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اصل 30 قانون اساسی می گوید تا پایان دوره متوسطه آموزش برای آحاد ملت رایگان است 
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      صفحه 1

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)   (﹡﹢︋️ اول)
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای  (︫﹞︀ره ١٩- ١- ١- ٩٨)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠- ٣٢٣١٩۵٧۴- ٠٧١
 ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩- ٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︡︣︠︣اغ ﹐ک ︎︪︐﹩ ٧٠ وات ︋︀ر ︨︡﹛ و ︣اغ ١٢٠ وات LED از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر٢۶ /۴/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۴/٣١ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧- ٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ︎﹫︪ــ﹠︀د: ︫ــ﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت- 

٣٢٣١٨۶١٧ ﹟﹀﹚︑
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/۵/٩٨

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 
٩- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/۵/٩٨ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ 

ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٨٣۵/٠٠٠/٠٠٠ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه 
 ︀ ︀د ︫︡ه ︼﹚︊﹞ از ︣︐﹝﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ً︀ ︑﹢︨ــ︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.    ١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵٣٣١٧٢ ﹩﹎︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                           م.ا﹜︿ ۵۴۴٩     ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -١۴
شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۸
۰۵
۰۱
۱

« ﹐︀﹋ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ »
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︗️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲ــ﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

︀ دو  ﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹨ــ︀ی  ١٢ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ و ٩ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡︣︡ دو د︨ــ︐﹍︀ه ︑︀﹡﹉ ︲︣︋﹥ ﹎﹫︣︋  ﹝︣﹙ــ﹥ ای︠ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣٧  را از   ︫﹤  ︋(( ︤︡﹡︀  ︫︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹢ر  ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
﹥ آدرس                                                          ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠ 
و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٢۶/١٣٩٨/٠۴ 
    ﹤ ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ و ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠١/١٣٩٨/٠۵
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵/١٣٩٨/٠۵

ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑ 

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀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
۵۰
۱۲

️ اول
︋﹢﹡

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس

      صفحه 1

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)   (﹡﹢︋️ اول)
آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو ﹝︣﹙﹥ ای  (︫﹞︀ره ١٩- ١- ١- ٩٨)

١- ﹡︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس ︋﹥ آدرس ︫﹫︣از ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را ︑﹙﹀﹟ ٨٠- ٣٢٣١٩۵٧۴- ٠٧١
 ︑﹙﹀﹟ ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت ٣٢٣١٧٨۶٩- ٠٧١

٢- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝﹠︀﹇︭﹥  ︡︣︠︣اغ ﹐ک ︎︪︐﹩ ٧٠ وات ︋︀ر ︨︡﹛ و ︣اغ ١٢٠ وات LED از ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︮﹑﹫️ از ︫︣﹋️ ︑﹢ا﹡﹫︣
٣- ز﹝︀ن در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: در ︨︀︻️ اداری (از ︨︀︻️ ٧/٣٠ ا﹜﹩ ١۴/٣٠) از ︑︀ر٢۶ /۴/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۴/٣١ ︋﹥ ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری

۴- ﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗﹢︑ ️﹏ ا︨﹠︀د: ﹁﹫︩ وار︤ی ︋﹥ ﹝︊﹙︼ ٢٢٠٠٠٠ ر︀ل وار ﹤︋ ︧︤︀ب ︗︀ری ︫﹞︀ره ٧۴٨٢٧- ٠٧٨۶٠ ︋︀﹡﹉ ︑︖︀رت ︫︺︊﹥ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ︫﹫︣از
۵- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د: د︨︐︨︣ــ﹩ ︋﹥ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︫︊﹊﹥ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت ︑﹢ا﹡﹫︣ ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ www.tavanir.org.ir و ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن www.farsedc.ir ا︨︐︀ن ﹁︀رس ︋﹥ آدرس
۶- آدرس ﹝﹏ در︀﹁️ ︎﹫︪ــ﹠︀د: ︫ــ﹫︣از- ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺︡ل- ︡﹁︀︮﹏ ﹁﹙︧︴﹫﹟ و ﹝﹑︮︡را- ︨︀︠︐﹞︀ن ١۴٧- ︫ــ︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ا﹝﹢ر ︑︡ار﹋︀ت- 

٣٢٣١٨۶١٧ ﹟﹀﹚︑
٧- ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د: ︨︀︻️ ٩ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/۵/٩٨

٨- ﹝﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس- ︵︊﹆﹥ اول- د﹁︐︣ ﹝︺︀و﹡️ ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ 
٩- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت: ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/۵/٩٨ ︋︀ ︱﹢ر ا︻︱︀ء ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︋﹥ ︎﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ 

ا﹝︱︀ء ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ︋﹠︡ ٧ آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ وا︮﹏ ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
١٠- ذ﹋︣ ︫﹞︀ره ﹝﹠︀﹇︭﹥ روی ︎︀﹋︀ت ا﹜︤ا﹝﹩ ︋﹢ده و ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن در ︗﹙︧﹥ آزاد ا︨️.

١١- ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٨٣۵/٠٠٠/٠٠٠ ﹋﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ﹝︺︐︊︣ ︋︀﹡﹊﹩،  ︀ ﹩﹊﹡︀︋ ﹉﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه در و︗﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︀ ﹝︴︀﹜︊︀ت ︋﹙﹢﹋﹥ ︫︡ه 
 ︀ ︀د ︫︡ه ︼﹚︊﹞ از ︣︐﹝﹋ ﹟﹫﹝︱︑ ً︀ ︑﹢︨ــ︳ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ ا﹟ ︫ــ︣﹋️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ︀︋︧ــ︐﹩ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ و ﹨﹞︤﹝︀ن ︋︀ ︀︨︣ ︎︀﹋︀ت ︑﹢﹏ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ﹎︣دد ︲﹞﹠

︀︨︣ ﹝﹢ارد (︫ ﹉︭﹩ و︗﹥ ﹡﹆︡ و...) ﹇︀︋﹏ ﹇︊﹢ل ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡.
١٢- ︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ︋︣ق ﹁︀رس در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹋﹙﹫﹥ ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.    ١٣- ︎︣دا︠️ ﹨ ﹤﹠︤﹞﹏ و ﹋︧﹢رات ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︺︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

۵٣٣١٧٢ ﹩﹎︀ت ﹝︣︋﹢ط در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.                                                                                           م.ا﹜︿ ۵۴۴٩     ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︤︗ ا︵﹑︻︀ت و ︣︀︨ -١۴
شركت توزيع نيروى برق استان فارس

/ع
۹۸
۰۵
۰۱
۱

« ﹐︀﹋ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︤اری﹎︣︋ ️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣ا︠﹢ان ارز﹁ »
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷ــ︣ دارد ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︗️ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو  ︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲ــ﹑ب ا︨ــ︐︀ن︠ 

︀ دو  ﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹨ــ︀ی  ١٢ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ و ٩ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︊﹩ ﹨﹞︣اه︋  ︣︠)) ﹐︀﹋ ︡︣︡ دو د︨ــ︐﹍︀ه ︑︀﹡﹉ ︲︣︋﹥ ﹎﹫︣︋  ﹝︣﹙ــ﹥ ای︠ 
ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١۴۴۶٠٠٠٠٣٧  را از   ︫﹤  ︋(( ︤︡﹡︀  ︫︣ د︨ــ︐﹍︀ه ﹋﹞︍︨︣﹢ر  ﹝﹢رد ا︨︐﹀︀ده در ︵︣ح آ︋︨︣︀﹡﹩︫ 
︣﹎︤اری ﹁︣ا︠ــ﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
﹥ آدرس                                                          ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋  ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨ 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ و﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م︠ 
و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٢۶/١٣٩٨/٠۴ 
    ﹤ ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹅︣︵ و ار︨ــ︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠︤اری ﹁︣ا﹎︣ ︦ از︋  ︀︫ــ︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩︎   ︋﹩﹞

 .︡ ﹢ا﹨︫︡  ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل︠ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠١/١٣٩٨/٠۵
﹝﹙️ ار︨︀ل ︨︀︎ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ : ︨︀︻️ ١٩ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵/١٣٩٨/٠۵

ــ︡ف  ﹫︀︋ــ︀ن︮  ﹢﹜ــ﹢ار و﹋﹫ــ﹏ آ︋ــ︀د –ا︋︐ــ︡ای︠   ︋-︡︣ا︨ــ︀ن ر︲ــ﹢ی- ﹝︪ــ ا︵﹑︻ــ︀ت ︑﹞ــ︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︢ار :︠ 
٠۵١٣٨۶٧٨٨۴١ -۵ ﹟﹀﹚︑ 

︀﹝︀﹡﹥ : ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀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
۵۰
۱۲

️ اول
︋﹢﹡

︫︣﹋️ ︑﹢ز︹ ﹡﹫︣وی ︋︣ق ا︨︐︀ن ﹁︀رس

فرمانده هوافضای سپاه:
پیروزی در 

سرنگونی پهپاد 
 آمریکایی را 
 با توسل به 
 j امام رضا 

به دست آوردیم

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
سید کاظم اکرمی

شــهید رجایی به راه اندازی مدارس از ســوی بخش خصوصی اعتقادی نداشت و 
معتقد بود طبق قانون اساسی تحصیل باید رایگان باشد و همه از یک نوع آموزش 
برخوردار باشــند. اما بعضی مدارس مربوط به بخش خصوصی در برابر این تفکر 
مقاومت کردند تا اینکه بنده مسئولیت آموزش و پرورش کشور را بر عهده گرفتم. 

من نیز چنین دیدگاهی داشتم و هنوز هم برای...

با تبعیض آموزشی 
مواجه هستیم

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 8 ............ صفحه 5

پس از 2 روزگفت وگو بین 
طرف های یمنی قطعی شد

توافق دوباره 
برسرآتش بس  

الحدیده

 کارخانه ها نمی سازند
تجار وارد نمی کنند! 

لوازم خانگی 
در دوراهی تولید 

و واردات

 پرهیز از همنشینی با اصحاب ثروت و قدرت   مراقب نفوذ در فرزندان و نزدیکانتان باشید

 

نشر معارف رضوی در 2000 نقطه جغرافیایی
 آســتان    ارادت به حضرت علی  بن  موســی  الرضا)ع( و محبت به بانوی کرامت امسال هم جشن های مردمی »زیر سایه خورشید« با استقبال عاشقان معارف رضوی همراه شد

حضرت فاطمه  معصومه)س( همچون آتشفشــانی از وجود عاشقان اهل بیت)ع( در 
بیشتر نقاط جهان فوران کرده و این نشــان از آن دارد که دل های سرشار از عشق 

 ............ صفحه 3مسلمانان و ارادتمندان همواره بر حلقه نورانی...

استقاللی ها با »ردینگ« 
مذاکره نکردند

امر به معروف و نهی از منکر
 کلید اصالح جامعه

 اتهام مقام پیشین قوه قضائیه؛ 
اعمال نفوذ و روابط ناصواب

10 7 2
سعید عزت اللهی در گفت وگو با قدس: آیت اهلل نجم الدین طبسی در گفت وگو با قدس مطرح کرد سخنگوی قوه قضائیه بازداشت اکبر طبری را تأیید کرد

 چهارشنبه 26 تیر 1398 14 ذی القعده 1440 17 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9015  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان   700 تومان 

 j نشان خادم الرضا 
برای پاسدار میهن

تولیت آستان قدس رضوی از ساقط  کنندگان 
پهپاد متجاوز به مرزهای کشورمان قدردانی کرد

سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  آستان   
نیروهای  از  تن  چهار  همراه  به  پاسداران 
متجاوز  پهپاد  سرنگونی  در  که  نظامی 
نقش  کشور  هوایی  حریم  به  آمریکایی 
مستقیم و عملیاتی داشتند، ضمن تشرف به 
حرم مطهر رضوی و زیارت مضجع شریف 
حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 
آستان  این  خادمی  نشان  دریافت  به 
مقدس مفتخر شدند. تولیت آستان قدس 
خادمی  نشان  اهدای  از  پس  رضوی 
از  قدردانی  با  نظامی،  نیروهای  این  به 
زحمات نیروهای مسلح در حفظ عزت، 
اقتدار و کیان ملی و با تجلیل از عملیات 
غرورآفرین سرنگونی پهپاد متجاوز گفت: 
ایران اسالمی مزین به نام مبارک حضرت 
نیروهای  و  است  علی بن موسی الرضا)ع( 
نظامی کشور افتخار می کنند که با تمام 
وجود از مرزهای پهناور کشوری که زیر 
دارد،  قرار  آن حضرت  مقدس  نام  سایه 
پاسداری کنند. حجت االسالم والمسلمین 
 1367 سال  12تیر  یادآوری  با  مروی 
دادن  قرار  هدف  در  آمریکا  جنایت  و 
شما  گفت:  ایران  مسافربری  هواپیمای 
توانستید با انجام وظیفه و عمل دقیق و 
بهنگام خود علیه متجاوز، به طرف مقابل 

که جز زبان ...
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روزنامـه صبـح ايـران

 الريجانى: عادى سازى روابط كشورهاى اسالمى و عربى با رژيم صهيونيستى خطرناك است 
خانه ملت: على الريجانى، رئيس مجلس شوراى اسالمى در ديدار با فائق زيدان، رئيس شوراى عالى قضايى عراق عادى سازى روابط كشورهاى اسالمى و عربى با رژيم صهيونيستى را مسئله اى خطرناك دانست و گفت: 

نقش عراق در اين زمينه بسيار اهميت دارد؛ چرا كه نبايد اختالفات با كشورهاى اسالمى موجب صلح و هدايت آن ها به سمت صهيونيست ها شود.

 سياست   به مناسبت ايام چهلمين سالگرد 
برگزارى نخستين نماز جمعه پس از انقالب 
اســالمى در مردادمــاه 1358، ائمه جمعه 
سراســر كشــور، با حضور در حسينيه  امام 
خمينى(ره) با رهبر انقالب اســالمى ديدار 
كردند. حضرت آيت اهللا خامنه اى روز گذشته 
در اين ديدار بخش پايانى سخنانشــان را به 
مسائل جارى و كلى كشور اختصاص دادند و 
گفتند: «آفت بزرگ دولت هاى 
غربــى تكبر آن هاســت. اگر 
دولــِت مقابل آن هــا دولت 
تكبر  ايــن  باشــد،  ضعيفى 
كار خود را مى كنــد، اما اگر 
كشورى باشد كه واقعيت آن ها 
را ديد و شــناخت و ايستاد،  
آن ها زميــن مى خورند. االن 
در قضاياى بين ما و اروپايى ها، 
باقى  اينكه مشــكالت  علت 
مى ماند،  تكبر آن هاســت. به 
گفته  وزير خارجه  ما كه زحمت هم مى كشد، 
اروپا 11 تعهد داشــته و به هيچ كدام عمل 
نكرده. وزير خارجه كه مالحظات ديپلماتيك 
دارد، به صراحت اين را دارد مى گويد. اما، ما 
چه [كرديم]؟ ما به آن تعهدات و چيزى باالتر 
از آن عمل كرديم. حاال كه ما شروع كرديم 

به كاهش دادن تعهدات، آن ها مى آيند جلو. 
خب پُرروها! شــما كه به 11 تعهدتان عمل 
نكرديــد؛ حاال ما تازه شــروع كرديم به كم 
كردن تعهدات و اين فرايند قطعاً ادامه پيدا 
خواهد كرد. در بين ايــن توقعات بى مورد، 
انگليــس خبيث دزدى دريايــى مى كند و 
ِكشــتى ما را مــى دزدد؛ جنايت مى كنند و 
شــكل قانونى به آن مى دهنــد. جمهورى 
اسالمى و عناصر مؤمن نظام، اين خباثت ها را 
بى جواب نمى گذارند». رهبر انقالب اسالمى با 
ابراز خرسندى از دل بريدن ملت و مسئوالن 

از بيگانگان افزودند: «به بركت اين دل بريدن، 
كشور از درون در حال جوشيدن است و اين 
حركت تحسين برانگيز حتماً به موفقيت هاى 

بيشترى منجر خواهد شد».

 پرهيز از همنشينى با اصحاب ثروت 
و قدرت

رهبر معظــم انقالب در بخــش ديگرى از 
سخنانشان توصيه هايى خطاب به ائمه  جمعه 
داشــتند و گفتند: «از رفتن سمت اصحاب 
ثروت و قدرت اجتناب كنيد؛ ســر ســفره  

اصحاب ثروت و قــدرت تا مى توانيم حاضر 
نشويم. نامه  اميرالمؤمنين به عثمان بن حنيف 
را كه يادتان هســت. حاال مــا توقع نداريم؛ 
نــه عثمان بن حنيف در بين ما هســت، نه 
وضع ما با حضرت قابل مقايســه است، ولى 
مى توانيم اين را براى خود قرار دهيم كه به 
طبقات اشــراف نزديك نشويم. اين موجب 
دور شدن از توده و عامه  مردم است. توصيه  
سلوكى اين است كه از رفتن سمت صاحبان 
قدرت و ثروت و كسانى كه زبان چرب و نرم 
دارنــد، پرهيز كنيد. بعضى از اين نودولت ها 
كه به ثروت رســيده اند و دنبال يك حاشيه  
امن هستند، ســراغ ائمه  جمعه و شاخصان 
روحانيت مى رونــد. اينجا بايد حواس جمع 

باشد».

 مراقب نفوذ در فرزندان و نزديكانتان 
باشيد

ايشــان افزودند: «يكى ديگــر از موارد مهم 
ســلوك عملى كه ائمه  جمعه بايد مراقبت 
كنند، مراقبت از نزديكان و فرزندان اســت 
كه اين ها دچار اشكالى نشوند. آن كسى كه 
سراغ شما مى آيد و شما رد مى كنيد، ممكن 
است ســراغ فرزند شما بيايد و از آن طريق 

نفوذ كند».

رهبر معظم انقالب  در ديدار ائمه جمعه سراسر كشور:

دزدى دريايى انگليس بى جواب نمى  ماند

 آقاى ظريف! چرا بلوف مى زنى؟ چرا سال هاست به ما ملت ايران دروغ مى گوييد؟ 
همين آمريكاست كه با تحريم هايش، زندگى ما مردم ايران رابه زيرخط فقر رسانده 
است. چون شما زندگى مرفهى داريد و شكمتان سير است؛ بنابراين فقر و گرسنگى 

را درك نمى كنيد.   09150008334
 از همون اول هم تحريم ظريف از طرف آمريكا يك فيلم سياسى بود، درست مثل 
اســتعفاى ظريف تو شب جشن مقاومت كه فيلم سياسى بود. خدا خائنان را رسوا 

كند ان شاءاهللا. 09110006820
 به بهانه صرفه جويى؛ المپ هاى كم مصرف ســرطانزا و بحث ســاعت تابستانى 
را آن قديما راهى زندگيمان كردند، اما بدون رســيدن به هدف؛ كولرهاى گازى و 
تغيير ســاعت كارى و نه خود ساعت راهم اضافه كردند. مى شدفقط ساعت كارى 
رادر تابســتان و نه خود ســاعت را تغيير داد بى آنكه براى خيلى ها تفاوتى داشته 

باشد.09190008895
 مشكل اساسى ملت ما، به نظرمن اون شعارهاى دهن پركن وگول زننده آقايونى 
بودكه حنجره شون روپاره مى كردند ومى گفتند: چنان رونق اقتصادى ايجاد بكنم كه 
حتى همين يارانه روهم نگيريد، كجايى كه ببينى نيمى ازملت با همين يارانه گذران 
زندگى مى كنند، شهامت داشته باشيد و بگين كننده كارنيستين . 09370007049

 نشســت تأمين اجتماعى و توسعه رفاه محور با حضور هيئت مديره سازمان با 
استقبال اندك و انگشت شمار23 تير ساعت3 ظهردر اوج گرما در سالن گرم برگزار 

شد. به اين ميگن هنر روابط عمومى و برنامه ريزى. 09360005568
 از هيئــت نظارت بر مطبوعات درخواســت دارم درباره تيتر روزنامه اعتماد 
مورخه 98/4/22 نظريه خود را به افكار عمومى ارائه دهد، الزم به ذكر اســت 
امام جمعه محترم مشــهد مقدس در خطبه دوم نماز جمعه گذشــته نقدى 
بر مقوله حجاب داشــتند و با ذكر داليل ارزشــى توصيه هايى ارزشــمند به 
افــرادى كه حجاب اســالمى را رعايت نمى كنند، داشــتند. حال اين ســؤال 
مطرح اســت كجاى تيتر روزنامه اعتماد به ماحصل خطبه دوم شباهت دارد؟ 

09150000609
 آقاى مجرى ســيما، سن دخترخانم شــما از سن تكليف گذشته! چطور راضى 
شــدى  در جشنى به نام حافظ (بيچاره حافظ!) بدون حجاب ببريد و هزاران چشم 
نامحرم به بدن ناموست نگاه كنند؟! به كجاچنين شتابان؟! گناه آينده بچه به پاى 

توست! 09010009087
 ســالم چرا مسئوالن 4/5 ساله مشــكل  ما سهامداران شركت پديده شانديز را 
حل نمى كنند و ما را به پولمان نمى رسانند؟ لطفاً به خاطر خدا كمكمان كنيد تا به 

پولمان برسيم. 09380005474
 همان طوركه انگليسى ها نفتكش ايران را توقيف كردند، نظاميان ايران هم از اين 

پس بايد كشتى هاى انگليسى را توقيف كنند. 09370006277
 شما كه بد پوشش هستى فكرنكن نقش مخالف بازى مى كنى، بلكه شما نمايانگر 
اين هســتى كه كشوردر رفاه كامل اســت براى همين سايه ها درامنيت هستند. 

09150009278

سخنان رهبرى مرد عمل 
مى خواهد

بســيارى از   آن ها كه داعيــه ذوب در واليت 
دارند و از اين رهگذر هميشه بر صدر نشسته 
و قدر ديده و همه جا حاضرند، برآنند كه اين 
اطاعت تكرار همان سخنان در سخنرانى هاى 
بى پايانشان و يا بندهاى سازمانى و بيانيه هاى 
بى ســر و ته حمايتى اســت كه هرگز معلوم 
نيست مخاطب آن ها چه كسى است. به نظر 
مى رســد رهبر انقالب هر روز فاصله خود را با 
اين قشر فرصت طلب بيشتر كرده و مشخصات 
آن ها را به مردم به طور دقيق مى دهند تا اين 
عده نتوانند از ايــن نمد كالهى براى خويش 
بدوزند. ايشان مدت ها قبل به صراحت خطاب 
به مسئوالن عالى مملكت گفته اند: «نمى شود 
در زندگى مادى مثل حيوان بچريم و بخواهيم 

مردم به ما به شكل يك اسوه نگاه كنند!»
شنيده ام مراكزى هستند كه ديدگاه هاى ايشان 
را تبيين و بــراى چهره هاى ذى نفوذ تنظيم 
مى كنند. چه فــرازى بهتر و ناب تــر از اين؟ 
آقاى وكيل و وزير و مديركل و... نمى شــود در 
تظاهرات روز قدس ماشين هاى مجللتان پشت 
حصارهــاى پارچه اى جلوى دانشــگاه تهران 
از مــردم مخفى باشــد و در حالى كه ملت با 
دهان روزه صدها متــر و گاه چند كيلومتر را 
طى مى كنند، شما با خودروى مبارك تشريف 
بياوريد و خبرنگارها عكس ها را كه گرفتند، 20 
قدم آن طرف تر ســوار خودرو خويش شده  و 

تشريفتان را ببريد!
آقــاى بهمانى كــه ذكر و عشــق رهبرى در 
كالمتان موج مى زند، نمى شــود در ويالهاى 
آنچنانى ســاكن بوده يا فرزندانى در بالد كفر 
داشت و در همان حال سخنران مراسمى بود 
كه بناســت اين ها را نزد ملت به شديدترين 
الحان محكوم كنــد! آخر اگر در اتاق خوابتان 
آروغ بزنيد، كمى بعد هزاران كيلومتر آن سوتر 
صدايش دست به دست مى شود. پس تكليفتان 
را با خودتان معلوم كنيد. نمى شود شعار جنگ 
با لنگى و نان خشك داد و صاحب ثروت هاى 
نجومى بود يا در ده ها نوع تجارت دست داشت 
و ملت را به قناعت و مبارزه تشــويق كرد. اين 
رفتار شما جز انزجار از چنين شعارهايى حاصلى 
براى ملت ندارد. هم خود را بدنام مى كنيد و هم 
آرمان هاى آسمانى انقالب را به گند مى كشيد، 

چون حرفتان با عملتان يكى نيست.
يك بــار ديگر حرف عجيــب و عميق رهبر 
انقالب را با هم مرور كرده و ســپس آن را بر 
مسئوالن موجود منطبق كنيد. ببينيد ما در 
چه وانفسايى هســتيم و چرا همه باور دارند 
كه فســاد تا گلوى برخى سازمان ها و نهادها 
و وزارتخانه ها و مراكز ما رســيده است و اگر 
اين فريبكارى و رياكارى درمان نشود، همين 
نفوذى هاى به ظاهر آماده جانفشانى دار و ندار 
انقالب را به باد داده و طلبكار هم خواهند شد. 
بويژه وقتى پرونده اطرافيان و نوه ها و نبيره ها 
و دامادهاى رنگارنگشان رو شود. رهبر انقالب 
مى فرماينــد: «نمى شــود در زندگى مادى 
مثل حيــوان بچريم و بخواهيم مردم به ما به 
شكل يك اسوه نگاه كنند!» چرا اين جمالت 
را رهبرى در مالقات با مســئوالن گفتند و نه 
مثــًال كارگران؟ حاال درمى يابيــد چرا از صد 
سخنرانى صدها مســئول يكى اثر نمى كند، 
زيرا فقط ســخنى كز دل برآيد الجرم بر دل 
نشيند. مگر اين شجاعت هاى رهبرى ما را از 

اين برهه برهاند.

