیس 
و خطــی موجــود در موزه ها و همچنین 
 شاهکارهای هنری و جلدهای کتاب های

 نفیس را شــامل می شــود.فرزانه اضافه 
کرد: یکی از مأموریت های مؤسســه چاپ 
و انتشارات آســتان قدس رضوی بازنشر 
آثار نفیس و ذخایر آســتان قدس رضوی 
است. از این رو این مؤسسه در تالش های 
چندســاله بر این امر همت گماشته و آثار 

کم نظیری را به چاپ رسانده است.
وی یکی از این آثار را مجموعه چندجلدی 
شــاهکارهای هنری آستان قدس رضوی 

برشمرد و خاطر نشان کرد: تاکنون هشت 
جلد از کتاب شــاهکارهای هنری آستان 
قدس رضوی به چاپ رســیده اســت که 
اســتفاده از فناوری های نوین، روش های 
علمی و منابع و دانش فنی برای چاپ آثار 
و همچنین وجود سخت افزارهای کنترل 
کیفیت و... موجب می شود آثار چاپ شده 

با اصل اثر بیشترین تطابق را داشته باشد.
مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوی افزود: فناوری های نوین این 
امکان را به ما داده است که بازتاب دهنده و 
منعکس کننده جلوه ارادت های عالقه مندان 
و هنرمنــدان در طول قــرون متمادی به 

آستان قدس رضوی باشیم.

 حرم امام رضا)ع(
 مجموعه بی نظیری از هنرهای ارزشمند

کتاب  نویســنده  صحراگــرد،  مهــدی 

»منتخب جلدهای نفیس از سده چهارم 
تــا چهاردهم هجری قمــری« در ادامه 
این نشست، گفت: مجموعه حرم مطهر 
رضوی عالوه بــر جایگاه مذهبی ویژه ای 
در تاریــخ ایران، مجموعــه بی نظیری از 
هنرهای ارزشمند و بی بدیل را به منصه 

ظهور رسانده است.
وی به تفاوت هــای بارگاه منور رضوی با 
ســایر اماکن مذهبی اشاره کرد و افزود: 
مجموعه حــرم امام رضــا)ع( عالوه بر 
اتفاقــات تاریخی در خراســان از حمله 
مغوالن، ازبکان تا اشــغال توسط روس ها 

و... توانسته از آثار و نفایس 
حفاظت  مجموعــه  ایــن 
افزود:  هنرمنــد  کند.این 
بــا تالش های مســئوالن 
قدیمی ترین  خطــی،  آثار 
و بزرگ تریــن قرآن هــای 
نفیس و خطی و همچنین 
معمــاری  مجموعــه 
همچــون  بی نظیــری 
دو  و  پریزاد  مدرســه های 
درب را که از دوره تیموری 
به جا مانده اســت، در این 

مجموعه حفاظت و نگهداری می شود.
ایــن نویســنده ادامــه داد: مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
از سال 88 به چاپ اثر شاهکارهای هنری 
آستان قدس رضوی همت گماشته و این 
اثر دارای چند ویژگی اســت که کیفیت 
چاپ بســیار باال و نوع و گزینش جلد از 

جمله آن هاست.

گنجینه هنری 
عظیم آستان قدس 
رضوی، مجموعه ای 

از بدیع ترین 
هنرهای اسالمی 

است که با دستان 
هنرمندان عاشق 

خلق شده است

بــــــــرش

مدیر عامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی:  

 با سالم و احترام. از مقام محترم مسئول بارگاه منور رضوی ، بهشت هنرمندان  است
ســؤالم این اســت چرا پارکینگ آرامگاه 
خواجه ربیع را در اختیار اتوبوســرانی برای 
خطــوط نمی گذارید تا ترافیــک روان تر و 

سرویس دهی منظم تر شود؟
09150009593

 شب میالد امام رضا)ع( با خانواده در حرم 
بودیم و از برنامه های خوب آنجا اســتفاده 
کردیم که جای تشکر دارد. اما متأسفانه در 
تردد زائران بی نظمی زیادی دیده می شــد 
بخصوص موقع برگشت در خیابان طبرسی؛ 
اتوبوس های کم و شلوغ، زائران سردرگم و 
عصبی و سواری ها و موتوری ها که بینابین 
آن ها حرکت می کردند. متأسفانه از پلیس 
راهنمایی و مسئوالن ایستگاه ها که حداقل 

کمی نظم بدهند هم خبری نبود.
09150004818

 چرا کتابخانه تخصصی حرم مطهر فقط 
مختص آقایان است؟

09150000148
 ســالم. چرا در ســرویس های بهداشتی 
زنانه، طرف ورودی بولوار طبرسی، صبح روز 
والدت حضرت رضا)ع( که زائر زیاد و شلوغ 
است، نصف دستشــویی ها توسط خدمه با 
گذاشتن جارو و تی بسته شده بود؟ تو اون 
شلوغی باید کلی تو صف یک راهرو منتظر 

می شدیم.
09150007803

 چرا هزینه های بیمارستان رضوی اینقدر 
باالست؟ هزینه یک زایمان طبیعی بین 3 تا 

4 میلیون تومان است.
09150007465

 بزرگ ترین درخواســت جامعه از آستان 
قدس رضوی این است که آن نهاد از تبدیل 
باغات و اراضی خود به مســکونی و تجاری 
بشــدت جلوگیری کند. مشهد با جمعیت 
زیاد زائران و مجاوران با کمبود فضای سبز 

مواجه است.
09150007417

  »قافله عشق و انتظار«
 به حرم رضوی مشرف شد

آســتان: کاروان پیــاده »قافله عشــق و 
انتظار« اســتان البرز از ســال95 ســفر با 
پای پیاده به ســمت مشــهد را آغاز کرده 
است.حســین ناصری از خادمــان کاروان 
پیاده »قافله عشــق و انتظار« در گفت وگو 
با خبرنــگار ما گفت: ایــن کاروان 1500 
نفره هر ساله مســیر پیاده روی به مشهد 
مقدس را از امامزاده یحیی)ع( نیشابور آغاز 
می کند و در ســه روز به مشــهد می رسد.

وی با بیان اینکه ایــن کاروان مردمی زیر 
نظر آیت اهلل ســیدمحمدمهدی حســینی 
همدانی، نماینده ولی فقیه در اســتان البرز 
و هیئت رزمندگان است، گفت: همخوانی 
دســته جمعی در حــرم علی بن موســی 
الرضا)ع( و زیارت دســته جمعی از جمله 
والدت  روز  در  کاروان  ایــن  برنامه هــای 

حضرت علی بن موسی الرضا )ع( است.
ناصری با عنوان اینکه بیشــتر زائران این 
کاروان بانــوان جامانــده از قافله اربعین و 
از قشر جوان هســتند، افزود: این کاروان 
هم اکنون در حســینیه آیت اهلل شاهرودی 
مشــهد اســکان دارد.وی در پایان با اشاره 
به اینکه امســال چهارمین سالی است که 
این کاروان راهی مشــهد شده است، ابراز 
امیدواری کرد که این جمعیت هر ســاله 
رو به افزایش باشــد و بر ســیل عاشقان و 

مشتاقان حضرتش افزوده شود.

برگزاری دومین کرسی 
تالوت رضوی در حرم مطهر

آســتان: رئیــس اداره توســعه و ترویج 
فعالیت های قرآنی مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی گفت: بــه همت مرکز قرآن 
کریم آســتان قدس رضوی دومین کرسی 

تالوت رضوی در حرم مطهر برگزار شد.
سیدمحسن شــرافت گفت: به همت مرکز 
قرآن کریم آســتان قــدس رضوی دومین 
کرسی تالوت رضوی همزمان با شب میالد 

امام رضا)ع( در حرم مطهر برگزار شد.
وی ادامــه داد: در ایــن محفــل قرآنــی 
کــه با اجــرای مجید یراق بافان برپا شــد 
حجت االســالم والمسلمین ناصر رفیعی به 

ایراد سخن پرداخت.
شرافت بیان کرد: استاد محمدجواد پناهی، 
استاد حمید شاکرنژاد و استاد جواد حسینی 
که از قاریان ممتاز بین المللی کشور هستند 
در دومین کرسی تالوت رضوی، آیات نورانی 

کالم اهلل مجید را قرائت کردند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای همخوانی گروه 
ولیعصر)عج( پایان بخش مجموعه برنامه های 

دومین کرسی تالوت رضوی بود.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

خـــبر

رونق تولید 

خبر

 آستان   مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی گفت: روحیه کمک به همنوعان بویژه خویشاوندان و 

همسایه باید به یک سنت تبدیل شود.
 در بازدیدی که علمای برجســته حوزه علمیه خراســان به 
 منظور خدمت رســانی به خانواده های نیازمند در قالب طرح 
»  ردای خدمت« از مناطق محروم و حاشــیه شــهر مشــهد 
داشتند، حجت االسالم و المسلمین سید محمود مرویان اظهار 
کرد: بی تردید مهم ترین هدف این طرح بازدید مسئوالن آستان 
قدس رضوی از این خانواده هاست تا نشان دهند که به یاد فقرا 
و محرومان هستند و عالوه بر آن سنت و سیره حضرت رضا)ع( 
در کمک به فقرا احیا شود.وی بیان کرد: با توجه به مشکالت 
اقتصادی که گریبانگیر مردم شده، ضروری است تا افرادی که 
توانایی کمک رسانی به این خانواده ها را دارند به حمایت آن ها 
بشتابند و این اقدام بیش از گذشته ترویج یابد.حجت االسالم 
والمســلمین مرویان با بیان اینکه حضور روحانیون و خدام در 
این طرح مردم را بیشتر از گذشته به امر کمک رسانی تشویق 
می کند، گفت: در چنــد روز حضور در طرح »ردای خدمت«، 
بهره معنوی زیادی بردیم و شــاهد گرفتاری و مشکالت مردم 
در عین شکر نعمت  خداوند بودیم و قناعت آن ها درس بزرگی 
برای ما بود.مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 

رضوی اضافه کرد: روحیه ایثار و از خود گذشــتگی این افراد 
ارزشمند است و باید از این روحیه درس بگیریم و بیش از پیش 

به دیگران رسیدگی و توجه کنیم.

  سرکشی از محرومان نباید محدود به یک دوره باشد
حجت االســالم والمســلمین جعفر اســالمی فر از طالب و 
روحانیون حوزه علمیه مشهد نیز در حاشیه این مراسم گفت: 
یکی از برکاتی که این طرح دارد انس و الفتی اســت که مردم 
بویژه محرومان و مستضعفان با حضرت رضا)ع( برقرار می کنند 
که این امر به یمن وجود خدام این بارگاه مقدس در دهه کرامت 
محقق شده اســت.وی افزود: بدون شــک یکی از سنت های 
نیکوی امام رضا)ع( و سایر ائمه اطهار)ع( پیگیری از مشکالت 
مردم و حمایت آن ها بود که با کمک های خود تالش می کردند 

توجه ویژه ای بر امرار معاش مردم داشته باشند.
حجت االسالم والمسلمین اســالمی فر تداوم این طرح را یک 
ضرورت عنوان کرد و گفت: ارتباط علما با مردم و سرکشی از 
محرومان و نیازمندان نباید به یک زمان و مکان واحد محدود 
شود و قطعاً نفس این ارتباط عالوه بر خدام و علما، برای مردم 

نیز آثار و برکات خوبی خواهد داشت.
وی افزود: از آنجایی که علما الگوی جامعه هستند، می توانند 

برای مردم و ســایر علما نیز سر مشق باشند، ضروری است تا 
این موضوع را در جامعه بیان کنند و اگر کسی کاری می تواند 
انجام دهد و انجام ندهد مسئولیت سنگینی در روز قیامت بر 

عهده خواهد داشت.
حجت االسالم والمسلمین اسالمی فر تأکید کرد: ائمه اطهار)ع( 
عالوه بر اینکه اهل ســجود و عبادت بودند در جود و بخشش 
و رسیدگی به مردم غفلت نمی کردند، خدام این بارگاه نیز به 
دلیل انتسابشان به حضرت رضا)ع( با این اقدام بخشی از جلوه 
کرامت حضرت رضا)ع( را به نمایش گذاشتند و نیازمندان را از 

سفره اکرام بهره مند ساختند.
وی اضافه کرد: ظرفیت های خدمت توســط خیران زیاد است 
و امیدواریم مردم نیز که همواره در تمامی صحنه ها حضوری 
پرشــور دارند در این زمینه نیز پیشقدم شــده و با تأسی به 

خادمان حضرت این طرح را در سراسر کشور گسترش دهند.

فرهنگ نوع دوستی و امداد باید همگانی شود
مدیرعامل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی در حاشیه برگزاری طرح »ردای خدمت«:

گزارش خبری

 کلنگ زنی سیستم انحراف سد مخزنی 
دربند با حضور وزیر نیرو

آستان: سیســتم انحراف سد مخزنی 
دربنــد با حضور رضــا اردکانیان، وزیر 
نیرو کلنگ زده شد.مدیر عامل شرکت 
مهندسی آب و خاک قدس رضوی در 
این مراسم گفت: سیستم انحراف سد 
مخزنی دربند در نزدیکی شهرســتان 
آشخانه از توابع استان خراسان شمالی 

واقع شــده که این پروژه توسط شرکت مهندســی آب و خاک قدس رضوی به 
عنوان پیمانکار اجرا خواهد شــد.وی ادامه داد: کارفرمای این پروژه، شرکت آب 
منطقه ای خراســان شمالی است.مبین رجبی، اعتبار پروژه سیستم انحراف سد 
مخزنی دربند را افزون بر 400 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این پروژه در زمان 

18 ماه به اتمام خواهد رسید.
وی درباره عملیات اجرایی این پروژه گفت: عملیات اجرایی سیستم انحراف سد 
مخزنی دربند شامل ساخت دو کانال انتقال آب در ورودی و خروجی سد، ساخت 
گالری انحراف و تخلیه کننده تحتانی و اجرای فراز بند و نشیب بند خواهد بود که 

ساخت موارد مذکور بزودی آغاز می شود.
رجبی ادامه داد: با اجرای سیســتم انحراف سد مخزنی دربند، زمینه الزم برای 
آغاز عملیات اجرایی پروژه اصلی که همان ساخت بدنه سد است، فراهم خواهد 
شد.مدیر عامل شرکت مهندســی آب و خاک قدس رضوی ادامه داد: با اجرای 
سیســتم انحراف سد مخزنی دربند، این پروژه با مهار و ذخیره آب های سطحی 
منطقه، نقش بسزایی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی و رونق این صنعت 

در زمین های حاصلخیز منطقه خواهد داشت.

بازدید وزیر راه و شهرسازی از پروژه راه آهن شیروان- بجنورد
 آستان   وزیــر راه و شهرسازی با حضور در 
شهرستان شیروان، از روند پروژه تجهیز کارگاه 
و ساخت راه آهن شیروان- بجنورد بازدید کرد 
و با مجموعه اقدامات انجام شده در این راستا 

آشنا شد.
محمد اسالمی، وزیر راه و شهرسازی جمهوری 
اســالمی ایران در این بازدید که در مراسمی 
با حضور محمدرضا رئیسی؛ مدیرعامل شرکت 

مســکن و عمران قدس رضــوی، عبدالرضا 
عزیــزی؛ نماینده مردم شــیروان در مجلس 
شورای اسالمی و جمعی از مردم و مسئوالن 
استانی در محل کارگاه این پروژه برگزار شد، 
گفت: مســئله اســتان های فاقد خط ریلی و 
اتصال آن ها به خط راه آهن برای دولت تدبیر 
و امید حائز اهمیت است از همین رو ساخت 
خط ریلی در اســتان خراسان شمالی را جزو 

اولویت های دولت قــرار داده ایم.وی با تأکید 
بر اینکه پروژه راه آهن شــیروان- بجنورد را با 
کمک شرکت مسکن و عمران قدس رضوی و 
به برکت روز میالد امام رضا)ع( شروع خواهیم 
کرد، گفت: مردم این استان شاهد پیشرفت و 

توسعه این پروژه خواهند بود.
وزیر راه و شهرســازی کشور با اشاره به اینکه 
بزرگراه سراسری خراســان شمالی در طول 

سال جاری تکمیل می شود، افزود: اکنون بیش 
 از 90 کیلومتر از مسیر این بزرگراه سراسری 
و ترانزیت باقی مانده است که ان شاءاهلل امسال 
این جاده ترانزیت تکمیل و به شبکه ترانزیت 
کشور متصل می شود.اسالمی خاطرنشان کرد: 
400 میلیون تومان از سوی رئیس جمهور برای 
تکمیل این دو پروژه اختصاص پیدا کرده و این 

دو پروژه را پیش خواهیم برد.

عکس ها : علی کریمی  رستگار/عکس رضویقاب رضوی
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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 محاکمه باند متهمان صنعت پتروشیمی
انتخــاب: نماینده دادســتان تهران با 
اشــاره به رســیدگی به پرونده 11 تن 
از متهمان صنعت پتروشــیمی گفت: با 
همکاری کارمندان اداره صمت لرستان 
و وزارت صمــت، ۸۰ هزار تن مواد اولیه 
پتروشــیمی به صــورت غیرقانونی در 
سیستم بهین یاب به دالالن و دارندگان 
شــرکت های صوری تخصیص و این مواد در بازار آزاد به فروش رســیده است. 
حسینی افزود: این افراد با تشکیل باند در وزارتخانه و با دریافت مبالغی اقدام به 

تخصیص مواد اولیه به شرکت های صوری می کردند.

 خروج کاالهای اساسی از کشور
 به صورت مسافری ممنوع شد 

تابناک: حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان 
اینکه عمده کاالهای اساسی خارج شده از کشور از طریق مسافران بوده، گفت: با 
تصمیم دولت، مسافران خارجی دیگر نمی توانند کاالی اساسی را در قالب کاالی 

همراه مسافر و حتی به اندازه مصرف شخصی از کشور خارج کنند. 

تالش های ایران برای مهار نرخ ارز مؤثر بوده است 
رجا نیوز: بلومبرگ با اشاره به موفقیت 
ایران در کنترل نرخ ارز نوشــت: به نظر 
می رسد سیاســت های بانک مرکزی در 
کنترل بازارهای ارز و نرخ بهره مؤثر بوده 
اســت. این پیشــرفت، خبر خوبی برای 
ایرانیانی است که شاهد سقوط بیش از 
5۰ درصدی ارزش ارز ملی شــان پس از 
اعمال دوباره تحریم ها بودند. بانک مرکزی به دنبال راه هایی برای حفاظت از ریال 
با اقداماتی بوده که شامل ایجاد یک سامانه دولتی ارز خارجی با نام نیما می شود. 

هدف دولت سرکوب کردن بازار سیاه و کنترل نرخ بهره وام دهندگان بود.

 توسعه صنایع پایین دستی نفت
 با سرمایه گذاری مردمی مصوب شد

خبرگزاری ملت: نمایندگان مردم در نشســت علنی روز دوشنبه مجلس، در 
جریان بررسی طرح حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات 
گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی، با این طرح موافقت کردند. نمایندگان 
در این جلسه شرایط تخصیص تنفس خوراک به صنایع پایین دستی نفت خام 

را تعیین کردند. 

 عرضه سهام ایران خودرو و سایپا 
فعاًل امکان پذیرنیست

بورس24: پوری حسینی، رئیس سازمان 
خصوصی ســازی گفــت: ایران خودرو و 
ســایپا باید بر اساس قانون ابتدا از وثیقه 
خارج شــوند و ســپس اقدامات الزم از 
ســوی این ســازمان برای فروش سهام 
آن ها صورت گیرد و تــا این امر محقق 
نشــود هیچ گونه اقدامــی در این زمینه 
صورت نمی گیرد. پوری حسینی همچنین گفته در حال حاضر اطالعی از اینکه 
سهام این دو شرکت در وثیقه چه کسانی است، ندارم و زمان فروش سهام آن ها 

باید بعد از فک وثیقه از سوی شرکت ایدرو مشخص شود.

با وجود ضعف در سرمایه گذاری و مدیریت، کارشناسان ازتوان فنی باالی ایران در صنعت خودرو  می گویند

راه خودروسازی از سیاسی بازی جداست
خودرو  دیروز، صنعت  فرزانه غالمی   اقتصاد/   
به  اتکا  بدون  را   3۰1 پژو  آزمایشی  تولید  کشور، 
میلیون  تا 6۰  سرمایه گذاری 5۰  با  و  فرانسوی ها 
وعده  این،  از  نویدبخش تر  اما  کرد،  آغاز  یورویی 
تولید یک خودرو  بر  مبنی  ایران خودرو  مدیرعامل 

داخلی بر پلتفرم ایرانی از شهریور سال جاری بود.
در همــان فضایی کــه مدیر عامــل ایران خودرو از 
اتفاقات خوب پیش روی صنعت خودروسازی کشور 
ســخن گفت، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
از سیاســت دوگانه خودروسازان در شرایط تحریم و 
غیرتحریم، انتقاد و تأکید کرد: نمی شــود زمانی که 
در تحریم هســتیم به دنبال چینی ها برویم و وقتی 
تحریم ها برداشته شد، دنبال اروپایی ها باشیم، بلکه 
صنعت خودرو باید هویت مشخصی داشته باشد که 
هم اکنون این صنعت به ســمت برخورداری از یک 

هویت مستقل در حال حرکت است. 
سورنا ستاری گفت: اتفاقات خوبی در صنعت خودرو 
و قطعه سازی در حال انجام است که شاید نمی توان 
در شرایط فعلی آن ها را بیان کرد و خودروسازان روی 
طراحــی و تولید داخل بویژه طراحی پلتفرم داخلی 
فعال هستند و در آینده نزدیک می توانیم به مرحله ای 

برسیم که مردم از این صنعت راضی باشند.
بــه باور وی تــا زمانی که به فکــر واردات پلتفرم و 
مونتاژکار خودرو باشــیم نمی توان اســم این کار را 

صنعت گذاشت، بلکه فقط کارخانه دار خواهیم بود.

 راه خودروسازان باید از سیاسیون جدا شود
فاصله گرفتن از مونتاژکاری 
محصوالت دیگر خودروسازان 
جهان و واردات پلتفرم و اکتفا 
نکردن به کارخانه دار بودن از 
نــگاه دو کارشــناس حوزه 

خودرو، امری شــدنی و قابل تحقق است، چرا که 
ایران هم از مزیت هایی برای کاهش قیمت تمام شده 
محصول برخوردار اســت و هم ظرفیت باالیی در 
ایده پردازی، طراحی و تولید، زیرســاخت و نیروی 
انسانی برای تولید خودروهای وطنی در کشور وجود 
دارد؛ اما برای به فعلیت رسیدن این ظرفیت ها 
باید اقتصاد و صنعت، راهشــان را از سیاست و 
مدیران دولتی جــدا کنند و در عوض، تحقیق 
و توســعه و بهره گیری از ظرفیت دانشگاه ها و 

مراکز علمی کشور ارتقا یابد.

حسن کریمی سنجری در این خصوص به خبرنگار ما 
می گوید: صنعت خودروسازی و دو خودروساز بزرگ 
کشور، مانند مجموعه های اقتصادی سودآور فعالیت 
نمی کنند که اگر این گونه بود باید ساالنه چند درصد 
از درآمدشــان را صرف تحقیق و توسعه می کردند و 
به بهبود ساختار مدیریتی و مالی، مدیریت هزینه ها، 
تقویت مارکتینگ و حضور در بازارهای صادراتی و... 
اهمیت می دادند. امروزه خودروســازان بزرگ جهان 
حتی برای کاهش یک درصدی قیمت تمام شده در 
کشورهای غیرصنعتی اما دارای مزیت، سرمایه گذاری 

می کنند تا از نیروی انسانی ارزان بهره گیرند.
وی دخالــت سیاســت در اقتصــاد را مانعی بزرگ 
برای توســعه صنعت و اقتصاد کشور، بویژه در حوزه 
خودروسازی می داند و ادامه می دهد: چین تصمیم 
گرفت سیاست را از اقتصاد منفک کند، اما ما هنوز 
صنعت خودرو را سیاســی می دانیم و سیاسی اداره 
می کنیم، از این رو جریان مالی آن به شکلی سیاسی 
هدایت می شود و جنبه سودآوری آن مغفول مانده، 
حال آنکه این صنعت با گردش مالی باال، سهامدار و 

زیان انباشته دارد، در بورس فعال است. 
وی معتقد است، احتماالً ادعای مدیر عامل ایران خودرو 
مبنی بر تولید خودرو ایرانی با پلتفرم ایرانی با تکیه 

بر پلتفرم سمند،مطرح شده است. کریمی سنجری 
خاطرنشان می سازد: در حال حاضر ایرانیانی هستند 
که جزو 1۰ طراح صنعتی و مدل ساز خودرو در جهان 
به شــمار می آیند که خودروسازان بزرگ خارجی از 

همچنین  می گیرند.  بهره  توانشان 
در داخل کشــور، صاحبان ایده و 
دارند  توانمندی حضــور  مدیران 
که شاکله سیاسی صنعت خودرو، 
اجازه ورودشــان را به این صنعت 

نمی دهد.
این کارشــناس خودرو می گوید: 
شاید دولت در پاسخ به این انتقادها 
بگویــد از صنعت خــودرو خارج 
می شوم، چون فقط 2۰ درصد در 
این صنعت سهام دارم، اما واقعیت 
این است امروز که بخش خصوصِی 
توانایی وجــود ندارد، خروج دولت 

به صالح نیســت، ضمن اینکه دولت نه به اندازه 2۰ 
درصــد بلکه به انــدازه ۸۰ درصد در صنعت خودرو 
مداخله می کند! بر همین اســاس ابتدا باید دولت، 
مداخله خود را در راستای بهره مندی از ظرفیت های 
داخلی برای تولید پلتفرم و محصول ملی و متناسب با 

سهم 2۰ درصدی، کاهش دهد.
کریمی سنجری بر این عقیده است که توان علمی و 
فنی و نیروی انسانی در صنعت خودرو کشور بسیار 
باالســت و ایران جزو 1۰ کشوری است که از مزیت 
کاهش قیمت تمام شده برخوردار 
اســت، چرا که نیروی کار و انرژی 
ارزان و موقعیــت راهبــردی در 
کریدور شــمال به جنوب و شرق 
بــه غــرب را در اختیــار دارد که 
هزینه های لجستیکی را در تأمین 
قطعات و صادرات محصول بشدت 

کاهش می دهد. 
وی می گویــد: آمریکا در مکزیک 
خودرو تولید می کند، اما ۸۰ درصد 
ایــن تولیدات در آمریــکا و کانادا 
 به مصرف می رســد. کنسرسیوم

قطر - ترکیــه و فولکس واگن - 
ترکیه در شرایطی شکل گرفت که ما از نظر سیاسی 
به قطر نزدیک تریم، حال آنکه نتوانستیم سرمایه قطر 
و آلمان را به ایــران بیاوریم، چرا که تفکر غلطی به 
عنوان استیالی دولت بر اقتصاد و صنعت این اجازه را 
نمی دهد. به باور وی در تمام جهان، مدیر خودروساز 

فردی شناخته شده و دارای اهداف و راهبرد مشخص 
اســت، اما در ایران انتصابات سیاســی و ورود افراد 
وابسته به قدرت و تصدی پست های حساس در حوزه 
خودرو، اجازه بروز و ظهور توان متخصصان داخلی در 

این صنعت را نمی دهد.

 دانش فنی، سرمایه گذاری و مدیریت، 
الزمه ساخت خودرو ملی 
ابوالفضــل خلخالــی هم به 
خبرنگار مــا می گوید: اصوالً 
باید در داخلی ســازی، مزیت 
اقتصادی را دید. بر این اساس 
داخلی سازی پژو 3۰1 که قرار 

است از 6۰ به ۸۰ درصد ارتقا یابد، این مزیت را ندارد، 
چرا که منجر به انتقال دانش فنی و توسعه آن نشده 

و به طور کامل از خارج وارد شده است. 
به گفته این کارشناس خودرو بهتر بود این محصول 
جزو چندین خودرو پایه، مورد مطالعه قرار می گرفت 
تا به محصولی می رسیدیم که طراحی کامل آن در 

داخل کشور انجام می شد. 
خلخالی ادامه می دهد: رویه مونتاژ و داخلی ســازی 
محصوالت دیگر خودروســازان جهان منسوخ شده 
مگر اینکه با هدف کســب درآمد اقتصادی و انتقال 
دانش فنی باشــد که قطعاً تاکنون این دو هدف در 
ایران محقق نشده اســت. واقعیت این است که در 
یکی دو خــودرو اولیه، خودروســاز می تواند از نوع 
داخلی سازی استفاده کند، اما برای خودروسازی ایران 
آن چنان منطقی به نظر نمی رسد که پس از 5۰ سال 

به داخلی سازی خودرو خارجی بازگردند!
وی معتقد اســت، دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی 
و پژوهشی، شرکت های دانش بنیان، دانشکده های 
مهندســی خودرو، مراکز تحقیقاتی خودروسازان و 
استادان و دانشــجویان متخصص زیادی در کشور 
وجــود دارد که قادر هســتند صنعت خــودرو را از 

ایده پردازی تا طراحی و ساخت متحول سازند.
خلخالی می گوید: ســاخت خودرو ملــی نیازمند 
هم افزایی ســه ضلع دانش فنی، ســرمایه گذاری و 
مدیریت اســت. در حوزه فنــی به هیچ وجه ضعف 
نداریم اما در دو ضلع دیگر مشکالت متعددی وجود 
دارد. بر همین اساس شــاید بهتر بود ایران خودرو 
ســرمایه صرف شــده برای تولید پژو 3۰1 را صرف 

توسعه یک محصول واقعاً ایرانی می کرد.

هنوز صنعت خودرو 
را سیاسی اداره 
می کنیم، از این 
رو جریان مالی آن 
به شکلی سیاسی 
هدایت می شود و 
جنبه سودآوری آن 
مغفول مانده

بــــــــرش

تولید پژو بدون حضور شرکت فرانسوی در ایران آغاز شد     تسنیم: هاشم یکه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از آغاز تولید ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو پژو ۳۰۱ بدون حضور شرکت 
پژو در ایران خبر داد و گفت: در مجموع 6۰ میلیون یورو برای این خط سرمایه گذاری شده است. وی افزود: هم اکنون 6۰ درصد قطعات پژو ۳۰۱ داخلی سازی شده و در زمان تحویل به مشتری میزان داخلی سازی 

به 8۰ درصد افزایش خواهد یافت.
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شماره پرونده: 139804007141000365/1      شماره بايگانى پرونده: 9800404
شماره ابالغيه: 139805107141001570       تاريخ صدور:1398/04/18

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده 139804007141000365
ــين الهامى نام پدر رضا تاريخ تولد1342/01/05 به ش ش 27 و شماره ملى 5919729147  ــيله به آقاى حس بدين وس
ــاكن راز مديون پرونده اجرايى كالسه به شماره بايگانى9800404- ابالغ مى گردد ششدانگ پالك هاى ثبتى شماره  س
ــما در قبال مبلغ560/430/000 ريال بابت اصل  2298فرعى و 2307 فرعى از 65 -اصلى بخش 4 بجنورد متعلق به ش
طلب خانم سلطنت اصغرزاده و به انضمام پنج درصد بابت حقوق دولتى متعلقه بازداشت گرديده است لذا طبق ماده 87 
ــود ضمناً هر گونه نقل و انتقالى از طرف شما نسبت به مورد بازداشت ممنوع  ــما اخطار ميش آيين نامه اجراء مراتب به ش
است و ترتيب اثر داده نمى شود در ضمن اين اگهى در يك نوبت در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى چاپ و منتشر 
ــدن مهلت مذكور ادامه خواهد يافت و به جز آگهى مزايده آگهى  ــپرى ش ميگردد و عمليات اجرايى بالفاصله پس از س

ديگرى منتشر نخواهد شد.9804965
حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره : 29/98/17774        تاريخ: 1398/04/22
آگهى اخطار به مالك ثمن اعيان( به استناد تبصره ماده 105 آيين نامه اصالحى قانون ثبت

ــتثناء ثمن اعيان پالك 1 فرعى از 3268 اصلى بخش يك بجنورد  ــدانگ به اس نظر به اينكه آقاى على عفتى مالك شش
ميباشد و با عنايت به اينكه مالك پالك فوق الذكر به استناد تبصره يك ماده 105 آيين نامه اصالحى قانون ثبت از اين 
اداره در خواست ارزيابى و تعيين ثمن بهاء اعيان آن را نموده اند و برابر نظريه كارشناس رسمى بها ثمن اعيان ششدانگ 
مبلغ 1/250/000 ريال(يك ميليون و دويست و پنجاه هزار ريال) تقويم گرديده است لذا طبق تبصره فوق به ذينفع اخطار 
ميگردد جهت دريافت مبلغ فوق به اداره ثبت اسناد و امالك بجنورد مراجعه نمايد وى چنانچه نسبت به نظريه كارشناسى 
اعتراضى دارد ظرف مدت يك ماه پس از انتشار اين آگهى به دادگاه صالحه مراجعه و گواهى طرح دعوى را به اين اداره 

ارائه نمايد در غير اين صورت اسناد مالكيت بدون ذكر عبارت(به استثناء ثمن اعيان) صادر خواهد شد.9804966
عليخان نادرى رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

شماره مزايده: 139804307141000036     تاريخ ثبت: 1398/04/18
آگهى مزايده اموال غيرمنقول اسنادرهنى

بستانكار : بانك اقتصاد نوين شعبه بجنورد     بدهكار و راهن: آقاى عبداله على پور
ــت بستانكار به شرح وارده به شماره 139705007141018118-1397/12/08 نسبت  مورد مزايده و محل آن: برابر درخواس
ــاحت 167/8 متر مربع داراى پالك ثبتى به شماره 2690 فرعى مجزى شده از  ــدانگ يك باب آپارتمان به مس به مزايده شش
ــت آن ذيل  دفتر 655 صفحه 178 به نام آقاى عبداله  ــند مالكي ــى از 167- اصلى واقع در بخش دو بجنورد كه س 2680 فرع
ــماره ملى 0680376909 مديون و وثيقه گذار پرونده اجرائى كالسه  ــنامه 861 و ش ــماره شناس ــن به ش على پور فرزند حس
ــند رهنى شماره 130737- ــده است و برابر س ــليم ش ــماره بايگانى 9601123 صادر و تس 139604007141001016 و ش

1394/02/03  دفترخانه 37 بجنورد در رهن بانك اقتصاد نوين قرار گرفته است محدود به حدود زير:
ــمت كه قسمت هاى دوم و چهارم و ششم آن غربى است اول درب ديوار است به طول (4/94)چهار متر  ــماالً: در هفت قس  ش
ــت بطول( 1/57)يك متر و پنجاه و هفت سانتيمتر به راه پله مشاعى  ــاعى. دوم ديواريس ــانتيمتر به راه پله مش و نود و چهار س
سوم ديواريست بطول (0/13)سيزده سانتيمتر به آسانسور. چهارم ديواريست بطول(0/65) شصت و پنج سانتى متر به آسانسور 
پنجم ديوار و پنجره است به طول(5/25) پنج متر و بيست و پنج سانتى متر به فضاى حياط خلوت. ششم ديوار و پنجره است 
بطول(2/35)دو متر و سى و پنج  سانتى متر به فضاى حياط خلوت. هفتم ديوارى است بطول(4/48)چهار متر و چهل و هشت 

سانتى متر به ملك مجاور شماره 97 فرعى از 167 اصلى.
ــت به طول(4/67)چهار متر و  ــمالى قسمت سوم آن جنوبى است اول ديواريس ــش قسمتكه قسمت پنجم آن ش ــرقاً: در ش  ش
ــماره 167- اصلى. دوم ديواريست بطول(1/73) يك متر و  ــصت و هفت سانتى متر به ملك مجاور شماره 1427فرعى از ش ش
ــانتى متر به ملك مجاور1427 فرعى است از 167 اصلى. سوم ديواريست بطول(1/55) يك متر و پنجاه و پنج  ــه س هفتاد و س
ــانتيمتربه داكت.پنجم ديواريست بطول(1/55) يك متر و  ــت بطول(0/45)چهل و پنج س ــانتيمتر به داكت. چهارم ديواريس س
پنجاه و پنج سانتيمتر و به داكت ششم ديواريست به طول(6/57)شش سانتى متر و پنجاه و هفت سانتى متر به ملك مجاور 

شماره 1427فرعى از 167 اصلى.
جنوباً: در نه قسمت قسمت هاى دوم و هشتم آن شرقى قسمت هاى چهارم و ششم آن غربى است اول ديواريست بطول(3/83)
سه متر و هشتاد و سه سانتى متر به فضاى حياط مشاعى. دوم نيم ديوارى جلوى بالكان بطول(1/01) يك متر و يك سانتى متر 
به فضاى حياط مشاعى سوم ديوارى جلوى بالكن به طول(6/33)شش متر و سى و سه سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى چهارم 
نيم ديوارى جلوى بالكان بطول(0/76)هفتاد و شش سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى پنجم ديواريست به طول (0/58)هشتاد 
ــاعى ششم ديواريست بطول (0/21)بيست و يك سانتيمتر به فضاى حياط مشاعى هفتم  ــانتيمتر به فضاى حياط مش و پنج س
ديواريست به طول(2/65)دو متر و شصت و پنج سانتى متر به فضاى حياط مشاعى هشتم ديواريست بطول (0/21)بيست و يك 

سانتى متربه  فضاى حيات مشاعى نهم ديواريست بطول(1/08) يك مترو هشت سانتى متر به فضاى حياط مشاعى.
غرباً ديواريست بطول (9/00) نه متر به ملك مجاور شماره 9 فرعى از3212- اصلى آپارتمان قطعه سوم تفكيكى مفروز و مجزى 
شده از شماره2680 فرعى از167 اصلى به مساحت(167/8) يكصد و شصت و هفت مترو هشتاد دسيمتر مترمربع واقع در طبقه 

سوم كه(7/72)هفت متر و هفتاد و دو سانتى متر مربع آن بالكن است.
 كه توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار گرفته و شش دانگ پالك مذكور به مبلغ5/873/000/000 ريال (پنج ميليارد و هشتصد 
ــت ملك در روز يكشنبه مورخ 1398/06/03-از  ــده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس ــه ميليون ريال) برآورد ش و هفتاد و س
ــناد رسمى بجنورد واقع در بجنورد خيابان شريعتى شمالى جنب اداره پست به  ــاعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اس س
مزايده گذاشته مى شود خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل برگزارى مزايده حاضر شده و در جلسه شركت نمايند مزايده 
فقط در يك نوبت برگزار مى گردد و از مبلغ 5/873/000/000 ريال(پنج ميليارد و هشتصد و هفتاد و سه ميليون ريال)شروع 
و به باالترين قيمت پيشنهادى از طرف خريدار فروخته ميشود و مطابق ماده 136 آيين نامه اجراء كل مبلغ نقدا دريافت مى 
گردد چنانچه زائد بر مبلغ مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده است 
ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض  ــعاب و يا حق اش پرداخت بدهى هاى مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انش
ــخصات ملك مطابق  ــت. مش ــد تا تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده اس ــهردارى و غيره كه رقم قطعى آنها معلوم نمى باش ش
ــتگاه آپارتمان به مساحت167/80 متر مربع با اسكلت بتنى و سقف تيرچه و بلوك با قدمت ساخت  ــناس يك دس نظريه كارش
حدوداً بيش از پنج سال در طبقه سوم واقع شده داراى سه خواب و هال و پذيرايى و آشپزخانه اوپن- تراس- دو عدد سرويس 
ــاUPVC دوجداره -درب هاى داخلى و  ــى و فرنگى) حمام و جكوزى- كابينتMDF- كف پاركت پنجره ه ــتى( ايران بهداش
خارجى چوبى بوده وسقف ها داراى كاذب كناف و نور مخفى است در قسمت مشاعات آيفون تصويرى آسانسور در حال استفاده 
ــنگى و ديوارهاى داخلى پاركينگ مقدارى  ــنگ گرانيت-نرده ها فلزى- كف حياط موزاييك- ديوارهاى حياط س بوده پله ها س
سراميك كارى شده تا زير سقف و قسمتى از شيشه سكوريت و سنگ مى باشد درب ورودى اصلى ماشين رو فلزى با دسترسى 
از حاشيه خيابان نادر بوده و هر واحد داراى پاركينگ مسقف مجزا در پيلوت مى باشد نماى كلى ساختمان تركيبى از سنگ 
ــعابات آب و برق و گاز و تلفن مى باشد نشانى ملك جهت  ــت آپارتمان مذكور داراى انش و آجر نما و كامپوزيت آلومينيمى اس
بازديد بجنورد خيابان نادر حاشيه خيابان بعد از پارك جنب كوچه شهيد على نودهى پالك 31 طبقه سوم واحد 3 كدپستى 
ــراء ملك مذكور به مبلغ900/000/000 نزد  ــد و ضمناً مطابق گزارش مورخه1396/11/24 مأمور اج 9414917194مى باش

شخص ثالث در رهن و اجاره مى باشد.9804967
 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

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

تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002008729 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002000441 آقاى عباس احمدى 
فرزند ولى اله در سه دانگ از ششدانگ به مساحت ششدانگ 109 مترمربع پالك شماره فرعى از باقيمانده 1916 -بطول 
6/20 متر ديوار به ديوار پالك باقيمانده 1916- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه /سند رسمى / سند مالكيت 
ــطه از مرحوم ولى اله احمدى نسبت به 4 سهم خريدارى  ــهم و مع الواس ــبت به 3 س ــاعى محمد مهدى احمدى نس مش

كرده است. (م الف 2013)
ــماره 139860330002008725 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002000382 آقاى محمد مهدى  2ـ رأى ش
احمدى فرزند ولى اله در سه دانگ از ششدانگ به مساحت ششدانگ 109 مترمربع پالك شماره فرعى از باقيمانده 1916 
-بطول 6/20 متر ديوار به ديوار پالك باقيمانده 1916- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى 
/سند مالكيت مشاعى محمد مهدى احمدى نسبت به 3 سهم و مع الواسطه از مرحوم ولى اله احمدى نسبت به 4 سهم 

خريدارى كرده است. (م الف 2014)
ــه 1397114430002002433 آقاى على اكبر  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002007654 مرب 3ـ رأى ش
رسولى فرزند اصغر در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 102 مترمربع پالك شماره 
فرعى از 2323 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايه نامه عادى/ سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از يداله 

فرزند ابوالقاسم هنديانى نامبرده ورثه محمدرضا هنديانى خريدارى كرده است. (م الف 2015)
ــه 1396114430002001233 آقاى سيدذوالفقار  ــماره 139860330002004071 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
دريابارى فرزند سيد مقيم در قسمتى از/ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 121/50 مترمربع 
ــند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع  ــماره فرعى از 1768 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش

الواسطه از مريم زيادى خريدارى كرده است. (م الف 2016)
ــه 1397114430002002898 آقاى رحيم  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002008904 مرب 5ـ رأى ش
ــاحت 60/04  ــده بمس ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از /شش مالاحمدى ركن آباد فرزند مرتضى در قس
ــند  ــمى /س ــند رس ــماره 286 فرعى از 2302 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س مترمربع پالك ش
ــت.  ــطه از بى بى فاطمه ميرى ركن آبادى و رحيم مالاحمدى ركن آبادى خريدارى كرده اس ــاعى مع الواس مالكيت مش

(م الف 2017)
ــماره 139860330002008780 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002374 آقاى توحيد طالبى  6- رأى ش
ــده بمساحت 50/10 مترمربع پالك  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش قباق تپه فرزند جهان در قس
شماره 294 فرعى از 2302 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه 

از على شيرى خريدارى كرده است. (م الف 2018)
7- رأى شماره 139860330002008417 مربوط به پرونده كالسه 1392114430002000176 آقاى محمد سالمت 
ــمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 110 مترمربع پالك شماره 6  ــلطانعلى در قس فرزند س

فرعى از 2530 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2019)
ــماره 139860330002008950 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000151 آقاى على سليمان  8ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 120 مترمربع پالك شماره  ــمتى از /شش پور فرزند عزيزاله در قس
فرعى از 2178 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از حسن 

خطيبى (توسط ورثه) ابراهيم نصرالهى (توسط ورثه) خريدارى كرده است. (م الف 2020)
ــه 1391114430002018644 آقاى غالمرضا  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139760330002025009 مرب 9ـ رأى ش
ميرمحمدى فرزند تيمور در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 96/90 مترمربع پالك 
ــمى /سند مالكيت مشاعى  ــند رس ــماره 29/626 فرعى از 2606 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س ش

برابرصفحه 210دفتر606داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2021)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
ــاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع  ــى به مالكين مش گردد با توجه به عدم دسترس
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم 
تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس قانون مذكور 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)آ-9804962
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/25
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/9

مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

شماره نامه: 1398025001109897      شماره پرونده: 8909985123601546
شماره بايگانى پرونده: 930173            تاريخ تنظيم: 1398/04/22

شعبه 10 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده- نوبت دوم

ــه (240) 79، پالك ثبتى شماره 668/9437 فرعى از 186 اصلى  ــين آذرى در پرونده كالس نظر به محكوميت آقاى حس
ــانى فكورى 21- خ. بهار 5- پ 3- واحد 18 به مساحت حدود 81/75 مترمربع شامل يك واحد  ــهد به نش بخش 10 مش
آپارتمان توقيف گرديده و به مبلغ 5/300/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 98/5/7 ساعت 10 صبح در 
ــهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط 1  ــعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مش محل ش

(دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. آ- 9804881
قيمت پايه 5/300/000/000 ريال مى باشد.

داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

آگهى فقدان سند مالكيت
 نظر به اينكه على اكبر زحمتكش رشخوار باستناد دو برگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت 
ــدانگ پالك 674 فرعى از  ــند مالكيت شش ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره  مراجعه كرده و مدعى اس س
ــده است با بررسى دفتر  ــد بعلت نامعلومى مفقود ش 22- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباش
ــخوار ثبت و  ــدانگ پالك فوق ذيل ثبت 8085 صفحه 53 دفتر 55 بنام على اكبر زحمتكش رش ــد شش امالك معلوم ش
ــت دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد مفاد  ــند مالكيت چاپى 3/449753صادر و تسليم گرديده اس س
ــبت به ملك مورد آگهى معامله  ــن نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ــاده 120 آئي م
ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش اى انجام داده يا مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول 
ــبت به صدور سند وفق  ــمى نس ــند معامله رس ــند مالكيت يا س اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مقررات اقدام مى گردد.9804956
ناصر حسن زاده رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت  ــهاديه گواهى ش ــتناد دو برگ استش ــخوار باس  نظر به اينكه على اكبر زحمتكش رش
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 673 فرعى 
از 22- اصلى واقع دردرگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر 
ــدانگ پالك فوق ذيل ثبت 8084 صفحه 50 دفتر 55 بنام على اكبر زحمتكش رشتخوار ثبت و  ــد شش امالك معلوم ش
ــليم گرديده است  دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به استناد  ــند مالكيت چاپى 40308 الف/82 صادر و تس س
ــبت به ملك مورد آگهى  ــت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ــاده 120 آئين نامه قانون ثب ــاد م مف
معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض 
ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم  ــت اصل س كتبى خود را به پيوس
ــمى نسبت به صدور سند  ــند معامله رس ــند مالكيت يا س وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

وفق مقررات اقدام مى گردد.9804957
ناصر حسن زاده / رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى جهت  ــتناد دو برگ استش ــخوار باس    نظر به اينكه على اكبر زحمتكش رش
دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 672 فرعى 
از 22- اصلى واقع در درگز بخش 7 قوچان كه متعلق به نامبرده ميباشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر 
امالك معلوم شد ششدانگ پالك فوق ذيل ثبت 8086 صفحه 56 دفتر 55 بنام على اكبر زحمتكش رشخوار ثبت و سند 
ــتناد مفاد  ــت دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا به اس ــليم گرديده اس مالكيت چاپى 40307 الف/82 صادر و تس
ــبت به ملك مورد آگهى معامله  ــن نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس ــاده 120 آئي م
ــد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى  ــند مالكيت نزد خود باش اى انجام داده يا مدعى وجود س
خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است در صورت عدم وصول 
ــبت به صدور سند وفق  ــمى نس ــند معامله رس ــند مالكيت يا س اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س

مقررات اقدام مى گردد.9804958
ناصر حسن زاده / رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9400064عليه مسعود 
عظامى

ــاحت2637/2 مترمربع  ــاى احداثى درآن بمس ــگ يك قطعه زمين بابن ــش دان ــه فوق ش  بموجب پرونده اجرائى كالس
ــند مالكيت  ــعود عظامى ثبت وس پالك ثبتى208/40كه ذيل صفحات507و334دفاتر77و3 صفحات334و507بنام مس
صادرگرديده است وبموجب اسناد رهنى 7632مورخ93/7/7و7994 مورخ93/8/27و4656مورخ97/12/18دررهن بانك 
ــمت محمد آباد بعدازپمپ گازسمت راست مرغدارى يكتا كه ملك  ــوا به س ــاورزى قرارگرفته پالك فوق واقع درپيش كش
ــقف گنبدى انباراتاقك تابلو برق منزل كارگرى سرويس حمام  ــالن مرغدارى باتعداد14س ــامل س فوق داراى1800مترش
ودستشويى اتاقك برق استخرومحوطه مى باشد وداراى امتيازآب روستائى بشماره بهره بردارى 10865بوده وفعال وداراى 
برق سه فاز وگازشهرى مى باشد كه طبق نظركارشناس رسمى به مبلغ شش ميليارد ودويست وپنجاه ميليون ريال ارزيابى 
ــت پالك فوق ازساعت9 الى12روزيكشنبه مورخ98/5/13 دراداره ثبت پيشوا واقع درپيشوا خ شريعتى جنب  گرديده اس
ــش ميليارد ودويست وپنجاه ميليون ريال شروع وبه  ــد مزايده ازمبلغ ش درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رس
ــنهادى نقدا فروخته مى شود الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط به آب. برق. گازاعم ازحق  باالترين قيمت پيش
ــعاب وياحق اشتراك ومصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باشد ونيزبدهى هاى مالياتى وعوارض شهردارى وغيره  انش
ــده باشد بعهده برنده مزايده است ونيز درصورت وجود مازاد  ــده يا نش تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــد ونيم عشروحق مزايده نقدا وصول  ــترد خواهد ش وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس
مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد مزايده روز ادارى بعد ازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزار 

خواهد شد157/م الف   تاريخ انتشار آگهى: 98/4/25  آ-9804820
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

اصالحيه آگهى مزايده اموال غيرمنقول(اسناد رهنى)
 9100119-1391/ ش ورامين عليه شركت صنايع شير تهران شهداد

ــره شنبه مورخ98/4/22صفحه11:  كل عرصه تجميع شده ملك موارد رهن به مساحت كل تقريبى سى  پيروآگهى منش
ــتريليزاتور بظرفيت چهارده تن، ويك واحد آيس بانك  ــمت فرآورى شيراستريل: اس ــد، وقس هزارمترمربع صحيح ميباش

بظرفيت پانصد وهفتاد وشش متر مكعب صحيح مى باشد كه بدينوسيله تصحيح ميگردد 198ث/ م الف آ-9804936
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

(آگهى موضوع ماده3قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى )
حسب تكاليف مقرر در ماده3قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و ساختمانهاى فاقد سندرسمى مصوب1390/09/20آراء 

صادره ازهيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقر درواحدثبتى سبزوارجهت اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش2سبزوار

1-برابرراى شماره139860306011001052مورخ02/28/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم آزيتا آزاد فر نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت23/20مترمربع قسمتى 
ازششدانگ پالك1526اصلى واقع دربخش2محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى حسين آزادفر مالك رسمى صادرشده است
ــماره13986030601100742مورخ02/14/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى  2-برابرراى ش
ــاب مغازه  ــدانگ يكب ــاع ازشش ــه دانگ مش ــبت به س ــادى رضايى نس ــاى ه ــارض آق ــه وبالمع ــبزوارتصرفات مالكان س
ــده وراى به  ــع دربخش2محرزگردي ــى واق ــالك5 فرعى از833اصل ــدانگ پ ــمتى ازشش ــاحت52/60مترمربع قس بمس

صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت رسمى خودش صادرشده است
بخش3سبزوار

پالك3اصلى اراضى كالته سيفر
ــماره139860306011000555مورخ98/02/02هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى  3-برابرراى ش
ــاختمان دامدارى  ــدانگ اعيانى يكباب س ــبت به شش ــتنى نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمدعلى باش س
بمساحت983/90مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك74 فرعى(81/91 فرعى)از3-اصلى واقع دربخش3محرزگرديده وراى 
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت موقوفه كهن آب به توليت اداره اوقاف وامورخيريه  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس به صدورس

سبزوارمالك رسمى صادرشده است.
پالك5 اصلى اراضى قلعه نو

4-برابرراى شماره139860306011000905مورخ02/23/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى كاظم خسرو ابادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 223/20مترمربع 
قسمتى ازششدانگ پالك276 فرعى از5-اصلى واقع در در اراضى  قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت 

ــماعيل قلعه نوى و رمضان قلعه نوى و عذرا دلبرى مالك رسمى  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت محمداس بنام نامبرده وكس
صادرشده است.

پالك6اصلى اراضى كلوت
5-برابرراى شماره139860306011000649مورخ02/08/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
ــدانگ يكباب منزل بمساحت 99/67مترمربع  ــكينه افچنگى نسبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم س س
ــدانگ پالك259 فرعى از6-اصلى واقع در اراضى  كلوت  بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت  ــمتى ازشش قس

بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم حاجيه عذرا علوى مالك رسمى صادرشده است.
6-برابرراى شماره139760306011008701مورخ12/25/ 97هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد شهرآبادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 121/40 مترمربع 
قسمتى ازششدانگ پالك6950 فرعى از6اصلى واقع در اراضى  كلوت  بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام 

نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت شعبان كوشكى مالك رسمى صادرشده است.
ــماره139860306011000667مورخ02/08/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى  7-برابرراى ش
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى اسماعيل دلبرى  نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 160/81مترمربع 
ــمتى ازششدانگ پالك6884 فرعى از6اصلى واقع در اراضى  كلوت  بخش3 محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت  قس

بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى كاظم زارعى مالك رسمى صادرشده است
8-برابرراى شماره139860306011000819مورخ02/18/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
ــاع ازششدانگ يكباب  ــه دانگ مش ــبت به س ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى فيله كش مقدم دلير  نس س
ــدانگ پالك6950 فرعى از6اصلى واقع در اراضى  كلوت  بخش3  ــمتى ازشش ــاختمان بمساحت 98/80مترمربع قس س
محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى شعبان كوشكى مالك رسمى 

صادرشده است
9-برابرراى شماره139860306011000820مورخ02/18/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فرشته محمدنيا نسبت به سه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 
ــدانگ پالك6950 فرعى از6اصلى واقع در اراضى  كلوت  بخش3 محرزگرديده وراى به  ــمتى ازشش 98/80مترمربع قس

صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى شعبان كوشكى مالك رسمى صادرشده است
پالك162اصلى اراضى ايزي

10-برابرراى شماره139860306011000936مورخ02/24/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رضا رحيم آبادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 148/80 مترمربع 
ــمتى ازششدانگ پالك417 فرعى از162اصلى واقع در اراضى  ايزى بخش3 محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت  قس

بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت سيدمحمد حسينى نسب (ايزى) مالك رسمى صادرشده است
11-برابرراى شماره139860306011000598مورخ02/05/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
ــاختمان بمساحت  ــدانگ يكباب س ــبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم گل اندام فهيمى على آباد نس س
149/90 مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1069 فرعى از162اصلى واقع در اراضى  ايزى بخش3 محرزگرديده وراى به 

صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم طاهره سليمانى نژاد مالك رسمى صادرشده است
12-برابرراى شماره139860306011000698مورخ02/10/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى ابراهيم پويان طلب نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 120/60مترمربع 
ــمتى ازششدانگ پالك417 فرعى از162اصلى واقع در اراضى  ايزى بخش3 محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت  قس

بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى على ايزى مالك رسمى صادرشده است
بخش12سبزوار

پالك4اصلى اراضى سالخ خانه 
ــتقردرواحدثبتى  ــاده يك قانون مذكورمس ــت موضوع م ــماره139860306011000701مورخ02/10/ 98هيئ ــرراى ش 13-براب
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت  ــه دانگ مشاع ازشش ــبت به س ــمى  نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى صفى اله قاس س
99/87مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك3 فرعى از4اصلى واقع در اراضى سالخ خانه بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت 

بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقايان اسماعيل جلينى و هادى برغمدى مالك رسمى صادرشده است
14-برابرراى شماره139860306011000700مورخ02/10/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
ــه دانگ مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم زهرا دشتى نسبت به س س
ــالخ خانه بخش12محرزگرديده وراى به  ــدانگ پالك3 فرعى از4اصلى واقع در اراضى س ــمتى ازشش 99/87مترمربع قس
صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقايان اسماعيل جلينى و هادى برغمدى مالكين رسمى 

صادرشده است.
ــق اين روزنامه  ــت به فاصله15روزازطري ــه مربوطه اين آگهى دردونوب ــتنادمفادماده3قانون وماده13آيين نام ــذا به اس ل
ــهرها بايد ازتاريخ انتشار اولين  ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشنددرش ــرميگردددرصورتيكه اش منتش
ــليم  ــاه اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس ــتاهاازتاريخ الصاق راى درمحل تادوم ــى درروزنامه ودرروس آگه
ورسيداخذنمايند.معترض بايدظرف يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ــت رابه اداره ثبت محل تحويل نمايد.دراينصورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى  نمايدوگواهى تقديم دادخواس
دادگاه است ودرصورتيكه اعتراض درمهلت قانونى واصل نگردديامعترض،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكنداداره ثبت محل مبادرت به صدورسندمالكيت مينمايد.صدورسندمالكيت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نيست.
برابر ماده13آيين نامه مذكوردرمورد آن قسمت ازامالكى كه قبالنسبت به آنها اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحدثبتى 
ــن آگهى نوبتى وتحديدحدود  ــى حاوى تحديدحدود ملك،مراتب رادراولي ــق راى هيئت پس ازتنظيم اظهارنامه ثبت طب
ــدود واحدثبتى آگهى  ــابقه تحديدح ــبت به امالك درجريان ثبت وفاقدس ــورت همزمان به اطالع عموم ميرساندونس بص

تحديدحدود را بصورت اختصاصى منتشرمينمايد.(م الف98/100/2944) 9804933
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/04/25

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/09  
علي آب باريكي / رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

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

امالك واقع در بخش 6 يزد- تفت و توابع
ــمتى ازپالك برابربه  ــدانگ خانه باغچه بطورمفروزقس ــمعيل پورجنگلى شش 2فرعى 3393اصلى – آقاى محمدرضا اس
ــورخ1398/03/26 واقع در تفت خريدارى  ــماره 139860321006000705 م ــاحت 620 مترمربع بموجب راى ش مس

عادى از ربابه دهقان تفتى مالك رسمى 
لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و 

پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804935

تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/04/25
تاريخ انتشار نوبت دوم: چهارشنبه 1398/05/09

اميرحسين جعفرى ندوشن    / رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

حذف ویزای عراق فقط برای اربعین     باشگاه خبرنگاران: حمیدرضا گودرزی، معاون امنیتی و انتظامی و رئیس ستاد مرکزی اربعین استان تهران گفت: براساس توافقات بین ایران و عراق مقرر شد ویزای 
اربعین تنها برای چند روز در روزهای اربعین حسینی حذف شود. وی با بیان اینکه حذف ویزا پیش از روزهای اربعین باید توسط وزارت خارجه صورت گیرد، افزود: تاکنون در این خصوص رایزنی صورت نگرفته است.

گودرزی گفت: ویزای اربعین برای افرادی که قصد سفر به عتبات دارند، امسال رایگان است.

کالس درس استاندارد
»فراهم ساختن آموزش کیفی برای همه کودکان« بندی است که تقریباً سال هاست 
در همه متن ها و سندهای جهانی آموزش دیده می شود. حکومت ها وظیفه دارند در 
راستای تحقق این بند و هدف بکوشند و آموزشی کیفی و رایگان را برای همه کودکان 

فراهم سازند. »آموزش کیفی« هم بعد نرم افزاری دارد و هم بعد سخت افزاری. 
در بعد نرم افزاری می توان به این موضوع اشــاره کرد که آموزش باید، شهروندی 
شایسته زندگی نوین، سنجشــگر، آزاداندیش، آشنا به حقوق بشر و اخالق مدار 
که حقوق و وظیفه های شهروندی خود را می شناسد و به حقوق دیگران احترام 

می گذارد، پرورش دهد.
 در بعد سخت افزاری نیز می توان به وجود امکانات و تأسیسات ساختمانی مناسب یک 
محیط آموزشی فراخور آموزش در قرن 21 اشاره کرد. درخور درنگ اینکه در زمینه 
تعریف آموزش کیفی بویژه بعد نرم افزاری، اختالف نظر وجود دارد. با این حال، مواردی 
وجود دارد که نهادهای جهانی نظیر یونســکو روی آن ها تأکید دارند و می توانند به 

عنوان هسته مشترکی برای تعریف »آموزش کیفی« درنظر گرفته شوند.
نخستین ویژگی یک کالس درس مناسب و استاندارد این است که از ساختمانی ایمن 
و برخی امکانات شایسته همچون الکتریسته برخوردار باشد. شاید بدیهی به نظر برسد 
که کالس باید در و دیوار و برق داشته باشد اما چه در ایران و چه در جهان، هنوز هم 
مدرسه ها و کالس هایی وجود دارند که از همین شرایط پایه، بی بهره اند. هم اکنون در 
سطح جهان، تنها حدود 69 درصد دبستان ها دارای سیستم برق کشی هستند. این رقم 
در کشورهایی با کمترین توسعه یافتگی به طور میانگین به حدود 34 درصد می رسد و 

در کشورهایی نظیر نیجر و سیرالئون به 4 تا 5 درصد. 
ویژگی دیگر به وجود ابزارهای شایسته برای آموزش، همچون میز و نیمکت و تابلو 
اشاره دارد، ابزاری که به روز شونده اند و با پیشرفت فناوری، دگرگون می شوند. بنابراین 
یک کالس درس استاندارد در قرن حاضر، عالوه بر امکانات اولیه آموزشی باید به رایانه 
و اینترنت هم مجهز باشد. روش های نوین آموزش، روش های دانش آموز محور هستند 
که در آن ها دانش آموزان به یاری آموزگار و رایانه و اینترنت، به جســت و جو درباره 
درونمایه درس می پردازند. سیستم سرمایش و گرمایش ایمن کالس هم یکی دیگر از 
نکته هایی است که باید به آن توجه کرد. اگر دمای کالس مناسب نباشد به طور جدی 

بر کیفیت آموزش اثر منفی خواهد گذاشت. 
اما ویژگی مهم یک کالس اســتاندارد که در فرایند یاددهی - یادگیری نقش بسیار 
برجسته ای دارد، شــمار دانش آموزان کالس است. پژوهش ها نشان داده کم کردن 
شمار دانش آموزان کالس از 30 تا 22 به 15 دانش آموز، می تواند تأثیری چشمگیر بر 
عملکرد آموزشی دانش آموزان بگذارد چرا که تعداد دانش آموز کم کالس بویژه در دو 
سال نخست آموزش، بسیار مهم است و تأثیر آن تا چند سال آینده ادامه خواهد یافت. 
دانش آموزان منطقه هــای محروم و دانش آموزانی کــه از نظر اقتصادی و فرهنگی 
در محیط هــای خانوادگی و اجتماعی ضعیفی به دنیا آمده اند از کم بودن شــمار 
دانش آموزان کالس، سود بیشتری خواهند برد. نکته پایانی اینکه یک کالس استاندارد 
در مدرسه استاندارد قرار دارد که از وجود الکتریسته، اینترنت، رایانه، تأسیسات سازگار 
شده با ناتوانی های دانش آموزان معلول، آب آشامیدنی سالم، توالت های تک جنسیتی و 
برخی از امکانات دیگر نظیر کتابخانه، برخوردار است که در توصیه های جهانی آموزش 

به آن ها تأکید شده است.

 جامعه/ اعظم طیرانی  آموزش و یادگیری بخش 
انسان ها  انسان است و همه  از زندگی هر  مهمی 
در طول زندگانی خود تحت تعلیم و آموزش قرار 
می گیرند و این امر در مقاطع مختلف تحصیلی و 
دبستان،  مهدکودک،  مانند  گوناگون  فضاهای  در 

راهنمایی و دبیرستان و... صورت می گیرد.
با وجــود اینکه فضا و محیطی کــه در آن به امر 
آموزش و یادگیری پرداخته می شــود، تأثیر بسیار 
مهمــی در امر یادگیری دارد، این در حالی اســت 
که به گفته مســئوالن آموزش وپرورش 30 درصد 
مدارس کشــور فرســوده اند. حتی آن ها در برخی 
صحبت های خود اشــاره داشته اند که این مدارس 
برای حضــور دانش آموزان اســتانداردهای الزم را 
ندارند اما به دلیل کمبود بودجه و اینکه مدرســه 
جایگزینی وجود ندارد، چاره ای جز استفاده از این 

کالس های درس فرسوده نیست.
محمــد بیرانونــدی، عضو 
آمــوزش  و  کمیســیون 
تحقیقات مجلــس در این 
اســت،  خصــوص گفتــه 
30 درصد مدارس کشــور 

غیرمقاوم و نیازمند مقاوم سازی، تخریب و بازسازی 
هســتند و در برنامه ششم توسعه مبلغی معادل 3 
میلیــارد دالر از محل صندوق ذخیــره ارزی برای 
تخریب، بازســازی و مقاوم ســازی مدارس در نظر 
گرفته شده اما به دلیل خالی بودن این صندوق قابل 
وصول نیست. بنابراین باید بتوانیم پیشنهادی ارائه 

کنیم که محل این اعتبار تغییر یابد.
به گفتــه وی تحقق 3 میلیــارد دالر برای حذف 
مدارس فرسوده به تغییر محل آن از صندوق ذخیره 
ارزی به صندوق توســعه ملی نیــاز دارد اما برخی 
نمایندگان مجلس مسیر تحقق این هدف را دشوار 
دانســته و می گویند: تغییر اشتباه مجلس و لحاظ 
کردن منبع مالی اختصاص 3 میلیارد دالر از صندوق 
ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی نیازمند تغییر 
مصوبه برنامه ششم توسعه و دو سوم رأی نمایندگان 

مجلس است.
اغلب مدارس فرســوده و همچنین ِخشتی و ِگلی 
که در مناطق مختلف کشــور دایر اســت، امنیت 
معلمان و دانش آموزان را تهدید می کنند، با این حال 
بودجه سازمان نوسازی مدارس به جای افزایش در 

سال های اخیر با کاهش مواجه بوده - بودجه ای که 
برای سال 97 تخصیص یافته در مقایسه با سال 96، 
کاهش 35 درصدی داشته است- و باید توجه داشت 
که تالش خیران مدرسه ساز هم به تنهایی نمی تواند 

این مشکل را حل کند. 

30 درصد مدارس در برابر زلزله ایمن نیستند
داریوش  این خصــوص  در 
ورناصــری، معــاون فنی و 
نظارت ســازمان نوســازی، 
توســعه و تجهیــز مدارس 
کشــور نیز می گویــد: 30 

درصد مدارس کشــور به دلیل فرسودگی از ایمنی 
الزم در برابر حوادث غیرمترقبه برخوردار نیســتند 
و ممکن اســت در شرایط بحرانی نظیر زلزله دچار 
مشکل شوند،بنابراین این مدارس نیازمند تخریب، 

بازسازی و مقاوم سازی هستند. 
مهندس ورناصری ادامه می دهد: طراحی فضاهای 

آموزشی، ورزشــی و پرورشی براساس آیین نامه ها، 
ضوابط و نشــریه های مصوب از قبیل 2800، 734، 
697 و... انجام می شــود. بنابراین در حال حاضر 70 
درصد مدارس کشور براساس این آیین نامه ها، ضوابط 
و نشریه ها ســاخته شده و از اســتانداردهای الزم 

برخوردار است.
وی در خصــوص اعتبار مورد نیاز بــرای تخریب، 
نوســازی و مقاوم ســازی مدارس فرســوده کشور 
می گوید: این مدارس متناسب با اعتبارات تخصیصی 
به مرور تخریب، نوسازی و مقاوم سازی خواهند شد، 
ضمن آنکه هر ساله درصدی از این مدارس فرسوده 
به همت خیران مدرسه ســاز تخریب، نوســازی و 

مقاوم سازی می شوند. 
وی ادامه می دهد: براســاس برنامه ریزی های انجام 
شــده با شروع ســال تحصیلی 99-98، حدود 10 
هزار کالس درس - در مناطق مختلف کشور- آماده 
تحویل و بهره برداری خواهد شد که البته بخشی از 
آن ها نیز به همت خیران مدرسه ساز انجام شده است.

 اغلب مدارس فرسوده کشور
 در کالنشهرهاست

مهندس ورناصری با اشــاره به اینکه اغلب مدارس 
فرسوده کشور در کالنشهرهایی نظیر تهران، مشهد، 
اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی و مناطقی واقع 

شــده که از قدمت بیشــتری 
برخوردارنــد، می افزاید: ما در 
کشور حدود 530 هزار کالس 
درس به طور پراکنده داریم و 
اســتاندارد تعداد دانش آموزان 
بــرای هــر کالس 24 نفــر 
پیش بینی شــده اما به دلیل 
توزیــع نامتناســب جمعیت 
کشور،  سطح  در  دانش آموزی 
اغلب کالنشهر های ما با مشکل 
تراکم دانش آموزیـ  کالس های 

درس باالی 30 نفر- مواجه اند، در حالی که در بیشتر 
روستا ها، بخش ها و حتی شهرستان های کوچک تر 

کالس ها با تراکم کمتری تشکیل می شود. به همین 
دلیل ما در برخی از مناطق پرجمعیت کشور نظیر 
مراکز اســتان ها و کالنشهرها نیازمند ایجاد کالس 
جدید درس هستیم. معاون فنی و نظارت سازمان 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در خصوص 
بهره مندی از توان خیران مدرسه ســاز در نوسازی 
مدارس فرسوده کشور  می گوید: در سال های مختلف 
کمک های خیران متفاوت بوده به طوری که برخی 
ســال ها 20 تا 30 درصــد و در برخی از مناطق تا 
50 درصد نوسازی ها  به همت خیران انجام شده و 
با وجود مشکالت اقتصادی کشور در سال های اخیر، 
کمک های خیران مدرسه ساز همچنان ادامه داشته و 

رضایتبخش بوده است.