خبر

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

يكى از موارد مهم 
سلوك عملى كه ائمه  
جمعه بايد مراقبت 
كنند، مراقبت از 
نزديكان و فرزندان 
است كه اين ها دچار 
اشكالى نشوند

بــــــــرش

جنجال تحريم ظريفخداحافظى دهقان با بهارستان
سياست: انتخــاب سه نفر به عنوان عضو 
حقوقدان شــوراى نگهبــان از بين افراد 
معرفى شده از سوى آيت اهللا سيدابراهيم 
رئيســى، در دســتوركار نشســت ديروز 

مجلس شوراى اسالمى بود. 
وكالى ملــت پــس از اســتماع اظهارات 
نامزدهاى معرفى شده از سوى رئيس قوه 
قضائيــه، به محمد دهقان، محمدحســن 
صادقى مقــدم و هادى طحان نظيف رأى 

مثبت دادند. 
براســاس اين گزارش، محمد دهقان 230 
رأى، صادقــى مقــدم 181 رأى و هادى 
طحان نظيــف 156 رأى نماينــدگان را 

كسب كردند. 
عبدالمجيد مرتضوى، ديگر نامزد عضويت 
در شوراى نگهبان هم نتوانست اكثريت آرا 

را كسب كند. 
علــى غالمى كانديــداى ديگرعضويت در 
شــوراى نگهبان پيش از رأى گيرى اعالم 

انصراف كرده بود.
نايب رئيس مجلس  پزشــكيان  مســعود 

شوراى اسالمى كه بخشى از رياست جلسه 
علنى ديروز را بر عهده داشت پس از اعالم 
اعضاى  انتخــاب  براى  نماينــدگان  آراى 
شــوراى نگهبان، اظهار داشت: از زحمات 
آقاى دهقــان كه در چهــار دوره زحمت 
كشيدند قدردانى و تشــكر مى كنيم. وى 
افزود: ايــن رأى و انتخــاب آقاى دهقان 
براى عضويت در شوراى نگهبان به منزله 
پذيرش اســتعفاى دهقان از نمايندگى او 

است. 
پزشــكيان همچنين تصريح كرد: از مردم 
طرقبه، چناران و شــانديز نيز كه به آقاى 

دهقان رأى دادند تشكر مى كنيم.

سياســت: «برايان هوك» نماينــده ويژه 
رئيس جمهور آمريــكا در امور ايران و رئيس 
«گروه اقدام ايــران» در وزارت امور خارجه 
اياالت متحده در مصاحبه با شبكه «فاكس 
نيوز» به توضيح چرايى صدور رواديد ســفر 
براى وزير خارجه ايران پرداخت و همچنين 
اعالم كرد كه هيچ كســى در دولت «دونالد 
ترامپ» در جريان اقامت محمد جواد ظريف 
در نيويورك مقر ســازمان ملل بــا او ديدار 
نخواهد كرد. مجرى اين شــبكه آمريكايى 
ســؤال كرد كه دولت آمريكا چطور مانع از 
پرسه زنى ديپلمات هاى ايرانى در نيويورك و 
جاهاى ديگر آمريكا مى شــود؟ هوك جواب 
داد: «ما تا حد زيادى در حال كار با (نيروهاى 
پليس) امنيت ديپلماتيكمان هستيم،  البته ما 
پروتكل هاى ضرورى براى اطمينان يافتن از 
اينكه آن ها در درون محوطه مجاز باقى بمانند 
را هم داريم». «محمد جــواد ظريف» وزير 
خارجه ايران در اظهارنظرى توييترى درباره 
محدوديت هــاى اعمالــى آمريكايى ها براى 
حضور او در نيويورك مقر سازمان ملل گفت 

كه به او تنها اجازه حضور در سه ساختمان در 
آمريكا داده شده است. با وجود اظهارنظرهاى 
قبلى مقام هــاى آمريكايــى و جنجال هاى 
رســانه اى درباره احتمال عدم صدور رواديد 
ســفر براى محمدجواد ظريف، وزير خارجه 
ايران دوشنبه بيست و سوم تيرماه به منظور 
شركت در نشســت ساالنه مقامات عاليرتبه 
شوراى اقتصادى - اجتماعى ملل متحد وارد 
نيويورك مقر سازمان ملل شد. بر پايه برنامه 
اعالمى وزارت امور خارجه ايران، ظريف قرار 
است پس از نيويورك براى شركت در نشست 
وزراى خارجــه جنبش عدم تعهد به ونزوئال 

سفر كند.  

آرش خليل خانه: اسماعيلى، سخنگوى قوه قضائيه 
روز گذشته در نشســت خبرى هفتگى خود درباره 
بازداشت عيسى شريفى قائم مقام قاليباف، اتهامات او و رسيدگى 
به اين پرونده در دادگاه نظامى، گفت: قوه قضائيه هم سخنگو و 
هم مرجع رسمى دارد و بخشى از اين اخبار كذبى كه در جامعه 
منتشر مى شود از ناحيه منتسبين به برخى از رسانه هاست كه به 
آن دامن زده مى شود و موضوعاتى كه اطمينانى به صحت آن 

نداريم از بازنشر آن اجتناب مى كنيم.
وى افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوســى دروغ اســت و 
در پرونــده چنين اتهاماتى وجود ندارد. پرونده در حوزه جرايم 
مالى است و در دادســراى نظامى رسيدگى و منجر به صدور 
كيفرخواست و در نوبت دادگاه است. براى اينكه ايشان نظامى 
و مأمور شــهردارى بود سازمان قضايى نيروهاى مسلح وظيفه 
رســيدگى به جرايم اين حوزه را عهده دار است و كامالً قانونى 
است. پرونده 13 متهم دارد و متهمان اصلى كماكان بازداشت 

هستند.
اســماعيلى در پاسخ به پرســش خبرنگار قدس آنالين درباره 
آخرين تحوالت پرونده موسوم به فعاالن محيط  زيست گفت: 
پرونده محيط زيســتى ها هم در نشســت با فعاالن اين حوزه، 
رياســت محترم قوه بدان اشاره كردند و قرار بر اين شد مراجع 
ذى صالح امنيتى درباره آن اظهارنظر داشته باشند كه نظرات 

آن ها واصل شد و روند دادگاه روى روال خود قرار گرفت و اين 
هفتــه در دو نوبت صبح و بعدازظهر دادگاه برگزار شــد و بايد 

منتظر پايان دادگاه بمانيم و رأى دادگاه را بپذيريم.

 معاون پيشين قوه قضائيه 
به دليل اعمال نفوذ بازداشت شد

ســخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به پرسشــى درباره ماجراى 
بازداشت اكبر طبرى معاون پيشين قوه قضائيه كه گفته مى شود 
اين بازداشــت در خصوص دسترسى به حساب هاى اين قوه و 
برداشت وجوهى از ســوى متهم بوده است،  گفت: بهتر است 
اخبارى كه از صحت و ســقم آن خبر نداريم، نشــر ندهيم و 

بگذاريم مراجع رسمى نسبت به موضوع اظهار نظر كنند.
وى افزود: از هر دو نماينده مجلسى كه در اين موضوع اظهار نظر 
كرده اند، گله دارم؛ چون قرار نيست كس ديگرى سخنگو باشد 
و اخبار قوه قضائيه را اعالم كند. در اين پرونده نماينده مجلس 
ديگرى كه از محتواى آن بى اطالع بوده است، اظهار نظر كرده 
است. آيا ســزاوار است بدون اطالع از موضوع پرونده بر اساس 

ذهنيات شخصى مسائلى را به افراد و اشخاص نسبت دهيم؟ 
اسماعيلى اعالم داشت: پرونده اى در اين خصوص تشكيل شد و 
برخى افراد بازداشت شده اند و موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات 
ناصــواب و خالف موازين اخالقى با برخــى اصحاب پرونده و 

توصيه و اعمال نفوذ در برخى پرونده هاى قضايى بوده است.
سخنگوى قوه قضائيه تصريح كرد: اما اين پرونده تازه تشكيل 
شده و تحقيقات بتازگى آغاز شده و اين  تحقيقات اثبات مى كند 
كه در برخورد با مفاســد، بويژه مفاسد درون قوه قضائيه كامًال 
جدى هســتيم و بدون هيچ اغماضى 100 درصد در چارچوب 

ضوابط موضوعات را رسيدگى مى كنيم.

 ماجراى اتهام يكى از نزديكان رئيس پيشين مجلس
اسماعيلى در مورد پرونده بانك سرمايه و عنوان شدن اسم يكى 
از رؤساى پيشــين مجلس در اين پرونده گفت:  اسمى از اين 
شــخص در دادگاه برده نشده و چرا مى خواهيد محاكمه نشده 
او را محاكمه كنيد. وى افزود: رسيدگى به پرونده فردى كه نام 
برده ايد در صالحيت نماينده دادســتان و دادگاه نيست و بايد 
اخالق را رعايت كنيم. اگر موضوعى در رابطه با روحانيت مطرح 
مى شود، نه رئيس دادگاه نه من و نه نماينده دادستان حق اظهار 

نظر نداريم، بلكه بايد در دستگاه ويژه روحانيت بررسى شود.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمدحسين جعفريان

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

شبكه اجتماعى

چه كسى شايسته دعوت ملت به فداكارى است؟
حسين دهباشــى، فعال رسانه اى اصالح طلب با اشاره به سخن 
رئيس جمهور كه گفته «در ژاپن پس از جنگ جهانى دوم مردم 
روزى چند ســاعت رايگان كار مى كردند.» نوشت: «و تو گمان 
مى كنى كسى شايسته است چنين دعوت به فداكارى ملّى كند 
كه خودش روزى دست كم نيمى از هشت ساعت مقرر در قانون 
را ولو با حقوق كار كند. دخترش ســاكن وين نباشد، اين يكى 

برادرزاده اش مقيم لندن، آن يكى مجاور نيويورك!»

سيگنال مذاكره از سوى روحانى
صابرگل عنبرى، تحليلگر مسائل بين الملل نوشت: رئيس جمهور 
فرانســه به دنبال اين است كه بتواند نخست تنش ها را كاهش 
داده و همپــاى آن ايران و آمريكا را پاى ميز مذاكره بكشــاند. 
البته درظاهر چون انجام مذاكرات مســتقيم در شرايط كنونى 
دشوار اســت، احتماالً تالش فرانسه اين است كه اين مذاكرات 
در چارچوب 1+5 شروع شود. بتازگى هم روحانى با كاربرد اين 
اصطالح  با وجود خروج آمريكا از برجام به نوعى اين ســيگنال 
را فرســتاد كه احتماالً ايران مشكلى با مذاكرات در قالب 5+1 

نداشته باشد.

اميد اروپايى ها به برخى در داخل
مهدى محمدى، كارشناس سياسى نوشت: تغيير پيشنهاد طرف 
غربى مستقيماً محصول راهبرد و اقدام راهبردى ايران در سه ماه 
گذشته است. اگر اين پيشنهاد به اندازه كافى خوب نيست فقط 
به اين دليل است كه اميد دارند كسانى در ايران يك پيشنهاد بد 
را هم بپذيرند و تنها زمانى به ميزان كافى بهبود پيدا مى كند كه 

ايران مسير سه ماه گذشته را قوى تر و سريع تر برود.

هشدار به دادستان تهران
احمد توكلى، نماينده پيشــين مجلس نوشت: تالش هاى آقاى 
رئيسى در مبارزه با مفاسد، ستودنى است و نامه اخيرم به ايشان، 
انذارى بود تا مبادا دادستان پايتخت به جانبدارى از قدرتمندان 
فاسد، مبتال يا حتى متهم شود. گرچه به بخشى از نامه خدشه 
شــد، ولى اركانش  مخدوش نشــده واگر آن انذار رعايت شود، 

زحماتشان در مبارزه با فساد مؤثرتر خواهد شد.

قوه قضائيه

سخنگوى قوه قضائيه بازداشت اكبر طبرى را تأييد كرد

 اتهام مقام پيشين  قضايى؛ اعمال نفوذ و روابط ناصواب

سياست خارجىمجلس
وزيرخارجه كشورمان تنها اجازه حضور در سه ساختمان در آمريكا را دارداعضاى حقوقدان شوراى نگهبان انتخاب شدند

 سياست داخلى
واكنش  عجيب مطهرى

 صداوسيما درخواست پمپئو 
را رد نكند

دولت
معاون اول رئيس جمهور:

بازگشت ايران به برجام 
كار بسيار ساده اى است

سياست خارجى
ظريف در گفت وگو با بى بى سى:

عربستان و امارات در جنگ 
عليه ايران مشاركت دارند

احزاب و تشكل ها
انتقاد عارف از هجمه ها به  اصالح طلبان

برخى اظهارات در داخل 
اصالحات مديريت  شده است

نامه نيوز: علــى مطهرى، نماينده اصالح طلب 
مجلس دربــاره آرزوى پمپئو، وزير امورخارجه 
آمريكا كه گفته «اگر تلويزيون ايران دعوتم كند، 
مى پذيرم»، گفت: اگر يك خبرنگارى باشد كه 
بتواند آقاى پمپئو را به چالش بكشد و مصاحبه 
ســاده اى بــراى وزير خارجه آمريكا نشــود، 
مى تواند مفيد باشد. مطهرى پيشنهاد پمپئو را 
قابل بررسى دانست و معتقد است كه صداوسيما 
نبايد در گام نخست ردش كند. وى افزود: يك 
فرصت خوبى براى خود صداوسيما است كه اين 
كار را البته در هماهنگى با وزارت خارجه انجام 
دهد؛ چون انتخاب مصاحبه كننده مهم است. 

در واقع مصاحبه بايد شكل مناظره پيدا كند.

ايرنــا: اســحاق جهانگيــرى، معــاون اول 
رئيس جمهور، در نوزدهمين كنگره ملى پرسش 
رياست جمهورى اظهار كرد: بازگشت ايران به 
برجام كار بسيار ساده اى است؛ چراكه اگر ايران 
اراده كند، در چند سال مى تواند همه تعهدات 
خود را اجرا نمايد، اما در شرايط فعلى اروپايى ها 
بايد به جاى اينكه با ما جلسه بگذارند و بگويند 
كه به برجام بازگرديد، به آمريكايى ها بگويند كه 
از تحريم هاى خود عليه ايران دســت بردارند. 
منابع درآمدى ما تحت تأثيرتحريم ها قرار گرفته 
اســت، به همين دليل بايد شرايط اقتصادى و 
بودجه اى كشور به فرهنگيان توضيح داده شود 

تا آن ها در جريان شرايط دولت قرار بگيرند.

سياست: ظريف، وزير امور خارجه ايران در 
گفت وگو با «بى بى سى» در خصوص اظهارات 
مقامات ايرانى مبنى بر اينكه اگر كشورهاى 
همپيمان آمريكا همچون عربستان سعودى و 
امارات در جنگ عليه ايران مشــاركت كنند، 
توسط ايران هدف قرار داده مى شوند، گفت: 
«هركسى كه در جنگ عليه ايران، آمريكا را 
پشتيبانى مى كند، با پاسخ ايران روبه رو خواهد 
شد. آمريكا در حال حاضر در جنگ اقتصادى 
با ايران است. آن ها (عربستان و امارات و ...) با 
حمايت هاى لجستيكى و شناسايى از آمريكا 
پشتيبانى مى كنند و اين به مفهوم آن است 
كه آن ها در جنگ عليه ايران مشاركت دارند».

ايسنا: عارف، رئيس فراكسيون اميد در ديدار 
با جمعى از دانشــجويان دانشــگاه هاى استان 
اردبيل با تأكيد بر اينكه رمز موفقيت ما در دهه 
90 انسجام، وحدت و همدلى در درون جريان 
اصالحات بوده اســت، گفت: جالب اســت كه 
امروزه  هــم در درون و هم در بيرون از جريان 
اصالحات اين انســجام را هدف قــرار داده اند. 
برخى اظهارنظرهــا در داخل جبهه اصالحات 
تصادفى نيســت و بعضاً مديريت شده مطرح 
مى شــود. وى با اشاره به حمايت اصالح طلبان 
از دولت روحانى، تأكيد كرد: بايد مســئوليت 
حمايت خود را از دولت بپذيريم، البته شرايط 

اين دولت را نيز بايد در نظر گرفت.
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صهيونيست ها به دنبال توقيف  دارايى هاى ايران 
در «اينستكس»

فارس: يك سازمان صهيونيستى با تنظيم يك شكايت حقوقى قصد دارد در فعاليت 
ساز و كار موسوم به «اينستكس» كه كشورهاى اروپايى مدعى هستند براى تسهيل 
تجارت با ايران راه اندازى شده، اخالل ايجاد كند. روزنامه صهيونيستى «اسرائيل هيوم» 
گزارش داد:مركز حقوقى شورات هادين كه مأموريتش را وكالت پرونده هاى مربوط به 
«قربانيان تروريسم» اعالم كرده، قصد دارد با اقامه دعوا عليه «اينستكس» به نيابت 
از چند خانواده، دارايى هاى ايران در اين كانال را توقيف كند. شــاكيان، خانواده هاى 
اســرائيلى و آمريكايى هستند كه بر پايه  ادعاهاى رژيم صهيونيستى و دولت آمريكا 
مدعى هستند بستگان آن ها در حمالتى طراحى شده توسط سازمان ها و گروه هاى 

وابسته به ايران كشته شده اند.

قاليباف از خبرگزارى دولت شكايت كرد
سياست: در پى انتشــار گزارش مفصلى در خصــوص پرونده شريفى، معاون وقت 
شهردارى تهران از ســوى خبرگزارى جمهورى اسالمى، محمد باقر قاليباف از اين 
خبرگزارى شكايت كرد. ناصر امانى، معاون پيشين قاليباف ضمن اعالم اين خبر افزود: 
متأسفانه خبرگزارى رسمى جمهورى اسالمى ايران با تكرار شايعات دروغ و بى اساس 
برخى كانال هاى تلگرامى بى نام و نشان، اتهاماتى را به آقاى شريفى و قاليباف منتسب 
كرده كه اساســاً صحت نداشته است. وى افزود: عنوان اتهامى خبرگزارى ايرنا، نشر 
اكاذيب و افترا در موضوع اين پرونده و نسبت دادن آن به قاليباف بوده است. وى اظهار 
داشت: پرونده شريفى هيچ ارتباطى به شهردارى تهران ندارد و حقوقى از شهردارى در 
اين پرونده تضييع نشده است، بلكه يك موضوع اختالف حقوقى در يك نهاد نظامى و 

شركت خصوصى بوده و ارتباطى با شهردار وقت تهران هم ندارد.

دعوت سردار نظرى  از موسوى الرى براى مناظره
سياست: ســردار نظرى، فرمانده وقت پليس در ســال 78 در واكنش به اظهارات 
موسوى الرى، وزير وقت كشور در زمان حادثه 18 تير نوشت: با توجه به نامه اعتراض 
آميز جنابعالى به رياست محترم سازمان صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران درپى 
مصاحبه تلفنى اينجانب در«شبكه افق - برنامه جهان آرا» مورخ 18 تير 98 و نام بردن 
از اين برنامه تحت عنوان «تريبونى براى تحريف تاريخ، ترويج دروغ و نشر اكاذيب»، 
پس از 20 سال سكوت جانسوز، با تنى زخمى و استخوانى در گلو، شما را به مناظره اى 

رودررو و صادقانه در رسانه ملى و به صورت زنده دعوت مى نمايم.

سناتور آمريكايى: 
اگر اروپا با ايران تجارت كند 
بايد با تحريم آن ها را له كنيم

سياست: «ليندسى گراهام»، نماينده ارشد 
مجلس سناى آمريكا در اظهاراتى كشورهاى 
اروپايــى را تهديد كــرده در صورتى كه به 
تجــارت با ايران ادامه دهند، آمريكا آن ها را 

با تحريم «له» خواهد كرد. 
روزنامه «واشنگتن اگزماينر» نوشت: گراهام 
گفته در صورتــى كه كشــورهاى اروپايى 
بــه حمايت از ايــران ادامه دهنــد، آمريكا 
آن هــا را با تحريــم  «له خواهد كــرد.» به 
نوشته واشــنگتن اگزماينر، ليندسى گراهام 
همچنين گفت: «توافق بهتر با ايران» از هر 
گونه غنى ســازى اورانيوم توسط اين كشور 

جلوگيرى خواهد كرد. 
ليندسى گراهام همچنين تصريح كرد: براى 
همراه كردن كشــورهاى اروپايى با راهبرد 
دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريكا 
در خصوص ايران، آماده است كارى كند كه 
اروپــا مجبور به انتخاب ميان ايران و آمريكا 

شود. 
ســناتور آمريكايى گفت: مــن به اروپايى ها 
خواهــم گفــت اگــر مى خواهيــد از ايران 
جانبــدارى كنيد، راحت باشــيد، ولى حق 
اســتفاده از يك بانك آمريكايى يا مراوده با 
اقتصاد آمريكا را نخواهيد داشت. الزم است 
بين ايران يا ايــاالت متحده يكى را انتخاب 
كنيد. وى در پاسخ به پرسشى درباره اينكه 
آيا آماده است هر شركت اروپايى را كه اقدام 
به تجارت با ايران مى كند، تحت تحريم قرار 

دهد، گفت: «تا حدى كه له شوند.»
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

ضرورت هدایت واقفان به سمت وقف برای نیازها و اولویت های فرهنگی     آستان نیوز: رئیس سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در آیین »تقدیر از واقفان کتاب خطی، 
نفایس و آثار فرهنگی« گفت: خوشبختانه زمینه های وقف در ایران فراهم است، منتها مردم را باید در این خصوص راهنمایی کنیم که اولویت ها را فراموش نکنند. حجت االسالم سیدجالل حسینی افزود: در خصوص 

وقف فرهنگی شاید نیاز نباشد که واقفان کتاب هدیه کنند، بلکه کمک کردن به ناشر یا نویسنده در اولویت قرار دارد. وقف دامنه گسترده ای دارد و باید به آن عمق ببخشیم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  دهمین کاروان فرهنگی و ورزشی 
»جاده والیت« درحریم یار

آســتان: دهمین کاروان فرهنگی و 
ورزشــی رضوی در مراسمی با حضور 
متولیان ورزش اســتانی و کشــوری و 
ورزشکاران در حرم رضوی به کار خود 
پایان داد. آیین اختتامیه دهمین کاروان 
فرهنگی و ورزشی رضوی با حضور 30 
دونده جاده والیت در رواق دارالمرحمه 

حرم مطهر رضوی برگزار شد.
در این برنامه که با مشــارکت مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی و اداره 
کل ورزش و جوانان خراســان رضوی برگزار شده است، جعفر سطوتی؛مدیرکل 
دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، محمدصادق براتی ؛ معاون هماهنگی 
و مدیریت برنامه ریزی امور زائران استانداری خراسان رضوی و امیر آذریان ؛ رئیس 

هیئت ورزش های همگانی خراسان رضوی در شمار میهمان مراسم بودند.

 تحقق معرفت افزایی عمومی از مسیر حرکت کاروان ورزش رضوی
علی اکبر هاشمی جواهری، مدیرعامل مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی با 
ابراز خشنودی از اتمام دهمین دوره از برگزاری کاروان فرهنگی و ورزشی رضوی 
عنوان کرد: پس از هزاران سال مسیری که حضرت رضا)ع( طی کردند، ورزشکاران 
ما با پای پیاده پیمودند و نشــان دادند میل و عالقه به اهل بیت )ع( روزبه روز 
در جامعه بیشتر می شود و استقبال مردم از این برنامه ها رو به گسترش است.

وی یادآور شد: با اجرای چنین برنامه هایی نور ائمه معصومین)ع( بیشتر بر مردم 
ما می تابد و امیدواریم هر سال این حرکت بالنده تر و باقوت تر اجرا شود و ما هم 

خادم این عزیزان باشیم.
هاشمی جواهری با بیان اهداف برگزاری این برنامه فرهنگی و ورزشی ابراز کرد: 
دوندگان جاده والیت از مرز شــلمچه، با گذر از 6 استان و تحمل دشواری های 
بسیار این مسیر، به مشهد مقدس می رسند و مردم همجوار با این جاده نسبت 
به مسیر سفر حضرت رضا)ع( معرفت پیدا می کنند و به این بهانه سطح آگاهی و 

شناخت آ ن ها از امام هشتم )ع( باالتر می رود.
وی افزود: بسیاری از ورزشکاران در طول مسیر جاده والیت شفا گرفته اند، حاجات 
و نیــات قلبی خود را به محضر این امام همام عرضه داشــته و جواب گرفته اند؛ 
بنابراین از خداوند متعال و ساحت نورانی امام رضا)ع( تداوم این حرکت پرخیر و 

برکت را درخواست داریم.

 ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و استقبال کنندگان مسیر جاده والیت
در این مراسم، جعفر سطوتی، مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان 
با تبریک ایام خجسته دهه کرامت گفت: از همه خادمان و دست اندرکاران اجرای 
این طرح بزرگ فرهنگی و ورزشی که برای دهمین سال پیاپی اجرا شد، عرض 

خداقوت دارم.
وی اضافه کرد: مجموعه وزارت  ورزش و جوانان و سازمان های دخیل در برگزاری 
این حرکت، در پی ترویج و تسری فرهنگ رضوی و والیتمداری در جامعه ورزش 

و جوانان کشورمان هستیم.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: خوب است در کنار 
اجرای چنین جشنواره های فرهنگی و ورزشی به استقبال کنندگان در مسیر این 
6 استان هم توجه شود و زمینه فعالیت های فرهنگی را برای آن ها فراهم کنیم؛ 

چرا که این حرکت بیش از ورزشی بودن، فرهنگی است.
وی تأکید کرد: باید کاروان جاده والیت با تکیه بر ابعاد معنوی و اشاعه فرهنگ 

ناب اهل بیت)ع( هر سال پر قوت تر از سال های گذشته تداوم یابد.

 رتبه برتر خراسان رضوی در سرانه ورزش کشور
فرزاد فتاحی، مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی هم در این برنامه، ضمن 
خیر مقدم به دوندگان دو امدادی جاده والیت گفت: این ورزشکاران جاده 2300 
کیلومتری را در گرمای طاقت فرسای استان خوزستان به خاطر ارادت قلبی خود 

به امام هشتم)ع( دویده اند که جای قدردانی دارد.
وی با اشاره به رتبه برتر خراسان رضوی در سرانه ورزش کشور افزود: این استان 
در ترویج ورزش همگانی و ورزش روســتایی و عشایری رتبه نخست کشور را به 
خود اختصاص داده و در اســتعدادیابی و قهرمانی هم رتبه دوم ورزش کشور را 
در اختیار دارد.در پایان این مراســم هم به 30 دونده خراســان رضوی و نیز 30 

دوچرخه سوار اهل یزد با اهدای تندیس و لوح تقدیر، قدردانی به عمل آمد.