 فاصله 3 متری سرانه دانش آموزی ایران
 با استانداردهای جهانی

مهندس ورناصری با اشــاره به ضــرورت برچیده 
شدن کالس های ِخشتی و ِگلی می افزاید: یکی از 
برنامه های اصلی که اکنون در دستور کار سازمان 
نوسازی مدارس قرار دارد، برچیدن مدارس ِخشتی 
و ِگلی است. از این رو بخش عمده این کالس ها - 
به جز کالس های ِخشتی و ِگلی یکی از استان ها که 
تعداد آن ها زیاد است- تا آغاز سال تحصیلی جدید 
برچیده می شود و می کوشیم مدارس ِخشتی و ِگلی 
استان سیستان و بلوچستان تا پایان سال تحصیلی 
99-98 به طور کامل برچیده شود و امید می رود 
تا ســال تحصیلی 1400-1399 همه کالس های 

ِخشتی و ِگلی کشور به طور کامل برچیده شوند. 
وی در خصوص سرانه دانش آموزی 
کشور نیز می گوید: استاندارد سرانه 
دانش آموزی برای هر دانش آموز 8/4 
مترمربع اســت،اما در حال حاضر 
میانگین این سرانه برای 13 میلیون 
دانش آموز 5/2 مترمربع است که در 
برخی از استان ها سرانه دانش آموزی 
بیش از 5/2 مترمربع و در برخی از 
استان ها کمتر از 5/2 مترمربع است 
اما باید بکوشــیم با کمک دولت و 
خیران مدرسه ساز، این سرانه را به 
سرانه اســتاندارد - یعنی 8/4 مترمربع برای هر 

دانش آموز- نزدیک کنیم. 

کارشناسان در گفت و گو با »قدس« عنوان کردند

گره مقاوم سازی مدارس با دستان خیران باز می شود

30 درصد مدارس 
کشور به دلیل 

فرسودگی سازه از 
ایمنی الزم در برابر 
حوادث غیرمترقبه 
برخوردار نیستند 

بــــــرش
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چهره خبر

برای تولید اسباب بازی باید کپی کنیم
مهر: غالمرضا دیزجی، رئیس انجمن تولیدکنندگان اســباب بازی 
و تولیدکننده می گوید: شــاید این نظر من خیلی جالب نباشد اما 
باید بگویم که کپی کردن پیش نیاز رشد یک صنعت است و در ابتدا 
نیازمند این هستیم که کپی کنیم و اگر کپی های خوبی انجام شود 
ســبب رشد و گردش مالی می شود و این بلوغ طراح و تولیدکننده 

است که به هرحال می تواند از این مسیر بگذرد.

گزینه  های دولت برای وزارت آموزش و پرورش
مهر: محمدجواد ابطحی، عضو کمیســیون آموزش از گزینه های 
احتمالی برای وزارت آموزش و پرورش می گوید و اینکه سیدجواد 
حســینی، گزینه اصلی اســت ولی با توجه به رأی استمزاجی که 
در مجلس صورت گرفته، بعید اســت رأی بیاورد. علی زرافشان از 
گزینه هایی است که گویا نپذیرفته است. محمدزاده، مدیرکل دفتر 

این وزارت و داود محمدی نماینده تهران از گزینه های احتمالی اند.

اگر رفتار جامعه با دارو مثل پراید باشد!
ایلنا: طاهر موهبتی، مدیرعامل سازمان بیمه سالمت معتقد 
اســت: اگر تولید و واردات دارو 10 برابر شــود اما جامعه آن 
رفتاری را که با پراید داشت با دارو بکند، مسلماً با کمبود دارو 
مواجه خواهیم شد. برخی فضاسازی کردند، دارو کم است در 
حالی که واقعاً درســت نبود. امروز دارو هست حتی به نسبت 

سال گذشته نیز وضعیت بهتری داریم.

به خانه های قدیمی آب می بندند
فارس: ســیدهادی احمدی، مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها و 
بافت های تاریخی می گوید: برخی سوداگران، مشاوره های غلط به 
مالکان آثار تاریخی می دهند که آب به پایه های خانه های قدیمی 
ببندند تا این خانه ها خراب شوند و آن ملک از ثبت میراث فرهنگی 
خارج  شود تا بتوانند در آنجا ساختمان بسازند. این مالکان هم جریمه 

خواهند شد و هم باید عین همان خانه را بسازند. 

دانشگاه تربیت معلم به جای دانشگاه فرهنگیان 
فارس: حسین خنیفر، رئیس دانشگاه فرهنگیان می گوید: دانشگاه 
فرهنگیان در ســال 90 به این نام تغییر پیدا کرد و همیشه یکی 
از مطالبات این بوده است که این دانشگاه به دانشگاه تربیت معلم 
تبدیل شود. البته نامه آن را در زمان دبیر پیشین شورای عالی انقالب 
فرهنگی ارائه کردیم اما با جابه جایی وی پیگیر موضوع هستیم تا نام 

این دانشگاه به دانشگاه تربیت معلم تبدیل شود.

سودای قدرت و دامن زدن به بی حجابی 
فارس: فاطمه روح افزا، مدیر طرح و برنامه شــورای عالی فرهنگی 
اجتماعی زنان می گوید: امروز برخی نمایندگان مجلس که خود باید 
ناظر بر اجرای قوانین حجاب و عفاف باشند، بر بی حجابی و بدحجابی 
دامن می زنند، کسانی که در مجلس علیه حجاب و عفاف صحبت 
می کنند یا ســودای قدرت دارند که به نام آزادی یعنی بی قانونی با 

فریب برخی جوانان برای خود به جمع آوری رأی بپردازند.

تأسیس دانشگاه غیرانتفاعی در تهران، ممنوع!
فارس: علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
می گوید، با توجه به تصویب شــورای عالی انقالب فرهنگی ایجاد 
مؤسسه غیرانتفاعی در تهران ممنوع است چرا که جمعیت و صندلی 
موجود در این شهر، بیش از نیاز اصلی دانشگاه هاست. ایجاد مؤسسات 
آموزشی در استان های همجوار تهران مثل قزوین، مازندران، سمنان، 

اراک، قم و اصفهان بیشتر مورد نیاز بوده که در حال انجام است.

چه کسانی با فضای مجازی غریبه اند؟
خانه ملت: غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون 
مستقلین والیی مجلس به اظهارات رئیس سازمان صداوسیما مبنی 
بر اینکه 80 درصد محتوای فضای مجازی مستهجن است، واکنش 
نشــان داده و گفته است: مسئوالن نباید براســاس آنچه خود در 
فضای مجازی مشاهده می کنند اظهار نظر و قضاوت کنند. چنین 

صحبت هایی نشان می دهد آن ها با فضای مجازی غریبه هستند.

پرمشقت ترین کار با حقوق 2 میلیون تومان
مهر: محمد فریدی، رئیس اداره حفاظت محیط زیســت دماوند 
می گوید: کجا ارگانی را سراغ دارید که مأمور محیط زیست آن 18 
روز پیاپی در مناطقی که حتی موبایل آنتن نمی دهد، آب و برق و... 
ندارد، کار می کند؟ سخت ترین کار را دارد و تنها 12 روز استراحت 
دارد آن هم با حقوق 2میلیون تومان؟ چه کاری برای سازمان محیط 
زیست کرده ایم که انتظار بهبود شرایط محیط  زیست کشور را داریم؟

آموزش

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش:
 معوقات فرهنگیان 

تا پایان سال پرداخت می شود
 تسنیم   حجت االســالم تیمور علی عسگری، 
معاون حقوقــی و امور مجلــس وزارت آموزش 
و پــرورش در جمع شــورای معاونــان اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان خراسان جنوبی گفت: 
روش تربیتی کنونی مــدارس نیازمند بازبینی، 
به روزرســانی و تحول اساســی منطبق با اهداف 
سند تحول بنیادین و در چارچوب فرهنگ اصیل 

اسالمی ایرانی است.
وی افــزود: معلم، هنرمندی صبور و رســالتش 
تربیت و هدایت نسل انسان به سوی کمال است. 
در آموزش و پرورش نوین تفکر جزیره ای جوابگو 
نبوده و آنچه ما را در رســیدن به اهداف تعلیم و 
تربیت و ارتقای شــاخص های آن یاری می دهد، 
خرد جمعی و کار گروهی مبتنی با تفکر سازنده 
اســت. عســگری از پرداخت معوقات فرهنگیان 
براساس مصوبه مجلس تا پایان سال جاری خبر 
داد و تصریح کرد: پیش بینی می شــود بخشی از 

این معوقات تا مهرماه سال جاری پرداخت شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد
ایجاد ۱۸00 ظرفیت جدید در 

مراکز توانبخشی روزانه معلوالن
 مهر   رئیس سازمان بهزیستی کشور از ایجاد 
1800 ظرفیــت جدید نگهــداری معلوالن در 
مراکز توانبخشی روزانه در سراسر کشور خبر داد.

وحید قبادی دانا در مراســم افتتاح پروژه های 
توانبخشــی که صبــح دیــروز از طریق ویدئو 
کنفرانــس به طور همزمان برگزار شــد گفت: 
در هفته بهزیســتی 64 پروژه توانبخشــی در 
استان های مختلف کشور به بهره برداری می رسد.

وی با اشاره به اینکه با افتتاح این پروژه ها، 1800 
ظرفیت جدید بــرای ارائه خدمــات و حضور 
معلوالن در مراکز روزانه ایجاد خواهد شد، افزود: 
با این شرایط این فرصت ایجاد می شود تا افرادی 
که در مراکز شــبانه روزی هستند و می توانند 
به مراکز روزانــه بیایند، زمینه نگهداری و ارائه 
خدمات به آن ها در مراکز روزانه فراهم شود. وی 
اظهار امیدواری کرد با افتتاح مراکز توانبخشی، 
زمینه ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت بیش 

از گذشته فراهم شود.

 اطالعات و فناوری ارتباطات

روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی:
خبر ممنوعیت استفاده از گوگل 

تکذیب شد
 تابناک   روابط عمومــی مرکز ملی فضای 
مجازی کشــور خبر »مردم نبایــد از گوگل 
اســتفاده کنند«  را تکذیب کــرد. با توجه به 
انتشــار خبری به نقل از دبیر شــورای عالی 
و رئیس مرکز ملی فضای مجازی کشــور با 
عنوان »مردم نباید از گوگل اســتفاده کنند« 
در برخی از رســانه ها، روابــط عمومی مرکز 
ملی فضای مجازی کشــور اعالم کرد: دکتر 
سیدابوالحسن فیروزآبادی در این گفت و گو 
صرفاً تاکید کرده که »شــبکه ملی اطالعات 
در الزامات باید اســتقالل داشــته باشد برای 
همین الزام کردیم خدمات پایه ملی باشــند 
مثاًل اکنون برای پیدا کردن اطالعات از گوگل 

استفاده می کنیم که این درست نیست«.
بنابرایــن هرگونه خبری که در رســانه ها در 
خصــوص تعییــن تکلیف برای اســتفاده از 
موتورهای جســت و جو منتشر شده، صحت 

نداشته و صراحتاً تکذیب می شود.

بهداشت و درمان

معاونت بهداشت وزارت بهداشت:
 سرطان زا بودن »فلوراید« 

باوری غلط است
 فارس  معاونت بهداشت وزارت بهداشت اعالم 
کرد: اینکه گفته می شود فلوراید منجر به سرطان 
می شود، یک باور غلط است. این معاونت بهداشت 
وزارت در جوابیه ای به یک مطلب در خبرگزاری 
فارس آورده است: نتایج منتشر شده از مطالعات 
انجام شــده در کشورهایی نظیر  اپیدمیولوژیک 
انگلســتان و آمریکا که مدت های زیادی اســت 
فلوراید به آب آشــامیدنی خود می افزایند، نشان 
داده تفاوت معناداری از لحاظ بروز سرطان، بین 
جوامعی که آب مصرفی شــان به  صورت طبیعی 
یا افزودنی دارای فلوراید است با جوامعی که آب 
آن هــا بدون فلوراید بوده و یا فلوراید اندکی دارد، 
مشاهده نشده است. همچنین تحقیقات متعدد 
نشــان داده اند مصرف غلظت های توصیه  شده از 
فلوراید، برای سالمتی استخوان ها اثر سوء ندارد. 
برای انجام وارنیش فلوراید تراپی در مدارس برای 
دانش آموزان پس از اخذ رضایت نامه کتبی این کار 

صورت می پذیرد و هیچ اجباری در کار نیست.

میراث فرهنگی

معاون سازمان میراث فرهنگی:
ایران رتبه ۹ را در ثبت میراث 

فرهنگی کسب کرد
 میزان  معاون ســازمان میــراث فرهنگی، 
صنایع دســتی و گردشــگری گفت: ایران در 
زمینه ثبت آثار جهانی میراث فرهنگی رتبه 9 

جهان را دارد.
محمد طالبیان در نشســت خبری به مناسبت 
ثبت جهانی جنگل های هیرکانی در فهرست آثار 
یونسکو اظهار کرد: آثار جهانی ثبت شده 1121 
اثر اســت که 899 اثر فرهنگــی، 213 اثر آن 
طبیعی و 39 اثر ترکیبی است. ایران و آمریکا در 
زمینه ثبت آثار جهانی میراث فرهنگی  به طور 
مشترک رتبه 9 جهان را دارند. چین و ایتالیا با 

55 اثر در رتبه نخست هستند.
وی در خصــوص جنگل های هیرکانی گفت: 
850 کیلومتــر طول این جنگل هاســت و 
فســیل زنده دارد و بسیار باســتانی است. 
براســاس نظر کارشناســان بهتر است اسم 
اســتان گیالن به هیرکان تغییر پیدا کند تا 

جشن ملی ما کامل شود.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 مهدی بهلولی، آموزگار 

تالش » ویزا« برای حذف کلمه عبور از پرداخت ها
فارس: شرکت ویزا قصد دارد در آینده ای 
نزدیک امکان حــذف کلمه عبور را برای 
انجــام پرداخت های آنالیــن و اینترنتی 
فراهــم آورد و از روش های جدیدی برای 

شناسایی هویت کاربران استفاده کند.
به گزارش زددی نت، ویزا مدعی اســت 
در پنج سال آینده فناوری های ضد جعل 

هویت تازه ای در دسترس قرار می گیرند که نیاز به استفاده از کدهای پین، امضاهای 
الکترونیک و غیره را مرتفع می سازند. با استفاده از این روش ها، ظرفیت نهادهای مالی و 
صاحبان کسب و کار برای به اشتراک گذاری داده با یکدیگر تا 10 برابر افزایش می یابد. 
بخش عمده این روش های جدید مبتنی بر استفاده از هوش مصنوعی خواهد بود که 
سبب می شود شناسایی هویت واقعی افراد ساده تر شده و از سوی دیگر شناسایی موارد 

کالهبرداری ساده تر و دقیق تر شود. 
گام نخست در این زمینه اســتفاده از روش های شناسایی هویت افراد با استفاده از 
فناوری های مبتنی بر تشخیص هوشمند ویژگی های بیومتریک اشخاص است. همین 
امر نیاز به روش ناایمن کاربرد کلمه عبور را برطرف می سازد. استفاده از این روش ها 
بخصوص استفاده از گوشی های هوشمند برای انجام تراکنش های مالی را نیز تسهیل 

می کند و امید می رود کاربرد آن ها تا سال 2025 ممکن شود.

توصیه جدید محققان
حشره بخورید تا سرطان نگیرید!

می دهد  نشــان  جدید  تحقیقات  مهر: 
حشرات حاوی مقدار زیادی آنتی اکسیدان 
هستند و برای جلوگیری از ابتال به سرطان 

می توان از آن ها استفاده کرد.
به گزارشــی از تلگراف، پس از انتشــار 
تحقیقی جدید بــزودی برای محافظت 
در برابر ابتال به ســرطان به افراد توصیه 

می شود مورچه و حشرات دیگر بخورند. آزمایشات گروهی از دانشمندان دانشگاه رم 
در ایتالیا نشــان می دهد برخی بی مهرگان )مانند جیرجیرک و ملخ( حاوی غلظت 
باالیی از آنتی اکسیدان هستند. آنتی اکسیدان ها برای کاهش واکنش شیمیایی بدن 

که رادیکال های آزاد تولید می کند، اهمیت زیادی دارد.
به گفته دانشمندان، وجود رادیکال های آزاد احتمال ابتال به سرطان را افزایش می دهد. 
عالوه بر آن تحقیقات نشان داده رادیکال های آزاد با خطر باالی ابتال فرد به بیماری های 
قلبی و دیابتی نیز مرتبط هستند. البته آنتی اکسیدان ها در طیف مختلفی از غذاها از 
جمله میوه و سبزیجات وجود دارند. به هرحال کارشناسان موادغذایی معتقدند با توجه 
به تحقیق مذکور، شهروندان کشورهای غربی در دهه های آینده حشرات را به رژیم 
غذایی خود اضافه می کنند. دانشمندان پس از آسیاب کردن حشرات متوجه شدند 

غلظت آنتی اکسیدان در برخی از آن ها، چند برابر آب پرتقال یا روغن زیتون است.
پژوهش آنان نشــان داد عصاره قابل حل در آب از کرم ابریشــم و جیرجیرک دارای 
بیشترین مقدار ظرفیت آنتی اکسیدانی بودند. به طور دقیق عصاره قابل حل در آب 

این حشرات ظرفیت آنتی اکسیدانی پنج برابر آب پرتقال داشت.
در این میان ملخ، مورچه سیاه و شپشک آرد نیز حاوی بیشترین میزان پلی فنول ها 
بودند. وجود پلی فنول نیز یکی دیگر از روش های بررسی پتانسیل آنتی اکسیدانی است.

عصاره محلول در چربی از کرم ابریشم، زنجره و کرم پروانه آفریقایی نیز ظرفیت آنتی 
اکسیدانی دو برابر روغن زیتون داشتند.

سرطان؛ حتی با یک لیوان چای شیرین!
فارس: محققان فرانسوی در یک پژوهش 
دریافتند مصرف شــکر حتی اگر اندک 
باشد، ریسک بروز انواع سرطان را افزایش 
می دهد. به گزارش دیلی میل، نتایج یک 
بررسی جدید نشان می دهد مصرف حتی 
یک لیوان چای شــیرین یــا یک لیوان 
آبمیوه ریسک بروز ســرطان در افراد را 

افزایش می دهد.  محققان دانشگاه سوربن فرانسه در تازه ترین تحقیقات خود دریافتند، 
مصرف روزانه قند و شکر حتی اگر به مقدار اندک باشد ریسک بروز تمام سرطان ها را 

19درصد افزایش می دهد. 
این پژوهش 100 هزار نفر را تحت بررسی قرار داده و تجزیه و تحلیل داده های بدست 
آمده از  آن بخوبی نشان می دهد، مصرف نوشیدنی های شیرین تا چه حد ریسک بروز 
سرطان و دیگر بیماری ها را افزایش می دهد. محققان فرانسوی در پی شیوع بی رویه 
ســرطان میان جوانان و حتی کودکان پژوهشی را انجام دادند که نتیجه آن تأکید 

می کند، افراد مصرف قند، شکر، نوشیدنی شیرین و شیرینی را محدود کنند.
نیکوالی پتروسکی، محقق دانشگاه فلیندرز در استرالیا می گوید: باور مردم بر این است، 
نوشیدنی هایی که به اسم طبیعی در فروشگاه ها به فروش می روند سالم تر هستند؛ این 
تصور کامالً غلط است و نوشیدنی های این چنینی حاوی مقادیر زیادی شکر هستند 
که نه تنها ریسک بروز انواع سرطان را افزایش می دهند بلکه با اضافه وزنی که در پی 

مصرف آن ها پدید می   آید، بیماری های قلبی و دیابت را به بار می آورند.
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برگ س��بز خ��ودروی پراید جی تی ایک��س آی مدل 
1388 رن��گ نق��ره ای متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظامی 
277و71 ایران 12 ش��ماره موتور 2917906 و شماره 
شاس��ی S1412288253129 ب��ه مالکیت محمدرحیم 
حس��ن زاده قلندرآبادی مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
04
92
8

دی
قو

مف
ی 
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 1393 م��دل   131SEس��ایپا خ��ودروی  س��بز  ب��رگ 
رنگ س��فید روغنی به ش��ماره انتظام��ی 845ط57 
ایران 11 ش��ماره موتور 5137713 و ش��ماره شاس��ی 
NAS411100E1028039 ب��ه مالکی��ت عل��ی درایتی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آ

س��ندوفاکتور ف��روش خودرو ن��وع وانت سیس��تم 
پی��کان تی��پ 1600OHV م��دل 1393 رنگ س��فید 
شیری روغنی ش��ماره موتور118P0133515  شماره 
پ��اک  ش��ماره   NAAA36AA8EG717555 شاس��ی 
356ج 99 ایران 95 بنام لقمان میرزاده فرزند مراد 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد /ع
98
04
96
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س��بزخودروی وانت نیس��ان م��دل93 به رنگ 
آب��ی به ش��ماره انتظامی 79 – 173 س 58 وش��ماره 
موتور678972 وش��ماره  متعلق به مهدی بهنام فرد 
مفق��ود گردی��ده وازدرجه اعتبارس��اقط می باش��د.