 از 3200 برگ سند تاریخی و طرح پژوهشی
 در هفدهمین سه شنبه فرهنگی رونمایی شد

زنگارزدایی از قیام مسجد گوهرشاد
آســتان: از 3200 برگ ســند 
تاریخــی و طرح پژوهشــی قیام 
مسجد گوهرشــاد در هفدهمین 
برنامــه سه شــنبه های فرهنگی 
رونمایی شد.اســنادی که در این 
برنامه رونمایی شد بخشی از  اسناد 
قیام گوهرشــاد بود که تعدادی از 

آن ها در مرکز اســناد آســتان قدس رضوی و عمدتاً مرکز اسناد انقالب اسالمی 
نگهداری می شود.این اســناد بیانگر وقایع پیش از واقعه گوهرشاد، زمان وقوع و 
پس از آن اســت که اکثریت آن مربوط به پرونده های بازجویی از دست اندرکاران 
دستگیری، شکنجه و تبعید مردم و علماست که به  دلیل شکایت بازماندگان به 

دادگاه احضار شدند.
همچنین متن بازجویی ها و شرح برخی از اقدامات این عوامل مانند شکنجه ها و 
سوءاستفاده های مالی در اسناد منعکس شده است.اهمیت این اسناد از آن روست 
که کمتر مورد توجه پژوهشــگران قرار گرفته و با توجه به دست اول بودن منابع، 
افق های جدیدی را در این زمینه خواهد گشود.از این اسناد با حضور سردار سلیمانی؛ 
جانشین فرمانده نیروی انتظامی کشور، ارجاعی؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از 
منکر استان خراسان، صفایی؛ جانباز سرافراز جنگ تحمیلی، خانواده محترم شهدا و 
جانبازان رونمایی به عمل آمد.همچنین در ادامه از یادگاران واقعه گوهرشاد، آقایان 
دانشمند نوریان، حسین علی دخت بازه، کاریز سوخته و خانم ابویی قدردانی به عمل 
آمد.شرکت کنندگان در این رونمایی از نمایشگاه اسناد واقعه گوهرشاد که در قالب 
41 تخته شاسی در محل موزه قرآن و هدایای رهبری برپا شده بود، دیدن کردند.

به مناسبت میالد حضرت ثامن الحججj رقم خورد
jخدمات رسانی دارالشفاء امام رضا 

 به زائران در فرودگاه و راه آهن مشهد
آستان نیوز: مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی از خدمات رسانی 
دارالشفاء امام رضا)ع( به زائران به مناسبت میالد باسعادت حضرت ثامن الحجج)ع( 
در فرودگاه و راه آهن مشــهد خبــر داد.دکتر ناصر ســرگلزایی در گفت وگو با 
آســتان نیوز ابراز کرد: به همت مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی و مشارکت 
پرستاران خادمیار سالمت رضوی همکار با این مؤسسه، ایستگاه های استقبال از 
زائر در فرودگاه و راه آهن مشهد دایر شد. وی ادامه داد: خدمات کنترل فشارخون 

و مشاوره پزشکی به مراجعان در این دو ایستگاه در مبادی ورودی ارائه شد.
مدیرعامل مؤسســه درمانی آستان قدس رضوی تصریح کرد: درمانگاه زائرشهر 
رضوی شهرک طرق نیز در ایام دهه کرامت با حضور پزشک و پرستاران خادمیار 
سالمت رضوی در دو شیفت صبح و عصر خدمات سرپایی پزشکی به زائران دور 
و نزدیک ارائه کرد. ســرگلزایی به اعزام تیمی چهار نفره از خادمیاران ســالمت 
رضوی اعم از پرستار و بهیار توسط مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی به چهار 
مســجد حاشیه شهر مشهد در جاده قدیم قوچان اشاره و اضافه کرد: این برنامه 
با همکاری مؤسسه تربیت بدنی آســتان قدس رضوی در راستای ارائه خدمات 
رفاهی و اجتماعی به اقشار محروم انجام شد و خادمیاران سالمت به ارائه خدمات 
پایش سالمت شامل سنجش فشارخون، سنجش قندخون و همچنین مشاوره 

تغذیه پرداختند.
 وی گفت: همچنین یکی از پزشکان متخصص زنان خادمیار سالمت رضوی در 
اردوی جهادی منطقه جاده سیمان مشهد که با مشارکت نهادهای مختلف برگزار 
شد، حضور داشت. وی افزود: به همت پایگاه مقاومت بسیج دارالشفاء امام رضا)ع( 
نیز خدمات پزشکی و مشاوره با حضور خادمیاران سالمت به مناسبت دهه کرامت 
در نمایشگاه و ایستگاه صلواتی حوزه مقاومت بسیج ادارات آستان قدس رضوی در 

محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی در چهارراه شهدا ارائه شد.

سپاه  هوافضای  نیروی  فرمانده  آستان 
نیروهای  از  تن  همراه چهار  به  پاسداران 
متجاوز  پهپاد  سرنگونی  در  که  نظامی 
نقش  کشور  هوایی  حریم  به  آمریکایی 
مستقیم و عملیاتی داشتند، ضمن تشرف به 
حرم مطهر رضوی و زیارت مضجع شریف 
حضرت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا)ع( 
به دریافت نشان خادمی این آستان مقدس 

مفتخر شدند.
تولیت آستان قدس رضوی پس از اهدای 
نشــان خادمی به این نیروهای نظامی، با 
قدردانــی از زحمات نیروهای مســلح در 
حفظ عزت، اقتدار و کیان ملی و با تجلیل از 
عملیات غرورآفرین سرنگونی پهپاد متجاوز 
گفت: ایران اســالمی مزین به نام مبارک 
حضرت علی بن موســی الرضا)ع( اســت و 
نیروهای نظامی کشور افتخار می کنند که 
با تمام وجود از مرزهای پهناور کشوری که 
زیر سایه نام مقدس آن حضرت قرار دارد، 

پاسداری کنند.
حجت االسالم والمسلمین مروی با یادآوری 
12تیر ســال 1367 و جنایت آمریکا در 
هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری ایران 
گفت: شما توانستید با انجام وظیفه و عمل 
دقیق و بهنگام خود علیه متجاوز، به طرف 
مقابل که جــز زبان قدرت چیز دیگری را 
نمی فهمد، این واقعیت را متذکر شــوید 
که دوران »بزن در رو« تمام شــده است و 
اگرچه جمهوری اسالمی ایران آغازکننده 
درگیری نخواهد بود، اما در مقابل هر گونه 
تجاوز در هر ســطح، با اقتــدار، بی درنگ، 
بدون مالحظه و در همان ســطح پاســخ 

خواهد داد.

تولیت آستان قدس رضوی ادامه داد: امروز 
جنگ ما با جبهه اســتکبار جنگ نظامی 
نیســت، بلکه در نبرد اراده هــا قرار داریم 
و به فضل الهــی همچنان که تا امروز نیز 
این گونه بوده اســت تحــت هدایت های 
رهبر شــجاع و مقتدر انقالب اسالمی و با 
بصیرت و عزم راسخ مردم مؤمن و انقالبی و 
آمادگی و هوشیاری کامل نیروهای نظامی 
از این چالش ها، فرصت های بزرگی به نفع 

پیشرفت ملت ایران خلق خواهد شد.

 تشخیص و عمل بهنگام
مــروی  والمســلمین  حجت االســالم 
»تشــخیص و عمل بهنگام« را مهم ترین 
ویژگی حرکت غرورآفرین نیروهای نظامی 
کشورمان در سرکوب تجاوز اخیر دانست و 
افزود: این روحیه باید در همه گلوگاه های 
مدیریتی کشــور بویژه در بخش مسائل 
اقتصادی حاکم باشد، چراکه دشمن امروز 

یک جنــگ تمام عیار اقتصادی علیه ملت 
ایران به راه انداخته است و همه مسئوالن 
باید در مقابله با نفوذ، تروریســم و تجاوز 
اقتصادی همچون مجاهدان عرصه نظامی 
به شکل انقالبی، جهادی، علمی و بهنگام 

عمل کنند.

 به امام رضا)ع( توسل کردیم
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمی هم در این دیدار گفت: 
پیــروزی در ســرنگونی پهپــاد متجاوز 
آمریکایی بر فراز آســمان ایران را با توسل 

به امام رضا)ع( به دست آوردیم.
سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای ســپاه پاسداران انقالب اسالمی 
در مراســم اهدای حکم خادمی حضرت 
رضا)ع( توسط تولیت آستان قدس رضوی 
به نیروهای نظامی که موجب ســرنگونی 
پهپــاد متجاوز آمریکایی شــدند، با بیان 

اینکه این عملیات ابعاد مختلفی داشت که 
با گذشــت زمان روشن خواهد شد، اظهار 
کرد: عملیات ســرنگونی پهپاد آمریکا در 
آسمان ایران به تعبیر مقام معظم رهبری 
از همه جهت موفق بوده است، این عملیات 
هیمنه استکبار جهانی را شکست و اسکلت 
پوسیده و ترک خورده استکبار را برای همه 

روشن کرد.
وی ایــن پیــروزی را حاصل توســل به 
امــام رضا)ع( خواند و اظهــار کرد: حدود 
یک ماه قبل از این عملیات به حرم مطهر 
رضوی مشرف شده بودیم، در آن تشرف از 
امام رضا)ع( خواستیم که شرایطی را فراهم 
آورند تا بتوانیم اقتدار نظام را به دشــمن 
نشان دهیم، بنابراین این پیروزی را حاصل 

عنایــت حضــرت رضا)ع( 
می دانیم.

حاجی زاده گفت: دنباله های 
آمریکا از ایران سیلی خورده 
بودند، اما برای نخستین بار 
بود که اقتدار ایران اسالمی 
در برابر آمریکا نشــان داده 

می  شد.
وی ویژگــی تمام نیروهای 
پاسداران  هوافضای ســپاه 
انقالب اســالمی را تبعیت 
منویــات والیت  از  محض 

دانســت و گفت: تمام تالش ما پر کردن 
مشت والیت در برابر دشمنان و مستکبران 
است و رمز موفقیت خود را تبعیت از والیت 
می دانیم و معتقدیم هر کجا در کشــور از 
خط والیت فاصله گرفته شده آنجا محل 

خسران بوده است.

شما توانستید 
با عمل دقیق و 

بهنگام خود علیه 
متجاوز،این واقعیت 
را متذکر شوید که 

دوران »بزن در رو« 
تمام شده است

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی از ساقط  کنندگان پهپاد متجاوز به مرزهای کشورمان قدردانی کرد

 اول اینکــه تصاویــر تبلیغــات برخی نشان خادم الرضا j برای پاسدار میهن
داروخانــه  در  زیبایــی  کلینیک هــای 
امام رضا)ع( مروج فرهنگ منحرف اســت. 
دوم اینکه حجاب پرستاران و مسئوالن در 

مراکز درمانی رضوی باید مناسب باشد.
09350002793

 از کمیته امداد و بهزیستی به مهمانسرای 
حرم مطهر دعوت می شوند، لطفاً یک بار هم 
از کارگران محروم کــوره پزخانه ها دعوت 

کنید . 
09010003340

 برنامه های دهــه کرامت در حرم رضوی 
عالی بود. از دست اندرکاران سپاسگزارم.

09150000460

 چرا آســتان قدس رضــوی فکری برای 
این همه زمین موقوفه نمی کند؟ تا کی باید 
زمین های موقوفــه حضرت رضا)ع( همین 

طور دورش دیوار و بدون استفاده باشد؟ 
09150001074

 نورپــردازی و چراغانی صحن های حرم 
بسیار زیبا، دیدنی و جذاب است. از مسئوالن 

محترم تشکر می کنم.
09210001447

 در هنــگام برگزاری نمــاز جماعت در 
صحن های حــرم مطهر، بعضی افــراد از 
جلو جمعیــت عبور می کنند که ســبب 

حواس پرتی نمازگزاران می شود.
09150005537

 آســتان قدس باید مرکز مشاوره ازدواج، 
مشاوره تحصیلی، مشاوره جوانان و مشاوره 
خانواده ها را در سراســر کشور با همکاری 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی بخصوص در 

زمینه مذهبی راه بیندازد.
09170006726

به همت بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی برگزار شد

نشست تخصصی »شیوه های 
 جذب دیگران درسیره 

 » jعملی امام رضا
آســتان  نیوز: همزمان با دهــه کرامت 
رضوی و در سالروز فرخنده میالد حضرت 
ثامن الحجج)ع(، بنیاد پژوهش های اسالمی 
آســتان قدس رضوی، نشســت تخصصی 
»شــیوه های جذب دیگران در سیره عملی 

امام رضا)ع(« را برگزار کرد.
ایــن نشســت تخصصــی بــا حضــور 
حجت االســالم والمســلمین سیدمحمود 
مرویــان حســینی؛ مدیــر عامــل بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی، 
حجت االســالم والمســلمین ســیدحامد 
علم الهدی؛ معاون مجمــع جهانی تقریب 
مذاهب اســالمی و جمعی از علما، استادان 
مدارس علوم دینی، ائمه جمعه و نویسندگان 
اهــل ســنت از اســتان های هرمــزگان، 
کردســتان، کرمانشاه، بوشهر و گلستان در 
تاالر شیخ طوسی بنیاد پژوهش های اسالمی 

برگزار شد.
شیخ علی ماهیگیر، امام جمعه اهل سنت 
روستای گهردو سیریک از استان هرمزگان 
به تبیین سیره امام رضا)ع( در مناظرات و 
گفت وگوها با علمای ادیان دیگر پرداخت و 
عنوان کرد: با تمسک به سیره عملی حضرت 
رضا)ع( در کنار ســایر الگوهــا که در دین 
اسالم معرفی شده اند، چالش های فردی و 

اجتماعی جامعه امروزه حل خواهد شد.
ایــن عالــم اهل ســنت به ســیره عملی 
امــام رضا)ع( در جذب افراد اشــاره کرد و 
گفت: این امام همام، مبلغ دین اسالم بودند. 
در این دین تقــارن بین علم و عمل وجود 
دارد و یکــی از ویژگی های امام رضا)ع( در 
مناظراتشان برخورداری از علم و عمل بود. 
همین امر موجب جذب افراد در مناظرات 
می شد که ما نیز باید از این امام بزرگوار الگو 
مجتبی  والمسلمین  بگیریم.حجت االسالم 
الهی خراســانی، عضو هیئت مدیره بنیاد 
پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی 
نیز در ادامه این نشســت با بیان اینکه سه 
رویداد در حوزه ادیان و مذاهب وجود دارد 
که متفکران را با چالش مواجه کرده است، 
گفت: پدیده پرســش گری، تدبیر و انکار از 
موضوعاتی است که متفکران ادیان و مذاهب 

مختلف با آن مواجه هستند.
وی عنوان کرد: از آنجایی که نسل جوان ما 
همواره با تجربه های جدید مواجه هستند، 
پرسش های بی شــماری در ذهنشان ایجاد 
می شود که باید به آن ها پاسخ صحیح داده 
شــود؛ پدیده تدبیر که از مرز پرسش باالتر 
است، با نام شبهه و واژه هایی از این دست یافت 
می شود؛ البته همه پرسش ها شبهه نیست.

وی ادامه داد: هدف ما از گفت وگو نباید به 
کرسی نشــاندن موضع خودمان باشد بلکه 
هدف، شفافیت حق است. سنت گفت وگو 
به این معناست که فرد مقابل را حق طلب 

می دانیم و او ارزش گفت وگو را دارد.

صدای مردم

خبر

خـــبر

نشر معارف رضوی در 2000 نقطه جغرافیایی

 آستان    ارادت به حضرت علی  بن  موسی  الرضا)ع( و محبت به 
بانوی کرامت حضرت فاطمه  معصومه)س( همچون آتشفشانی 
از وجود عاشقان اهل بیت)ع( در بیشتر نقاط جهان فوران کرده 
و این نشان از آن دارد که دل های سرشار از عشق مسلمانان و 
ارادتمندان همواره بر حلقه نورانی امام مهربانی ها در طواف است.

مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی با تکیه بر ایده کاروان های 
»زیر سایه خورشید« از سال 1387 با طراحی این جشن های 
مردمی و بین المللی گام های مؤثری را برای ترویج سنت و سیره 

امام هشتم)ع( در دهه پرخیر و برکت کرامت برداشته است.

 شبکه جوانان رضوی
ســال 88 به برکت جشن های مردمی زیر سایه خورشید یک 
شبکه جامع مردمی به نام شبکه جوانان رضوی شکل گرفت. 
میالد شــعیبی، دبیــر دوازدهمین دوره جشــنواره مردمی و 
بین المللی زیر ســایه خورشید در توضیح بیشتر تاریخچه این 
جشــنواره می گوید: ســال اول حدود 15 تشکل میزبانی ما را 

می کردند بتدریج تشــکل های میزبانمــان افزایش پیدا کرد و 
خوشبختانه امسال به 2000 تشکل مردمی رسیده و بزرگ ترین 
تشکل کشور را رقم زده است که 20 هزار جوان مؤمن انقالبی 

کار اجرای برنامه های این جشن والیی را بر عهده دارند.
جشن های مردمی زیر سایه خورشید از سال 1387 کارش را با 
هشت کاروان در هشت استان آغاز کرد. به گفته شعیبی، حضور 
کاروان زیر ســایه خورشید در حوزه بین الملل از سال 90 رقم 
خورد و سه کشور میزبان این کاروان ها بودند، در این چند سال 
تاکنون 34 کشور توفیق بهره مندی از فضای معنوی و شمیم 
رضوی داشتند. همچنین از سال 93 نیز مؤسسه جوانان آستان 
قدس رضوی با یاری شبکه جوانان رضوی، جشن های مردمی را 

به 31 استان کشور گسترش داده است.

 حضور در  2000 نقطه جغرافیایی
امســال 2000 نقطه از کره خاکی میزبان 76 کاروان زیر سایه 
خورشید شــدند. بنا بر توضیح دبیر دوازدهمین دوره جشنواره 
مردمی و بین المللی زیر ســایه خورشــید، از جمله این نقاط 
می توان به 380 شهرســتان در ایران و هفت کشور آذربایجان، 
عراق، ترکیه، افغانستان، هندوستان، ترکمنستان و گرجستان 
اشاره کرد.جشن های مردمی زیر سایه خورشید با تنوع قالب و 
برنامه های متعدد، مسائلی همچون ملی و مردمی بودن، هم افزایی 
گسترده، استمرار و تداوم برنامه، تولید محتوا و مستندسازی را 
در دستور کار خود دارد. شعیبی در این  باره توضیح می دهد: هر 
ساله 23 عنوان برنامه ثابت در کل کشور برگزار می شود، ولی در 
بعضی شهرها و استان ها با توجه به ابداعات تشکل های مردمی به 
50 عنوان برنامه نیز افزایش پیدا می کند که سال گذشته توفیق 

داشتیم بیش از 11 هزار عملیات فرهنگی را رقم بزنیم.  

 اهداف »زیر سایه خورشید«
امســال 76 کاروان زیر سایه خورشید متشکل از 20 هزار نفر 
کادر اجرایی به  همه  استان ها و هفت کشور رفتند و 2/5 میلیون 

بسته متبرک را در میان عاشقان والیت و امامت توزیع کردند.
یک روز مانده به آغاز دهه کرامت اعضای کاروان های زیر سایه 
خورشید از جمله مبلغان، مداحان، خادمان و مسئوالن کاروان ها 
در محضر حضرت رضا)ع( جمع شدند و با ذکر توسل از حضرت 
اذن گرفتند که با عنایت و نگاه حضرت بتوانند سفیران خوبی 

برای آستان مقدس علی بن  موسی الرضا)ع( باشند.
به گفته دبیر دوازدهمین دوره جشــنواره مردمی و بین المللی 
زیر ســایه خورشید فرهنگ سازی و زمینه سازی نشر ارادت به 
آستان قدسی سلطان خراسان و گسترش معارف ناب موجود در 
سنت و سیره امام رضا)ع( با بهره مندی از ظرفیت های آستان 
قدس رضوی، تعظیم شــعائر الهی و تبرک جســتن، تشویق 
مردم به مشــارکت در کارهای خیر و خدمت به یکدیگر، ایتام 
و مستمندان، همچنین حمایت از حرکت های مردمی جوانان 
مؤمن انقالبی و مشارکت نهادهای ملی اهداف کلی این برنامه 
ملی و بین المللی اســت. شــعیبی در ادامــه می افزاید: هدف 
اصلی کاروان های زیر سایه خورشید تنها برگزاری جشن های 
ارزشمند معنوی و مذهبی نیســت و برنامه عیادت از بیماران 
در بیمارســتان ها، دیدار با خانواده شهدا، کارکنان کارگاه ها و 
کارخانجات تولیدی و صنعتی، حضور در زندان ها و مراکز اصالح 
و تربیت، مناطق محروم، بازدید از مراکز نیروهای مسلح و... نیز 

در دستور کار قرار داشت.

گزارش خبری
امسال هم جشن های مردمی »زیر سایه خورشید« با استقبال عاشقان معارف رضوی همراه شد

 آستان   مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی 
رضــوی از مراجعه بیش از 1000 گردشــگر 
سالمت به بیمارستان رضوی در سه ماه نخست 

سال 98 خبر داد.
دکتر رضا سعیدی در برنامه »نگاه خورشید« 
شــبکه قرآن ضمن بیان این مطلــب افزود: 
بیمارستان فوق تخصصی رضوی از 14 سال 
پیش توسط آستان قدس رضوی افتتاح شد و 
از لحاظ ساختمانی، مساحت و فناوری های روز 

دنیا در رتبه عالی و ممتاز قرار دارد.
وی گفــت: ایــن مرکــز درمانــی از برترین 
بیمارســتان های کشور محســوب می شود و 
خوشبختانه در منطقه نیز جایگاه خوبی دارد؛ تا 
آنجا که بیش از 7درصد از بیماران این مجموعه 
را گردشــگران سالمت تشــکیل می دهند.

ســعیدی اظهار کرد: در سال گذشته میزان 
مراجعه به بیمارســتان رضوی نسبت به سال 
96، افزایش بیش از دو برابری داشته که نشانگر 
سیر صعودی مطرح شــدن این مجموعه در 
منطقه است و بیشتر زائرانی که به بارگاه منور 
رضوی مشرف می شوند برای انجام فعالیت های 
درمانی خود به این بیمارستان مراجعه می کنند.

مدیرعامل بیمارســتان فوق تخصصی رضوی 
تصریح کرد: برای درمان های پیشرفته سرطان 
و نیز درمان های نوین و فعالیت های تشخیصی 
در بیمارستان رضوی واحدها و دپارتمان های 
ویژه ای مانند پزشکی هسته ای، تولید رادیودارو، 

رادیوتراپی و... وجود دارد. همچنین مجهزترین 
و به روزترین تجهیزات را در حوزه چشم پزشکی 

در این مرکز فعال کرده ایم.
دکتر سعیدی ادامه داد: بیش از 70 متخصص 
و فوق تخصص قلب و عــروق در بخش های 
قلب بیمارســتان رضوی همــکاری دارند و 
پیشرفته ترین اعمال و جراحی های این رشته 
در حال انجام اســت. در بخش جراحی مغز و 
اعصاب بیمارستان رضوی نیز بهترین جراحان 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد مشارکت دارند و 
بخشی مجهز برای درمان بیماران با مشکالت 
هماتولوژی و انکولوژی فعال است.وی همچنین 
اضافه کرد: خوشبختانه ارتباط بسیار خوب و 
مؤثری با دانشــگاه علوم پزشکی مشهد داریم 
و رئیــس این دانشــگاه عضو هیئــت مدیره 
بیمارستان رضوی اســت. همچنین در حال 
انعقاد تفاهم نامه هایی با دانشگاه علوم پزشکی 
مشهد هستیم که بر اســاس آن، دانشجویان 
در برخی از رشته ها، دوره های فوق تخصص و 

فلوشیپ را در بیمارستان رضوی می گذرانند.

سالمت

ارائه خدمات به 1000 گردشگر سالمت در سه ماه نخست سال
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی خبر داد

 آســتان   مدیر مرکز جامع مشاوره، رشد 
و توانمندسازی آستان قدس رضوی و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه فردوســی مشهد از 
راهیابــی 14 مقاله برگزیده به »نخســتین 
جشــنواره ملــی رســاله ها و پایان نامه های 

روان شناسی با رویکرد دینی« خبر داد. 
سیدمحســن اصغری نکاح روز گذشته در 
نشست خبری »نخســتین جشنواره ملی 
روان شناســی  پایان نامه های  و  رســاله ها 
با رویکــرد دینی« که با حضــور جمعی 
از اصحاب رســانه در بنیــاد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی برگزار شد، 
اظهــار کرد: »نخســتین جشــنواره ملی 
روان شناســی  پایان نامه های  و  رســاله ها 
با رویکــرد دینی« به همــت مرکز جامع 
مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس 
رضوی پنجشنبه و جمعه 27 و 28 تیرماه 
با حضور اســتادان و پژوهشگران در تاالر 
شیخ طوســی بنیاد پژوهش های اسالمی 

آستان قدس رضوی برگزار می شود.
وی ادامه داد: بر اســاس رایزنی های صورت 
گرفته با وزارت علــوم، تحقیقات و فناوری، 
پژوهشکده ها و مؤسسات سراسر کشور بیش 
 از 126 رساله و پایان نامه با رویکرد دینی برای 
مرکز جامع مشاوره، رشــد و توانمندسازی 
آســتان قدس رضوی ارسال و تاکنون 109 
اثر از آن ها وارد روند داوری شــده است که 

از این تعداد 14 اثر برگزیده انتخاب و در روز 
برگزاری جشــنواره از سوی متقاضیان ارائه 

می شود.
مدیر مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی 
آســتان قدس رضوی اضافه کــرد: دو پنل 
تخصصی با موضوع »روان شناســی اسالمی؛ 
علمی بودن یا نبودن« و »ماهیت چیســتی 
روان شناسی اســالمی« در حاشیه جشنواره 
ملی رساله ها و پایان نامه های روان شناسی با 
رویکرد دینی با حضور استادان برجسته برپا 

می شود.
اصغری نکاح خاطرنشــان کرد: کارگاه های 
تخصصی روان شناســی با محوریت »درمان 
وســواس« و »مداخله برای کاهش اضطراب 
بیماران صعب العالج با محوریت نهج البالغه« 
در حاشــیه این جشــنواره برگزار می شود 
و همچنیــن غرفه هایی بــرای عرضه آثار و 
یافته های پژوهشــی در حاشــیه جشنواره 
ملی رساله ها و پایان نامه های روان شناسی با 

رویکرد دینی تعبیه شده است.

جامعه

ارائه 41 مقاله  در جشنواره روان شناسی با رویکرد دینی
مدیر مرکز جامع مشاوره، رشد و توانمندسازی آستان قدس رضوی خبر داد
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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

راز کاهش قیمت ارز
پرســش مطرح میان افکار عمومی در این روزها این است آیا سقوط قابل 
توجه نرخ دالر ماندگار اســت یا نه و اینکه درنهایــت، مردم کدام بازار را 
برای ســرمایه گذاری انتخــاب کنند؟ به باور من این ســقوط که دیروز تا 
کانــال 11 هزار تومان )11950 تومان( در نــرخ خرید صرافی ها رخ داده 
است صرف نظر از نوساناتی اندک، می تواند ماندگار باشد، چرا که نوسان در 
ذات هر بازاری اســت و بازار به عنوان یک موجود زنده، بازیگرانی زنده در 

طرفین عرضه و تقاضا دارد.
در نهایــت به دلیــل افزایش اخبار مثبت، امید می  رود در ســه، چهار ماه 
آینده، نرخ به 8000 تا 9000 تومان برســد، چرا که هیچ مدل اقتصادی، 

نرخی باالتر از این برای دالر متصور نیست. 
دالیــل این کاهش و تداوم آن هم اقتصادی و متأثر از سیاســت های ارزی 
بانک مرکزی اســت و هم سیاسی و روانی. اصلی ترین دلیل را باید افزایش 
نــرخ نیمایــی از 9000 تومان به 11 هزار و 700 تومان دانســت که این 
عامل، بازگشــت ارزهای صادراتی و انگیزه صادرکنندگان برای برگرداندن 
ارز را افزایش داده اســت. واقعیت این اســت که نرخ ارز نیمایی، به نقطه 
جذابیت برای صادرکنندگان رســیده و تقریباً با نرخ بازار آزاد برابر شــده 
است. نظارت های بانک مرکزی بر روند بازگشت ارز و جریمه متخلفان هم 

در این مقوله نقش مؤثری ایفا کرد. 
در همین حــال، متقاضیان عمده بــازار امروزی و فردایــی ارز و به طور 
مشــخص واردکنندگانی که نیاز انبوه ارزی دارند هم به سامانه نیما منتقل 
شده اند و ترجیح می دهند ارز مورد نیاز را از نیما تهیه کنند و تنها تقاضای 
بســیار ناچیزی از ناحیه نوسان گیرها در بازار روزانه )آزاد( باقی مانده است 
و مردم عادی که تمایل به خرید ارز و طال داشــتند، امروز دیگر جذابیتی 

در این بازارها نمی بینند. 
همچنین از لحــاظ فاندامنتالــی )بنیادی( اخبار منفی )شــامل احتمال 
درگیــری نظامی و...( برای اقتصاد ایــران دوران اوج را گذرانده و به انتها 
رسیده است. ایستادگی ایران و اجرای گام دوم در کاهش تعهدات برجامی، 
کوتاه آمدن طرف مقابل را در پی داشــت و اگر مثاًل ما بتوانیم بزودی در 

اینستکس نفت بفروشیم، ماندگاری روند کاهشی نرخ ارز قطعی است.
مردم در این شرایط حتی منتظر شنیدن خبرهای خوب و مثبت بیشتری 
هســتند. من بارها عنوان کردم آن ها که روی جلسه شورای امنیت حساب 
کــرده بودنــد و در بازار طال و ارز قمار کردند قطعــاً بیش از پیش متضرر 
خواهند شد که همین امر رخ داد و اگر فروش نفت ایران در ماه های آینده 
بیشتر شود، مطمئناً ماندگاری نرخ ها دور از انتظار نیست که این به معنی 

حذف هر گونه محرک برای قماربازها و سوداگران است.
واقعیت این اســت که عالوه بر به اوج رســیدن خبرهای منفی در اقتصاد 
ایران و آغاز انتشــار ســیگناله ای مثبت، اقتصاد ما در ماه های گذشته اوج 
تورم، بیکاری و رشــد منفی اقتصادی را هم پشــت سر گذاشته است و با 
ثبات نسبی نرخ دالر، انتظار می رود این شاخص های کالن اقتصادی هم با 

بهبود نسبی همراه شوند.
در این شــرایط ورود به بازارهای ســوداگری ارز و طال عقالنی نیست و از 
آنجایی که دولت در شــرایط تحریم، حمایت از تولید را در دستور کار قرار 
داده اســت، ورود به بورس با سود منطقی همراه خواهد بود و گزارش های 
ماهانه و فصلی شــرکت های بورسی هم مؤید این حمایت ها و سود منطقی 

و کم ریسک برای سهامداران است.
در نهایــت اما این وضعیــت نباید به حال خود رها شــود و بانک مرکزی 
همچنان باید از ابزارهای نظارتی خود برای بهبود ترازنامه بانک ها استفاده 
کند تا اضافه برداشــت نداشته باشند، چون همین ها عامل اصلی نوسانات 
بازار هســتند و با نقدینگی سرشار و بی صاحبی! که در اختیار دارند، داللی 
و ســفته بازی را رونق داده اند. در واقع با هدایت بانک ها به ســمت خرید 
اوراق خزانه اسالمی، منابع آزادی برای سوداگری و به هم ریختن بازار ارز 

در اختیار ندارند.

کارخانه ها نمی سازند، تجار وارد نمی کنند! 

لوازم خانگی در دوراهی تولید و واردات
  اقتصاد/ زهرا طوسی  بازار لوازم خانگی در ایران 
بر سر دوراهی تولید یا واردات متوقف شده است؛ 
تولیدکنندگان داخلی به علت کمبود سرمایه در 
گردش به کاهش تولید روی آورده اند و شرکت های 
خارجی نیز به علت تحریم، عرضه به بازار را محدود 
کرده اند؛ در این میان ســهم مصرف کننده گرانی 

بی منطقی است که باید بپذیرد.
این روزهــا تولیدکنندگان به بهانه تعیین تکلیف 
بازار دســت از کار کشــیده اند و فروشندگان با 
موجودی انبارهایشان مانور می دهند که البته با هر 
تکانه ای 20 درصد بر ارزش آن افزوده می شــود؛ 
مصرف کننــده اما در این بازار همــواره به فردایی 
نامشخص حواله می شود تا یا از ترس گرانی بیشتر، 
کاالی مورد نیازش را با هر قیمتی بخرد یا به خرید 

اجناس دست دوم قناعت کند.

 سرمایه در گردش یا واردات؟
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی 
انجمــن لــوازم خانگی به 
خبرنگار ما می گوید: اکنون 
اوضاع در این بخش مناسب 
نیست، بازار در سمت عرضه 

و تقاضا با رکود مواجه شــده، قیمت ها بی منطق 
گران ترعرضه می شود، زمینه محصوالت داخلی در 
بازار کم شــده است و در حالی که واردات ممنوع 
اســت، کاالی قاچاق فراوان در هر کجا به چشم 
می خورد. وی برای پایان یافتن این نمایش که همه 
بازیگران آن به جز قاچاقچیان بازنده هســتند، دو 

پیشنهاد دارد. 
غزنوی می گوید: کارگروه تنظیم بازار در حوزه لوازم 
خانگی دو پیشنهاد تهیه و به ستاد تنظیم بازار ارائه 
داده است. بر اساس یکی از این پیشنهادها باید با 
تخصیص سرمایه در گردش کارخانه ها امکان تأمین 
نیاز بازار فراهم شود. بر اساس پیشنهاد دیگر باید 
واردات لوازم خانگی آزاد شــود که در این صورت 

تخصیص ارز بابت واردات ضروری است.

 نیازی به واردات برندهای خارجی نداریم
به گفته وی مشــکل اصلی تولید لــوازم خانگی، 
سرمایه در گردش است؛ اگر این مسئله حل شود، 
دیگر نیاز به کاال و برندهای خارجی نداریم، چون دو 
تا سه برابر نیاز بازار داخلی در صنعت لوازم خانگی 

ظرفیت سازی شده است.
وی تأکید می کند: در حال حاضر بخشی از ظرفیت 
کارخانه های تولید لوازم خانگی راکد مانده که در 
صورت تأمین ســرمایه در گــردش مورد نیاز این 
کارخانه ها، عالوه بر فعال شدن ظرفیت راکد مانده و 
اشتغال زایی برای کارگران، امکان تأمین نیاز بازار با 
قیمت پایین تر نسبت به واردات نیز فراهم می شود.

 20 درصد کاهش قیمت قطعی
وی با اشــاره به اینکه هر کدام از پیشــنهادها 
تبعاتی دارد، تأکید می کند: تأمین ســرمایه در 
گردش شــاید در نگاه اول سخت بیاید ولی در 
شرایط فعلی که بازار نیازمند عرضه لوازم خانگی 
است، به تثبیت تولید داخلی و باال رفتن کیفیت 
محصوالت کمک می کند و برای سالیان متمادی 
از کاالی خارجــی بی نیاز خواهیم بود؛ قطعاً 20 
درصد کاهــش قیمت را داریــم و این صنعت 
می تواند تا سقف یک میلیون دالر صادرات را در 

یکی دو سال آینده تضمین کند.

  خطر اخراج برای 10 هزار نیروی کار
وی توضیــح می دهد: تبعــات آزادی واردات این 
است که چند برابر ســرمایه در گردش مورد نیاز 
صنعتگران ارز از کشــور خارج می شود و خیلی از 
کارخانجات باید کارگرانشان را اخراج کنند  که به 
نظر می رسد حدود 10 هزار نیروی کار در معرض 
این خطر قرار دارند؛ هدف اصلی کشور در صنعت 
که افزایش عمق ساخت داخل است نیز به فردایی 
نامعلوم موکول می شــود. با این حــال اگر دولت 
نمی تواند در تأمین سرمایه در گردش به صنعتگران 
این حوزه کمک کند، دست کم با آزاد کردن واردات 
می تواند کاری کند تا اجناس در بازار به اندازه کافی 
و با قیمت منطقی تر موجود باشد و راه بر قاچاق این 

کاالها بسته شود.

 محصوالت 40 درصد گران تر از کارخانه
وی با بیان اینکه ایــن روزها میزان تقاضا در بازار 
لوازم خانگی ایــران حدود 30 هزار میلیارد تومان 
برآورد می شود، تصریح می کند: درحالی که واردات 

برندهای خارجی ممنوع شده و سهم اندکی از بازار 
دارند، تولیدکننده داخلی نیز امکان تولید بیشتر 
ندارد، هر چه در بازار اســت فقط کمبود کاالست 
که به شکل بی منطقی موجب گرانی شده است، 
بــه طوری که یک محصول بین  30 تا 40 درصد 
بیشتر از کارخانه در بازار به مردم فروخته می شود. 
انتظار داریم ستاد تنظیم بازار با توجه به موارد یاد 
شــده  تصمیمی بگیرد تا  فشــارها از روی مردم 

برداشته و تکلیف تولیدکننده نیز مشخص شود.

 مواد اولیه برسد کارگر هم استخدام 
می کنیم

زندی یکی از تولیدکنندگان 
لوازم خانگی در کشــور نیز 
در گفت و گو با خبرنگار ما 
با تأیید اینکــه بزودی نبود 
سرمایه در گردش، بسیاری 

از برندهای فعال این حوزه را از رده خارج می کند، 
تأکید می کند: در چنین شــرایطی اگــر واردات 

محصوالت لوازم خانگی نیز آزاد شود از همین حاال 
منتظر ورشکستگی این صنعت در کشور باشید، 
چون در حال حاضر نیز تعدادی از برندهای خارجی 
با ارز ویژه ای که به آن ها تخصیص داده می شــود 
می توانند با قیمت مناسب در کشور بازار را به دست 
بگیرند و قطعاً تولیدکننده داخلی توان رقابت با این 
برندهــا را ندارد. ولی اگر قطعات و مواد اولیه مورد 
نیاز صنعت لوازم خانگی داخلی که در کشور قابل 
ساخت نیست یا با تیراژ باال قابل تأمین نیست اجازه 
واردات داشته باشــد، ما می توانیم با افزایش خط 

تولید، حتی کارگران بیشتری را استخدام کنیم.

 با ظرفیت کامل کار نمی کنیم
وی تأکید می کند: ما جزو تولیدکنندگانی هستیم 
که بــه خاطر کمبود مواد اولیه تولید با مشــکل 
روبه رو هســتیم و با ظرفیت کامل کار نمی کنیم، 
ما حتی ســرمایه در گردش هم داریم ولی امکان 
واردات نداریم و برخی نیز هســتند که مواد اولیه 
تولیداتشان در گمرک مانده است و  همین سبب 
شــده مجموعه تولید آن ها متوقف شود. به نظر 
می رسد یک کارگروه مربوط به این حوزه می تواند 
با سرکشــی به تک تک برندهای فعال داخلی در 
کشــور و گفت وگو با آن ها این مشکالت را احصا 
کند و اگر درستی حرف تولیدکننده برایش اثبات 
شد، اجازه واردات مواد اولیه ضروری را برای آن ها 
صادر و سپس قید کنند که در صورت تولید با این 
مجوز واردات، کاال 20 تا 30 درصد ارزان تر به دست 

مصرف کننده برسد.
زندی تأکید می کند: اکنون در کشور ما تولید ورق 
استیل نداریم ، یعنی هیچ شرکتی در داخل ورق 
اســتیل تولید نمی کند در حالی که امروز ساخت 
بیشــتر لوازم خانگی برپایه همین استیل استوار 
اســت. متولیان بگویند ما چه کنیم؟ انتظار دارند 
ورق استیلی را که ســال گذشته 13 هزار تومان 
می خریدیم، امسال 55 هزار تومان بخریم و میزان 
تولیداتمان پابرجا بماند و قیمت ها نیز کاهش یابد. 

به نظر می رسد برای اجرایی شدن رونق تولید، ستاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید پیشقدم شده و با 
تعریف تکالیف مختلف، منابع الزم برای به حرکت 
درآوردن چرخ صنایع را تأمین کنند، تا فعاالن این 
بخش بتوانند ضمن تعمیق ساخت داخل، منافع 

مصرف کننده را نیز در نظر بگیرند.

تعیین تکلیف فعالیت مشاغل خانگی در حوزه محصوالت غذایی تا ۲ هفته آینده     محمد شریعتمداری وزیر کار گفت: دستورعمل های مرتبط با مشاغل خانگی در حوزه محصوالت تولید شده خانگی که 
از سوی وزارت بهداشت مشمول محدودیت هایی بود، تعیین تکلیف می شود. وی افزود: در تماس تلفنی با شخص وزیر بهداشت مقرر شد دستورعمل های مرتبط با مشاغل خانگی در حوزه محصوالت خانگی و آشامیدنی 

که از سوی وزارت بهداشت محدودیت هایی برای آن ها ایجاد شده است، تعیین تکلیف شود تا محدودیت های پیش روی مشاغل خانگی  در حوزه تولید این محصوالت برطرف شود. 

یما
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عک

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 احمد جانجان، کارشناس اقتصاد سیاسی

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︫︣﹋️ ︎︀رس ﹨﹢ر︩︠ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣۵٣١
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵٩۴٨٧٢

︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ︋︣ای ︨︀ل ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٩٧/١٢/٢٩ رأس ︨︀︻️ ١٠ ︊︮ ﹝﹢رخ ٩٨/۴/٣١ در ﹝﹏ ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏د︨︐﹢ر︗﹙︧﹥ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ در ︭︠﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧/١٢/٢٩
٢- ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝︢﹋﹢ر     ٣- ا﹡︐︀ب ︧︀︋︣س ﹝︧︐﹆﹏ و ︋︀زرس ا︮﹙﹩ ︫︣﹋️ و ﹅ ا﹜︤﹞﹥ ا︪︀ن

۴- ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج آ﹎﹩ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️    ۵- ︑﹠﹀﹫︢ ﹝︺︀﹝﹑ت ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٢٩ ا︮﹑﹫﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑︖︀رت
︀︨ -۶︣ ﹝﹢اردی ﹋﹥ در ︮﹑﹫️ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹩ ︋︀︫︡

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︎︀رس ﹨﹢ر︩︠ ︠︀ور﹝﹫︀﹡﹥
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 ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︮﹢رت ﹝﹆︴﹢ع ︋﹥ ﹝﹫︤ان ٣٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل  ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︡ 
︀﹡﹊﹩ در و︗﹥ ︧ــ︀ب ﹝︢﹋﹢ر و ︀ اوراق  ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤  ︋︀ ︤د و  ﹟︀رت د﹨﹛ ﹁︣ورد︖︑ ﹈﹡︀ ﹥ ︧ــ︀ب ٢٠١٨٨٠۵٨۶۶︋   ︋︤رت وار﹢  ︮﹤︋

﹝︪︀ر﹋️ ︋﹩ ﹡︀م ︋︀︫︡ .
.︫︡︀ ︍︣ده ا﹡︖︀م ︑︺︡ات: ﹝︊﹙︼ ︲﹞︀﹡️ ا﹡︖︀م ︑︺︡ات در ﹨﹠﹍︀م ︻﹆︡ ﹇︣ارداد﹝︺︀دل ١٠در︮︡ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد ﹝﹩︋  ﹝︊﹙︼ و ﹡﹢ع︨ 

﹢د.  ︣داری ︤د ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩︫  ︣ی︫   ︫︤︊ ﹫﹞︀﹝﹠︷︣ و﹁︱︀ی︨  ︀ز﹝︀ن︨  ︀ل ٩٨︨  ﹢د︗﹥︨   ︋﹏﹞ ︣وژه از ﹡﹢ه ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر︎︣وژه:︎ 
︣داری ︑︀  ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥  ﹝︣﹝︀﹡﹥ اداره ︣ا︨️︫  ﹫︪﹠︀دات︋   ︎﹜﹫﹚︧︑ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ر  .︫︡︀  ︋﹩﹞٩٨/٠۴/٢۶ ا︨﹠︀د: ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د از ︑︀ر ﹏﹢︑ و ︡︣  ︠️﹚﹞
︀ز﹝︀ن  ﹝﹀︐﹢ح   ︨︦﹫رخ٩٨/٠۵/٠٩ در د﹁︐︣ ر﹢﹞ ﹤︊﹠  ︫﹤ ︊ روز︨   ︮١٠  ️︻︀ ﹫︪﹠︀دات در︨  ︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥︎  ︀︎︀ن و﹇️ اداری روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ٠٨/٩٨/٠۵  ﹝﹩︋ 

﹢د.  ︫﹩﹞
 ︣︤د                                  ﹝﹏ ا﹡︖︀م ﹋︀ر:︫ 

parks.yazd.ir ️︀  ︨﹤ ︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︋︀︊︤ـ  ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و ﹫﹞︀ ﹝﹠︷︣و ﹁︱︀ی︨  ︀ز﹝︀ن︨  ﹫︡﹡﹆﹫︉ زاده –︨   ︫﹤﹢﹋ – ﹜︀﹇︣︷︐﹠﹞︡﹫︫ار﹢﹛﹢  ︋ ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: ︤دـ 
﹇﹫﹞️ ﹁︣وش ا︨﹠︀د: ﹝︊﹙︼ ﹁︣وش ا︨﹠︀د۵٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︮﹢رت وار︤ ﹡﹆︡ی ︋﹥ ︧︀ب ︫﹞︀ره ٢٠١٨٠۵۴۶۶۶ ﹡︤د ︋︀﹡﹈ ︑︖︀رت  ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط در 

ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️ . 
 ﹈ ،از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر ︣︐﹝﹋︡وش و﹞ ︍︣ده ﹨︀ی ﹢د،︨  ︺︡ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝︡ت ﹝﹆︣ر وا︮﹏︫  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︋  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︨︡︍︣ده و ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش و︎   ︎﹤︋

︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡. ︫︭﹩ و  ﹡︷︀︣ آن ﹝︴﹙﹆
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺﹛︀︴﹞و ️﹁︀ا︨﹠︀د را در ︡︣  ︩︠﹫ parks.yazd.ir  ️︀﹁︣م︎   ︨﹤ ︣︡ ا︨﹠︀د،︋︀ ﹝︣ا︗︺﹥︋   ︠️︗ ﹤︗و ︤از وار ﹏︊﹇ ️︧︀ ︑﹞︀﹝﹩ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن  ﹝﹩︋ 

﹥ ا︨︐︣دادا﹟ و︗﹥ ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︧﹢﹜﹫︐﹩ ﹡︡ارد.  ﹠︡ و وار︤ و︗﹥،︫︣داری ﹡︧︊️︋   ︋﹟ا ️︀︻در︮﹢رت ︻︡م ر
 .︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠︳︊︲ ︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋︀﹡︍︣ده ﹨︀ی آ ﹥ ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︨︡   ︋︣︲︀ ︀ن اول ︑︀ دوم﹎︡﹡︣  ︋﹤︙﹡︀﹠

︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹨︣ ﹈ از ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︀﹡︀︐︨︀ی ﹝︣ا﹋︤ ا︣دار ︣داری ︤د ﹝﹢︲﹢ع ﹝︀ده ١٠ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ︣وط و ︑﹊︀﹜﹫︿︫  ﹥ ﹝﹠︤﹜﹥ ﹇︊﹢ل︫  ﹫︪﹠︀د︋  ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و دادن︎ 

 ۵٣٣۴٩٩ ﹩﹎︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                                                                                                     م ا﹜︿:۵۵٨        ︫﹠︀︨﹥ آ︻ ﹤︋ ﹩﹎︀پ و ﹡︪︣ آ ﹤﹠︤﹨

︠ــ︀دم  ﹡ــ︡ا  ا﹠︖︀﹡ــ︉  ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩  ﹝ــ︡رک 
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  ﹝﹞︡ر︲ــ︀  ﹁︣ز﹡ــ︡ 
﹝﹆︴ــ︹  در   ︪︡ــ﹞ از  ︮ــ︀دره   ٠٩٢١۶٣۶٢٣٧
واــ︡  از  ︮ــ︀دره  ﹆ــ﹢ق  ر︫ــ︐﹥  ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ 
دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ١۵٩٣١١١٠۵٠۴۴ 
﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و ﹁︀﹇︡ ا︻︐︊︀ر ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. 
﹥ دا﹡︪﹍︀ه  از ︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ا︮﹏ ﹝︡رک را︋ 
﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡، ﹇︀︨﹛ آ︋︀د،   ︋︪︡﹞ ﹩﹞﹑︨آزاد ا
︋﹢﹜﹢ار ا﹝︀﹝﹫﹥، ا︨ــ︐︀د ﹢︨﹀﹩، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی 
 .︡﹫︀﹝﹡ ن ار︨︀ل﹑﹫︭︐﹛︫ــ﹞︀ره٢، اداره ﹁︀رغ ا
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آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝ـ﹩ ︻ـ︀دی︋ ـ﹥ ︵ـ﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡︀ن ﹝︪︀ور ﹡﹆︩ آوران 

︑﹢س(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︫﹞︀ره ︔︊️ ۶٩٩٣ 
و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٢٨٠٨١ 

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ︫ــ︣﹋️ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ 
د︻﹢ت ︋︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋ــ﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده در روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ۵ / ۵ / ٩٨ 
 ﹤ ــ︣﹋️ ︋  ︊ در د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی︫  ــ︀︻️ ١٠︮  ﹋ــ﹥ راس︨ 
آدرس ﹝︪︡ ︋﹢﹜﹢ار ︫ــ﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ( ︨︀ز﹝︀ن آب)- 
︫ــ﹫︡ ︮︀د﹇﹩ ١۴- ﹡︊︩ ﹨︖︣ت ٢- ︎﹑ک ٢۵ ︑︪﹊﹫﹏                      

﹝﹩ ︫﹢د ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥:

١-ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ︫︣﹋️
٢-︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧

٣- ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️
︀︨ -۴︣ ﹝﹢ارد ﹝︴︣ح

﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️

/ع
۹۸

۰۵
۰۳

۵

/ع
۹۸

۰۵
۰۳

۶

«آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان»
︗️ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩- دو ﹝︣﹙﹥ ای

﹥ ا︨ــ︐﹠︀د  شـركت برق منطقه اى فـارس (︋﹥ ︻﹠﹢ان د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︢ار) در ﹡︷︣ دارد︋ 
 ︀﹫ــ︣ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ «ا﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ــ﹩ ︋﹠︡ «ج» ﹝ــ︀ده ١٢ ﹇︀﹡﹢ن ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت، ارزــ﹥ ا︗︣ا﹞︀﹡ ﹟﹫آ
 ﹅ ︣︵ ︨ــ︀زی ︨ــ﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ︑︣ا﹡︧ــ﹀﹢ر﹝︀︑﹢ر ۶۶/٢٠ ﹋﹫﹙﹢و﹜️ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٢٠٩٨٠٠١٠۴۶٠٠٠٠۴٠ را از ﹤﹠﹫︋ و
 ﹤  ︋︀︨ــ ︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ار︨ــ︀ل︎  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋ 
﹥ آدرس                         ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ از ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀  ︨️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ا︨︐︺﹑م ︑︀ ار︨︀ل د
www.setadiran.ir  ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡. ﹜︢ا ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︮﹑﹫️ دار در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝﹢︲﹢ع ارز︀︋﹩ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و ا︨﹠︀د  ــ︀﹝︀﹡﹥︨   ︨﹤  ︋﹏ــ︡ه در ذ ﹥ ︑︣︑﹫︉ ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ذ﹋︫︣   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︠︢ ا︨ــ﹠︀د ارز ️︗
﹝︣︋﹢︵﹥ را در︀﹁️ و ︎︦ از ︑﹊﹞﹫﹏، ﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د و ﹝︡ارک ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم 
ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ 
ا﹝︱︀ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ︗️ ︫︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ︋﹥ ﹝︡ارک وا︮﹙﹥ ︠︀رج از ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت 