)قزوین(
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برگ س��بز و کارت خودرو خ��ودروی پژو پارس مدل 
1385 رن��گ نقره ای به ش��ماره انتظام��ی 311س91 
ایران 36 ش��ماره موت��ور 12485121283 و ش��ماره 
شاس��ی 19372033 به مالکیت محمدحس��ن سعیدی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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ب��رگ س��بز خ��ودروی پرای��د م��دل 88 برن��گ 
نق��ره ای ب��ه ش��ماره انتظام��ی 89 – 924 د 54 
شاس��ی  وش��ماره  موت��ور2960705  وش��ماره 
s1412288272515 مفق��ود گردی��ده وازدرجه 

اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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فشماره موتورشماره بدنهسیستم
دی

ر

فشماره موتورشماره بدنهسیستم
دی

ر

فشماره موتورشماره بدنهسیستم
دی

ر

فشماره موتورشماره بدنهسیستم
دی

ر

فشماره موتورشماره بدنهسیستم
دی

ر

شماره موتورشماره بدنهسیستم

831126981143طرح هوندا94079612010184391طرح هوندا9508666014311313طرح هوندا94099042006891235طرح هوندا865791171005442157طرح هوندا950791701349879طرح هوندا1

894138510042078طرح هوندا9405368010288392طرح هوندا9405891010863314طرح هوندا9509261014419236طرح هوندا9502316401987158طرح هوندا950856901398780طرح هوندا2

8503166077900طرح هوندا921136520009537393طرح هوندا95116352514350315طرح هوندا90506819044631237طرح هوندا8110625210805202159طرح هوندا950817501062781طرح هوندا3

9323705002054طرح هوندا87374978738166394طرح هوندا316مخدوش111888طرح هوندا70820579344151238طرح هوندا89762351064160160طرح هوندا83534220045290982طرح هوندا4

رویت نشد773162طرح هوندا94052632006129395طرح هوندا95093712011645317طرح هوندا82250501206345239طرح هوندا86100122968251161طرح هوندا90155311445603083طرح هوندا5

رویت نشد14113یاماها93014222004336396طرح هوندا318مخدوشمخدوشطرح هوندا8010786581003603240طرح هوندا162ندارد8310147طرح هوندا8518983061195184طرح هوندا6

رویت نشد223284طرح هوندا91527929147216397طرح هوندا8223019942301767319طرح هوندا8377565131156779241طرح هوندا95092972011837163طرح هوندا867126752309585طرح هوندا7

11104691110917طرح هوندا9301239925630398طرح هوندا85101972101285320طرح هوندا860475406070447242طرح هوندا840115100206164طرح هوندا1760106610215686طرح هوندا8

819683983110طرح هوندا95092022011676399طرح هوندا844169349416165321طرح هوندا003501773522990243طرح هوندا850213102683165طرح هوندا81056623110687طرح هوندا9

86345588710012طرح هوندا31330103083007400طرح هوندا9416067943906322طرح هوندا89398958939495244طرح هوندا7082041720211300166طرح هوندا840004604120050588طرح هوندا10

82056578304531طرح هوندا94052932008923401طرح هوندا94039542007470323طرح هوندا8400005000043245طرح هوندا8007476510883167سوزوکی003514330035085589طرح هوندا11

9514056515806طرح هوندا86557810172989402طرح هوندا963019862005412324طرح هوندا8700825680460246طرح هوندا92255223120857168طرح هوندا9320085120301890طرح هوندا12

9506678012300طرح هوندا830106653315243403طرح هوندا841113018205325طرح هوندا9301062003845247طرح هوندا84220722306308169طرح هوندا871190520078016291طرح هوندا13

9510778513648طرح هوندا803872925014502404طرح هوندا88126280822050326طرح هوندا95116582514314248طرح هوندا916050459000081170طرح هوندا8410826302782192طرح هوندا14

9511591513953طرح هوندا9181080306287405طرح هوندا863494801562327طرح هوندا94106112007754249طرح هوندا8113613911227902171طرح هوندا882819791061893طرح هوندا15

9408026009967طرح هوندا843924741411728406طرح هوندا861695087400965328طرح هوندا95091822010954250طرح هوندا172ندارد9305432طرح هوندا890059711165794طرح هوندا16

854785532104414طرح هوندا407رویت نشد8161124طرح هوندا830131410518329طرح هوندا9508484011250251طرح هوندا7904299634166173طرح هوندا8403541230624495طرح هوندا17

85130222940219طرح هوندا03117058408-طرح هوندا9035254751166330طرح هوندا9591412200263252طرح هوندا94065652009173174طرح هوندا84000870021896طرح هوندا18

9400190400405طرح هوندا88726269124801409طرح هوندا580033961254222331طرح هوندا89000027681960253طرح هوندا9322967814573175طرح هوندا827317873111396997طرح هوندا19

9515006220353طرح هوندا8804074280478410طرح هوندا9405552211447332طرح هوندا9528027222459254طرح هوندا903033190011464176طرح هوندا8301002028098طرح هوندا20

0023272003006208طرح هوندا861912712113942411طرح هوندا86765352959757333طرح هوندا255-9093809هوندا بی کالچ89204401087259177طرح هوندا91109081093425699طرح هوندا21

86343138634243طرح هوندا412رویت نشد831619طرح هوندا21502502076413334طرح هوندا9300751004170256طرح هوندا85704355102362178طرح هوندا100-8000879سوزوکی22

مخدوشمخدوشطرح هوندا88726069122358413طرح هوندا91267913122924335طرح هوندا007470483954257طرح هوندا9407954010051179طرح هوندا1250030023000147101طرح هوندا23

95164442516625طرح هوندا9316367241819414طرح هوندا8261782431500948336طرح هوندا8844815094264258طرح هوندا8500023124248180طرح هوندا102مخدوشمخدوشطرح هوندا24

9514713516715طرح هوندا125830029210915415طرح هوندا8300269776408337طرح هوندا0035312652620259طرح هوندا964047916010054181طرح هوندا125544124648103طرح هوندا25

8421886021670طرح هوندا812010073120268559416طرح هوندا82103542329338طرح هوندا69020542053149260طرح هوندا94033112006717182طرح هوندا803115882600408104طرح هوندا26

8551771294090طرح هوندا8274068931118773417طرح هوندا8270955331092767339طرح هوندا87713428702249261طرح هوندا8811425967565183طرح هوندا843029436019832105طرح هوندا27

810522707072164طرح هوندا83125383841200661418طرح هوندا9182011855946340طرح هوندا8274280831125298262طرح هوندا934516022015184طرح هوندا82809648135004619106طرح هوندا28

827201413112025طرح هوندا82125069002158289419طرح هوندا830598516381341طرح هوندا18776/8383018573263طرح هوندا9510364502066185طرح هوندا906059731000722107طرح هوندا29

905323190003106طرح هوندا94029222005375420طرح هوندا89649873076095342طرح هوندا8273722331120256264طرح هوندا9630020872005232186طرح هوندا90873053102133108طرح هوندا30

8515185102245طرح هوندا9300355830920421یاماها9512057515311343طرح هوندا87030190107290265طرح هوندا95085182011122187طرح هوندا85150413040515109طرح هوندا31

84311925232524طرح هوندا850763558694422طرح هوندا87104068200118344طرح هوندا1251218531001653266طرح هوندا93021042005380188طرح هوندا9300461932157110طرح هوندا32

0035229900352554طرح هوندا1208330803757423طرح هوندا8377213131148646345طرح هوندا83022398300099267طرح هوندا9510428214257189طرح هوندا821252086083700585111طرح هوندا33

81242572914308طرح هوندا8118540065531424طرح هوندا346مخدوش9201151طرح هوندا95075606041582268طرح هوندا95116592514286190طرح هوندا870004587901071112طرح هوندا34

9404246007636طرح هوندا831407100884425طرح هوندا20069512067515408347طرح هوندا9514733941908269طرح هوندا850219102675191طرح هوندا9302335005766113طرح هوندا35

مخدوشمخدوشطرح هوندا06021244302065103426طرح هوندا91548899156316348طرح هوندا95116942513963270طرح هوندا827126313109450192طرح هوندا810600247113335114طرح هوندا36

9403992007331طرح هوندا1860349427-طرح هوندا803712225013178349طرح هوندا95087592011543271طرح هوندا94091612008077193طرح هوندا03204928861115طرح هوندا37

8653757201485طرح هوندا91527089147290428طرح هوندا9402428005925350طرح هوندا95121192514610272طرح هوندا94069622009865194طرح هوندا63500307203026628116طرح هوندا38

9404690006851طرح هوندا9510255956467429طرح هوندا942390827303351351طرح هوندا9509697215654273طرح هوندا85013001671195طرح هوندا8450351100297117طرح هوندا39

011244603429طرح هوندا62215301123872430طرح هوندا9301143004201352طرح هوندا94102912006976274طرح هوندا196ندارد708400985طرح هوندا9414231223087118طرح هوندا40

9501739401030طرح هوندا8616770200758450431طرح هوندا9507319014757353طرح هوندا95095692010671275طرح هوندا8700823680055197طرح هوندا9300052921287119طرح هوندا41

8972565895114طرح هوندا860502132082737432طرح هوندا9405150210904354طرح هوندا9408010010003276طرح هوندا94061042008536198طرح هوندا818574432656120طرح هوندا42

89118499513491کبیر82419742927380433طرح هوندا834323777272355طرح هوندا847898712034950277طرح هوندا199ندارد7902598طرح هوندا9407423011003121طرح هوندا43

9333372206039طرح هوندا82518686156240434طرح هوندا94080452010001356طرح هوندا9516176703079278طرح هوندا82017020176200طرح هوندا120526452443235122طرح هوندا44

816440401060052طرح هوندا830138641304303435طرح هوندا18237131256430374357طرح هوندا94042802007276279طرح هوندا865302886121368201طرح هوندا851286338001078123هوندا بی کالچ45

0120149121267طرح هوندا1251241739146684436طرح هوندا804290214633358طرح هوندا89660200156839280طرح هوندا827011800213321202طرح هوندا124مخدوشمخدوشطرح هوندا46

860206671669122طرح هوندا125821022955346165437طرح هوندا94053022009079359طرح هوندا9534953195143281طرح هوندا91700419046200203طرح هوندا88178120957007125طرح هوندا47

8513043417789طرح هوندا8293058327004210438طرح هوندا1250035305812500352152360طرح هوندا9502544402257282طرح هوندا14181141117011290055204طرح هوندا84077912307036126طرح هوندا48

31323237مخدوشطرح هوندا930167900494439طرح هوندا9004941115283361طرح هوندا88718118702729283طرح هوندا95095832012684205طرح هوندا127مخدوش12500353031طرح هوندا49

9380863133741طرح هوندا88128310957014440طرح هوندا9401204401376362طرح هوندا87369158736314284طرح هوندا9511067513148206طرح هوندا853278322100426128طرح هوندا50

9513153217628طرح هوندا860057386001825441هوندابی کالچ94054582009072363طرح هوندا95097272012646285طرح هوندا83131027061442207طرح هوندا12582400082050381129طرح هوندا51

831781940402096طرح هوندا82002067403096853442طرح هوندا94080372010145364طرح هوندا67136671944312286طرح هوندا87175472993981208طرح هوندا904856590412293130طرح هوندا52

95161682516017طرح هوندا840013451170633443طرح هوندا950153427411211365طرح هوندا849049912049118287طرح هوندا82348404151585209طرح هوندا86011880234625131طرح هوندا53

95122542515000طرح هوندا8573273121625444طرح هوندا94079012010212366طرح هوندا27901336288نامعلومطرح هوندا9302286004491210طرح هوندا878692412128542132طرح هوندا54

938005163012488طرح هوندا445مخدوش30140114821طرح هوندا951277752759367طرح هوندا8679482992410289طرح هوندا95085942011062211طرح هوندا853236005081381133طرح هوندا55

9301964004801طرح هوندا830923509162446طرح هوندا9525671905043368طرح هوندا9502542402047290طرح هوندا9512175939036212طرح هوندا83364891215157134طرح هوندا56

مخدوش041002کاواساکی8273036031111465447طرح هوندا9507082013239369طرح هوندا291نامعلوم12516034طرح هوندا89594323062980213طرح هوندا8701496668357135طرح هوندا57

850246012461طرح هوندا861860836026178448طرح هوندا830090370مخدوشطرح هوندا83405190000209292طرح هوندا86088083088969214طرح هوندا3103119136مخدوشطرح هوندا58

--تنه84148682923992449طرح هوندا9511894514384371طرح هوندا293نداردمخدوشطرح هوندا9511592513955215طرح هوندا93059452003486137طرح هوندا59

8293823627007678طرح هوندا78022200100038450طرح هوندا9540755224182372طرح هوندا914602605187030294طرح هوندا830661612961216یاماها91516249046548138طرح هوندا60

84456581048358طرح هوندا810065252000344451طرح هوندا95122192515156373طرح هوندا830139411529295طرح هوندا9400503400292217طرح هوندا396508312004685139طرح هوندا61

8217723523619278طرح هوندا8520664200602042452طرح هوندا9402607005958374طرح هوندا7079620004299296طرح هوندا850140261508732218طرح هوندا8430210150004140طرح هوندا62

86084453088287طرح هوندا00002414090453طرح هوندا94035822007926375طرح هوندا06377923121384297طرح هوندا219-10922027هوندا بی کالچ9511135008974141طرح هوندا63

9300329921650طرح هوندا843144332029278454طرح هوندا851577561253760376هوندا9105403726004264298طرح هوندا95096472012205220طرح هوندا89388238936769142طرح هوندا64

مخدوش8532030طرح هوندا821192670270544455طرح هوندا9534045195237377طرح هوندا810808346529299طرح هوندا221-8700498تنه9511875514428143طرح هوندا65

863348961536978طرح هوندا90468921223217456طرح هوندا9512354515181378طرح هوندا80030034462168300طرح هوندا222-1258315447تنه144فاقدفاقدطرح هوندا66

95134122515997طرح هوندا88453058944197457طرح هوندا9405383010521379طرح هوندا31021209301-طرح هوندا223--تنه93022742005707145طرح هوندا67

95085662011083طرح هوندا8701192680343458طرح هوندا94076222010338380طرح هوندا0035092100351261302طرح هوندا224--تنه95085282011060146طرح هوندا68

9516682944086طرح هوندا952924223342459طرح هوندا820953583308167381طرح هوندا86017228790033303طرح هوندا87383462999413225طرح هوندا21002122147فاقدطرح هوندا69

94065942009203طرح هوندا86067278936891460طرح هوندا8501605063777382طرح هوندا82385482050247304طرح هوندا8262062731501023226طرح هوندا94046822006914148طرح هوندا70

94043102007696طرح هوندا83220276355581461طرح هوندا08361020890273383طرح هوندا95118672514433305طرح هوندا9508671014005227طرح هوندا93585382002945149طرح هوندا71

95145292517874طرح هوندا12563027651650703462طرح هوندا8766100957384یاماها42429732025041306طرح هوندا95073772513685228طرح هوندا95090722011322150طرح هوندا72

89390808936667طرح هوندا314129302394463طرح هوندا853708704883385طرح هوندا821099000352659307طرح هوندا8206288210432229طرح هوندا94041462003625151طرح هوندا73

1251173530601554طرح هوندا51581464نامشخصطرح هوندا95106602513696386طرح هوندا840859623000799308طرح هوندا83355140219444230طرح هوندا870933281049905152طرح هوندا74

9500573943633هوندا853185161251610465طرح هوندا95124282514975387طرح هوندا9406154009452309طرح هوندا82899902970995231طرح هوندا82289165799153طرح هوندا75

نامشخص1379093072سوزوکی82181221202544466طرح هوندا9543045261718388طرح هوندا8416850845876310طرح هوندا22089980467523232طرح هوندا125839119583701869154طرح هوندا76

817370453106407طرح هوندا9507923013519389طرح هوندا860639700692311طرح هوندا9511450217037233طرح هوندا9312230107611155طرح هوندا77

8377040912862طرح هوندا94026542004708390طرح هوندا870278081174574312طرح هوندا9509078014221234طرح هوندا86059388600618156طرح هوندا78
3

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  شرکت توس اشتات 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 438909 و شناسه ملی 10380319105)نوبت دوم(

با توجه به عدم تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده در 
تاری��خ 98/4/24 بدلیل عدم حصول حد نصاب ،بدینوس��یله از کلیه س��هامداران دعوت  میگردد تا در 
جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده  که در روزچهارش��نبه مورخ 98/5/9 در ساعت 8 صبح و مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده که در روز چهار شنبه   مورخ 98/5/9  در ساعت 10 صبح  در محل قانونی شرکت 
ب��ه نش��انی:تهران بزرگراه رس��الت خیابان کرمان جنوبی پاک 188 واحد 16  برگ��زار  می گردد حضور به 

هم رسانند.
دس��تور جلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده: تغییر مواد اساس��نامه و اصاح ماده 29 اساس��نامه و س��ایر 

مواردیکه در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد.
 دس��تور جلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده:1- تصویب ترازنامه و بیان سالیانه و حساب سود 
و زیان و تعیین ذخیره قانونی و تقس��یم س��ود خالص.2- اس��تماع گزارش هیئت مدیره و بازرس راجع 
به فعالیت ش��رکت.3- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و حس��ابرس ش��رکت.4- تعیین حق الزحمه 
که باید به هیئت مدیره و بازرس پرداخت ش��ود.5- تعیین روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های 

شرکت. 6- سایر مواردیکه در صاحیت مجمع عمومی عادی بطور  فوق العاده باشد. 
هیئت مدیره شرکت

/ع
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آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای – نوبت دوم
   دهیاری روستای گرجی سفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان مشهد در نظر دارد 
عملیات جدولگذاری ، پیاده روسازی، زیرسازی و آسفالت تعدادی از معابر روستا را 
از طریق مناقصه عمومی و به صورت دیون با بازپرداخت حداقل دو ساله به شرکتهای 
واجد شرایط دارای حداقل پایه 5 صاحیت پیمانکاری در رشته ابنیه با رعایت ظرفیت 
کاری واگذار نماید. متقاضیان می توانند با ارائه رزومه کاری مشابه جهت خرید اسناد 
تا تاریخ 1398/05/01 به آدرس مشهد، خیابان رسالت، روستای گرجی سفلی، خیابان 
امام خمینی 7 ، دهیاری گرجی س��فلی مراجعه نمایند . جهت خرید اس��ناد می بایست 
فیش واریز وجه به مبلغ 1,500,000 ریال به حساب جاری شماره 0107689083009 نزد 
بانک ملی بنام دهیاری گرجی سفلی ارائه گردد . دهیاری در رد یا قبول پیشنهادها 

مختار است . هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
 دهیاری گرجی سفلی



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

 قرآن فقط از طریق اهل بیت bفهمیده می شود    معارف: آیت اهلل محمد محمدی ری شهری در سومین همایش علمی »امام  رضا)ع(، آموزه ها و رویکردها« که  در مؤسسه امام خمینی)ره( قم برگزار شد، 
گفت: هیچ گونه جدایی بین قرآن و اهل بیت)ع( وجود ندارد، سخنان و محاسن کالم اهل بیت)ع( همان محاسن قرآن کریم است و محاسن قرآن کریم زمانی بدرستی فهمیده می شود که از طریق اهل بیت)ع( منتقل شود. 

امیرالمؤمنین)ع( در جریان حکمیت فرمودند که این کتاب صامت بوده و من باید بگویم قرآن چه می گوید. مهم ترین نوع تفاسیر، تفسیری است که بر اساس شیوه اهل بیت)ع( تدوین می شود. 

فراخوان بیست و هشتمین اجالس سراسری نماز 
منتشر شد

معارف: فراخوان بیست و هشتمین اجالس سراسری نماز با عنوان »نماز و مدرسه« 
از سوی دبیرخانه این اجالس منتشر شد. بنا بر این اطالعیه، محورها و موضوعات 
این فراخوان عبارتند از: »شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز«، »نقش مدیران 
و معلمان در دعوت دانش آمــوزان به نماز«، »نقش اولیا در رونق نماز مدارس«، 
»راهکارهای حضور فعال روحانیون در نماز مدارس«، »چگونگی پیوند مدرســه 
با مســجد«، »راهکارهای رونق نماز در مدارس« و »چگونگی نقش دانش آموزان 
در رونــق نماز مدارس«. عالقه مندان می توانند آثار خود را در قالب های »ایده ها 
و تجربیات موفق«، »کتاب و مقاله«، »رمان، قصه، خاطره و ســرود«، »فیلم نامه، 
نمایش نامه، فیلم کوتاه و موشن گرافی« و »عکس، خط، پوستر، اینفوگرافی و تابلو 
 مقاله« تا 15 آبان ماه 1398 از طریق نشانی های اینترنتی www.namaz.ir و

 www.ejlase28.namaz.ir ارســال و برای شرکت در فراخوان نام نویسی 
کنند.

 همایش بین المللی »بازاندیشی آرای استاد مطهری 
در مواجهه با مسائل روز« فراخوان مقاله داد  

معارف: به مناسبت صدمین سال والدت آیت اهلل شهید مرتضی مطهری، همایش 
بین المللی »بازاندیشــی آرای اســتاد مطهری در مواجهه با مسائل روز« اسفندماه 
1398 در تهــران و قــم برگزار می شــود. بنا بــر اعالم دبیرخانــه این همایش، 
عالقه مندان می توانند مقاالت خود با محوریت موضوعات زیر را ارسال کنند: »قرآن 
و پرســش های نوپدید، فهم دین، ایمان و عقالنیــت، الحاد جدید، علم دینی و...«، 
»ســنت و مدرنیته، پیشرفت و انحطاط، ســبک زندگی، مصلحت، دین و زندگی، 
شــبکه  های اجتماعی و...«، »اسالم و ایران، تمدن اســالمی، تاریخ اندیشی، جهانی 
شــدن و هویت ملی، انقالب و اصالح، تقلید و استقالل فکری، استقالل سیاسی و 
منافع ملی و...«، »مســئله خودی، تربیت و جامعه سازی، معنویت، گسست نسلی، 
آســیب های اجتماعی، عدالت اجتماعی، روحانیت، آیین هــای دینی و اجتماعی 
و...«، »نظــام ســرمایه داری، عدالت اقتصادی، ربــا و بانکداری، تولیــد، پول و...«، 
»ذات گرایی و برســاخته بودن معنا، من دیگری و گفت وگوهای بینافرهنگی، تجرد 
و تاریخــی بودن عقل، اعتباریات و علوم اجتماعی، عقل عملی و عقالنیت انتقادی 
و...« و »حکمرانی، حقوق بشــر، آزادی، خرافــات، زن، خانواده، انتقاد و نقدپذیری 
و...«. بر این اســاس، مهلت ارســال چکیده آثار، 31مرداد 1398 و مهلت ارســال 
مقاله 30 آبان 1398 اعالم شــده و عالقه مندان می توانند برای کســب اطالعات 
 بیشــتر با تلفن هــای 09224423627 و 02532935690 و نشــانی اینترنتی

  conf98.motahari.ir ارتباط برقرار نمایند.

دهمین »مدرسه علوم انسانی دعوت« برگزار می شود
معارف: دهمین مدرســه علوم انســانی دعوت در حوزه های علوم اجتماعی از 28 
مردادماه لغایت اول شهریورماه در دانشگاه امام صادق)ع( برگزار خواهد شد. مدرسه 
علوم انسانی دعوت، ناظر به خألهای مطالعات تاریخی در علوم اجتماعی و همچنین 
توجه به رویکردهای نوین تاریخ پژوهی ایرانی، در نظر دارد دوره تابســتانی ســال 
98 خــود را به تاریخ فرهنگی ایران و ماجرای زندگی ایرانی اختصاص دهد. بخش 
نخســت این دوره شامل نشست هایی نظری با موضوعات زیر است: »روش شناسی 
تاریخ پژوهی«، »چیســتی تاریخ فرهنگی و رویکردهای آن«، »تاریخ فرهنگی ایران 
و نگاه هــای متفاوت به آن«، »چارچوب  نظری فهــم بومی تاریخ فرهنگی ایران« و 
»جایگاه تاریخی نگری در علوم انسانی«. بخش دوم نیز عناوین زیر را شامل می شود: 
»تاریخ فرهنگی نهاد روحانیت و دیــن«، »تاریخ فرهنگی ادبیات«، »تاریخ فرهنگی 
هنر و معمــاری«، »تاریخ فرهنگی بدن«، »تاریخ فرهنگــی معرفت ایرانی«، »تاریخ 
فرهنگی زیســت اقتصادی«، »یافته های جدید زیســت ارتباطی ایرانیان« و »تاریخ 
فرهنگی جنسیت و زیست جنسی«. عالوه بر این، در بخش سوم این دوره »بازدید 
از کاخ موزه ملی گلســتان« و »بازدید از مسجد و مدرسه سپهساالر« گنجانده شده 
است. عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر درمورد دوره و نام نویسی 

با شماره تلفن 09171199183 تماس بگیرند.

 معارف / آمنه مستقیمی   رهبر معظم انقالب در 
دیدار با کارگزاران حج 1398 فرمودند: »در حج، هم 
نمایش بندگی و خشوع وجود دارد، هم در عین حال 
در کنار این عامــِل 100 درصد معنوی، یک عامل 
اجتماعــی وجود دارد و آن وحدت اســت، برادری 
است، یکرنگی است؛ ... حج یک فریضه استثنایی و 
ممتاز است و آیاتی که در باب حج هست و روایاتی 
که در باب حج هست، همه نشان دهنده این است 
که بایســتی این فریضه درس های گوناگون فردی 
و اجتماعی بدهد به آن کسی که موّفق شده است 
این فریضه را انجام بدهد«. در این راستا و همزمان 
بــا آغازین روزهای اعزام زائــران بیت اهلل الحرام، در 
گفت وگو با حجت االســالم حمیــد احمدی، مدیر 
آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری به 
بایدها و الزامات فرهنگی حج پرداختیم که تقدیم 

حضورتان می شود.