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝︡ارک ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪︣وط، ﹝︡وش، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
:︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹏ا︵﹑︻︀ت ز﹝︀﹡﹩ ︋﹥ ︫︣ح ذ

١- ︑︀ر او﹜﹫﹟ ا﹡︐︪︀ر ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥: از ︨︀︻️ ٨ ︊︮ روز ︎﹠︖︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧/۴/٩٨ 
٢- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ ︨︀︻️ ١٩ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٣١/۴/٩٨

﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ــ︀︻️ ١۴ روز︨  ــ︀﹝︀﹡﹥: ︑︀︨  ︀︨ــ ا︨ــ︐︺﹑م (︋︀ر﹎︢اری ا︨ــ﹠︀د) در︨  ٣- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨ــ︀ل︎ 
 ٩٨/۵/١۵

 ︡﹠︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ﹐زم در ﹁︣ا ︉از ﹋︧ــ ︦ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ا﹡︐︪ــ︀ر ︀﹁︐﹥ و︎   ︋﹩﹎آ ﹟ا
ارز︀︋﹩، از ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︡ ︫︣ا︗ ︳️ ﹝︣ا﹏ ︋︺︡ی و در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ د︻﹢ت ︋﹥ 

︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.
︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︡رج ا︨️ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹩ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣٢١۴٢٧١۴-٠٧١ آ﹇︀ی ا︨﹊︣و ️﹁︀در ️︗
 ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹩﹡︀︊﹫︐︪ ︀﹝︀﹡﹥: ︑﹙﹀﹟ ﹝︣﹋︤ را﹨︊︣ی و︎  ــ︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در︨  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س︨ 

۵٣٣٣٩۴ ﹩﹎۴١٩٣۴-٠٢١ و ︑﹙﹀﹟ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨-٠٢١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.                       ︫﹠︀︨﹥ آ
شركت برق منطقه اى فارس 
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 206SD ــ﹥ ر︗︉ زاده ﹝︀﹜﹉ ︠ــ﹢دروی﹀︵︀︻ ︉﹡︀︖﹠ا
TU5 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫ــ︣︋︀﹡﹩ ۶٨٩ و ۵٩ اــ︣ان ١٢ و 
︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡ــ﹥ NAAP41FE1GJ773634 و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر ١۶۶B٠٠٠۵۴٢٠ ︋﹥ ︻﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د ﹁︣وش 
︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋ــ﹢ر را ﹡﹞﹢ده 
ا︨ــ️ ﹜︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣ ﹋︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد ︠﹢دروی 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣ــ﹢ر دارد ︸ــ︣ف ﹝ــ︡ت ١٠ روز ︋﹥ د﹁︐ــ﹋︢﹞
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹁ــ︣وش ︫ــ︣﹋️ اــ︣ان ︠ــ﹢درو وا﹇︹ در 
 ﹩︡︋ ︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠﹝︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︨ــ ︫︣ ︀ن﹊﹫︎
ا︨️ ︎︦ از ا﹡﹆︱︀ی ﹝﹙️ ﹝︤︋﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ︑﹢︨﹟ ︎︀رس 
 ﹤ ـ︀ ﹝︧ـ﹞ ️﹫﹛﹢ـ︡ود︋  ︨ـ︍︀﹨︀ن︋ 
﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩  ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۴٧٠٢ و︫ 

١٠۶٨٠٠۴٣٨٨۴
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٢,١٣٩٨,٠۴ 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : آدرس ︫ــ︺︊﹥ در ا︨ــ︐︀ن 
ا︮﹀ــ︀ن ︋﹥ ︫︨︣ــ︐︀ن ا︮﹀ــ︀ن، ︠﹫︀︋︀ن ︫ــ﹫︡ د﹋︐︣ 
 ٧︡︀رم، وا ﹤﹆︊︵ ،︣انک ١٩٠، ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ا﹑︎ ، ︣﹠﹨︀︋
﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٨١٣٨٧٧٣۵٩٠ ︑︽﹫﹫ــ︣ ︀﹁ــ️. آ﹇ــ︀ی ا﹞ــ︡ 
 ︣︡﹞ ︣ا︋﹩ ︋ــ﹥ ﹋︡﹝﹙ــ﹩ ۴۶٢٣۵٩٨٣٢٢ ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان︨ــ
︫ــ︺︊﹥ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ ﹋﹥ ا︪︀ن ﹡﹫︤ در ﹋﹙﹫﹥ اوراق و 
ــ﹀︐﹥ ،   ︨، ﹉ ﹏﹫︊﹇ از ﹩﹊﹡︀ ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜ــ﹩ و ︑︺ــ︡ آور︋ 

︋︣وات و ﹇︣ارداد﹨︀ دارای ﹅ ا﹝︱︀ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د 
(۵٣٢٢١٧)

س
,۹

۸۰
۴۹

۵۴

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)
﹢د  ﹞︀ره دو︠   ︫CNG ️︠﹢ــ ︣داری از ︗︀﹍︀ه︨  ︣ه︋  ︫ــ︣داری ﹋︀︫ــ﹞︣ در ﹡︷︣ دارد︋ 
︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از   ︋.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ﹩︮﹢︭  ︩︠  ︋﹤ ︣﹎ــ︤اری ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋  را از ︵︣ــ﹅︋ 
 ﹤ ︩ ﹁︣اورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ا︣ان د︻﹢ت︋  ــ︣﹋️ ﹝﹙﹩︎   ︫︡﹫︃︑ ︀ی ﹝︖︀ز و ﹝﹢رد︐﹋︫︣ــ

﹢د. ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩︫ 
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:

١-︑︀ر در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ٢۶/۴/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ۵/۵/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٢-︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ﹝﹩ ︋︀︫︡.

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

︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٧/۵/٩٨ ︀﹋︀ت:︨   ︎﹩︀︪﹎۵-︋︀ز
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 نگاه ویژه به اشتغال معلوالن در بودجه ۹۸      میزان: وحید قبادی دانا، رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حق قانونی معلوالن در استخدام دولتی گفت: نگاه ما نباید به اشتغال های دولتی باشد 
بلکه باید به سمت کارآفرینی حرکت کنیم. وی با بیان اینکه در بودجه ۹۸ نگاه ویژه ای به اشتغال معلوالن و سازمان بهزیستی شده است، گفت: مسیر گذشته باید اصالح شود و در مسیر اشتغال افراد دارای معلولیت، 

باید به راه ها و کارآفرینی های جدید توجه کنیم.

با تبعیض آموزشی مواجه هستیم
شهید رجایی به راه اندازی مدارس از سوی بخش خصوصی اعتقادی نداشت و معتقد 
بود طبق قانون اساسی تحصیل باید رایگان باشد و همه از یک نوع آموزش برخوردار 
باشند. اما بعضی مدارس مربوط به بخش خصوصی در برابر این تفکر مقاومت کردند 
تا اینکه بنده مســئولیت آموزش و پرورش کشور را بر عهده گرفتم. من نیز چنین 
دیدگاهی داشتم و هنوز هم برای دوره های پیش از دانشگاه به این تفکر که آموزش ها 

تا پایان دوره متوسطه باید رایگان باشد، اعتقاد دارم.
به هرحال با فشــار مدارسی که نمی خواســتند زیر بار دولت بروند، وزارت آموزش و 
پرورش الیحه تأسیس مدارس غیرانتفاعی در کشور را تدوین و برای تصویب تقدیم 

هیئت دولت کرد. 
البته بنده در دولت در خصوص تأسیس مدارس غیرانتفاعی نقطه نظراتی داشتم. یکی 
از آن ها این بود که مدیر و مسئول امور تربیتی مدرسه از سوی بنیان گذاران مدرسه به 
وزارت آموزش و پرورش معرفی شوند و این دستگاه حکم آنان را صادر کند تا نظارت 
مناسبی بر این گونه مدارس صورت گیرد. یا به نمایندگان مجلس گفته بودم الیحه 
را به سمت و سویی ببرند که به نفع اقشار محروم و مستضعف تمام شود. اظهاراتی 
که سبب شد عطاء اهلل مهاجرانی مشاور و یا معاون نخست وزیر، مرا مخالف مدارس 

غیرانتفاعی معرفی کند. 
چندی بعد مهاجرانی برای دفاع از الیحه تأسیس مدارس غیرانتفاعی به مجلس رفت 
و اختیاراتی را که من برای دولت لحاظ کرده بودم به بنیان گذاران مدارس غیرانتفاعی 
تفویض کرد و به این ترتیب مدارس غیرانتفاعی شکل گرفت و امروز این نوع مدارس 
11 تا 12 درصد مدارس کشور را تشکیل می دهند و کمترین شهریه ای که در تهران 

طی  سال از یک دانش آموز دریافت می شود، 12-10 میلیون تومان است.
ناگفته نماند مدارس غیردولتی از لحاظ آموزشی و رفاهی خدمات اضافه هم  می دهند 
که کاری خوب و قابل قدردانی است اما حاصل نگاه یاد شده، طبقاتی شدن مدارس 
بوده است. یعنی همه کسانی که پول و امکانات دارند به این مدارس می روند. حتی 
بسیاری از معلمان هم برای دریافت حقوق بیشتر از این نوع مدارس استقبال  می کنند. 
در نتیجه درصد قبولی دانش آموختگان مدارس غیرانتفاعی در دانشــگاه ها  نیز زیاد 
است. البته تاکنون آمار رسمی در این زمینه ارائه نشده است. اما بدون تردید و با توجه 
به شــاخص های مذکور درصد باالیی از دانش آموزان این مدارس در کنکور پذیرفته 
می شوند اما خیلی از بچه های اقشار محروم جامعه که توان پرداخت شهریه های این 
گونه مدارس را ندارند و برای تحصیل به مدارس دولتی می روند از رسیدن به دانشگاه ها 

محروم می شوند که این موضوع نتیجه طبقاتی شدن مدارس است.
این در حالی اســت که آموزه های دینی ما حاکی از آن اســت که نباید در آموزش، 
میان فقیر و غنی تفاوت قائل شــد. براساس این دیدگاه در یک جامعه اسالمی همه 
باید از آموزش یکسان بهره مند شوند البته به تناسب استعدادشان، یعنی تفاوت فردی 
قابل قبول است اما تفاوت مالی و اینکه دانش آموزی که پول بیشتری دارد از امکانات 
بیشتری برخوردار شود و آن کسی که ندارد نتواند از امکانات موجود بهره مند شود، 
قابل پذیرش نیست چون این موضوع سبب اختالف طبقاتی در آموزش می شود و این 

اختالف روز به روز بیشتر خواهد شد .
به هرحال حسب فرمایشات حضرت امام)ره( که همواره خواهان رفع مشکالت مردم 
محروم بوده و همچنین طبق قانون اساســی که آموزش یکســان و رایگان را برای 
آحاد جامعه تا پایان دوره متوسطه الزامی دانسته است، آنچه در حال حاضر می توان 
بصراحت در خصوص آموزش و پرورش گفت این است که نه تنها عدالت آموزشی در 

کشور محقق نشده  بلکه خالف آن اتفاق افتاده است.
البتــه هر از گاه برای منحل کردن مدارس غیرانتفاعی و کاهش تبعیض آموزشــی 
تالش هایی از سوی دلسوزان کشور انجام می پذیرد اما فشار قدرت های اجتماعی مانع 

تحقق این مسئله می شود. 
به نظر می رسد کسانی که در سطوح باالی مدیریتی کشور هستند و از امکانات مالی 
هم برخوردارند توافق کنند که مدارس غیرانتفاعی کامالً برچیده شوند. بنابراین اگر 
واقعیت ها را در نظر بگیریم بهترین راهکار برای کاهش تبعیض آموزشی، توجه دولت ها 
به مدارس دولتی است تا تمامی مردم از آموزش باکیفیت برخوردار شوند. البته این  
مهم مستلزم این است که آموزش و پرورش در اولویت نخست دولت ها قرار بگیرد. در 
این صورت بسیاری از مسائل این حوزه اصالح می شود و گرنه هر آنچه گفته شود تنها 

در حد شعار باقی می ماند .

روزی  اگر  مصدق   محمود  جامعه/  گروه   
کشور  جزء  و  ارشد  مدیران  مسئوالن،  فرزندان 
یا بچه های افراد متمول در کنار فرزندان محروم 
جامعه در یک مدرسه و سر یک کالس، درس 
می خواندند اما حاال این گونه نیست. اکنون در 
تهران و سایر کالنشهرهای ایران که جای خود 
دارند حتی در شهرهای بسیار کوچک هم بچه 
در  نمی توان  را  مقامات  ُدردانه های   و  پولدارها 
کنار فرزندان مردم عادی در یک مدرسه و زیر 
یک سقف دید. یعنی بچه های گروه نخست برای 
تحصیل از مدارس لوکس غیرانتفاعی و یا حداقل 
از مدرسه های خاص مثل سمپاد سردرمی آورند و 
دیگر بچه ها هم اگر شانس بیاورند به مدارس عادی 

دولتی می روند.
 در شــرایطی کــه بعضی ها در مدارســی درس 
می خوانند کــه خدمات ویژه ای مثل اســتخر و 
اردوهــای داخلی و خارجی ارائه می کنند، برخی  
هم در ســرما و گرما در زیر سقف های خشتی و 
کپرها آموزش می بینند و این تبعیض در آموزش 
است. تبعیضی که این روزها  انتقادها به آن هر  روز 
بیشتر می شود و کار را به جایی رسانده که حتی 
مجلس شورای اسالمی و مرکز پژوهش ها را وارد 

این موضوع کرده است.

  مصیبت بزرگی به نام مدارس غیرانتفاعی 
عضو  ابطحی،  محمدجواد 
و  آمــوزش  کمیســیون 
تحقیقات مجلس که بارها 
نسبت به نابرابری آموزشی 
در ایران انتقاد کرده، در این 

باره به قدس می گوید: تأسیس مدارس غیرانتفاعی 
مصیبت بزرگی برای نظام آموزشی ما بوده البته 
به باورمــن راه اندازی آن یک کاله شــرعی و از 
روی ناچاری بود اما متأســفانه بتدریج گسترش 
پیــدا کرده به طوری که اکنون اســتثنا خود به 
قاعده تبدیل شــده است، طوری که همه چیز را 

می خواهند به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی تصویب قانون مدارس غیردولتی در 21 ماده 
و 15 تبصره در سال 1396 را زمینه ساز تبعیض 
آموزشی در کشور می داند و می گوید: با تصویب 
این قانون و به این بهانه که سرانه بودجه مدارس 
کم اســت و نمی توان اصل 30 قانون اساســی را 

که براســاس آن آموزش و پرورش تا پایان دوره 
متوسطه برای همه ملت رایگان است پیاده کرد، 
مدارس دولتی را هم پولی کردیم. بر این اســاس 
انــواع مدارس دولتی مثل نمونه دولتی، شــاهد، 
سمپاد و... راه اندازی شد. یعنی کسانی که وضعیت 
مالی بهتری دارند از امکانات بیشــتری برخوردار 

می شوند. 
وی با انتقاد از نخبه گزینی توسط 
مدارس خاص دولتی، می افزاید: 
پیشــتر دانش آموز ضعیف کنار 
دانش آموز زرنگ می نشســت و 
این گونه انگیزه پیدا می کرد که 
خودش را به سطح باالتر برساند 
اما کم کم آمدیم مــدارس را از 
نخبــگان خالی کردیــم به این 

شکل که کالس هایی برای دانش آموزان زرنگ و 
کالس هایی برای دانش آموزان ضعیف ایجاد کردیم  

که این موضوع  اصالً علمی و درست نیست. 

وی می گوید: نتایج تحقیقات مرکز پژوهش های 
مجلس شــورای اســالمی روی چندگانه بودن 
مــدارس دولتــی هم مثبــت نبــوده، بنابراین 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای 
اســالمی بتازگی در مخالفت بــا چندگانه بودن 
مدارس دولتی طرحی را تصویب کرده که براساس 
آن در پایان برنامه ششم توسعه، 
همه 24 نوع مدرسه دولتی باید 
به یک نوع مدرسه تبدیل شوند. 
در واقع باید تمام مدارس خاص 

جمع و دولتی شوند.
با ایــن مصوبه گفته ایم آزمون و 
خطا بس اســت و باید به همان 
یک نوع مدرســه برگردیم البته 
پیشنهاد من به کمیسیون این 
بود که مدارس غیرانتفاعی را هم منحل کنیم تا  
همه مدارس دولتی شوند اما این گونه نشد. با این 
وجود  معتقدیم باید مدارس غیرانتفاعی مقید و 

محدود شوند نه اینکه گسترش پیدا کنند چون 
آموزش و پرورش یک مسئله حاکمیتی است و 
در تمام دنیا این نهاد را حاکمیت باید اداره کند؛ 
بنابراین باید آموزش و پرورش ردیف اول بودجه 

را داشته باشد.

  طرفدار تعدد مدرسه هستم اما...
جعفر محمدی، پژوهشگر 
حوزه  آمــوزش و پرورش 
هم از روند فزاینده تبعیض 
در نظام آموزشــی کشور 
انتقــاد می کند و به قدس 

می گوید: نه تک مدرسه ای می تواند پاسخگوی 
نیازهای آموزشی یک جامعه باشد و نه این همه 
تعدد مدارس. در واقع من طرفدار تعدد مدرسه 
هستم اما نه به شکلی مثل آنچه در کشور داریم 
بلکه از تعدد محتوایی دفاع می کنم. به بیان دیگر 
ما در حال حاضر با پدیده تعدد شــکلی مدرسه 

مواجه هستیم. یعنی همه مدارس یک محتوای 
آموزشی را عرضه می کنند منتهی با برچسب های  
رفاهی، مالی و امکاناتی مختلف. مثاًل همان کتابی 
که در یک مدرسه کپری در سیستان و بلوچستان 
تدریس می شود، در مدرسه غیرانتفاعی منطقه 
یک تهران که شــهریه مثاًل 30 میلیون تومانی 
از دانش آموز دریافت می کند، تدریس می شــود. 
منتهی  در یکجا زیــر کپر و در جایی  دیگر در 
مدرسه ای که امکانات کمک آموزشی،  استخر و 

غیره دارد، تدریس می شود.
وی در دفاع از تعدد محتوایی مدارس می گوید: 
ما با دانش آموزانی که دارای عالیق، استعدادها و 
هوش های مختلف هستند سر و کار داریم و این 
ناکارآمدی و ظلم آشکار است اگر همه آن ها را 
در یک قالب از پیش تعریف شده و واحد بریزیم. 
به عبارت دیگر هوش های چندگانه داریم مثل 
هوش موســیقایی، کالمی، فضایی، حرکتی و... 
. خــب اگر دانش آموزی کــه از هوش حرکتی 
باالیی برخوردار است و می تواند یک فوتبالیست 
خوبی شود و یا کسی که هوش موسیقایی دارد 
و می تواند آهنگساز خوبی شود چرا باید او را در 
مدرسه ای محدود کنیم که الزاماً باید ریاضیات 
یا تاریخ  بخوانــد؟ بنابراین دنیای امروز به این 
سمت رفته که دانش آموزان را به لحاظ هوش، 
عالیق و امکانات جامعه می ســنجند و مدارس 
مختلفی به لحاظ  محتوایی  ایجاد می کنند تا 
هر کدام از آن هــا در یکی از این گونه مدارس 

تحصیل کنند. 
وی از وجــود حدود 16 رویکرد آموزشــی مثل 
کارآفرینی، آی بی، ســبز در دنیا خبر می دهد 
و می گویــد: در حالی که در ایران این رویکردها 
مورد توجه قــرار نمی گیرد و یک روش قدیمی 
پادگانی به بچه ها تحمیل می شــود و حاال برای 
اینکه تنوع در این روش ایجاد کنیم، اســم یک 
مدرســه را دولتی، یکی دیگــر را هیئت امنایی 
یا تیزهوشان و... گذاشــته ایم که به یکی یارانه 
بدهیم و بــه دیگری نــه، در حالی که مجموع 
خروجی همه یکی اســت. آموزش و پرورش ما 
باید رویکردهای متعدد آموزشــی را به رسمیت 
بشناسد و اگر اجازه می دهد مدارس غیرانتفاعی 
هم شکل بگیرند باید با توجه به نیازها در قالب 

یکی از رویکردهای آموزشی باشد. 

اصل 30 قانون اساسی می گوید تا پایان دوره متوسطه آموزش برای آحاد ملت رایگان است 

عزم مجلس برای برقراری عدالت آموزشی

24 نوع مدرسه 
دولتی باید به یک 
نوع مدرسه تبدیل 

شوند 

بــــــرش
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چهره خبر

نقشه روشنی داریم؛ کمبود پزشک هم داریم
جامعه: باقر الریجانی، معاون آموزشی وزارت بهداشت گفته است 
ظرفیت های پذیرش دانشجو در گروه علوم پزشکی کامالً مهندسی 
شده پیش می رود. نقشــه خیلی روشنی داریم و نیازها را براساس 
محاسبات تعیین می کنیم. هفته گذشته ایرج حریرچی، معاون وزیر 
بهداشت از کمبود جدی پزشک گفته بود و اینکه باید از شاخص 1.6 
پزشک به ازای هر 1000 نفر به 2.5 پزشک در هر 1000 نفر برسیم.

خیابان از خیلی از کارگاه های زیرزمینی امن تر است
ایسنا: سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی 
ایران معتقد اســت اگر کودکان را صرفــاً از خیابان جمع کنیم در 
نهایت کار کودکان زیرزمینی شده و آن ها به کارگاه های زیرزمینی 
و حوزه قاچاق کودکان به کشورهای همسایه و... منتقل می شوند. 
این درحالی است که خیابان حتی از خیلی از کارگاه های زیرزمینی 

امن تر است چرا که حداقل نظارت عمومی در خیابان وجود دارد.

توضیحات سخنگوی اورژانس در مورد یک شایعه مجازی
میزان: مجتبی خالدی، ســخنگوی سازمان اورژانس کشور ادعای 
برخی از کاربران شبکه های اجتماعی که گفته اند خودروی اورژانس 
در زمان حادثه حضور داشــته اما امدادرســانی را به تماس تلفنی 
شهروندان به مرکز اورژانس و سپس دستور مرکز، منوط کرده بودند، 
رد کرده و گفته است: در صورتی که حین امدادرسانی حادثه دیگری 

رخ دهد نیازی به اطالع رسانی به مرکز از سوی مردم وجود ندارد.

شبکه ملی اطالعات با چهار تا سیم راه اندازی نمی شود
جامعه: حجت االســالم نصــراهلل پژمانفر، عضو کمیســیون 
فرهنگی مجلس این ادعای وزارت ارتباطات را که ۸0 درصد 
شــبکه ملی اطالعات راه اندازی شــده به چالش کشــیده و 
می گوید: آنچه اعالم می شــود شــبکه ملی اطالعات نیست. 
شــبکه ملی اطالعات با چهار تا ســیم، کابــل و فیبرنوری 

راه اندازی نمی شود.

موجودی داروخانه های کشور مشخص نیست
برنا: کیانوش جهانپور، سرپرســت روابط عمومی وزارت بهداشت 
می گوید: در یک ســال گذشته بســیاری از مشکالت کمبود دارو، 
مرتفع شده است و در شرایط حال حاضر نگرانی جدیدی برای تأمین 
آن وجود ندارد و تنها مشکالتی که در این زمینه وجود دارد این است 
که موجودی داروخانه ها در سراسر کشور مشخص نیست و بیشترین 

اطالعات در خصوص موجودی انبارهای شرکت های پخش است.

باز هم وعده پایان بخاری های نفتی
جامعه: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش دیروز 
گفت: اول مهر جشن پایان مدارس خشتی و گلی به جز سیستان و 

دوم جشن پایان بخاری های نفتی را خواهیم داشت.
گفتنی است، سال 95 مرتضی رئیسی،  رئیس وقت سازمان نوسازی، 
توسعه و تجهیز مدارس کشور از پایان کار بخاری های نفتی و گازی 

مدارس تا پایان سال 96 خبر داده بود.

انتقاد وزیر راه از نحوه انشای اطالعیه های هواشناسی
ایسنا: محمداسالمی، وزیر راه و شهرسازی گفت: متأسفانه در برخی 
مواقع شاهد یک انشای مبهم و گنگ در اطالعیه ها و پیش بینی های 
هواشناسی هستیم . پیش بینی ها و اطالعیه های سازمان هواشناسی 
باید هم برای جامعه متخصص و هــم برای عموم مردم قابل فهم 
و درک باشــد و از انشــاها و نامه های ســنتی که به اسم اطالعیه 

هواشناسی منتشر می شود، خودداری کنیم.

کار نیست می گویند دانشگاه مقصر است
فارس: یعقوب فتح اللهی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تربیت 
مدرس می گوید: نباید همه کمبودها را از دانشگاه طلب کرد. امروز در 
جامعه کار نیست می گویند دانشگاه مقصر است این در حالی است 
که بیشتر دانش آموختگان را کشورهای خارجی جذب می کنند. به 
طور کلی باید گفت اگر سفره مردم پر باشد، دولت خوب کار کرده و 

اگر خالی باشد دولت ناکارآمد است.

سعه صدر داشته باشید؛ دانشجویان برمی گردند
ایلنا: مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان و معاون وزیر 
علوم از افزایش 20 درصدی بازگشت دانشجویان ایرانی به کشور خبر 
داده و گفته است: سال گذشته برای بازگشت دانشجویان تسهیالت 
را بیشتر کردیم. برای مثال عنوان شد گذراندن یک ترم تحصیلی 
برای اقدام به بازگشت کفایت می کند و به دانشگاه ها هم گفتیم که 

سعه صدر بیشتری داشته باشند.

آموزش

هشدار یک مسئول
»کاغذ دیر برسد« دانش آموزان 

مهرماه کتاب ندارند 
 جامعه  علی باقرزاده، معاون سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشــی 27 خرداد ماه گذشته 
گفته بود برای سال تحصیلی 99-9۸ مشکل 
تأمین کاغذ را حل کرده ایم اما از آنجا که باید 
تابستان امسال فرایند چاپ برخی کتاب های 
پایدار ســال تحصیلی 1400-1399 را شروع 

کنیم دچار مشکل جدی هستیم.
دیروز هم او در گفت و گو با »تسنیم« از احساس 
نگرانی اش درباره تعیین تکلیف کاغذ مورد نیاز 
برای چاپ کتاب ها گفتــه و اینکه چون چاپ 
کتاب های درسی سال تحصیلی 1399-1400 
باید از اواخر شهریور ماه شروع شود و با توجه 
به اینکه ثبت سفارش، خرید، حمل به گمرک و 
ترخیص آن و تحویل به شرکت حداقل سه ماه 
زمان نیاز دارد هم اکنون از برنامه عقب هستیم و 
اگر سریع تر تصمیم گیری نشود به همان نسبت 
ممکن اســت چاپ برخی کتاب های درسی به 

پس از مهرماه موکول شود.

رفاه و امنیت اجتماعی

با وجود تهدیدهای مسئوالن
 بیشترین پالک ها 

به ارابه های مرگ می رسد
 جامعه   در حالی که هفته گذشته سردار سید 
کمال هادیانفر،  رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا با انتقاد از وضعیت ایمنی برخی خودروهای 
داخلی گفته بود »برخی خودروسازان ارابه مرگ 
تولید می کنند و آردی و پراید نباید در جاده ها 
تردد کنند،  دیروز سرهنگ علی محمدی، رئیس 
مرکز شماره گذاری و تعویض پالک پلیس راهور 
بیشترین سهم خودروهای داخلی شماره گذاری 
شــده کشور را به ترتیب متعلق به پراید 131 ، 
پژو   206و پژو 405 دانسته و البته از کاهش 
56 درصدی شماره گذاری خودروهای نوشماره 
و 75 درصدی اسقاط خودروها در سال جاری 
خبر داد. این در حالی اســت که اواخر ســال 
گذشــته نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی 
استاندارد ایران تهدید کرده بود از اوایل امسال 
از تولید خودروهای غیراستانداردی که نتوانند 
استانداردهای ۸5 گانه را پاس کنند، جلوگیری 

خواهد کرد.

زیارت و سیاحت

سازمان حج و زیارت خبر داد
حذف وثیقه پیاده روی »اربعین« 

برای مشموالن سربازی 
 جامعه  تمامی دانشجویان دارای معافیت در 
سنوات مجاز تحصیلی می توانند بدون پرداخت 
وثیقه در مراسم پیاده روی اربعین شرکت کنند.

ســازمان حج و زیارت در پایگاه اطالع رسانی 
خــود خبر داد با توجه به اســتقبال مراجعان 
جــوان مشــتاق زیــارت کربــالی معــال و 
عتبات عالیات در ایام اربعین و به منظور تکریم 
مشموالن و شــرکت حداکثری در این کنگره 
بزرگ مســلمانان و مراسم پرشــور معنوی و 
سیاسی جهان تشــیع، تمامی دانش آموزان، 
دانشــجویان و طالب حوزه های علمیه دارای 
معافیت تحصیلی در سنوات مجاز تحصیلی، به 
شرط آنکه در بازه زمانی »هفتم مهرماه تا سوم 
آبان ماه 139۸« درخواســت خروج از کشور 
خود را از طریق ســامانه اینترنتی این سازمان 
ثبت کنند، بــدون دریافت وثیقه، ضمانت نامه 
بانکــی و ... مجوز خروج از کشــور برای آن ها 

صادر می شود.

بهداشت و درمان

سرانجام خواسته بهزیستی محقق شد
معتادان مراکز اقامتی و سرپایی 

هم یارانه درمان می گیرند
 جامعه   معاون توســعه پیشگیری سازمان 
بهزیستی در گفت و گو با »مهر« از تخصیص 
یارانه درمان برای درمان معتادان مراکز اقامتی 

و سرپایی خبر داده است.
مجید رضازاده گفته است:هم اکنون بیمه درمان 
معتادان در مراکز اقامتی ســازمان بهزیستی 
منتفی است. بیمه درمان برای کسانی است که 
در مراکز سرپایی تحت فرایند درمان قرار دارند. 
وی از میزان اعتباری که قرار است ستاد مبارزه 
با موادمخدر به عنــوان یارانه درمان به مراکز 
اقامتی پرداخت کند چیزی نگفته اما ســال 
گذشــته فاطمه عباسی، رئیس مرکز توسعه 
پیشــگیری و درمان ســازمان بهزیستی با 
تأکیــد بر اینکــه مراکز بســتری و اقامتی 
هزینه های باالتــری دارند و افراد بی بضاعت 
به آنجا مراجعه می کنند، پیشــنهاد داده  بود 
دست کم 20 تا 30 درصد اعتبار بیمه درمان 

در اختیار بهزیستی قرار گیرد.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داد
 عوامل اصلی مرگ و میر 

در سه ماه اخیر
 باشــگاه خبرنگاران   ســیف اهلل ابوترابی، 
سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور با اشاره 
به عوامل اصلی مرگ و میر در ســه ماه اخیر، 
از والدت بیش از 299 هزار نوزاد در ســه ماه 

نخست سال 9۸ خبر داد.
به گفتــه وی بیماری های قلبــی و عروقی با 
3۸ درصد، ســرطان و تومــور 12.1 درصد و 
بیماری های دستگاه های تنفسی 9.5 درصد از 
جمله دالیل اصلی مرگ و میرهای ثبت شده 

بوده است.
ابوترابی  با اشــاره به آمار والدت در سه ماه اول 
سال 9۸ اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال، 
299 هزار و 376 والدت رخ داده که 154 هزار 
و ۸93 مورد پســر و 144 هــزار و 4۸3 مورد 

دختر بودند.
وی گفت: میانگین ســن پدر و مادر در زمان 
به دنیا آمدن نخستین فرزند در سه ماهه اول 

امسال، به ترتیب 33.7 و 29 سال بوده است.

فراخبر

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 سید کاظم اکرمی، وزیر پیشین وزارت آموزش و پرورش

وزیر بهداشت:
به جای استنت قلبی کابل برق وارد کرده اند!

جامعه: دکتر ســعید نمکی در مراســم 
از فعالیت های مؤسسه بهداری  رونمایی 
رزمی، دفاع مقدس و مقاومت گفت: من 
به عنوان وزیر بهداشــت مدت هاست که 
خواب از چشمم رفته تا بتوانم برای مردم 
داروهای اساسی را تهیه کنم. همه این ها 
زیر سر کسانی است که ادعا می کنند در 

حوزه اقدامات انساندوستانه کمک می کنند اما در واقع این اقدام را انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه امروز دیگر کســی به مرزهای جغرافیایی ما حمله نمی کند به جز 
گروه های کم خردی که گاهی به صورت ایذایی کارهایی را انجام می دهند و در نطفه 
نیز خفه می شوند، افزود: امروز متأسفانه موریانه ای که می تواند جای جای این نظام را 
بخورد و به آن آسیب بزند فساد سازمان یافته ای است که در برخی از جاها شکل گرفته 
است. بزرگ ترین تهدید امروز این است که سرمایه عظیم اجتماعی که در دوران دفاع 
مقدس داشتیم دارد به بی اعتمادی عمومی و فروپاشی سرمایه اجتماعی بدل می شود 
آن هم به دلیل وجود یکســری افراد فزون خواه که تا خرخره از بیت المال پُر هستند 
و باز هم سیر نمی شوند. ما امروز به جای افرادی مانند مالک اشتر و مسلم بن عقیل 

به ابوذر نیاز داریم تا از مرز اخالق و معنویت در جمهوری اسالمی پاسداری کنیم.
وی ادامه داد: وقتی به شهرستان ها و بر سر مزار شهدا می روم در درونم از شرمساری 
گریه می کنم. امروز چگونه می خواهیم به پدر شــهیدی بگوییم که برخی رفته اند 2 
میلیون استنت قلبی وارد کنند اما به جایش کابل برق آورده اند و در لحظه هم طوری 
کارها را هماهنگ کردند که تا ما مطلع می شویم از مرز رفته اند. این ها که هستند از 

کجا آمده اند. آیا شهدا رفتند تا عده ای جیبشان پر شود.
وی ادامه داد: ما در روزهای اخیر هفت پالت داروی تاریخ گذشته در گمرک گرفتیم 
که قرار بود به عنوان داروی بدنسازی به جوانان این مملکت تزریق شود. این سم است. 
این ها را از کجا می آورند و با چه کسانی هماهنگ هستند؟ چرا امروز نباید به یکدیگر 

کمک کنیم و این شبکه مافیایی را که خوره  نظام است، از بین ببریم؟
وی تأکید کرد: گرچه جریان پیچیده تر از این اســت که برخی فکر می کنند اما من 
معتقدم که باز هم همان خانه پوشالی و سست عنکبوت است. من این اقدام را آغاز 

کردم و با فضل الهی آن را ادامه می دهم.
این در حالی است که دیروز دکتر عباس کبریایی زاده، نایب رئیس سندیکای صاحبان 
صنایع داروهای انسانی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ به  اینکه برخی ارز دولتی را برای 
واردات دارو گرفتــه اما داروها را وارد چرخه توزیع نکرده اند،  گفته بود: به هیچ عنوان 
امکان ندارد. اگر شرکتی بخشی از کاالهایش را توزیع نکرده، به این دلیل است که یا 

هنوز در پروسه واردات قرار دارد و یا از گمرک ترخیص نشده است. 

افسردگی؛ سهم نوجوانان از فضای مجازی
یک  در  کانادایــی  محققــان  فارس: 
بررسی جدید دریافتند، عالئم افسردگی 
نوجوانان با هر یک ساعت اضافی که در 
شبکه های اجتماعی حضور دارند، بیشتر 

ظهور می یابد.
بــه گــزارش دیلی میــل، نتایج یک 
بررســی جدید که توســط محققان 

دانشــگاه مونترال کانادا صــورت گرفته تأکید می کند، با هر یک ســاعت 
اضافه تر که نوجوانان در شــبکه های اجتماعی حضــور دارند، میزان ابتالی 

آن ها به افسردگی بیشتر می شود.
براساس آمار منتشر شــده، نوجوانان بیش از 9 ساعت از وقت روزانه خود را در 

فضای مجازی و شبکه های اجتماعی هدر می دهند.
محققان می گویند: در پی افزایش آمار افســردگی و اختالالت سالمت روان باید 

منتظر آمار صعودی خودکشی باشیم.
تحقیقات گسترده نشان داده است، تقریباً 20 درصد از مردم تا زمانی که به سن 

بلوغ می رسند، حداقل یک دوره افسردگی را تجربه کرده اند.
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روزنامـه صبـح ایـران

نقش سوغات در تحقق سبک زندگی اسالمی   معارف: نکته دیگری که موجب کمرنگ شدن اهمیت سوغات شهرهای مذهبی در نگاه زائران شده، مواجهه زائران با سوغات فرهنگی به عنوان کاالیی 
ویترینی است. در حالی که سوغات، تکمیل کننده ملزومات سبک زندگی اسالمی است. یعنی در زندگی شخص جاری و ساری است و جزو نمادهای مذهبی مشخص می شود که یادآور فرهنگ زیارت و امام زیارت 

 شده است

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

 معــارف/ فاطمی نژاد  تولید ســوغات و ایجاد برندهای 
مذهبی که نام شــهرهای زیارتی را نیز یدک می کشــند، 
یکــی از ظرفیت های بالقوه کالنشــهرهای مذهبی جهان 
اسالم بخصوص مشهد است. شیعیان زیادی پیش از سفر، 
به خدمت معصومین مشــرف می شدند و ضمن درخواست 
ســفارش و توصیه از وجود مبارک اهل بیت)ع(، دستورات 
خاصــی را بــرای آوردن محصوالتی از مقاصد سفرشــان 
از ایشــان می گرفتند. حجم عظیمــی از روایات به همین 
واســطه به وجود آمده در عین اینکه سبک زندگی و سیره 
اهل بیت)ع( نیز سرشــار از تأکیدات و سفارشات در مورد 
اســتفاده از محصولی خاص بوده است. ظرفیت این روایات 
برای تولید سوغات و برندسازی در شهرهای مذهبی، بهانه 
گفت وگوی ما با حجت االسالم محمدمهدی صاحب االمری، 
مدیر مؤسسه تحقیقات طب اسالمی الشفاء شد که مشروح 

آن را در زیر می خوانید. 

 طبق پژوهش های دانشگاهی تنها 15 درصد زائران 
در مشــهد خود را ملزم به خرید سوغات می دانند و 
85 درصد اعالم کرده اند خرید سوغات جزو باید های 
سفرشان نیست. به نظر شــما چه دالیل فرهنگی 

می تواند برای این موضوع وجود داشته باشد؟
عالوه بر بحث مالی و هزینه های ســفر، یکی از دالیل مهم، 
عدم فرهنگ ســازی در موضوع خرید اســت، به طوری که 

بســیاری از مردم از تأکیدات اسالم برای 
خرید سوغات بی اطالع هستند. در روایات 
اسالمی تأکید شــده اگر فردی به سفری 
اعــم از ســیاحتی و زیارتــی رفت، خوب 
است که هدیه ای برای خانواده اش بیاورد. 
اگر فرهنگ سازی بشود بدون تردید مردم 
ضرورت بیشــتری در این مورد احســاس 
خواهند کرد و اقبال بیشتری نشان خواهند 
داد. البته لزوماً این ســوغات نباید وسیله 
لوکسی باشد بلکه از دعا کردن در حرم های 
اهل بیت)ع( نیز به عنوان سوغات یاد شده 
اســت. به نظرم بهترین سوغات مشهد که 
مختص این شــهر اســت، بودن در کنار 
مضجع شریف حضرت رضا)ع( و دعا کردن 

اســت وگرنه زعفران که شــاید در هر جای دیگری نیز به 
دست بیاید. عدم فرهنگ سازی و تبلیغ روایات اهل بیت)ع( 
موجب شده تا دیدگاه مردم نسبت به سوغات به جای اینکه 

متأثر از نگاه دینی باشد، تحت تأثیر عرف شکل بگیرد.

امام رضــا)ع( می فرمایند: به مردم زیبایــی احادیث ما را 
بشناســانید چرا که اگر مردم این زیبایــی را درک کنند، 
خودشان طالب احادیث و سخنان ما خواهند شد؛ سوغات 
نیز در ذیل همین معــارف اهل بیت)ع(  قرار می گیرد. در 
اینجا بحث ما نه محصوالت سوغاتی بلکه فرهنگ سوغات 
است. جا انداختن فرهنگ سوغات به این دلیل اهمیت دارد 
که خریدن و هدیه دادن ســوغاتی موجــب ایجاد رابطه و 

معنویت در دو طرف می شود. 

 چه ظرفیت هایی در روایات اهل بیت)ع( برای تولید 
سوغات و شاخص کردن محصول یک شهر به عنوان 

سوغات وجود دارد؟ 
گاهی در شهری محصولی وجود دارد که امام معصوم به آن 
در روایات اشــاره کرده اند. مثاًل در روایات بهترین نوع عصا، 
عصایی معرفی شــده که از چوب درخت بادام تلخ درست 
شــده باشــد. عده ای توجیه می کنند تأکید معصوم روی 
چنیــن محصوالتی از این جهت بوده که مثاًل در آن دوران 
کمیاب بوده، در حالی که این ها توجیهات بی ریشه ای است. 
در کشــور ما انبوهی از درخت های بادام تلخ وجود دارد که 
هیچ کس با وجود سفارش معصومان)ع( سراغ آن ها نرفته 
اســت و تمام عصاهــای موجود در بازار یــا با چوب عناب 
هندی یا چوب آبنوس درست شــده که اصاًل مورد تأکید 
اهل بیت)ع( هم نیســت. بی توجهی به ظرفیت این روایات 
در حالی است که مردم زمانی که می فهمند محصولی مورد 
تأکید این بزرگواران اســت براحتی پذیرای 
آن می شوند. با توجه به ظرفیت های هر شهر 
می توان این روایات را استخراج و روی آن ها 

کار کرد. 

 دلیل اینکه مــا در آیین هایی چون 
را هم  یهود و مسیحیت توجه ویژه ای 
در بحث تنوع و هــم در بحث تبلیغ 

سوغات متبرک می بینیم، چیست؟
آن هــا که با این ظرفیــت عظیم روی این 
موضــوع کار می کنند، روایــات کتاب های 
عهد جدید و قدیمشان، یک چهارم روایات 
اســالمی هم نمی شــود. دلیل ایــن تنوع 
و تبلیغ این اســت که یهودیــان، بزرگان 
متعصبــی دارند که اگــر کوچک ترین اشــاره ای به یک 
موضوع در روایاتشان بشود روی آن کار می کنند، هرچند 
که آن روایت ســند ضعیفی داشته باشد. دیگ سنگی به 
عنوان یکی از محصوالت شــهر مشهد چقدر معرفی شده 

است؟ در حالی که امام رضا)ع( به طور ویژه هنگام عبور از 
کنار یک کوه به آن اشاره کرده اند و سفارش ساخت دیگ 
ســنگی داده اند. ما چقدر از این روایت اســتفاده کردیم؟ 
این ها همه مزیت های تولید سوغات دارند. چه کسی گفته 
نبات و زعفران مال مشهد است؟ این محصوالت که متعلق 
به شهرســتان های دیگر هســتند. اکنون زائران چیزهایی 
می خرنــد که هیچ ربطی به زیارت ندارد. باید در حرم این 
موارد تبلیغ شود تا مردم سوغات اسالمی بخرند. باید مردم 
را هدایت کرد به این ســمت کــه نمادی را بخرند که هم 
فرمــوده امام رضا )ع( و هم مربوط به شــهر امام رضا)ع( 
باشــد. اگر ما با توجه به ظرفیت هــای موجود در روایات 
اســالمی فرهنگ ســازی بکنیم، در هر شــهر یک تحول 
اقتصادی عظیــم راه خواهد افتاد. فیروزه نیشــابور مورد 
تأکید اهل بیت)ع( است ولی چرا گران است؟ چون دولت 
در صنایع اســتخراج و پردازش آن چنان که باید حمایت 
نمی کند. در کنار فرهنگ ســازی بایــد حمایت دولتی نیز 

شکل بگیرد تا توفیق حاصل شود.

 یکی دیگر از نــکات، آمیختگی روایات مربوط به 
سوغات و بحث سبک زندگی اسالمی است. سوغات 

فرهنگی و زیارتی در تحقق سبک زندگی اسالمی چه 
نقشی دارد؟

ابتــدا باید بگویم تبلیغ ســبک زندگی اســالمی با تبلیغ 
فرهنگــی صرف و عــدم تولید محصول جــواب نمی دهد. 
ملزومات ســبک زندگی اسالمی باید برای مردم مهیا باشد 
و مردم به این محصوالت دسترسی داشته باشند. نمی شود 
شکر سرخ را  به عنوان تأکید روایات تبلیغ ولی شکرسفید 

را وارد بازار کنیم.
اما نکته دیگری که موجب کمرنگ شدن اهمیت سوغات 
شــهرهای مذهبی در نگاه زائران شــده، مواجهه زائران با 
سوغات فرهنگی به عنوان کاالیی ویترینی است. در حالی 
که سوغات، تکمیل کننده ملزومات سبک زندگی اسالمی 
است. یعنی در زندگی شخص جاری و ساری است و جزو 
نمادهای مذهبی مشــخص می شــود که یادآور فرهنگ 

زیارت و امام زیارت  شده است.
موضوع مهم دیگر در این زمینه، تقلیل ندادن بحث سوغات 
به تبرک صرف است. تبرک صرفاً آن چیزی نیست که در 
زیارتگاه هــای اهل بیت )ع( وجود دارد، عمل به ســفارش 
اهل بیت)ع( و خرید ســوغاتی که ذیل ســفارش معصوم 
تولید شده در هر مکان و زمانی ماهیتاً امری متبرک است.

حجت االسالم صاحب االمری معتقد است بر مبنای روایات می توان کاالهای جدیدی به عنوان سوغات مذهبی طراحی کرد 

غفلت از تولید سوغات فرهنگی در شهرهای زیارتی

هویت، گمشده سوغات مشهد
گردشگری ای که از مناسک و انگیزه های 
مذهبی به وجود آمــده و امروزه تحت 
عنــوان گردشــگری مذهبــی نامیده 
می شــود، یکی از پولســازترین صنایع 
دنیاســت که ســهم خرید و بخصوص 
سوغات در آن بسیار برجسته است. در 
این میان اما توجه به ســوغات فرهنگی 
و اســتفاده از عناصر هویتی زیارت برای تولید سوغات در چند سال اخیر، ذهن 
دغدغه مندان و فعاالن فرهنگی و اقتصادی را درگیر خود کرده است. به صورتی 
که اتخاذ رویکرد درســت و استفاده از تمامی ظرفیت های شهر مشهد به عنوان 
 یک شــهر زیارتی، نیازمند پژوهش های عمیق تر و ورود تولیدکنندگان بیشــتر 

به این عرصه است. 
وقتی به بازار سوغاتی در شهر مشهد نگاهی می اندازیم، می بینیم طبق آمارهای 
رسمی و پژوهش های دانشگاهی، تنها 30 درصد از خرید سوغاتی زائران شامل 
نشــانه های مذهبی است و چیزی بیش از 50 درصد آن را خوراکی ها و لباس 
تشــکیل می دهند. برای درک اهمیت موضوع سوغات فرهنگی کافی است تا 
در وب استورها و فروشگاه های اینترنتی عبارت »blessed souvenir « یا 
همان سوغاتی متبرک را جست وجو کنید تا ببینید که حرف زدن از سوغات با 
مؤلفه های هویتی مکان زیارتی و مناسک دینی تا چه میزان در سطح جهانی 

رایج است و چه بازار پررونقی در این باره به وجود آمده است.
شــعار یکی از همین فروشــگاه های تخصصی با عنوان »فروشــگاه سرزمین 
مقدس« که متعلق به رژیم صهیونیستی است، این است که: »در این فروشگاه 
 روح ســرزمین مقدس را کشــف کنیــد«.  در این فروشــگاه فقط قریب به

100 نوع کاال که همه به آیین یهود و مســیحیت مربوط اســت، عرضه شده 
و توجه ویژه ای به ظرفیت های اورشــلیم یا همان بیت المقدس که از گذشته 
مورد توجه یهودیان، مسیحیان و مسلمانان بوده، برای تولید و عرضه سوغاتی 

شده است.
برندســازی یهودیان از عنوان سرزمینی اورشلیم و مقدس بودن این سرزمین 
برای تولید محصوالت و سوغات، نکته ای است که باید توسط پژوهشگران ما 
نیز برای تولید سوغات فرهنگی و استفاده از ظرفیت های روایی و آیینی مورد 

توجه قرار گیرد. 
ایــن موضــوع از این جهــت اهمیــت دارد کــه  یهودیان و مســیحیان از 
ظرفیت های دینی و روایی کتاب های مقدس برای تولید محصوالت فرهنگی 
اســتفاده های فراوانــی کرده اند. عالوه بــر توجه به رنگ و بــوی دینی، این 
محصوالت تقریباً همــه نیز با مواداولیه و مصالح موجود در خود فلســطین 
اشــغالی تولید شــده اند. برای مثال در این فروشــگاه انواع و اقسام مختلف 
مجسمه ها و نشــانه های مذهبی با چوب درخت زیتون که در همین منطقه 
 روییده و بارها در منابع یهودیان  و کتاب های عهد عتیق به آن اشــاره شده،

تولید می شوند. 
روغن متبرک »مسح«، »منوراه« یا همان شمعدان هفت شاخه، سوفار یا همان 
شیپور یهودی، اقالم آرایشی و بهداشتی استخراج شده از بحرالمیت، جواهرات 
و بســیاری از نشان های مذهبی آیین یهود  و مســیحیت به عنوان سوغات 
متبرک در این فروشگاه با توضیحات و اشاراتی که در کتاب های مقدس برای 
هر یک داده شــده، به فروش می رســند.  در یکی دیگر از همین فروشگاه ها 
اقالمی مشــتمل بر آب مقدس رود اردن، خــاک بیت المقدس، بخورکندر و 
روغن مســح به همراه صلیبی از جنس درخت زیتون به صورت یک بســته 

سوغات متبرک به فروش می رسد. 
ظرفیت های بســیاری برای  تولید سوغات با استفاده از روایات اسالمی وجود 
دارد که نیازمند ورود پژوهشگران اسالمی به حوزه اقتصاد زیارت برای هویت 
بخشــیدن به سوغات شهر زیارتی چون مشــهد است. ظرفیتی که اگر به آن 
توجه شــود هم می تواند بســتر رشــد اقتصادی را فراهم آورده و هم هویت 
گمشــده مشهد را به عنوان یک شهر زیارتی به مراکز خرید و سوغات زائران 

امام رضا)ع( منتقل کند.
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      صفحه6

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى
 و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــمى  ــاختمانهاى فاقدسندرس ــت اراضى وس ــف وضعي ــن تكلي ــون تعيي ــف مقرردرماده3قان ــب تكالي حس
ــبزوارجهت  ــوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتيس ــوب1390/09/20آراء صادره ازهيئت موض مص

اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1سبزوار

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001722مورخ98/03/30هيئت  ش ــرراى  1-براب
ــبت به ششدانگ يكباب  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض بانك قوامين نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت2/74متر) ــى از654اصلى(بمس ــاى يكفرع ــمتى ازپالكه ــاحت62/52مترمربع قس ــاختمان بمس س

ــاحت34/47مترمربع )كه  ــى بخش يك سبزوار(بمس ــاحت25/31)و2فرعى از1815-اصل و683اصلى(بمس
ــت واقع دراراضى  ــاختمان را داده اس ــكيل يك باب س تواما با پالكهاى682اصلى و2320و2321اصلى تش
ــمى  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت رس ــندمالكيت بنام نامبرده وكس بخش يكمحرزگرديده وراى به صدورس

خودش صادرشده است.
بخش3سبزوار

 پالك5اصلى اراضى قلعه نو
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001537مورخ98/03/27هيئت  ش ــرراى  2-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رضا افضل ابادى نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت168مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك175فرعى از5-اصلى  مشاع ازشش
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى على اكبر قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001538مورخ98/03/27هيئت  ش ــرراى  3-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم سميه جوانمردنسبت به سه دانگ مشاع 
ــمتى ازششدانگ پالك175فرعى از5-اصلى واقع  ــدانگ يكباب ساختمان بمساحت168مترمربع قس ازشش
ــرمقدارمذكورازمحل  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس ــى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورس دراراض

مالكيت آقاى على اكبر قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001705مورخ98/03/30هيئت  ش ــرراى  4-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم مليحه محمديان نسبت به سه دانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت160/58مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك33فرعى از5-اصلى 
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى محمدحسين قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001704مورخ98/03/30هيئت  ش ــرراى  5-براب
ــبت به سه دانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى پرويز زردكوهى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
مشاع ازششدانگ يكباب ساختمان بمساحت160/58مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك33فرعى از5-اصلى 
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقاى محمدحسين قلعه نوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001361مورخ98/03/13هيئت  ش ــرراى  6-براب
ــديدى نسبت به  ــلطان س ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فاطمه س ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت99/21مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك2528فرعى از5-اصلى  ششدانگ اعيانى يكباب منزل بمس
واقع دراراضى قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت موقوفه حسين به توليت خانم پروين بقراط مالك رسمى صادر شده است
پالك6اصلى اراضى كلوت

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139760306011008517مورخ97/12/21هيئت  ش ــرراى  7-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فهيمه جعفرى ثانى نسبت به ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت139/66مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1110فرعى از6-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

حسن برغمدى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001517مورخ98/03/26هيئت  ش ــرراى  8-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رضا كرابى نسبت به ششدانگ يكباب  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ساختمان بمساحت141/74مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1645فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى هادى  بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

احمدى نسب مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001536مورخ98/03/27هيئت  ش ــرراى  9-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد قاسمى تبار نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــاختمان بمساحت84/27مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك4559فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

سيد محمد على اقدسى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001532مورخ98/03/26هيئت  ش ــرراى  10-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــاره نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد ش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك51فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت106/80مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده  ــاحت36/96محرزگرديده وراى به صدورس ــمتى فاقدثبت بمس كلوت بخش3وقس

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى محمدرضا غفورى غروى مالك رسمى صادرشده است.