  با توجه به آنکه حج، سفری عبادی سیاسی 
اســت، آیا مؤلفه هایی وجود دارد که حجاج 

ملزم به دانستن و اجرای آن ها باشند؟
بی تردیــد حضور زائران ایرانی در ســرزمین وحی 
نیازمند رعایت قوانین، عادات و عرف کشور میزبان 
است چون عالوه بر قوانین رسمی، برخی سنت های 
مذهبی نیز در عربســتان حاکم است که در ایران 
تعریف نشده و جاری نیست؛ برای مثال در عربستان 
 سعودی حضور بانوان در گورستان ها و وادی السالم ها 
حرام است اما در ایران چنین نیست یا آنکه در ایران 
حضور بانوان در اماکن زیارتی محدودیت ســاعتی 
نــدارد در حالی  که در عربســتان این محدودیت 
وجود دارد، بنابراین اطالع از چنین مقررات و ُعرف 
و رعایت آن ها توسط حجاج ضرورت دارد. از این رو 
بعثه مقام معظم رهبری بســته ای شامل مباحث 
سیاسی، اجتماعی، امنیتی و فرهنگی کشور میزبان 
را در اختیار روحانیون و مبلغان قرار می دهد تا برای 

حجاج تبیین کنند.

 جدا از فضای فرهنگــی و عرف و عادت 
عربســتان، حجاج در معرض چه مســائل 
فرهنگی دیگری قرار دارند؟ چطور می توان 

مانع از بروز آسیب ها شد؟
در حج به عنوان سفری زیارتی عبادی که همراه با 
سیاست است، همه اعمال و آداب باید به قصد قربت 

و رضای خدا باشــد، اما گاه چشم و همچشمی ها 
و دیگر ســوءرفتارها به قصد قربت صدمه می زند؛ 
بنابراین باید فرهنگ سازی شود تا از هر رفتاری که 
به تفاخر منتهی می شود، جلوگیری کنیم. همچنین 
مدیریت امور معنوی و زمان در این سفر بسیار مهم 
است، بیشتر زائران، نخستین تجربه حج شان است؛ 
اگرچه روحانی، مدیر و مبلغان کاروان هســتند اما 
حاجی باید خودش مدیریت داشته باشد. در مکه، 
مشــاعر محدود و تکرارناپذیر است، سختی تردد و 
گرمی هوا نباید مانع شود که وقت را از دست بدهیم، 
این همه هزینه و زمان باید صرف حجی غنی و پربار 
شود؛ بنابراین تأکید بر آن است که حجاج با اطالعاتی 
که در اختیارشان گذاشته می شود، بهترین استفاده 
را از این فرصت داشــته باشند. انس با قرآن همراه 
با تدبــر در آیات، توجه به افراد کم توان و مراقبت و 
دلجویی از آنان، حضور در نمازهای جماعت )با توجه 
به فضیلت نماز در مسجدالحرام و مسجدالنبی)ص(( 
و شرکت در مراسم های دعا و نیایش به این استفاده 

حداکثری کمک می کند.

 به منظور دستیابی به سبک زندگی توحیدی 
و تــداوم آن پس از حج، چه برنامه ریزی های 

فرهنگی ای می توان داشت؟
بنابر روایات، حج تمرین ســبک زندگی توحیدی 
است؛ سبکی شــامل رعایت حقوق دیگران از خدا 

تا همنوعــان و حتی نباتات؛ بنابراین 
پرهیــز از جدال و درگیری با دیگران 
و رنجانــدن آن ها بایــد در ایام حج 
تمرین شــود تا پس از آن به عنوان 
سبک زندگی اســالمی دنبال شود. 
رهبر انقالب در دیدار با کارگزاران حج 
تأکید کردند هر حاجی باید نماینده 

هویت و شــأنیت ایرانی باشد و 
کاری نکند که سبب وهن ایرانی 
شود. این توصیه باید در تعامل با 
حجاج دیگر کشورها رعایت شود 
تا رفتاری در شأن نمایندگان یک 
ملت با غنــای فرهنگی تاریخی 
عرضه شــود. یکی از آسیب های 
فرهنگی مبتال به حجاج، مسئله 
بازارگردی ها بــود که الحمدهلل 
در ســال های اخیر کاهش یافته 
و انتظار است که فرصت نیایش 
حج را به بازار اختصاص ندهیم، 
چــون هــم از نظر عبــادی و 

اقتصادی صحیح نبوده و هم در شــأن زائران ایرانی 
نیست.

 یکی از آســیب هایی که بعضاً حجاج با آن 
مواجه هستند اضطراب ناشی از صحت اعمال 

است که می تواند لذت مناسک را 
تحت تأثیر قرار دهد؛ در این باره 

چه راهکارهایی وجود دارد؟ 
حج فرصت دستیابی  به نشاط معنوی 
در جوار قرب الهی اســت؛ بنابراین 
از حجاج بــه ضیوف الرحمن تعبیر 
می شود، نباید با برخی کارها سبب 
اضطراب و استرس های غیرضروری 
شــویم. باید توجه داشت مناسک 
حج اگرچه پیچیدگی هایی دارد اما 
حج هیچ کس باطل نمی شود پس 
زائران با اســترس بیــش از حد، از 
لذت این آیین خود را محروم نکنند. 
روحانیان کاروان اشتباهات سهوی 
را اصالح می کنند و در همه مراحل 
حج، اصالح اشتباهات ممکن است؛ 
اگر ترس از حد بگذرد اشــتباهات 
افزایش می یابد، حجاج نباید همه 
حواسشان به ظاهر اعمال باشد، باید 

بکوشند باطن حج را درک کنند. 

 با توجه به اختالفاتی که شــیعه با برخی 
مذاهب و نیز فرقه وهابیت دارد، توجه به این 
اختالفات و پرهیز از اعمالی که سبب تشدید 

آن ها می شود، در حج چه ضرورتی دارد؟

بخشی از توصیه ها ناظر به همین مسئله است که 
مانع از اختالفات مذهبی شویم. برای مثال قرآن و 
کفش را نباید با یک دست بگیریم یا آنکه گذاشتن 
قرآن روی زمین اهانت است. برداشتن خاک از بقیع 
)هیــچ یک از علما توصیه نکرده انــد و صرفاً تربت 
حضرت سیدالشــهداء )ع( تبرک است(، گره زدن 
پارچه و قفل زدن به پنجره ها و... اموری خرافی است 
که به دلیل وهن شیعه، باید از آن ها اجتناب شود. 
همچنین انداختن پول در ضرایح، تجمع غیرضروری 
مثل ایســتادن چند خانم و آقا در مسجدالحرام و 
مســجدالنبی)ص( و برخی رفتارهــا که نه فقط از 
سوی وهابیت بلکه در منظر اهل  سنت هم شایسته 
نیست. یکی از مهم ترین الزامات فرهنگی حج، حضور 
در نمازهای جماعت است و نباید خالف رویه متداول 
عمل شود. هم آقایان و هم بانوان باید به پوشش خود 
نیز توجه داشته باشند، لباس های سفید احرام نباید 
بدن نما باشد یا به  گونه ای لباس بپوشیم که گویی در 

منزل خود هستیم!

 دربــاره ادعیه و زیاراتی که زائران در ایام 
حج به آن ها متمسک می شوند، رعایت چه 

نکاتی ضرورت دارد؟
قرائت برخی ادعیه و زیارات در عربستان محدودیت 
دارد؛ بنابراین کتــاب دعایی که در اختیار حجاج 
قرار می گیــرد، این ها را در نظــر دارد. باید توجه 
داشــت خواندن دعا در اماکن عمومی ایراد ندارد، 
اما ایســتادن مختلط بانوان و آقایــان برای دعا یا 
با صدای بلند دعا خواندن می تواند مشــکل ایجاد 
کنــد، بنابراین توصیه می شــود دعاها در هتل ها 
و در اماکنی که ســبب مزاحمت بــرای دیگران 
نمی شود، خوانده شــود. خوب است حجاج پیش 
از اعــزام، خود را آماده و در آســتان کوچ الی اهلل، 
تحفه ای برای پیامبــر)ص( همچون دعا و قرآن و 
پیشکش کردن به ساحت صاحبخانه فراهم کنند؛ 
این آمادگی اهمیت بســیاری دارد. یکی از برکات 
سفر حج، حاللیت طلبیدن است. سینه های مملو 
از کدورت و کینه، کم توفیق می شــوند پس خوب 
اســت که رضایت بگیریم و بدهی های خود را ادا 
کنیــم چرا که بنابر روایــات، حج با بدهی مقبول 
نیســت؛ باید حق اهلل و حق الناس را بپردازیم و با 
قلبی صاف و شانه هایی سبک از بار حقوق دیگران، 

به حج مشرف شویم.

گفت وگوی قدس با حجت  االسالم احمدی، مدیر آموزش بعثه مقام معظم رهبری، همزمان با آغازین روزهای اعزام زائران بیت اهلل الحرام

حج، تمرین سبک زندگی توحیدی است
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شماره پرونده: 139804006093000202/1          شماره بايگانى پرونده: 9801190
شماره ابالغيه: 139805106093001616            تاريخ صدور: 1398/04/12

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9801190
بدين وسيله به آقاى

- مهدى اميرى نام پدر: محمد شماره ملى: 093233094 شماره شناسنامه: 69823 ابالغ مى گردد بانك صنعت و معدن 
جهت وصول طلب خود بابت قرارداد بانكى با شماره سند: 174، تاريخ سند: 1383/08/09 عليه شما اجرائيه اى به مبلغ 
ــتاد  ــت و چهل و يك ميليون و نهصد و هفتاد و نه هزار و پانصد و هش موضوعات الزم االجرا: 241/979/585 ريال (دويس

و پنج ريال) شامل:
- اصل طلب: 49/602/413 ريال      - سود: 5/553/158 ريال

- خسارت تأخير تأديه: 181/824/014 ريال،
- خسارت تأخير روزانه: 31/737 ريال، تاريخ مبناى محاسبه خسارت: 1398/02/19  - حق الوكاله: 5/000/000 ريال

و ديگر خسارات متعلقه صادر كرده است و پرونده اجرائى به كالسه 9801190 در اين اداره تشكيل شد. و طبق گزارش 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه  ــت، لذا بنا به تقاضاى بس ــما شناسايى نشده اس ــت آدرس ش مأمور پس
ــدت ده روز از تاريخ اين  ــود و چنانچه ظرف م ــار محلى آگهى مى ش ــط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش فق
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكنيد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.  ــوب مى گردد، نس آگهى كه روز ابالغ محس

آ- 9804910 م.الف 297
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره پرونده: 139704006092003078/1          شماره بايگانى پرونده: 9704511
شماره ابالغيه: 139805106092006095             تاريخ صدور: 1398/04/22

آگهى ابالغ ماده 101
بدينوسيله به آقاى سيدرضا زورمند باغدار و خانم سيده ليال زورمند باغدار اخطار مى گردد:

ــما ابالغ ميگردد سهم االرث احتمالى مرحوم ابوالفضل  ــه 9704511، بدينوسيله به ش در خصوص پرونده اجرايى كالس
ــدانگ پالك ثبتى 18163 فرعى از 182 اصلى بخش ده مشهد ملكى مرحوم  ــاع از شش ــه دانگ مش زورمند باغدار از س
ــت و به موجب گزارش 12615 مورخ  زهرا جليلى حافظان فرزند على در قبال طلب خانم نهمينه احمدى ناصرى بازداش
98/03/19 كارشناس رسمى دادگسترى به شرح تصوير پيوست، ششدانگ پالك ثبتى فرعى: 18163 از پالك اصلى 182 
ــع در: 2 به مبلغ 12/500/000/000 ريال ارزيابى گرديده . لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى پالك  ــش: 10 ناحيه: 2 واق در بخ
ــيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت پنج روز از تاريخ ابالغ اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى  مذكور معترض مى باش
ــناس تجديدنظر به مبلغ 6/960/000 ريال به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از  ــتمزد كارش دس

موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9804911 م.الف 298

شماره پرونده: 139804006092001542/1            شماره بايگانى پرونده: 9802460
شماره ابالغيه: 139805106092006084               تاريخ صدور: 1398/04/22

دفترخانه ازدواج شماره 110 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه پرونده 9802460

بدين وسيله به آقاى- عليرضا ايلخانى عبدل آبادى نام پدر: حسن تاريخ تولد: 1353/04/14 شماره ملى: 0942365712 
ــود كه خانم بتول صداقت نام پدر: مهدى تاريخ تولد: 1357/09/01 شماره ملى:  ــنامه: 1210 ابالغ مى ش ــماره شناس ش
ــيصد عدد سكه طال تمام بهار آزادى به استناد مهريه مندرج  ــماره شناسنامه: 1939 جهت وصول س 0942854985 ش
در- سند ازدواج: شماره سند: 4850، تاريخ سند: 1379/02/11، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 110 شهر 
ــتان خراسان رضوى عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9802460 در اين اداره تشكيل  ــهد اس مش
شده و طبق گزارش مورخ 98/4/11 مأمور پست محل اقامت مديون به شرح متن سند حضور نداشته، لذا بنا به تقاضاى 
ــار محلى آگهى  ــرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اج بس
ــبت به پرداخت بدهى خود  ــوب مى گردد، نس ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابلغ محس مى ش

اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9804912 م.الف 299

شماره پرونده: 139804006093000307/1      شماره بايگانى پرونده: 9801735
شماره ابالغيه: 139805106093001765        تاريخ صدور: 1398/04/22

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9801735
بدين وسيله به آقاى حبيب اهللا فرزانه نام پدر: على محمد تاريخ تولد: 1322/05/02 شماره ملى: 0935181350 شماره 
ــه ميليارد ريال) به  ــمائى جهت وصول 3/000/000/000 ريال (س ــود كه آقاى محمد كس ــنامه: 991 ابالغ مى ش شناس
ــتناد چك شماره 849/163337 تاريخ چك: 1398/03/02 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  اس
ــكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/03/16 مأمور پست مشهد، محل اقامت شما به شرح  9801735 در اين اداره تش
ــده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى  ــند شناخته نش متن س
ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  ــار محلى آگهى مى ش از روزنامه هاى كثيراالنتش

مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9804913 م.الف 300

شماره پرونده: 139804006092001602/1           شماره بايگانى پرونده: 9802538
شماره ابالغيه: 139805106092006097             تاريخ صدور: 1398/04/22

دفترخانه ازدواج 3 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده 9802538

بدين وسيله به 1- فرزاد پدرام راد نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1363/11/02 شماره ملى: 0942160381 شماره شناسنامه: 
5564 2- سارا پدرام راد نام پدر: احمد تاريخ تولد: 1367/11/28 شماره ملى: 0946263061 شماره شناسنامه: 26103 
ــماره ملى: 0940116413  ــين تاريخ تولد: 1312/03/14 ش ــينى نام پدر: ميرزاحس ــن زاده حس و 3- بى بى فاطمه حس
ــنامه: 270 ابالغ مى شود كه خانم خديجه ظهوريان نيا جهت وصول مبلغ 800/000 ريال (سال 1361) به  ــماره شناس ش
ــماره 2061- 1361/02/08 دفترخانه ازدواج شماره 3 مشهد عليه شما اجرائيه  ــتناد مهريه مندرج در سند ازدواج ش اس
ــده و طبق گزارش مورخ 1398/04/15 و  ــكيل ش ــه 9802538 در اين اداره تش صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــرح متن شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه  ــما به ش 1398/04/16 مأمور، محل اقامت ش
اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ــوب مى گردد، نس از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9804914 م.الف 301

شماره پرونده: 139404006091000339/1       شماره بايگانى پرونده: 9401121
شماره ابالغيه: 139805106091003446        تاريخ صدور: 1398/04/18

ابالغ اخطاريه ارزيابى كالسه 9401121
بدينوسيله به شمار- وحيد وفائى نوقابى نام پدر: محمدرضا شماره ملى: 0940907909 شماره شناسنامه: 1748 با توجه 

ــتانكار ابالغ ميگردد كه ششدانگ پالك ثبتى 1- فرعى: 73178 از  ــايى آدرس شما و بنا به درخواست بس به عدم شناس
68389 از پالك اصلى 4 در بخش: 9 مشهد ناحيه: دو مشهد واقع در: مشهد حر عاملى 76 نبش كوچه اول سمت راست 
((آپارتمان)) مورد وثيقه سند رهنى شماره 66704 و 196 تنظيمى دفترخانه اسناد رسمى شماره 75 و 266 شهر مشهد 
استان خراسان رضوى به مبلغ 7/050/000/000 ريال ارزيابى گرديده متعهد: زهرا عرب زاده يزدى و وحيد وفائى نوقابى و 
محمدرضا وفائى نوقابى- متعهد له: كشاورزى ميباشد. چنانچه به مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه 
ــه ميليون ريال  ــار آگهى مهلت داريد اعتراض خود را كتباً به انضمام مبلغ س اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش
بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب به اين شعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون 

پرداخت هزينه كارشناسى ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9804915 م.الف 302
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139804006092001253/1        شماره بايگانى پرونده: 9801953
شماره ابالغيه: 139805106092006030         تاريخ صدور: 1398/04/19

دفترخانه ازدواج شماره 81 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

بدين وسيله به آقاى محمدرضا بناى يزدى پور نام پدر: محمدعلى تاريخ تولد: 1344/06/20 شماره ملى: 0932077226 
ــود كه خانم اكرم  ــانى: بلوار كالهدوز- كالهدوز 37- تورج 23- پالك 52 ابالغ مى ش ــنامه: 44505 به نش ــماره شناس ش
ــماره 8384-  ــند ازدواج ش ــتناد مهريه مندرج در س زارع بيدكى جهت وصول مبلغ مقوم 1/204/706/867 ريال به اس
1366/08/23 دفتر 81 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9801953 در اين اداره تشكيل شده و 
ــما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار  طبق گزارش مورخ 1398/04/10 مأمور، محل اقامت ش
ــود و  ــار محلى آگهى مى ش طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، 

عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9804916 م.الف 303

شماره پرونده: 139604006091001517/1           شماره بايگانى پرونده: 9607406
شماره ابالغيه: 139805106091003493             تاريخ صدور: 1398/04/20

دفترخانه اسناد رسمى شماره 70 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه پرونده كالسه 9607406

ــماره ملى 4722866635 سند رهنى  ــيدابراهيم به ش ــيله به خانم علويه مهى طباطبايى يزدى (راهن) فرزند س بدينوس
191327 مورخ 1393/11/18 تنظيمى دفترخانه 70 مشهد ابالغ ميگردد كه بانك سامان اجرائيه اى به كالسه 9607406 
ــائى واقع نگرديده، لذا  ــما مورد شناس ــهد، آدرس ش ــما صادر نموده و چون برابر گزارش مأمور اجراى ثبت مش عليه ش
بدينوسيله به شما ابالغ ميگردد كه بدهى شما بابت سند مذكور به مبلغ سه ميليارد و هشتصد و هفت ميليون و هفتصد 
و چهل و پنج هزار و هشتصد و هفتاد و شش ريال تا تاريخ تقاضانامه بانك مورخه 1396/10/05 ميباشد و خسارت تأخير 
و ساير هزينه هاى قانونى تا روز پرداخت نيز به آن اضافه ميگردد و طبق ماده 18 آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى، يك 
ــار در روزنامه، اجرائيه ابالغ شده محسوب، در غير اين صورت  ــر و از زمان انتش ــما منتش نوبت در روزنامه جهت اطالع ش
طبق ماده 34 اصالحى قانون ثبت پس از گذشت ده روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت و مورد 
رهن عبارت است از: آپارتمان به پالك ثبتى تمامت ششدانگ به پالك ثبتى 69 فرعى مفروز و مجزى شده از 71 فرعى 
ــيد و بجز آگهى مزايده، آگهى ديگرى  ــهد طبق مقررات از طريق مزايده بفروش خواهد رس از 1918- اصلى بخش 3 مش

منتشر نخواهد شد. آ- 9804917 م.الف 304
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره مزايده: 139804306092000098       تاريخ ثبت: 1398/04/06    متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9703602

به موجب پرونده اجرائى كالسه 9703602 و 9705077 خانم سمانه سيستانى نام پدر: خدابخش تاريخ تولد: 1370/1/1 
ــهد  ــماره 23116 مورخ 1393/6/13 دفتر ازدواج 81 مش ــند نكاحيه به ش ــتناد س ــماره ملى: 0921360029 به اس ش
ــماره 139704180863000071- 1397/5/16 جهت وصول مهريه خود به تعداد چهار عدد سكه تمام  اجرائيه اى به ش
بهار آزادى سپس به موجب سند فوق اجرائيه اى مجدد به شماره 139704180863000103- 1397/6/24 جهت وصول 
ــن سهرابى نام پدر: رمضان تاريخ تولد: 1367/2/1 شماره ملى:  ــكه تمام بهار آزادى ديگر عليه: آقاى حس تعداد 4 عدد س
0732522110 شماره شناسنامه: 126 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه صحيح به مديون حسب درخواست بستانكار وارده 
ــماره انتظامى 154 ص 62 ايران 32 متعلق به  ــوارى پرايد مدل 1387 به ش ــماره 20679- 1397/6/12 خودرو س به ش
ــت گرديد كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى و طبق  ــكه بهار آزادى بازداش مديون مذكور در قبال 8 عدد س
گزارش كارشناس رسمى و صورتجلسه مأمور اجرا بشماره وارده 3550 مورخ 1398/1/31 خودرو مذكور در زمان بازديد 

در پاركينگ قنبرى جاده فريمان سه راه جيم آباد متوقف مى باشد با مشخصات اعالم شده:
مشخصات وسيله نقليه:

ــفيد روغنى- مدل 1387  ــماره انتظامى 154 ص 62- ايران 32 رنگ: س ــوارى پرايد جى تى ايكس آى به ش اتومبيل س
 M 13/2482197 شماره موتور S 1412287489768 شماره شاسى

كارشناسى و ارزيابى:
به علت در دسترس نبودن سوئيچ تست سالمت موتور و گيربكس بعمل نيامده زه زير چراغ جلو راست و چپ خوردگى 
و زنگ زدگى دارد درب موتور خوردگى و زنگ زدگى دارد گلگير جلو چپ پارگى جزئى دارد سپر عقب شكسته است و 
سينى باالى موتور خوردگى دارد بدنه خودرو زنگ زدگى دارد بيمه نامه اى از خودرو ارائه نگرديد الستيكهاى جلو از نوع 
دنا و حدود هفتاد درصد و الستيكهاى عقب از نوع البرز حدود هفتاد و پنج درصد تودوزى سالم ميباشد راديو پخش دارد 
ــبورد سالم لذا در صورت برابرى مشخصات بازديد با سوابق شماره گذارى و تكميل بودن مدارك و  كفپوش دارد جلو داش
ــالم بودن موتور و گيربكس در حال حاضر در  ــناد خودرو و نبودن منع فروش و مهيا بودن مدارك تعويض پالك و س اس

ارزيابى بعمل آمده ارزش خودرو به مبلغ 228/000/000 ريال ارزيابى گرديده است.
با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز شنبه مورخه 1398/6/23 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل 
ــروع  ــهد پاركينگ قنبرى جاده فريمان از مبلغ پايه 228/000/000 ريال ش مذكور در محل توقيف خودرو در آدرس مش
ــد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً مبلغ 11/400/000 ريال نيم عشر دولتى و  ــته باش و به باالترين قيمتى كه خريدار داش
ــد و طبق ماده 121 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار  مبلغ 13/680/000 ريال حق مزايده ميباش
ــاعت تعيين شده برگزار  ــمى در س ــد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش

مى گردد. آ- 9804902 م.الف 289

شماره پرونده: 139804006092001321/1     شماره بايگانى پرونده: 9802066
شماره ابالغيه: 139805106092006063       تاريخ صدور: 1398/04/22

دفترخانه ازدواج شماره 4 و طالق شماره 18 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــماره  ــماره ملى: 6439438581 ش ــيله به آقاى مصطفى اكرمى نام پدر: نظرعلى تاريخ تولد: 1350/11/07 ش بدين وس
ــماره ملى:  ــخ تولد: 1355/06/20 ش ــين تاري ــمى نام پدر: حس ــود كه خانم فاطمه قاس ــنامه: 1347 ابالغ مى ش شناس