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001652مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  11-براب
ــم زاده نسبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى احمدقاس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك2فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــاحت99/29متر مربع قسمتى ازشش ــاختمان بمس يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

كريم سديدى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001845مورخ98/04/06هيئت  ش ــرراى  12-براب
ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى حميد حسين پور نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاحت73/36متر مربع قسمتى ازششدانگ پالك198فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

حسين كوشكى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001703مورخ98/03/29هيئت  ــرراى ش 13-براب
ــتنى نسبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى باش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت101/15مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك7503فرعى از6-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

على رحيمى مقدم مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000668مورخ98/02/08هيئت  ش ــرراى  14-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى محمد دربندى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك934فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــاختمان بمساحت99/23مترمربع قسمتى ازشش يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

اكبر عبادى كمندو فاطمه صفرى مقدم مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001161مورخ98/03/01هيئت  ش ــرراى  15-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عبداله نوده نسبت به ششدانگ يكباب  مذكورمس
ــدانگ پالك6491فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــمتى ازشش ــاحت112/40مترمربع قس ــاختمان بمس س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

معصومه زحمت كش مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001675مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  16-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى سيد على احمدزاده نسبت به ششدانگ 
ــدانگ پالك4585فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  ــمتى ازشش ــاحت237/90مترمربع قس يكباب خانه بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

ها صديقه و زهرا شهرت هردو دانا مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001637مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  17-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى بافكار نسبت به ششدانگ يكباب 
ــاحت103/33مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك259فرعى از6-اصلى واقع دراراضى كلوت  ساختمان بمس
بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت خانم حاجيه 

عذرا علوى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001360مورخ98/03/13هيئت  ش ــرراى  18-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم مريم كيقبادى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــاختمان بمساحت135/05مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك681فرعى از6-اصلى واقع دراراضى  يكباب س
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

خيراله برزويى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001162مورخ98/03/01هيئت  ش ــرراى  19-براب
ــه دانگ  ــبت به س ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض خانم فاطمه باعثى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك2فرعى از6-اصلى  ــاختمان بمساحت117مترمربع قسمتى ازشش ــاع ازششدانگ يكباب س مش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى عباس كشكى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001455مورخ98/03/21هيئت  ــرراى ش 20-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على جمعه شاكرى نسبت به ششدانگ  مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت107/40متر مربع قسمتى ازششدانگ پالك2133فرعى از6-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

على نظرى فضل آبادى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001453مورخ98/03/21هيئت  ــرراى ش 21-براب
ــبت  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى آقاى محمدرضا دولت ابادى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ــدانگ پالك126فرعى از6-اصلى  ــاحت86/23مترمربع قسمتى ازشش ــدانگ يكباب ساختمان بمس به شش
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  واقع دراراضى كلوت بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى عبدالجواد دادوند مالك رسمى صادرشده است.
پالك162اصلى اراضى ايزى

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001343مورخ98/03/13هيئت  ــرراى ش 22-براب

ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى جالل خير آبادى نسبت به ششدانگ  ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت99/34مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك424فرعى از162-اصلى واقع دراراضى 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  ايزى بخش3محرزگرديده وراى به صدورس

على اصغر ايزى مالك رسمى صادرشده است.
 بخش8 قطعه2سبزوار

 پالك6اصلى اراضى قاسمى
ــون  ــك قان ــاده ي ــوع م ــماره1398603060110001650مورخ98/03/28هيئت موض ــرراى ش 23-براب
ــدانگ  ــبت به شش ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى اكرمى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكقطعه زمين با محوطه مشتمل بر ساختمان بمساحت3542مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك437فرعى 
ــام نامبرده  ــندمالكيت بن ــه صدورس ــبزوارمحرزگرديده وراى ب ــه دوس ــش8 قطع ــع دربخ ــى واق از6-اصل

وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى نظر على نورى مالك رسمى صادرشده است.
 بخش12سبزوار

 پالك1اصلى اراضى عميداباد
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001458مورخ98/03/21هيئت  ــرراى ش 24-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى على كوشكى نسبت به ششدانگ يكباب 
ساختمان بمساحت132مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك237فرعى ازيك-اصلى واقع دراراضى عميداباد 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى خانم  بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

لقا جراحى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011000697مورخ98/02/10هيئت  ش ــرراى  25-براب
ــبت به  ــارض آقاى احمد على دولت ابادى نس ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمع ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت48/91مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك9260فرعى ازيك-اصلى واقع 
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  دراراضى عميداباد بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى خانم آذر دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است.
 پالك2اصلى اراضى عبدالرحمن

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001329مورخ98/03/12هيئت  ش ــرراى  26-براب
ــبت به  ــن عباس اباد عربى نس ــه وبالمعارض آقاى حس ــبزوارتصرفات مالكان ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت114/20مترمربع تمامت پالك12024فرعى از2-اصلى واقع دراراضى 
عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت 

آقايان محمد تشكرى وسيدقاسم نقيب زاده مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001332مورخ98/03/12هيئت  ــرراى ش 27-براب
ــتقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عباس دولت ابادى نسبت به ششدانگ  مذكورمس
ــاحت120/73مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك82فرعى ازدو-اصلى واقع دراراضى  يكباب ساختمان بمس
عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت 

آقاى حسين محمودى زاده مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001635مورخ98/03/28هيئت  ش ــرراى  28-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى اسماعيل ياسينى پور نسبت به ششدانگ 
يكباب ساختمان بمساحت120/40مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك17و8فرعى ازدو-اصلى واقع دراراضى 
عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت 

آقاى محمد حسن خسرو آبادى مالك رسمى صادرشده است.
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001291مورخ98/03/11هيئت  ــرراى ش 29-براب
ــتنى نسبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى باش ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت321/66مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك1840و14046فرعى ازدو-اصلى واقع 
دراراضى عبدالرحمن بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل 

مالكيت آقايان حسين و بهرام وفايى زاده مالك رسمى صادر شده است
 پالك5اصلى اراضى فتح اباد 

ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001490مورخ98/03/22هيئت  ــرراى ش 30-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى مهدى زارعى نسبت به ششدانگ يكباب 
ــدانگ پالك506فرعى از5-اصلى واقع دراراضى فتح اباد  ــمتى ازشش ــاختمان بمساحت79مترمربع قس س
بخش12محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى اصغر 

برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادر شده است
ــون  قان ــك  ي ــاده  م ــوع  موض ــماره139860306011001439مورخ98/03/20هيئت  ــرراى ش 31-براب
مذكورمستقردرواحدثبتى سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى عليرضاخوشحال كالته سادات نسبت به 
ــاحت79/70مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك506فرعى از5-اصلى واقع  ششدانگ يكباب ساختمان بمس
ــندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل  دراراضى فتح اباد بخش12محرزگرديده وراى به صدورس

مالكيت آقاى اصغر برازنده دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است.
آگهى اصالحى

بخش12
 پالك5اصلى اراضى فتح آباد

ــماره139860306011001643مورخ98/03/28هيئت موضوع ماده يك قانون  ــرراى اصالحى ش 32-براب
ــبت به ششدانگ  ــبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى رجب درقدمى نس ــتقردرواحدثبتى س مذكورمس
يكباب ساختمان بمساحت79/12مترمربع قسمتى ازششدانگ پالك506فرعى از5اصلى واقع دراراضى فتح 
ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت آقاى  ــندمالكيت بنام نامبرده وكس آبادبخش12محرزگرديده وراى به صدورس

اصغربرازنده دولت ابادى مالك رسمى صادرشده است كه درآگهى قبلى اشتباها بخش3 قيدشده است
ــت به فاصله15روزازطريق  ــون وماده13آيين نامه مربوطه اين آگهى دردو نوب ــتناد مفادماده3قان لذا به اس
ــر ميگردد درصورتيكه اشخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشنددرشهرها  اين روزنامه منتش
ــتاها ازتاريخ الصاق راى درمحل تادوماه اعتراض خود را  ــاراولين آگهى درروزنامه ودرروس بايدازتاريخ انتش
ــليم ورسيد اخذنمايند.معترض بايدظرف يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  به اداره ثبت محل وقوع ملك تس
ــت رابه اداره ثبت  ــل نمايدوگواهى تقديم دادخواس ــت به دادگاه عمومى مح ــادرت به تقديم دادخواس مب
ــت ودر صورتيكه  ــه حكم قطعى دادگاه اس ــورت اقدامات ثبت موكول به اراي ــل نمايد.دراينص ــل تحوي مح
ــه دادگاه عمومى محل ارائه  ــت ب ــراض درمهلت قانونى واصل نگردديا معترض،گواهى تقديم دادخواس اعت
ــندمالكيت مانع ازمراجعه متضرربه  ــندمالكيت مينمايد.صدورس ــد اداره ثبت محل مبادرت به صدورس نكن
دادگاه نيست.برابرماده13آيين نامه مذكوردرموردآن قسمت ازامالكى كه قبالنسبت به آنها اظهارنامه ثبتى 
ــى حاوى تحديدحدودملك،مراتب  ــده،واحدثبتى طبق راى هيئت پس ازتنظيم اظهارنامه ثبت پذيرفته نش
ــبت به امالك درجريان  ــن آگهى نوبتى وتحديدحدودبصورت همزمان به اطالع عموم ميرساندونس رادراولي
ــرمينمايد.(م الف  ــدود واحدثبتى آگهى تحديدحدودرابصورت اختصاصى منتش ــابقه تحديدح ثبت وفاقدس
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تاريخ انتشار نوبت اول:1398/04/26

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/10 
على آب باريكى / رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

شماره: 29/98/18073
تاريخ: 1398/04/24

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 1106 باستناد دو برگ استشهاد  ــماره شناس نظر به اينكه آقاى جواد عليزاده لطفى فرزند ايوب به ش
ــماره 7 بجنورد گواهى امضا شده منضم به  ــط دفتر خانه اسناد رسمى ش ــهود آن توس محلى كه امضاء ش
ــى 844140 به اين اداره  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به چاپ ــى جهت دريافت يك برگ س ــاى كتب تقاض
مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ پالك 4151 فرعى از 125 اصلى واقع در اراضى عزيز 
ــهريار 10 مجتمع بازرگانى طبقه 8 بعلت نامعلوم مفقود شده است و  بخش دو بجنورد به آدرس خيابان ش
ــند مالكيت اوليه بنام نامبرده فوق صادر و تسليم و فاقد سابقه رهن و  ــى دفتر امالك معلوم شد س با بررس
ــد دفتر امالك بيش از اين حكايتى نداردلذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب  ــت مى باش بازداش
ــه اى انجام داده يا مدعى  ــبت به ملك مورد آگهى معامل ــى نس ــك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس ي
ــتى ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين اگهى اعتراض كتبى خود را  ــد بايس ــند مالكيت نزد خود باش وجود س
ــليم نمايد بديهى است در صورت عدم  ــند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تس ــت اصل س بپيوس
وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانونى  ــند مالكيت و تس صدور س

ساقط است.9805031
احمد اصغرى شيروان

رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2 بجنورد

شماره پرونده: 139804007141000083/1 شماره بايگانى پرونده: 9800097
شماره ابالغيه: 139805107141001657

تاريخ صدور: 1398/04/22
آگهى ابالغ اجرائيه مهريه كالسه پرونده139804007141000083

ــماره ملى  ــنامه 28745 و ش ــماره شناس ــليمى فرزند محمدعلى به ش ــى س ــيله به آقاى موس  بدين وس
ــه: بجنورد خيابان  ــمالى آدرس خود اظهارى زوج ــالم آباد ش ــاكن بجنورد خيابان اس 0680280502 س
ــهربانو وحيدى فرزند امان اله جهت وصول  ــود كه خانم ش تختى تختى 6 پالك 19 طبقه دوم ابالغ مى ش
ــند نكاحيه  ــتناد مهريه مندرج در س ــكه به اس ــكه طالى تمام بهار آزادى از مجموع 80 س تعداد چهل س
شماره7474-1377/02/01 دفتر ازدواج شماره 30 بجنورد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى 
ــت و طبق گزارش هاى مورخ 1398/02/05 و  ــه139804007141000083 تشكيل گرديده اس به كالس
ــند و اظهارى ميسر نگرديده است لذا بنا به  ــانى متن س ــما در نش 1398/03/25 مامور مربوطه، ابالغ به ش
ــماره98/4863--1398/04/24 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد  ــتانكار به شرح وارده به ش تقاضاى بس
اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات 

اجرائى جريان خواهد يافت.9805032
 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀﹁️ ﹎︧︐︣ زا﹎︣س︫  ︧︍︀ر︋   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩۴٧ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵١۶۶٧٨٧

 ﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴٠۶٠٠١٣۶۴١︋   ︫﹤ ﹫︣ی ︻︀﹜﹛︋   ︎︡﹝﹞ آ﹇︀ی : ︡ ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢۶ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
 ﹟︧﹞ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝۴١٨٨٩۴٠٨۶٧ ︋﹥ ︨ــ ﹩﹚﹞ ︀ره﹝︤ا﹜﹥ ︎﹫︣ی ︻︀﹜﹛ ︋﹥ ︫ــ︤︻ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︨ــ﹞️ ر
︀ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق  ︣ای ﹝︡ت ٢︨   ︋﹏﹞︀︻︣︡﹞ و ﹢︱︻ ️﹝  ︨﹤ ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١١٠٠٠٢٩٠٨٧︋   ︫﹤ ﹋︀︸﹞﹩ دارا﹁︪ــ︀﹡﹩︋ 
︣وات و﹇︣ارداد﹨︀ی ︑︺︡ات آور و ︻﹆﹢دا︨ــ﹑﹝﹩ وا︨ــ︐﹀︀ده از︋︀︧︀ی ︗︀ری  و ا︨ــ﹠︀د ﹝︀﹜﹩ و ︋︀دار و ︑︺︡ات از﹇︊﹫﹏ ﹉ - ︨ــ﹀︐﹥ –︋ 
﹢د.  ︀ً ﹝︺︐︊︣︠﹢ا﹨︡︋  ︀ ﹝︫︣ــ︣﹋️ ﹝︐﹀﹆ ︀ ا﹝︱︀ء ︔︀︋️ ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ و ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و ︀﹡ ︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و︋  و︔︀︋ــ️ در︋︀﹡﹊ــ︀︋ 

︀ً ﹝︡︣︻︀﹝﹏ ﹝︖︣ی ﹝︭﹢︋︀ت ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.  ﹠﹝︲
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ا︮﹀︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹁﹑ور︗︀ن (۵٣١٠۵۶)



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

  تمامی معارف امام رضاj حکمی است  رسا: حجت االسالم دکتر خسروپناه معتقد است اگر از منظر تعریف و تلقی که از حکمت وجود دارد به معارف رضوی پرداخته شود، دستاوردهای ارزشمندی بدست 
خواهیم آورد. اگر تبیینی از حکمت قرآنی داشته باشیم، بدین صورت که حکمت در قرآن به چه معنی است و بر اساس آن به فرمایشات امام رضا)ع( مراجعه کنیم، نوع ساختار فلسفی ما تغییر پیدا خواهد کرد و شاید 
حتی ساختار کالمی نیز متحول شود. تمامی معارف امام رضا)ع( حکمی است؛ چنانچه گفته می شود امام رضا)ع( عالم آل محمد)ع( است. حکمت از برکات علم به شمار می رود؛ بنابراین امام رضا)ع( حکیم نیز به شمار می رود.

انتشارجلد اول از تحریر نهج البالغه آیت اهلل جوادی آملی 
اسراء: جلد اول از تحریر نهج البالغه آیت اهلل جوادی آملی با عنوان »َسُلونِی َقْبَل أَن 

ْتَْفِقُدونِی« به زیور طبع آراسته شد. این کتاب، شرح و تبیین فقرات خطبه ها، نامه ها و 
حکمت های نهج البالغه است که ایشان از سال 1371 در خطبه های نماز جمعه شهر 
مقدس قم آغاز نمودند و همچنان در روزهای پنجشنبه در درس  اخالق، ادامه دارد. 
جلد اول این شرح ترتیبی دربردارنده شرح و تحریر خطبه های 1 تا 17 نهج البالغه 

است.

  دوره دوم حلقه های متن خوانی 
در کانون اندیشه جوان برگزار می شود 

معارف: کانون اندیشه جوان در راستای ایجاد بستری مناسب برای پرورش دانشجویان 
نخبه و با توجه به استقبال پرشــور مخاطبان از دوره اول حلقه های متن خوانی، دوره 
دوم حلقه های متون کالســیک را در محورهای زیر برگزار می کند: حلقه »تمهیدات 
عین القضات همدانی« با حضور دکتر مهدی فدایی مهربانی، دوشنبه ها از ساعت 14 تا 
16؛ حلقه »نظریه عدالت جان رالز« با حضور دکتر مصطفی زالی، دوشنبه ها از ساعت 1۰ 
تا 1۲؛ حلقه »آشنایی با حکمت اشراق و فیلسوفان دوره میانی« با حضور دکتر محمدرضا 
یقینی، چهارشنبه ها از ساعت 11 تا 13؛ حلقه »جمهور افالطون« با حضور دکتر مهدی 
ناظمی قره باغ، چهارشنبه ها از ساعت 14 تا 16. عالقه مندان می توانند برای نام نویسی به 

نشانی اینترنتی www.canoon.org مراجعه نمایند.

شماره جدید فصلنامه »نقدونظر« منتشر شد
معارف: نود و سومین شماره فصلنامه علمی پژوهشی »نقد و نظر« )بهار 1398( به همت 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. از جمله مقاالت این فصلنامه می توان به 
موارد زیر اشــاره کرد: »امتداد جریان کالمی هشام بن حکم در بصره، جریانی نویافته 
در تاریخ تفکر امامیه نخستین« نوشته محمدتقی سبحانی و سیداکبر موسوی تنیانی؛ 
»بررســی نقش جبرئیل در نزول لفظی وحی از منظر عرفان اسالمی« اثر اصغر آقایی، 
حســین اترک و محسن جاهد؛ »غّزالی در کشاکش وحدت و تشّخص« به قلم حسین 
وفاپور؛ »چگونگی پیوند اخالق با دین در فلســفه اســتعالیی کانت« نوشته حبیب اهلل 
کاظم خانی؛ »نقش هستی شناسی شهودی، ساختمندی و تمثیل در تخیل خالق علمی« 
نوشته احمد عبادی و عمار اسحاق؛ »نقد و تحلیل نظریۀ ساخت شکنی دریدا در فهم 
متون« اثر محمد آهی و محمد طاهری و »بررســی انتقادی صورت بندی مادی انگارانۀ 

 »بیکر« از زندگی پس از مرگ« به قلم طاهره احمدی بهاران و مهدی غیاثوند.

کتاب »هستی شناسی ایمان؛ کاوشی در رابطه ایمان و 
معرفت« منتشر شد

مهر: کتاب »هستی شناسی ایمان؛ کاوشی در رابطه ایمان و معرفت« تألیف حجت االسالم 
عبداهلل محمدی به همت مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران منتشر شد. از جمله 
مباحث جدی در کالم جدید، تحلیل رابطه ایمان و معرفت اســت. با وجود اینکه این 
مســئله در تاریخ کالم مسیحی متولد شده است، در میان مسلمانان نیز با انگیزه ها و 
بیان های متفاوت مطرح بوده است. کتاب هستی شناسی ایمان تالش کرده است این 
مســئله را با رویکردی متفاوت تحلیل کند. در این کتاب پس از تمایز میان تصدیق 
منطقی و تصدیق قلبی، نقش اراده در هر کدام روشــن شــده است. همچنین پس از 
بررســی دیدگاه های مختلف درباره رابطه ایمان، معرفت و عمل، برای ضرورت حضور 
معرفت در ایمان، پنج استدالل اقامه شده است. از جمله اینکه ایمان، از اقسام تصدیق 

قلبی است و تصدیق قلبی بدون تصدیق منطقی غیرممکن است.

بررسی جامعه شناسی سیاسی »کوته بین« 
معارف: نشست علمی جامعه شناسی سیاسی »کوته بین«؛ مطالعه موردی نظریه »جامعه 
کلنگی« با سخنرانی حجت االسالم دکتر داود مهدوی زادگان برگزار می شود. این نشست، 
سه شــنبه 5 شهریور 1398 از ساعت 1۰ تا 1۲ در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی به نشانی »تهران، بزرگراه کردستان، خیابان دکتر آئینه وند )64 غربی(« برگزار 

خواهد شد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  »امر به 
معروف« و »نهی از منکر« دو فریضه بزرگ و 
دو فرع از فروع دین اسالم محسوب می شوند. 
امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب)ع( در بخشی 
از حکمت 374 نهج البالغه می فرمایند: »...َو َما 
أَْعَماُل الِْبرِّ ُکلَُّها َو الِْجَهاُد فِي َسِبیِل اهللِ ِعْنَد 
الْْمِر بِالَْمْعُروِف َو النَّْهِي َعْن الُْمْنَکِر إاِلَّ َکَنْفَثٍة 
...«؛ تمام کارهای نیک و جهاد  يٍّ فِي بَْحٍر لُجِّ
در راه خــدا در جنب امر به معروف و نهی از 
منکر چیزی نیست جز به مانند انداختن آب 
دهان در دریای پهناور. برای تبیین ابعاد امر 
به معروف و نهی از منکر با آیت اهلل نجم الدین 
طبسی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم به گفت وگو نشســتیم. او تأکید دارد که 
تمامی دستورات اسالم، بر پایه امر به کارهای 

شایسته و نهی از کارهای ناشایست است.

 حیات دین در گرو 
امر به معروف و نهی از منکر است

آیت اهلل نجم الدین طبســی در ابتدا و با بیان 
اینکه فریضه امر بــه معروف و نهی از منکر 
جزو فرایض دینی است، می گوید: اسالم به 
امر به معروف و نهــی از منکر توجه زیادی 
دارد زیــرا انجام تمــام واجبات و ترک همه 
محرمات به انجام این دو واجب الهی است و 
باید گفت حیات دین و قوام آن به حیات این 
دو واجب بستگی دارد. امر به معروف همانند 
نماز و روزه بر همه افراد واجب است و بر هر 
فردی که به سن تکلیف می رسد همزمان با 
وجوب نمــاز و روزه، امر به معروف و نهی از 
منکر نیز بر او واجب می شــود. عالوه بر آن 
با اقدام تعدادی از افراد جامعه این وظیفه از 
سایرین سلب نمی شود. عضو جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم اضافه می کند: بســیاری از 
مشکالتی که در کشــور وجود دارد نتیجه 
فراموشــی امر به معروف و نهی از منکر در 
جامعه اســت. جامعه ای که در انجام این دو 
فریضه سهل انگاری کند نباید انتظار و توقع 
خوشی، امنیت، سرافرازی، عزت و عدالت را 
داشته باشد، زیرا نتیجه طبیعی ترک امر به 
معروف و نهی از منکر این است که منکر به 

معروف و معروف به منکر تبدیل می شود.