6439804383 شماره شناسنامه: 592 جهت وصول تعداد پنجاه عدد سكه طالى تمام بهار آزادى طرح قديم به استناد 
ــند ازدواج: شماره سند: 5774، تاريخ سند: 1377/02/01، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج  مهريه مندرج در س
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــتان خراسان رضوى عليه ش ــماره 18 شهر مشهد اس ــماره 4 و طالق ش ش
كالسه 9802066 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/11 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس س
روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب 
مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9804903 م.الف 290

مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001564/1      شماره بايگانى پرونده: 9802493
شماره ابالغيه: 139805106092006074         تاريخ صدور: 1398/04/22

دفترخانه ازدواج شماره 105 و طالق شماره 58 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه كالسه: 9802493

ــين تاريخ تولد: 1326/03/10  ــيله به ورثه مرحوم محمد محمدى: 1- آمنه غالمى قرقروك نام پدر: غالمحس بدينوس
ــنامه: 60 و 2- هانيه محمدى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1395/02/16  ــماره شناس ــماره ملى: 0849381835 ش ش
ــماره ملى: 0971600767 شماره شناسنامه: 0971600767 با واليت محمدحسن محمدى قرقروك و 3- ريحانه  ش
ــماره ملى: 0970604351 شماره شناسنامه: 0970604351 با  محمدى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1391/05/11 ش
واليت محمد حسن محمدى قرقروك و 4- محمدحسن محمدى قرقروك نام پدر: نجفعلى تاريخ تولد: 1316/10/08 
ــه 9802493 كه برابر گزارش مأمور ابالغ به  ــماره ملى: 0944238475 شماره شناسنامه: 3) بدهكار پرونده كالس ش
آدرس اعالمى شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند ازدواج شماره 9474- 1387/04/13 بين مرحوم محمد 
ــكه تمام بهار آزادى بدهكار مى باشيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه  ــتان تعداد 150 عدد س محمدى و خانم صغرى باس
ــه فوق در اين اجراء مطرح  ــريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالس ــت صدور اجرائيه نموده پس از تش ــتانكار درخواس بس
ــناد رسمى بشما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس مى باش
تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه... چاپ... درج و منتشر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت 
ــما  ــار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش

تعقيب خواهد شد. آ- 9804904 م.الف 291
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

شماره آگهى: 139803906091000088   تاريخ آگهى: 1398/04/22  شماره پرونده: 139704006091000408
آگهى مزايده اموال غيرمنقول (اسناد رهنى)

آگهى مزايده غيرمنقول پرونده اجرايى كالسه 9704762
ــان رضوى به اسناد رهنى 6736-  ــعب خراس ــهد ميدان جانباز مديريت ش ــانى مش مرتهن بانك صادرات ايران به نش
ــه 9704762 در قبال مبلغ 943534012 ريال تا تاريخ  ــهد اجراييه اى تحت كالس 1395/11/28 دفترخانه 339 مش
ــماره ملى:  ــى حاجى ملك اصفهانى فرزند: كاظم ش ش: 269 ش ــارت روزانه 42 درصد عليه محمدعل ــه خس تقاضانام
ــون) و محمدعلى حاجى ملك  ــام رضا 17 نياوران 2 پالك 15 (مدي ــهر- ام ــهد ويالش 2121398252 به آدرس: مش
ــهر- امام رضا 17 نياوران 2  ــهد ويالش ــماره ملى: 2121398252 به آدرس: مش اصفهانى فرزند: كاظم ش ش: 269 ش
ــمى الزم  ــناد رس پالك 15 (راهن) صادر كه پس از ابالغ اجراييه و در پايان مهلت هاى مقرر و آيين نامه اجراى مفاد اس
االجرا و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده ششدانگ اعيان يك باب زيرزمين مساحت 117/4 متر پالك 84582 
ــهد موقوفه آستان قدس رضوى ملكى محمدعلى حاجى ملك اصفهانى به  فرعى از 5245 فرعى 4 اصلى بخش 9 مش
آدرس مشهد- بلوار ملك آباد- گويا 2 پالك 52- طبقه 1 به مبلغ 5600000000 ريال پنج ميليارد و ششصد ميليون 
ريال ارزيابى و قطعيت يافته نظر كارشناسى مورد ارزيابى به شرح ذيل اعالم مى گردد احتراماً بازگشت به ابالغيه شماره 
ــده 139704006091000408/1 در خصوص پرونده  ــماره پرون 139705206091001074 مورخ 1397/8/9 و ش
اجرايى كالسه 9704762 مبنى بر ارزيابى پالك ثبتى 84582 فرعى 5245 فرعى 4 اصلى بخش 9 مشهد به آدرس 
مشهد بلوار وكيل آباد گويا 2 پالك 52 طبقه 1 و پيرو گزارش قبلى به شماره ك/126/97 مورخ 1397/9/5 كه تقديم 
آن مديريت محترم گرديد مجدداً در تاريخ 1397/9/27 در معيت نماينده محترم بانك صادرات آقاى سپهرى به محل 
ــند و مدارك  ــى و معاينات محل ملك و با توجه به تصوير س مراجعه و از ملك مذكور بازديد بعمل آمد. پس از بررس
موجود (كه مسئوليت اصالت مدارك و صحت مندرجات آن به عهده متقاضى امر كارشناسى است) نظريه كارشناسى 
به شرح زير تقديم مى گردد: ملك تعرفه شده عبارت است از يك باب زمين به مساحت اعيان 117/4 مترمربع با قدمت 
حدود 35 سال داراى دو اتاق آشپزخانه سالن و سرويس بهداشتى سطح ديوارها كاغذ ديوارى و پانل كوبى سقف ها گچ 
و نقاشى كف ها سراميك سيستم سرمايش كولر گازى و سيستم گرمايش بخارى داراى آب و برق و گاز و تلفن و نماآجر 
5 سانتى است. عطف به بازديد به عمل آمده و وضعيت امالك مشابه مختصات و قدمت بنا موقعيت جغرافيايى و بررسى 
وضعيت كنونى بازار معامالت امالك و ميزان سهم العرصه 97/78 مترمربع كه عرصه موقوفه آستان قدس رضوى است و 
نيز عطف به كليه عوامل ذى دخيل در ارزيابى ارزش ملك فوق الذكر به مبلغ پنج ميليارد و ششصد ميليون ريال (معادل 
560/000/000 تومان) ارزيابى و پيشنهاد مى گردد. توضيح اينكه حدود و توصيف اجمالى ملك بدين شرح محدود به 
حدود شماالً: بطول 13/75 درب و ديوار به راه پله اشتراكى و فضاى تأسيسات اشتراكى شرقاً: بطول 8/25 ديوار به ديوار 
محبوبه هوشيار جنوباً: اول بطول 3/65 دوم بطول 1/05 سوم بطول 3/80 چهارم بطول 1/05 پنجم بطول 4/80 پنجره 
ــنبه 1398/05/15 از  ــمت پيلوت و پاركينگ مزايده در روز سه ش و ديوار به فضاى حياط غرباً: بطول 8/25 ديوار به قس
ــهد واقع در خيابان امام خمينى خيابان اداره ثبت اسناد و  ــعبه اول اجراى ثبت مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش س
امالك اداره اجراى اسناد رسمى مشهد از طريق مزايده نقداً به فروش ميرسد و مزايده از مبلغ ارزيابى (5600000000 
ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته خواهد شد  ــصد ميليون ريال) ش ريال پنج ميليارد و شش
ضمناً بدهيهاى مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انشعاب و يا اشتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى 
ــت. ضمناً چنانچه روز  ــده بعهده برنده مزايده اس ــده يا نش و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
مزايده با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد شد و حق مزايده و نيم عشر دولتى 

و هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده ميباشد. آ- 9804905 م.الف 292
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى

شماره مزايده: 139804306091000021   تاريخ ثبت: 1398/02/02
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9502259
بانك سينا به استناد سند رهنى 132101 دفترخانه 64 مشهد اجرائيه اى تحت كالسه 9502259

در مورخه 1395/5/5 در قبال مبلغ 3500000000 ريال عليه شركت طوس خاك به مديريت داريوش و مهران ارتش 
يار (بدهكار) و خانم نيره فنائيان (راهن) صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 95/6/25 (بصورت الصاق) و در پايان 
ــمى الزم االجراء و تقاضاى بانك مبنى بر ارزيابى و مزايده تماميت  ــناد رس مهلت هاى مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
ــهد كه عرصه آن استيجارى و موقوفه آستان  ــدانگ آپارتمان به پالك ثبتى 59860 فرعى از 4 اصلى بخش 4 مش شش
قدس مى باشد به آدرس مشهد- بلوار سجاد بهارستان 14 پ 154 طبقه سوم به مبلغ 22/500/000/000 ريال (بيست 
ــخصات ملك طبق گزارش كارشناس رسمى  ــت كه مش و دو ميليارد و پانصد ميليون ريال) ارزيابى و قطعيت يافته اس

ــتمل بر 6 واحد (3 واحد با متراژ حدود 300 مترمربع و 3  ــرح ذيل مى باشد ساختمان در 4 طبقه مش ــترى بش دادگس
واحد با متراژ 150 مترمربع) با قدمتى حدود 13 سال احداث شده است نماى ساختمان سنگ و داراى پنجره از جنس 
ــتقل است ساختمان داراى آسانسور است همچنين ساختمان داراى  ــت هر واحد داراى انبارى و پاركينگ مس آهن اس
انشعابات مستقل گاز و آب به تعداد واحدها و داراى پنج انشعاب مستقل برق مى باشد پشت بام ساختمان داراى فضاى 
ــوم اين آپارتمان با متراژ 299/30 مترمربع واقع شده است در هنگام  ــد واحد مورد نظر در طبقه س روف گاردن مى باش
ــر ايشان خانم فنائيان مقنى در واحد مذكور سكونت داشته كه مشخصات عمومى واحد  بازديد آقاى ارتش يار و همس
ــهد بدين قرار است شامل 4 اتاق خواب  ــان با پالك ثبتى 59860 فرعى از 32124 فرعى از 4 اصلى بخش 9 مش ايش
ــپزخانه اپن از جنس mdf و دربها چوبى سيستم سرمايش كولرآبى و گازى گرمايش  ــرويس بهداشتى آش پذيرايى س
ــتقل و رادياتور يكى از اتاقها سرويس بهداشتى مستقل مى باشد كف واحد پاركت ديوارها كاغذ ديوارى  موتورخانه مس
ــاده است حدود اجمالى ملك منطبق بر محل مورد بازديد مى باشد ارزش شش دانگ  ــقف گچبرى با ابزار گچى س و س
ــعابات منصوبه به مبلغ  ــتان قدس رضوى اعيان احداثى به متراژ مفيد حدود 299/30 مترمربع و انش عرصه موقوفه آس

22/500/000/000 ريال تقويم مى گردد.
((حدود اجمالى))

ــمت ديوار و پنجره به فضاى حياط خلوت شرقاً: در 15 قسمت اول و پنجم و پانزدهم ديوار به فضاى  ــماالً: در 5 قس ش
منزل رمضانى قسمت دوم الى چهارم ديوار و دريچه به داكت شرقى ششم الى چهاردهم ديوار به درب و سرويس پله 
و آسانسور جنوباً: در 21 قسمت ديوار و پنجره به فضاى حياط غرباً: در 6 قسمت كه اول و ششم ديوار به فضاى منزل 

كشميرى دوم الى سوم ديوار و پنجره نورگير غربى چهارم و پنجم ديوار به دريچه به محل عبور كولر-
ــاحت 106/60  ــد 1- عرصه بقدر الحصه 2- حياط بمس ــرح ذيل مى باش ــتراكات بش طبق صورت مجلس تفكيكى اش
مترمربع 3- پيلوت بمساحت 140 مترمربع 4- حياط خلوت بمساحت 48 مترمربع 5- سرويس پله و آسانسور همكف 
23/40 مترمربع سرويس پله و آسانسور طبقات اول الى سوم 17/25 مترمربع 6- نورگير غربى بمساحت 3/07 مترمربع 
7- محل عبور كانال كولرها غربى بمساحت 1/42 مترمربع 8- داكت شرقى 1/26 مترمربع 9- فضاى پشت بام و ساير 
موارد اشتراكى طبق قانون تملك آپارتمانها منضمات شامل انبارى شماره 3 به مساحت 4/78 مترمربع واقع در شمال 

غربى پيلوت نبش همكف و انبارى شماره 4 حقوق ارتفاقى رعايت قانون آپارتمانها الزاميست.
ملك موصوف برابرنامه شماره 13988560600403913 مورخه 98/4/9 دفتر امالك بازداشتى فاقد بازداشتى مى باشد 
و انبارى شماره 3 بمساحت 4/78 مترمربع واقع در شمال غربى پيلوت بين همكف مسكونى، انبارى، شماره 4، مزايده 
ــده در قبال مبلغ 22/500/000/000 ريال در روز يك شنبه مورخه 98/5/20 از  ــدانگ به مبلغ ارزيابى ش بصورت شش
ــهد واقع در خيابان امام خمينى جنب بانك ملى  ــعبه اول اجراى اسناد رسمى مش ــاعت 9 الى 12 ظهر در محل ش س
مركزى كوچه ثبت شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداً واگذار مى گردد ضمناً مبالغ حق مزايده و نيم عشر دولتى 
ــا نامعلوم طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده  ــاير هزينه هاى قانونى اعم از معلوم ي ــق مزايده زائد بر مبلغ مزايده و س و ح
ــد. آ- 9804906  ــد و چنانچه روز مزايده با تعطيلى مواجه گردد روز بعد مزايده برگزار خواهد ش برنده مزايده ميباش

م.الف 293
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره پرونده: 139704006092005384/1      شماره بايگانى پرونده: 9708886
شماره ابالغيه: 139805106092006071       تاريخ صدور: 1398/04/22

دفترخانه ازدواج شماره 73 و طالق شماره 93 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى 

ــيله به آقاى هاشم باقرى نام پدر: على اكبر تاريخ تولد: 1339/10/01 شماره ملى: 0930653068  بدين وس
شماره شناسنامه: 65355 به نشانى: مشهد- مجد 25- چهارراه اول- سمت چپ- پالك 74، ابالغ مى شود كه 
خانم زهره رحيم دخت خرم جهت وصول 100 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج 
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9708886 در اين  ــماره 6909 دفتر 73 مشهد عليه ش ش
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/02/29 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن شناخته نشده، 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى  لذا بنا به تقاضاى بس
ــوب  ــود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس ــار محلى آگهى مى ش كثيراالنتش
ــات اجرائى جريان خواهد يافت. آ- 9804907  ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عملي مى گردد، نس

م.الف 294
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد و عليرضا لعلى

 شماره پرونده: 139804006093000402/1      شماره بايگانى پرونده: 9802470
شماره ابالغيه: 139805106093001762         تاريخ صدور: 1398/04/22

آگهى ابالغ اجراييه كالسه 9802470
بدين وسيله به آقاى حسين غالمى دوغائى نام پدر: محمد تاريخ تولد: 1316/08/04 شماره ملى: 0872521087 
شماره شناسنامه: 21 ابالغ مى شود كه خانم زهرا زاهدى جهت وصول مبلغ 100/000/000 ريال (يكصد ميليون 
ريال) به استناد قبض اقساطى: شماره سند: 209300، تاريخ سند: 1398/04/01 عليه شما اجرائيه صادر نموده 
و پرونده اجرائى به كالسه 9802470 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/16 مأمور پست 
مشهد، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا 
ــود و چنانچه ظرف مدت ده  ــار محلى آگهى مى ش مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى 

جريان خواهد يافت. آ- 9804908 م.الف 295

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى محمد حسن دائمى عطاران باستناد 4 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت 
ــناد مالكيت ششدانگ يكباب منزل  ــت اس ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــماره پالك 2434 اصلى بخش يك مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود گرديده  به ش
ــى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 10342 دفتر 87 صفحه 376 بنام  ــت. با بررس اس
ــاع از ششدانگ ثبت و سند به شماره چاپى 152984 صادر  ــكينه دائمى عطاران نسبت به سه دانگ مش خانم س
ــند قطعى 4349 مورخ 1382/08/07 دفترخانه 40 مشهد بنام آقاى محمد حسن  ــت سپس برابر س گرديده اس
ــماره ثبت 132 دفتر يك صفحه 772 بنام آقاى محمد حسن دائمى  ــده است و ذيل ش دائمى عطاران منتقل ش
ــماره چاپى 152983 صادر گرديده است. دفتر  ــبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و سند به ش عطاران نس

امالك بيش از اين حكايتى ندارد.....
لذا به استناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نسبت به ملك مورد 
آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود ميباشد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار 
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى 
ــند معامله  ــند مالكيت يا س ــت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س اس
رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9804909 م.الف 296

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى



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

جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران
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 سفر الحوالی، مفتی عربستانی که در زندان به سر می برد، 
در پاسخ به امان نامه بن سلمان، برای او نوشته است که اگر از 
ظلم و فساد دست برندارند، باید منتظر عواقب ناگواری باشند.

رجب طیب اردوغان، درباره دالیل خرید ســامانه اس400 
گفت: ترکیه این سامانه ها را نخریده که برای جنگ آماده شود، 
بلکه آن ها را برای حفظ صلح و امنیت ملی خود خریده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه گفت: نظر به اینکه آمریکا 
با ریاست دونالد ترامپ نمی تواند برای تضمین امنیت قابل اتکا 
باشد، باید همکاری نظامی بیشتری در قاره اروپا اتفاق بیفتد.

آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ ســابق رژیم صهیونیستی در 
واکنش به تهدیدهــای اخیر بنیامین نتانیاهو علیه حزب اهلل 
لبنان گفت: »وی سگی است که فقط پارس می کند، اما گاز 

نمی گیرد«.

ماتئو سالوینی، وزیر کشور ایتالیا در زمینه دفاع فرانسه از 
کاپیتان یک کشتی امدادی آلمانی که رم بتازگی وی را دستگیر 
کرده بود، پاریــس را به اتخاذ رویکردی ریاکارانه متهم کرد.

ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو با هشدار درباره پیامدهای 
خروج از پیمان منع موشــک های اتمی میان برد )INF(، از 

روسیه خواست تا این توافق را حفظ کند.

محمودعباس، اعالم کردپیش شــرط این گروه برای ادامه 
ارتباط با واشنگتن عقب نشینی از به رسمیت شناختن قدس  

به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی است.

 یک سند نشان می دهد، کردهای سوریه 
به صهیونیست ها اجازه اکتشاف و استخراج نفت داده اند

بازی در محورغربی،عبری،عربی
  جهان  کار تروریســت های خارجی در ســوریه یکسره 
شــده و طرح غربی -عبری- عربی »داعش« رســماً پایان 
یافته اســت. با وجود این چه کسی باور می کند با برطرف 
شدن خطر داعش، آمریکا و رژیم صهیونیستی هم از سوریه 
بیرون می آیند.حتی با مرور اتفاقات یک ماه گذشــته در 
نواحی شرقی فرات می توان اینچنین گفت، آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و ارتجاع عربی در تالشند با استفاده از فرصت 
داعش و همکاری نیروهای دموکراتیک سوریه، جای پای 
خود را در سوریه محکم کنند.در همین زمینه، روز گذشته 
گروه موســوم به »دیده بان حقوق بشر سوریه« اعالم کرد 
کــه برای نوزدهمین بــار، 280 کامیون حامل ســالح و 
تجهیزات لجســتیکی برای شــبه نظامیان ُکرد در شرق 
سوریه ارسال شده است. این تجهیزات نظامی و لجستیک 
از کردســتان عراق وارد مناطق تحت تسلط شبه نظامیان 
کرد »نیروهای دموکراتیک ســوریه« شده است. تاکنون 
بیش از 1700 کامیون سالح به شرق سوریه ارسال شده 
است. عالوه بر ارسال تجهیزات، بتازگی مداخالت سیاسی 
محور غربی -عربی نیز در امور داخلی سوریه افزایش یافته 
است. یک ماه پیش ثامر السبهان، وزیر مشاور سعودی در 
امور خلیج فارس، جوئل رابین، معاون وزیر خارجه آمریکا و 

ویلیام روباک، سفیر پیشین آمریکا در بحرین وارد دیرالزور 
در شرق ســوریه شدند و با مســئوالن و افراد سرشناس 
محلی و برخی از شیوخ و افراد سرشناس عشایر این منطقه 
نشســت برگزار کردند. هرچند نتیجه این نشست چندان 
باب میل عربستان نبود و ســران عشایر ترجیح دادند به 
حکومت بشار اســد وفادار باقی بمانند.با وجود این سران 
کرد بی توجه به خواســته های مردم این نواحی، همچنان 
تالش دارند بــا نقش آفرینی در بازی محور غربی- عبری-

 عربی خود را به رژیم صهیونیستی نزدیک تر کنند. واگذاری 
امتیاز اکتشــاف و اســتخراج نفت به یک تاجر سرشناس 
صهیونیستی یکی از این تالش هاست. روز گذشته سندی 
به امضای »الهام احمد« رئیس شورای دموکراتیک سوریه، 
منتشر شد که نشــان می دهد، این شورا بدون هماهنگی 
با دولت مرکزی، اجازه کامل اکتشــاف و استخراج نفت در 
مناطق تحت کنترل کردها را واگذار کرده و قیمت این نفت 
نیز از 22 تا 35 دالر به ازای هر بشــکه، تعیین شده است.

هنوز مشخص نیست، ســودای رسیدن به حکومت تا چه 
اندازه می تواند بزرگان کرد در ســوریه را از ملت این کشور 
دور کند، اما آنچه واضح است اینکه بیشترین بهره را از این 

اقدام کردها، آمریکا و رژیم صهیونیستی می برند.

جدیدی  نظرسنجی  نتایج  نیوز:  ان بی سی 
نشــان می دهد، دونالد ترامپ از حداقل سه 
نامزد مطرح دموکرات شامل جو بایدن، برنی 
سندرز و الیزابت وارن، برای انتخابات ریاست 

جمهوری 2020 عقب تر است.
روســیاالیوم: رژیم صهیونیستی سیستم 
راداری جدیدی ساخت شــرکت Elta این 
رژیم را در مرزهای مشــترک با نــوار غزه و 
مشخصاً در شــرق اردوگاه آوارگان »البریج« 

مستقر کرده است.
واس: نظامیان عربســتان سعودی و آمریکا 
رزمایش دو هفته ای را در شهرک نظامی واقع 
در شمال عربســتان با هدف حفظ آمادگی 

رزمی و انتقال تجربیات برگزار کردند.
فارس: گزارش های کارشناسان سازمان ملل از 
نقض چندین باره تحریم ها علیه کره شمالی از 

سوی ژاپن حکایت دارد.
برای خرید  ترکیــه  تصمیم  روزنامه ولت: 
ســامانه اس400 از روســیه، به جای سامانه 
آمریکایی، خداحافظی این کشور با غرب است.

شورای روابط خارجی نوشت
گسترش فضای رقابتی در فضا

خالـــدی: اندیشکده 
شــورای روابط خارجی 
با  گزارشــی  در  آمریکا 
عنوان »آیا رقابت فضایی 

در حال گسترش است؟« نوشت: در حالی که 
اکتشاف فضایی ایاالت متحده در دهه های اخیر 
الهامبخش یک نسل از دانش آموزان و نوآوران 
بوده است، اما روز به روز نقش ناسا کاهش یافته 
و رقابت جهانی در عرصه فضا در حال افزایش 
است.کارشناســان معتقدند که برتری ایاالت 
متحده در عرصه فضا امروز به چالش کشــیده 
شده است. پس از روســیه که همواره در این 
حوزه فعال بوده، چین ســومین کشوری است 

که در این وادی ورود کرده. 
برنامه فضایی چین بسیار جاه طلبانه بوده و از 
ارسال افراد به ماه تا ساختن ایستگاه فضایی را 
دنبال می کند. این در حالی است که هند هم در 
سپتامبر 2014 نخستین ماهواره بدون سرنشین 
خود را به مریخ اعزام کرد. آژانس فضایی اروپا 
هم بویژه از سال 2014 به این حوزه عالقه مند 
شده و برنامه مدونی را مد نظر قرار داده است. 
در ادامه آمده اســت: اگرچه بسیاری معتقدند 
که فضا باید به عرصه ای پیشگام برای همکاری 
بین المللی تبدیل شــود، اما نظامی کردن این 
حوزه تهدید مهمی محســوب می شود. اقدام 
دولت ترامپ به منظور ایجاد یک نیروی فضایی 
در داخل ارتش، می تواند نشانه ای از پایان دوران 
همکاری در فضا باشــد. این اقدام می تواند گام 
نخست برای آغاز یک مسابقه فضایی به سبک 
جنگ سرد بوده و همه همکاری های چندجانبه 

را مختل می کند.

  برگی جدید از جنایت آل خلیفه
 ترور مخالفان با استفاده

 از تروریست های بین المللی
تسنیم: شــبکه الجزیره قطر از یک طرح 
محرمانــه کــه بحرین در ســال 2003 با 
رهبران القاعده برای ترور مخالفان بحرینی 
سازماندهی کرده بود، پرده برداشت. در این 
طرح بحرین یک ســرکرده القاعده را برای 
هدایت تیم ترور مخالفان بحرینی به خدمت 
گرفته بود. پادشاه بحرین شخصاً برای آزادی 
محمد صالح، رهبر این تیم ترور مداخله کرده 
است. محمد صالح در این برنامه می گوید: به 
من برای اجــرای ترورها از طریق ارتباط با 
رهبــران القاعده در عربســتان به منظور 
تهیه سالح چراغ سبز نشان داده شده بود.

طنز تلخ صلح دوستی غربی ها
رئیس جمهور فرانسه روز یکشنبه از دکترین نظامی جدید این کشور رونمایی کرد. 
نیروهای مسلح فرانسه از چهار شاخه اصلی؛ زمینی، هوایی، دریایی و ژاندارمری 
ملی تشــکیل شده است، اما بر اساس گفته امانوئل مکرون بزودی شاخه نظامی 
نویی تحت عنوان »نیروی فضایی« در ارتش این کشور تشکیل خواهد شد. پیش از 
این همتای آمریکایی مکرون نیز دستور تشکیل نیروی فضایی را به عنوان ششمین 
شاخه نیروهای مسلح ایاالت متحده داده بود. ترامپ به این هم قناعت نکرده و به 
بهانه افزایش تحرکات روسیه و چین دستور تقویت یگان های نظامی این کشور 
در قطب شمال؛ از معدود جاهایی برکره زمین که تاکنون از آلوده سازی مستقیم یا 

غیرمستقیم توسط ارتش آمریکا جان به در برده را صادر کرده است. 
اگرچه نظامی گری آمریکا را در جای جای دنیا می توان مشــاهده کرد، اما حرکت 
اخیر فرانســه ابعاد جدیدی از دورویی دموکراسی های غربی را بر مال می کند. این 
اقدام در حالی صورت می گیرد که بسیاری از معاهدات بین المللی کشورهای جهان 
را از نظامی سازی فضا منع کرده اند. تصمیم اخیر می تواند واکنش روسیه و چین 
را به همراه داشته و ناامنی را گسترش دهد. از سوی دیگر به نظر می رسد غرب بر 
خالف ادعاهای صلح دوستی و حقوق بشری آن که گوش فلک را کر کرده است هر 
روز با توسعه گوشه ای از زرادخانه های تسلیحاتی و هسته ای بشریت را در معرض 
خطر قرار می دهد. امروز پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( به عنوان شاخه نظامی دنیای 
غرب، با توهمات خودساخته بیش از پیش تهدیدات جنگی را افزایش می دهد. رد 
پای تسلیحات پیشرفته غربی امروز در بیشتر نزاع های جهانی دیده شده و صلح 
جهانی را در معرض خطر قرار می دهد. اما طنز تلخ داســتان آنجاست که همین 
کشورهای به ظاهر صلح طلب، دیگر دول و از جمله کشورمان را که همواره از سوی 

غرب مورد تهدید قرار گرفته ، از تولید تسلیحات دفاعی منع می کنند.
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عکس نوشت

 بازداشت ۲۸۰۰ فلسطینی
 از آغاز سال جاری میالدی

نظامیان رژیم صهیونیســتی از آغاز ســال جاری تاکنون نزدیک به 2800 
فلسطینی را بازداشت کرده اند. نهادهای حقوقی فلسطینی )هیئت امور اسرا و 
آزادگان، باشگاه اسیران فلسطین، مرکز حمایت از اسرا و حقوق بشر ضمیر( 
در گزارشی اعالم کردند که 446 نفر از بازداشت شدگان کودک و 76 نفر هم 
زن هستند.بر اساس این گزارش، شمار اسرای فلسطینی در زندان های رژیم 
صهیونیستی تا پایان ماه گذشته به 5500 نفر رسیده است. همچنین حدود 

500 نفر از این افراد هنوز محاکمه نشده و در بازداشت موقت هستند.

 هیس! مهاجران درآمریکا فریاد نمی زنند تظاهرات اپوزیسیون در مسکودوحه به دنبال نقش بیشتر 
 افتتاح بزرگ ترین پایگاه

 گارد ساحلی قطر
معترضان انتخاباتی روسیه 

به خیابان آمدند
 چراغ های خاموش 
و پرده های کشیده

فارس: قطر در بحبوحه تنش های منطقه، 
بزرگ ترین پایگاه گارد ســاحلی خود را با 
حضور فرمانده نیــروی دریایی آمریکا در 
غرب آســیا افتتاح کرد. این پایگاه در 30 

کیلومتری دوحه قرار دارد. 
وزارت کشــور قطر نیــز در توییتی اعالم 
کرد که این پایگاه با مساحتی برابر با 600 
هزار متر مربع با هدف تسهیل در تأمین 
امنیت آب ها و پست های مرزی ایجاد شده 
است. این پایگاه همچنین شامل یک بندر 
پیشرفته، تسهیالت آموزشی و پزشکی و 

اتاق های عملیاتی است.

بی بی سی: بیش از 1000 نفر از اپوزیسیون 
روسیه در مسکو علیه تصمیم کمیسیون 
انتخابات این کشور در حذف برخی  نامزدها 
تظاهرات کردند. پلیس در ابتدای امر تالش 
کرد در اعتراضات مداخله نکند، اما پس از 
آن وارد عمل شــد و بعضی از معترضان را 
دستگیر کرد. در میان این دستگیرشدگان 
چند تن از کاندیداهای  اپوزیسیون نیز دیده 
می شوند که از حضور در انتخابات پارلمانی 
روسیه منع شده اند. یکی از نامزدها در حالی 
دستگیر شد که برای شرکت در اعتراضات 

به سمت محل تجمع می رفت.

ایســنا: مهاجران غیرقانونی همزمان با 
حمله مأمــوران اداره مهاجرت و گمرک 
آمریکا به 10 شــهر این کشــور، در حال 
ذخیره موادغذایی هستند و قصد دارند با 
پرده های کشیده و چراغ های خاموش در 
خانه هایشان بمانند. در همین حال، ده ها 
کلیسا در لس آنجلس اعالم کرده اند که به 
خانواده های مهاجران پناه می دهند. به گفته 
یکی از مقامات آگاه از فعالیت های کلیساها، 
میزان مشارکت کلیساها به بیشترین حد 
خود رسیده که نشــانگر خشم روزافزون 
از اقدامــات دولت در زمینه مهار اســت.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 مهدی خالدی / سرویس بین الملل

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

 جهان   توییت های توهین آمیز رئیس جمهور دمدمی مزاج 
رشته  در  ترامپ،  دونالد  شد.  جنجال آفرین  دیگر  بار  آمریکا 
توییت های اخیر خود که کامالً رنگ و بوی نژادپرستانه دارد، 
از  نمایندگان زن دموکرات کنگره را غیرآمریکایی خوانده و 
آن ها خواست به کشورهایشان بازگردند! وی در پیامی دیگر 

نوشت: چرا آن ها به مکان هایی که از آن آمده اند برنمی گردند و 
به ترمیم مکان های کامالً از هم گسیخته و آلوده به ُجرم کمک 
نمی کنند. به نظر می رسد ترامپ در این توییت ها به ایلهان عمر 
سومالیا یی تبار، رشیده طلیب فلسطینی تبار، الکساندرا کورتز 
پورتوریکویی تبار و آیانا پریسلی آفریقایی تبار اشاره دارد. حمله 
وی به این قانون گذاران با انتقادهای گسترده روبه رو شده است. 
این توییت همچنین سونامی خشم کاربران فضای مجازی را به 
دنبال داشت به طوری که هشتگ #فرمانده_کل_نژادپرستان 
توییتر  روز  داغ  موضوع  به  #ترامپ_نژادپرست_است،  و 
تبدیل شد. توهین نژادپرستانه رئیس جمهور ایاالت متحده 

واقعیت های بسیاری را از چهره بزک کرده دولت آمریکا آشکار 
می کند. نژادپرستی نهادینه شده در ارکان و الیه های پنهان 
دولت آمریکا که از روزهای استقالل آن در سال 1776 وجود 
داشته و در مقطعی با قتل عام سرخپوستان و بومیان محلی 
این سرزمین، در مقطعی با بهره کشی و کشتار سیاهپوستان 
و در مقطعی دیگر با تهدیدات صورت گرفته علیه مهاجران 
خود را نشان داده است، این روزها توسط رئیس جمهور تازه 
کار این کشور که به اذعان بسیاری از تحلیلگران در عرصه 
سیاسی از تجربه چندانی برخوردار نیست، رو شده و با کنار زدن 
صورتک ها چهره عریان دموکراسی آمریکایی را عیان می کند. 

هشتگ داغ

﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  آ﹎﹩ د︻﹢ت︋ 
 ︤﹛﹢﹚︨ ︡﹢﹡ ︡ات ﹋︀︾︢ی﹫﹛﹢︑ ️﹋︫︣
︑﹢س(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ 

٣۶٣۴۴و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙١٠٣٨٠۵١٨۶٩۴﹩
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫︣﹋️ 
 ﹩﹞︀︨ــ﹙﹢﹜︤ ︑﹢س( ︨ــ ︡﹢﹡ ــ︡ات ﹋︀︾ــ︢ی﹫﹛﹢︑
︠︀ص ) ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٣۶٣۴۴ و ︫﹠︀︨﹥ 
ــ﹢د ︑︀ در ︗﹙︧﹥  ﹝﹙﹩١٠٣٨٠۵١٨۶٩۴د︻﹢ت ﹝﹩︫ 
﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٠٩ راس ︨ــ︀︻️ ١۵ ︻︭ــ︣ ︋﹥ 
﹡︪︀﹡﹩  : ﹝︪︡-﹋﹫﹙﹢﹝︐٣٠︣︗︀ده ﹝﹢﹇-︪︡︀ن 
دوم                                                          ︫ــ︣ک ︮﹠︺︐ــ﹩ ︵﹢س-﹁ــ︀ز ﹉-﹇︴︺ــ﹥ 
﹋ــ︡ ︎︧ــ︐﹩٩١٨۵١٧۶٧۵۴ ︋︣﹎ــ︤ار ﹝ــ﹩ ﹎︣دد، 

︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :١-︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ︭︠﹢ص 

︑︽﹫﹫︣ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ︫︣﹋️
 ﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹝︖﹞ ️﹫﹑︮ اردی ﹋﹥ در﹢﹞ ︣︀٢-︨ــ

﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹩ ︋︀︫︡
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۴
۹۵
۲

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣︋︧﹫︖﹫︀ن ﹡︺﹫﹛ آ︋︀د ( در ︀ل 

 ( ﹤﹫﹀︭︑
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از﹋﹙﹫ــ﹥ ا︻︱ــ︀ء ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ 
﹝︣︋︧ــ﹫︖﹫︀ن ﹡︺﹫ــ﹛ آ︋ــ︀د( در ︀ل ︑︭﹀﹫ــ﹥ ) د︻﹢ت                  
﹝﹩ ︫ــ﹢د در︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ﹋ــ﹥ درروز 
﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/۵/٠۶︨︀︻️ ١٩︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد 

︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹫︡ : 
﹋︧ــ︀﹡﹩ ﹋﹥ ︑﹞︀﹏ ︋﹥ دادن و﹋︀﹜️ دار﹡︡ و﹋﹫﹏ و﹝﹢﹋﹏ 
﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ دادن و﹋︀﹜️ درروز﹨︀ی  زوج ︨ــ︀︻️ 
١٧ا﹜﹩ ١٩در﹝ــ﹏ ︑︺︀و﹡﹩ (﹡﹍︊︀﹡﹩ ﹝︖︐﹞ــ︹ ︑︣﹝﹥ ) ︋﹥ 

︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ زاده ﹌﹠﹡ آ﹇︀ی
 ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ١-﹎︤ارش

٢- ارا﹥ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ︨︀ل ﹨︀ی ٨٨︑٩۶︀
٣- ︑︭﹢︉ ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ٨٨ ︑︀ ٩۶

۴- ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ و ﹁︣وش ا﹇﹑م ﹝︀زاد ︋︣﹝︭︣ف 
︀︋️ ا﹡︖︀م ا﹝﹢ر  ۵-  ︑︺﹫﹫﹟ ﹝︊﹙︼ ︻﹙﹩ ا﹜︧︀ب ﹨︣︻︱﹢︋ 

︀︎︀ن ﹋︀رو︨﹠︡ و ︋︡﹨﹩ ﹨︀ 
۶- ︑︺﹫﹫ــ﹟ ﹡﹢ه ︎︣دا︠️ ﹝︊︀﹜︼ ︑﹢︨ــ︳ ا︻︱︀ء و︑︺﹫﹫﹟ 

( ﹤﹝︣︗)︣د﹋︣د
٧- ︑︺﹫﹫﹟ ︑﹊﹙﹫︿ ︧︀ب ﹨︀ی ︋︀﹡﹊﹩ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ 

 ﹤﹫﹀︭︑ ️﹫﹨ ️﹫﹛︀︺﹁ ︡ت﹞ ︡︡﹝︑ -٨
﹝﹡ ﹩﹀︴︭﹞-﹤﹫﹀︭︑ ︣︡﹠﹌ زاده 

/ع
۹۸
۰۴
۹۷
۱

︋ــ︣گ ︨︊︤(︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️)︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢دروی 
︑﹢﹢︑ــ︀ ︎ــ︣ادو ﹝ــ︡ل ٢٠٠٧ ر﹡ــ﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︮︡﹁ــ﹩ 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧۵۶ل١٩ اــ︣ان ٢۶ 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   2TR0340127 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
JTEAL29J270002812 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹫︓ــ﹛ ﹝ــ︣و 

﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۴
۹۶
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︣اــ︡  ١٣١  ﹝ــ︡ل     ٩۴ دو﹎︀﹡﹥   ﹢درو ︎  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
﹋︀ر︠︀﹡ــ﹥  ︋ــ﹥  ︫ــ﹞︀ره  ︎ــ﹑ک  ٣٩١ج ٣٣ اــ︣ان ۵٢  
و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ۵۴٢٧٧۴۴ و︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
 ﹩﹡︀︐﹡ ︀م ︠︀﹡﹛ ︨ــ︀را﹡  ﹤︋   NAS412100F1143553
︎ــ﹢ر ︋﹥  ︫ــ﹞︀ره  ﹝﹙ــ﹩ ۵٢٣٩٩۴١۶۶١  ﹝﹀﹆ــ﹢د  و  از 

در︗﹥  ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳  ﹝﹩  ︋︀︫︡. /ع
۹۸
۰۴
۹۵
۱

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︠ــ﹢درو ︎︣اــ︡ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠ــ﹩ ︋ــ﹥ 
︀︨ــ﹩  ــ﹞︀ره︫  ﹑ک ٩۵٨ط٢۴ ا︣ان ٣۶︋﹥︫  ︫ــ﹞︀ره︎ 
١۴١٢٢٨١٧٨۵٧٧١و︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ٠٠٣١۶٣٠٢﹝︐︺﹙﹅ 
︋﹥ ا﹠︖︀﹡︉ ﹝︖﹫︨︡ــ﹙︴︀ن ︎﹢ر (﹋︀رت ︨︊︤ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ 

﹫︡ر ﹁︐︀﹩)﹝﹀﹆﹢د وازدر︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۴
۹۷
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ﹨﹢︫ــ﹞﹠︡ را﹡﹠ــ︡ه ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره 
آ﹇ــ︀ی  ︋ــ﹥  ﹝︐︺﹙ــ﹅  ﹋︀رت ٣٢٩٣٩۴۵ 
︮﹞︡ ︋﹫﹍︡﹜﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و ﹁︀﹇︡ 

ا︻︐︊︀ر ا︨️ 

/ع
۹۸
۰۴
۹۵
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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

﹫︧︐﹛ ﹁﹫﹙︐︣ا︨﹫﹢ن)   ︣ زاو﹟ ( ︑︃︨﹫︧︀ت ﹨﹢اد﹨﹩ وا︮﹑ح و︑﹢︨︺﹥︨  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫  ︡﹝︀ت︎  ﹝︣﹙﹥ ای︠ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣۶  را از﹝  ︫﹤︋
 ﹅︣︵ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣︋
ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  در﹎︀ه︨ 
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 
 ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞ ١٣٩٨/٠۴/٢۴ ﹤﹡︀﹞︀ ︨︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در︨ 

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋
︀︻️ ١٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣٠/١٣٩٨/٠۴  ︨: ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

︨︀ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۵ ﹝﹙️ ار︨︀ل︎ 
ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 

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

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

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨

ع ۹
۸۰
۴۸
۸۷

﹡﹢︋️ دوم

﹁︣ا︠﹢ان ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ اول)
 ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫د︨ــ︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی ا︨ــ︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︋﹥ ا︨︐﹠︀د ﹝︀ده ١٩ آ ︹︀﹠︮ ،﹩﹍﹠﹨︣﹁ اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث
ا︗︣اــ﹩ ﹡﹢ه ا︨ــ︐﹀︀ده از ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ﹨ــ︀ی دو﹜︐﹩ و ﹁ــ︣وش ا︑﹢﹝︊﹫﹏ ﹨︀ی زا︡ ﹝﹢︲﹢ع ﹐ــ﹥ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝︭﹢ب 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹢د را، از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه در︨  ﹢درو دو﹜︐﹩︠  ١٣۵٨/٠۶/٢٧، در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد ﹨﹀️ د︨︐﹍︀ه︠ 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ︣︖﹞ ﹤︋ www.setadiran.ir︀ن دارای ﹝︖﹢ز ︵︣ح ︠︣وج و ︋︀ز︀﹁️ ︠﹢درو﹨︀ی ﹁︨︣ــ﹢ده و دارای ﹋︡ 
 ﹤︨︀﹠  ︫️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ️ ﹡︀م در︨  ︊︔ ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹑ً︊﹇ ️︧︀︋ ﹩﹞ ︡ه ﹎︣ان︣وش ر︨︀﹡︡. ﹝︤ا﹁ ﹤ ﹝︣﹋︤ ا︨﹆︀ط وا﹎︢ار ﹡﹞﹢ده و︋ 
﹋︀ر︋︣ی، ر﹝︤ ︻︊﹢ر و ︑﹢﹋﹟ (ا﹝︱︀ء ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩) ا﹇︡ام ﹡﹞﹢ده ︋︀︫﹠︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︲﹞﹟ در︀﹁️ ا︨﹠︀د، ︎︦ از ︋︀زد︡ از 

.︡﹠︀﹝﹡ ︀د ا︻﹑م︐︨ ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹟﹫﹠︙﹝﹨ ︀دی ︠﹢د را در ا︨﹠︀د و﹠︪﹫︎ ️﹝﹫﹇ ،︡ه︤ا﹞ ا︨﹠︀د ︳︫︣ا ﹅︋︀︴﹞ ︀﹨درو﹢︠
- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر درج او﹜﹫﹟ آ﹎︀︎ ️︀︽﹛ ﹩︀ن و﹇️ اداری (︨︀︻️ ١۴/١۵) روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٩/١٣٩٨/٠۴.

 ︡︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، وا ﹠︀︹ د︨︐﹩ و ﹎︣د︫﹍︣ی︠  ︀د﹇﹩، اداره ﹋﹏ ﹝﹫︣اث ﹁︣﹨﹠﹍﹩︮   ︮︡﹫ ﹙﹢ار︫   ︋،︡ا︨ــ﹠︀د: ﹝︪ــ ️﹁︀در ﹏﹞ -
ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀، ︋﹥ ︫﹞︀ره ︑﹞︀س ٣٧٢۶٩۵٠١- ٠۵١

- ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹁︣ا︠﹢ان: ﹝﹫︤ان ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه، ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︴﹢ع ا︻﹑م ︫︡ه در اوراق ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ﹤  ︋A 4 ️﹋︀ ﹥ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٠٨ در︎  ︀︀ن و﹇️ اداری (︨ــ︀︻️ ١۴/١۵) روز︨   ︎︀︑ :︀﹨ ️ ﹫︪ــ﹠︀د ﹇﹫﹞  ︎﹏﹢︑ ️ــ﹚﹞ -

﹡︪︀﹡﹩ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︊ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٠٩ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹝︣︡️ و  ــ︀︻️ ٠٩/٠٠︮  ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ  ︋ــ︀ر︑ -

︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ اداره ﹋﹏ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
- ﹫︲﹢︑ ︣︀︨︀ت در اوراق ﹝︤ا︡ه. 

︿ر﹡﹌︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝︡ل︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩﹡﹢ع ︠﹢درورد
﹡︀ر﹡︖﹩ رو︾﹠﹩٢۶٢١٣۶٣١٠٠٨۶٣٣١۵۵٠٣٩٨۶۴ ا﹜︿ ٢٢- ا︣ان ١٢﹋︀﹝﹫﹢ن ︋︀ری (︠︀ور)١
﹁﹫﹙﹩ رو︾﹠﹩٨۶۵١٣۵۵١٠٠١۶٠٣٢١۴٢٠٩٢۶۴ ا﹜︿ ١۶- ا︣ان ١٢﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋﹞︍︨︣﹩٢
︨﹀﹫︡ ︨︣﹝﹥ ای۶۵٨١٣۶٨٣٣۴٩١١١٠١٠۶٩۴٧٣٧٩٣٩١١۶٠٠٣١٢٧ ا﹜︿ ٢١- ا︣ان ١٢﹝﹫﹠﹩ ︋﹢س٣
︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩٢٢٠٠١١١٣ ٢۴٨٧١٢٧۴ XPCBGLUD ٩٩۶١٣٨٠KA ا﹜︿ ١٢- ا︣ان ١٢وا﹡️ ︎﹫﹊︀پ۴
︨︊︤ ٠٠٠٨۴﹩﹝︪ D ١۵١١٣٧٨٣٣٩۶٢١٧٨٢٠ ا﹜︿ ١۵- ا︣ان ١٢وا﹡️ ﹝︤دا۵
︨︊︤ ︪﹞﹩٧٠٠۴۴٩ ٣۵ Z ZPNVH ٢۴٠۵٠٩٣٢ ٩٢۴١٣٧٧Z ا﹜︿ ١٢- ا︣ان ١٢︎︀︑︣ول ︨﹢اری۶
︪﹞﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉٩٢۵١٣٧٩٢٢۵٢٧٩٠۵۶٧٩٠٠٧٩٣٠٧٢٩۶ ا﹜︿ ١١- ا︣ان ١٢︎︥و ٧۴٠۵
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# فرمانده_کل_نژادپرستان

ترامپ خطاب به زنان رنگین پوست دموکرات 
کنگره: برگردید به جایی که از آن آمده اید!
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