 امر به معروف 
فقط درباره حجاب نیست

آیــت اهلل طبســی تأکید می کنــد: یکي از 
مهم ترین آثار شوم ترک امر به معروف و نهي 
از منکر تســلط اشرار بر جان، مال و ناموس 
مردم اســت. حضرت علــي)ع( در نامه 47 
نهج البالغه در این خصوص فرموده است: »امر 
به معروف و نهي از منکر را ترک نکنید زیرا 
در صورت ترک این فریضه، خداوند اشرار را بر 
امورتان حاکم خواهد کرد و ناله ها و دعاهاي 
شما دیگر اثر نخواهد داشت« و اگر اداره امور 
جامعه به دست افراد شرور بیفتد انسان هاي 
پاک و مؤمــن در جامعه منزوي و نااهالن و 
نامحرمان بر مؤمنان مسلط مي شوند و نتیجه 
این کار ذلت مؤمنین است. امر به معروف و 
نهی از منکر فریضه بزرگي است که به سبب 
آن ســایر فرایض برپا، راه ها امن و کسب ها 
حالل شده و مظالم به صاحبانش بازگردانده، 
زمین ها آباد، حق از دشــمنان گرفته شده و 
حکومت تحکیم پیدا می کند. این استاد حوزه 
و دانشــگاه در ادامه بیان می کند: متأسفانه 
برخی از دســتگاه ها و افراد، اجــرای امر به 
معروف و نهی از منکر را تنها در حوزه حجاب 
تصور می کنند در صورتی  که هر چند تشویق 
به رعایت حجاب اســالمی ضروری است اما 
نباید اجرای این فریضه الهی را محدود کنیم. 
باید تمامی مشــکالت، ضعف ها و نیازهای 

جامعــه مانند انواع مخــدرات، کم کاری در 
ادارات، اختالس ها، دستبرد به اموال بیت المال 
و... را بدرستی شناسایی کرده و برای رفع آن 

به نهی از منکر و امر به معروف بپردازیم.

 امر به معروف و نهی از منکر 
بر تمام افراد جامعه واجب است

آیت اهلل طبســی تصریح می کنــد: تمامی 
مســئوالن کشــور و تک  تک افراد جامعه 
موظف هستند از دین مبین اسالم و مذهب 
تشــیع پاسداری کرده و از آن حمایت کنند 
و به همین دلیل همــه افراد جامعه با تمام 
توان باید در برابر منکر ایستادگی کرده و در 
برابر هنجارشکنان موضع گیری کنند. قانون 
اساسی، قوه قضائیه و سایر نهادهای دولتی 
و امنیتی برای مقابله با هنجارشکنان وجود 
دارند اما وجود آن ها به این معنا نیســت که 
دیگران مسئولیتی ندارند. انجام امر به معروف 
و نهی از منکر بر تمــام افراد جامعه واجب 
است. عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با 
بیان اینکه امروز بدحجابی یکی از بیماری های 
جامعه است، توضیح می دهد: قانون در کشور 
وجود دارد و الزم االجرا نیز هست هر چند که 
ممکن است به مذاق افرادی خوش نیاید. ما 
در کشوری اسالمی زندگی می کنیم و قانون 
این کشور اجازه هنجارشکنی و بی حجابی را 

به هیچ فردی نمی دهد.

 خودمان به فکر ساختن کشور باشیم
استاد سطوح عالی حوزه می گوید: بی حجابی 
به معنای داشــتن تمدن نیســت. مسئله 

پیش  بدحجابی  و  بی حجابی 
از اســالم و در دوران جاهلیت 
نیز بوده اما اسالم برای حفظ 
کرامــت و ارزش زنان حجاب 
و عفاف را برقرار کرده اســت. 
بدحجابــی و بی حیایی یعنی 
به دوران جاهلیت.  بازگشت 
ضمــن اینکه آزاد بــودن و 
رها بودن در هیچ جای دنیا 
حتی کشورهای غربی وجود 
ندارد و همــه افراد باید تابع 
باشــند.  خود  جامعه  قانون 
آیــت اهلل طبســی در پایان 
خاطرنشان می کند: ما همه 
ایرانی و مســلمان هستیم و 
باید برای حفظ دین و مذهب 
خود تالش کنیــم. باید باور 
داشــته باشیم که خارجی ها 
دلسوز ما، جامعه و کشور ما 

نیستند و اگر خودمان به فکر ساختن کشور 
و جامعه نباشــیم غربی ها به طریق اولی به 
فکــر ما نخواهند بود و از یاد نبریم که امر به 
 معروف و نهی از منکر کلید اصالح جامعه و 

کشور است.

آیت اهلل نجم الدین طبسی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

حجت االسالم دکتر نجف لکزایی: امر به معروف و نهی از منکر، کلید اصالح جامعه
سیره پژوهی باید از سطح 

اجتماعی به سطح راهبردی و 
تمدنی ارتقا یابد

رویکرد جدیدی  اخیر  در دهه های  معارف: 
در بازخوانی سیره اهل بیت)ع( به وجود آمده 
که از ساحت فردی به ساحت های اجتماعی 
فراتر رفته اســت. از پیشــگامان این عرصه 
ســیدمحمدباقر حکیم اســت؛ شبیه همین 
ایده یعنی نقش ائمه)ع( در جماعت صالحان 
در اندیشــه های آیــت اهلل آصفی و شــهید 
ســیدمحمدباقر صدر پیگیری می شــد، در 
ایران هم رهبر معظم انقالب به صورت جدی 
به این مســئله پرداخته انــد. در دوره های 
متأخــر رویکــردی که به ایــن بحث ها در 
سیره اهل بیت)ع( پرداخته تنزل یافته است؛ 
ســیره پژوهی را باید از ســطح اجتماعی به 
سطح راهبردی و تمدنی ارتقا دهیم و انجام 
این مهم نیازمند گسترش دانش اجتماعی و 

تمدنی است.
جامعه شناســان پنج نهاد اساســی را مورد 
تأکید قــرار داده اند که باید مورد توجه قرار 
گیرد، این پنج نهاد شامل نهادهای خانواده، 
بهداشت، تعلیم و تربیت، اقتصاد و حکومت 
هســتند؛ باید ســیره و زندگــی ائمه)ع( را 
از ایــن پنج منظر مــورد تحقیق و پژوهش 
 قرار دهیــم. یکی از معانی ســیره متعارف

با َهدی اســت که این مفهوم می تواند سیره 
را به ســطح راهبردی و حتــی فراراهبردی 
ارتقا دهد، امیدواریم ارتباطات میان عالمان 
مختلف بیشتر شــده و بتوان به این سمت 
رفت. ثمره شــناخت عقــل و جنود جهل، 
هدایت است؛ وقتی می گوییم کسی هدایت 
شد به این معناســت که در راه قرار گرفته 
اســت؛ اگر این عقالنیت و جامعه مبتنی بر 
جنود عقــل را در یک طرف و جامعه مبتنی 
بر جنود جهــل را در طرف دیگر قرار دهیم 
آن زمان می توانیم ســیره اهل بیت)ع( را در 
ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم. نتیجه 
تربیت انســان رشــد عقل اســت؛ سیره به 
معنای هدایت و هدایت بــه معنای راهبرد 
عقالنیت بــوده و از این راهبــرد به تمدن 

توحیدی و الهی خواهیم رسید.
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      صفحه7
شماره نامه: 1398025001122111       شماره پرونده: 9309985146800722

شماره بايگانى پرونده: 960128             تاريخ تنظيم: 1398/04/23
شعبه 10 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد

آگهى مزايده
نظر به محكوميت آقاى مجيد كاظم نژاد اصفهانى در پرونده كالسه 195، پالك ثبتى شماره 1419 فرعى از 80 اصلى 
بخش 9 مشهد به نشانى ميدان امام حسين(ع)- خ. ايثارگران يك- پ 1 داراى عرصه به مساحت حدود 186 مترمربع 
ــامل يك طبقه توقيف گرديده و به مبلغ 6/020/000/000 ريال ارزيابى  ــاحت حدود 130 مترمربع ش و اعيان به مس
ــت كه در تاريخ 98/5/8 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى  گرديده اس
ــنهادى فروش  ــكام كيفرى ط. 1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيش ــع قضايى اجراى اح ــاد 8- مجتم وكيل آب

خواهد شد. قيمت پايه 6/020/000/000 ريال مى باشد. آ- 9804862
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

شماره نامه: 1398025001139638      شماره پرونده: 9109985146800485
شماره بايگانى پرونده: 951171             تاريخ تنظيم: 1398/04/24

شعبه 2 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده 

ــه 141،  ــر به محكوميت آقاى عليرضا قدرتى به پرداخت مبلغ 1/000/000/000 ريال در پرونده كالس نظ
پالك ثبتى شماره 29 فرعى از 49 اصلى بخش 12 مشهد به نشانى جاده سرخس- روستاى چاهك- حافظ 
ــاحت حدود 490 مترمربع و اعيان شامل يك طبقه توقيف گرديده و به  ــعدى 5 داراى عرصه به مس 7- س
ــاعت 10 صبح در محل شعبه  ــت كه در تاريخ 98/5/9 س مبلغ 1/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده اس
ــانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط.  ــهد واقع در نش مزايده اجراى احكام كيفرى مش
1 (دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 1/000/000/000 ريال 

مى باشد. آ- 9804976
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

حصروراثت
ــهرنوى بخواسته حصروراثت  ــعيد اليق اقدام بطرح دعوى بطرفيت ورثه مرحوم غالم محمداليق ش اقاى س
ــوم درمورخه97/6/23دراقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته و  ــوده وچنين اظهار ميدارد كه آن مرح نم

ورثه حين الفوتش عبارتند از1.حميداليق شهرنوى متولد59/7/1به ش.ملى 0058673881
2.متين اليق شهرنوى متولد79/12/18به ش.ملى 0740493892

3.مبين اليق شهرنوى متولد85/1/20به ش.ملى 0740648861
4.على اليق شهرنوى متولد58/1/5به ش.ملى0749707860

غالمرضااليق شهرنوى متولد 53/6/20به ش.ملى 0749138637
6.سعيداليق شهرنوى متولد65/10/1 به ش.ملى 0749941286

7.پريسا اليق شهرنوى متولد68/3/1به ش.ملى0740016652
زينب اليق شهرنوى متولد64/10/1به ش.ملى 0749937467

ــد وبجزاينها وارثى ندارد  ــر متوفى ميباش ــفيعى متولد55/5/20به ش.ملى0748867384همس خديجه ش
ــار در ج اگهى نموده تاهركس نسبت به ان مرحوم ادعايى  لذامراتب فوق دريكى ازروزنامه هاى كثيراالنتش
ــوراى حل اختالف باخرز مراجعه وگرنه  ــر آگهى به ش ياوصيت نامه اى دارد ظرف مدت يك ماه پس ازنش

گواهى حصروراثت برابر مقررات قانونى وقضايى صادر خواهدشد.9804987
دبيرح2شوراى حل اختالف باخرز خدادادى

راى شورا
درخصوص دعوى خواهان آقاى اميرانصارى فرزند محمد بطرفيت خوانده آقاى ناصراحمدى كالته زبرخان 
فرزندجمعه بخواسته مطالبه وجه به مبلغ 900000تومان يك فقره چك برگشتى بانضمام هزينه دادرسى 
ــوع محتويات پرونده وفتوكپى  ــه ازمورخه94/4/1 لغايت يوم الوصول باتوجه به مجم ــارت تاخير تادي وخس
ــه واينكه خوانده على  ــوى بانك محال علي ــماره 852359 وگواهينامه عدم پرداخت ازس ــدق چك ش مص
ــد ارائه نگرديده  ــه اى ك حاكى ازبرائت باش ــورا حضورنيافته واليحه دفاعي ــه ش رغم ابالغ قانونى درجلس
باعنايت به نظريه مشوراى اعضاى شورا به استنادماده 198 قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت 
ــى  ــته و مبلغ 287500ريال بابت هزينه دادرس خوانده به پرداخت مبلغ 900000تومان بابت اصل خواس
وخسارت تاخير تاديه ازمورخه 94/4/1درحق خواهان صادر واعالم ميگردد راى صادره غيابى وظرف مهلت 
ــعبه شورا وسپس ظرف مهلت بيست روز بعداز آن قابل  ــت روز ازتاريخ ابالغ قابل واخواهى درهمين ش بيس

تجديدنظرخواهى دردادگسترى محترم شهرستان باخرز ميباشد.9804988
مصطفى حسن نژاد مشاور وقاضى شعبه يك شوراى حل اختالف باخرز

راى شورا 
ــيدابراهيم صالح زاده  ــد محمد بطرفيت خوانده اقاى س ــوى خواهان اقاى اميرانصارى فرزن ــوص دع درخص
ــتى بانضمام  ــغ 5900000تومان چهارفقره چك برگش ــه وجه به مبل ــته مطالب ــيد محمد بخواس فرزند س
ــه مجموع  ــوم الوصول باتوجه ب ــه 94/11/30لغايت ي ــه ازمورخ ــر تادي ــارت تاخي ــى وخس هزينه دادرس
ــال مورخه95/2/30وچك  ــماره 132649مبلغ16500000ري ــات پرونده وفتوكپى مصدق چك ش محتوي
ــماره 133646مبلغ13000000ريال  ــك ش ــه 94/12/5چ ــماره133648مبلغ16500000ريال مورخ ش
ــماره 133647مبلغ13000000ريال مورخه 95/2/2وگواهينامه عدم پرداخت  مورخه94/11/30وچك ش
ــه شورا حضور نيافته واليحه دفاعيه  ــوى بلنك محال عليه واينكه خوانده على رغم ابالع قانونى درجلس ازس
اى ك حاكى ازبرائت باشد ارائه نگرديده باعنايت به نظريه مشورتى اعضاى شورا به استناد ماده 198 قانون 
ــته  ــى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداختت مبلغ 5900000تومان بابت اصل خواس آيين دادرس
ــى وخسارت تاخير تاديه ازمورخه هاى فوق درحق خواهان صادر  ومبلغ1212500ريال بابت هزينه دادرس
ــعبه  ــت روز بعداز تاريخ ابالغ قابل واخواهى درهمين ش واعالم ميگردد راى صادره غيابى وظرف مهلت بيس
شورا وسپس ظرف مهلت بيست روز بعدازآن قابل تجديدنظرخواهى دردادگسترى محترم شهرستان بلخرز 

مى باشد.9804989
مصطفى حسن نژاد مشاور وقاضى شعبه 1شوراى حل اختالف باخرز

آگهى موضوع ماده3قانون وماده13آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقدسندرسمى

امالك واقع در بخش 6 يزد – تفت و توابع
5 فرعى از99-اصلى-آقاى محمد رضا بيدكى ششدانگ خانه بطور مفروز قسمتى از پالك برابر به مساحت 

ــورخ 1398/04/03 واقع درمزرعه  ــماره 139860321006000855 م 206/30 مترمربع بموجب راى ش
ميرزاسيدمحمد خريدارى عادى مع الواسطه ازغالمرضادهقانى سانيج مالك رسمى

ــمتى از پالك برابر  ــدانگ خانه بطور مفروز قس 9 و 11 فرعى از183-اصلى-آقاى محمد على جعفرى شش
ــماره 139860321006000816 مورخ 1398/04/01 واقع  ــاحت 56/50 مترمربع بموجب راى ش به مس

درراحت آباد درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى وخريدارى عادى ازربابه بازدارمالك رسمى
ــدانگ زمين محصور پالك برابر به مساحت 192/10  ــرخابى باغ خندان شش 695-اصلى-خانم فرنگيس س
مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000643 مورخ 1398/03/23 واقع درباغ خندان خريدارى 

عادى مع الواسطه ازسروش ظهرابيان مالك رسمى
793-اصلى-خانم فرنگيس سرخابى باغ خندان ششدانگ خانه باغ پالك برابر به مساحت1536/70مترمربع 
ــماره 139860321006000647 مورخ 1398/03/23 واقع درباغ خندان خريدارى عادى  بموجب راى ش

مع الواسطه از خورشيد ظهرابيان مالك رسمى
ــالك برابر به  ــمتى از پ ــور مفروز قس ــدانگ خانه بط ــى آبادى شش ــى باق ــاب باق ــم رب 1233-اصلى-خان
مساحت100/30مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000864 مورخ1398/04/02واقع درتفت 

خريدارى عادى از عليرضا دلداده مالك رسمى
ــه  ــر ب ــالك براب ــه پ ــدانگ خان ــادى شش ــى آب ــى باق ــه طالب ــم فاطم 52مكررفرعى4935-اصلى-خان
ــع  مورخ1398/11/27واق ــماره 139760321006003377  ش راى  ــب  بموج ــاحت56/70مترمربع  مس

درحسينى خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدفالح حسينى مالك رسمى
ــاحت 2714  ــدانگ خانه باغ پالك برابر به مس ــروان شش ــيد كيخس 84فرعى از4936-اصلى-آقاى جمش
ــماره 139860321006000635 مورخ1398/03/23واقع درروستاى خليل آباد  مترمربع بموجب راى ش

خريدارى عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــروان ششدانگ زمين مزروعى پالك برابر به مساحت 840  ــيد كيخس 97فرعى از4936-اصلى-آقاى جمش
ــماره 139860321006000627 مورخ1398/03/22واقع درروستاى خليل آباد  مترمربع بموجب راى ش

خريدارى عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــر به  ــالك براب ــى پ ــن مزروع ــدانگ زمي ــروان شش ــيد كيخس ــاى جمش ــى از4936-اصلى-آق 106فرع
ــع  ــماره 139860321006000631 مورخ1398/03/23واق ــب راى ش ــاحت796/50مترمربع بموج مس

درروستاى خليل آباد خريدارى عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــيد كيخسروان ششدانگ باغ پالك برابر به مساحت 4097 مترمربع  111فرعى از4936-اصلى-آقاى جمش
ــماره 139860321006000639 مورخ1398/03/23واقع درروستاى خليل آباد خريدارى  بموجب راى ش

عادى مع الواسطه ازلعل بندرى مالك رسمى
ــمتى از پالك برابر  ــدانگ خانه بطور مفروز قس ــرين مهربانيان شش 140 فرعى از 5045-اصلى-خانم نس
ــماره 139860321006000364 مورخ1398/02/24واقع  ــاحت239/50مترمربع بموجب راى ش به مس

درشهرك قدس خريدارى عادى مع الواسطه ازسيدكاظم طباطبائى دهنوئى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 7 يزد – طزرجان و توابع

ــدانگ زمين مشجر محصورپالك  ــاع ازشش 1111-اصلى-خانم عصمت دهقان طزرجانى يكدانگ و نيم مش
ــماره 139860321006000727  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ616/50 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــر ب براب
مورخ1398/03/27واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى

ــدانگ زمين مشجر محصورپالك  ــاع ازشش 1111-اصلى-خانم فاطمه دهقان طزرجانى يكدانگ و نيم مش
برابر به مساحت ششدانگ616/50مترمربع بموجب راى شماره139860321006000714مورخ1/03/27

398واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى
ــاع ازششدانگ زمين مشجر محصورپالك  ــان دهقان طزرجانى يكدانگ و نيم مش 1111-اصلى-آقاى احس
ــماره 139860321006000735  ــب راى ش ــع بموج ــدانگ616/50 مترمرب ــاحت شش ــه مس ــر ب براب
مورخ1398/03/27واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى

ــجر  ــدانگ زمين مش ــاع ازشش ــان طزرجانى يكدانگ و نيم مش ــان محمد دهق ــاى پيم 1111-اصلى-آق
محصورپالك برابر به مساحت ششدانگ616/50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000731 
مورخ1398/03/27واقع درطزرجان خريدارى عادى مع الواسطه ازعلى اكبركبيرى طزرجان مالك رسمى

ــدانگ خانه باغچه بطور مفروز قسمتى از پالك ثبتى  ــادات مدرس وامق شش 1965-اصلى-خانم اعظم الس
برابر به مساحت357/50مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000871مورخ1398/04/03واقع 

درطزرجان در ازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى
امالك واقع در بخش 12 يزد – ده باال و توابع

ــه  ــر ب ــالك براب ــى پ ــى و فوقان ــه تحتان ــاق مخروب ــدانگ ات ــان شش ــا قرقچي ــاى رض 1082-اصلى-آق
ــماره 139860321006000820 مورخ1398/04/01واقع درده  ــاحت24/10مترمربع بموجب راى ش مس

باال خريدارى عادى مع الواسطه از احمدمصطفى ئيان مالك رسمى
ــجرپالك هاى برابر به  ــدانگ زمين محصورمش ــعود رحمت پورشش 2025و2026و2027-اصلى-آقاى مس
ــماره 139860321006000751 مورخ1398/03/28واقع درده  مساحت 2142 مترمربع بموجب راى ش

باال خريدارى عادى مع الواسطه از خدامراد و رشيد ايدون مالكين رسمى
2032-اصلى-آقاى مسعود رحمت پورششدانگ زمين محصورمشجرپالك برابر به مساحت 1170 مترمربع 
ــع درده باال خريدارى عادى مع  ــماره 139860321006000743 مورخ1398/03/27واق بموجب راى ش

الواسطه از خدامراد و رشيد ايدون ونيز ستاد اجرائى فرمان حضرت امام (ره) مالكين رسمى
ــجر پالك برابر به مساحت1311/30مترمربع  ــعود رحمت پورششدانگ زمين مش 2036-اصلى-آقاى مس
ــع درده باال خريدارى عادى مع  ــماره 139860321006000747 مورخ1398/03/28واق بموجب راى ش

الواسطه از خدامراد و رشيد ايدون مالكين رسمى
ــاهى ششدانگ خانه باغ تمامى پالك 4255 و بطور مفروز قسمتى  4255و4256-اصلى-آقاى محمد باغش
ــماره 139860321006000836  ــع بموجب راى ش ــاحت 372/35مترمرب ــالك 4256-اصلى به مس ازپ
ــمى متقاضى و خريدارى عادى از طاهره كارگرحاجى  مورخ1398/04/02واقع در ده باال برابر مالكيت رس

آبادى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 14 يزد – اسالميه و توابع

ــه  برابرب ــالك  پ ــاغ  ب ــدانگ  شش ــاه  فراش ــور  دهقانپ ــن  محمدحس ــاى  يك-اصلى-آق از  ــى  فرع  432
ــع  ــماره 139760321006003743مورخ1398/12/27واق ــب راى ش ــاحت350/80مترمربع بموج مس

دراسالميه خريدارى عادى از عبدالكريم دهانى فراشاه مالك رسمى
ــه  برابرب ــالك  پ ــاغ  ب ــدانگ  شش ــاه  فراش ــور  دهقانپ ــن  محمدحس ــاى  يك-اصلى-آق از  ــى  فرع  434
ــع  ــماره 139760321006003739مورخ1397/12/27واق ــب راى ش ــاحت496/60مترمربع بموج مس

دراسالميه خريدارى عادى از سيداسدا... محسنى فراشاه مالك رسمى
امالك واقع در بخش 15 يزد – على آباد و توابع

ــالك برابربه  ــمتى از پ ــور مفروز قس ــدانگ خانه بط ــى شش ــا نجم ــم پريس ــى از 9-اصلى-خان 132 فرع
ــع  ــماره 139860321006000790مورخ1398/03/30واق ــب راى ش ــاحت231/70مترمربع بموج مس

درمزرعه كوهى على آباد خريدارى عادى مع الواسطه ازابراهيم خالصى مالك رسمى
امالك واقع در بخش 16 يزد – سانيج و توابع

ــهم مشاع از23910سهم ششدانگ زمين  236 فرعى از17-اصلى-آقاى محمد دهقانى سانيج2033/70س
پالك برابر به مساحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000651مورخ2

1398/03/3واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
236 فرعى از17-اصلى-خانم مريم دهكده1085/50سهم مشاع از23910سهم ششدانگ زمين پالك برابر 
به مساحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000666مورخ139/03/25

8واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
236 فرعى از17-اصلى-آقاى محمد حسين احمدى پيشكوهى 460 سهم مشاع از23910سهم ششدانگ 
ــاحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000660  زمين پالك برابر به مس

مورخ1398/03/25واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
ــهم مشاع از23910سهم ششدانگ  ــين دهقانى سانيج466/50س 236 فرعى از17-اصلى-آقاى محمد حس
ــاحت ششدانگ 23910 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000656  زمين پالك برابر به مس

مورخ1398/03/25واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
ــاع از14200سهم ششدانگ زمين پالك  ــهم مش 238 فرعى از17-اصلى-خانم مهناز حانم پور884/20س
برابر به مساحت ششدانگ 14200 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000675مورخ03/25/

1398واقع در اهرك سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
238 فرعى از17-اصلى-خانم فاطمه دهقانى سانيج 292 سهم مشاع از14200سهم ششدانگ زمين پالك 
برابر به مساحت ششدانگ 14200 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000679مورخ03/25/

1398واقع در اهرك سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازمحمدعلى احمدى مالك رسمى
50 فرعى از21-اصلى-آقاى جمشيد بهشاد ششدانگ زمين محصور پالك برابربه مساحت224/60مترمربع 
ــانيج خريدارى  ــماره 139860321006000138 مورخ1398/01/28واقع درباغ خاتون س بموجب راى ش

عادى مع الواسطه ازغالمحسين دهقانى مالك رسمى
ــاحت 283/10  ــدانگ زمين محصور پالك برابر به مس ــاد شش ــيد بهش 53 فرعى از21-اصلى-آقاى جمش
ــانيج  ــماره 139860321006000134مورخ1398/01/28واقع درباغ خاتون س ــع بموجب راى ش مترمرب

خريدارى عادى مع الواسطه ازبى بى مرضيه توكلى وربابه هاشمى وحسن منتظرى مالكين رسمى
ــدانگ زمين  ــهم شش ــاع از2959/50س ــهم مش ــى 440س ــعيد دهقان ــاى س ــى از21-اصلى-آق 190فرع
ــماره 139860321006000697  ــب راى ش ــدانگ2959/50مترمربع بموج ــاحت شش پالك برابربه مس
ــى فيض آباد و بى بى  ــطه ازعلى اصغر فاتح ــانيج خريدارى عادى مع الواس ــع در س مورخ1398/03/26واق

مرضيه توكلى مالكين رسمى
ــه دانگ مشاع ازششدانگ زمين  ــانيج س باقيمانده560مكررفرعى از24-اصلى-آقاى محمد على دهقانى س
پالك برابربه مساحت ششدانگ 953 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006000739مورخ0/27

1398/3واقع در سانيج خريدارى عادى مع الواسطه ازحسين منتظرى مالك رسمى
1فرعى از80-اصلى-آقاى محمدعلى دشتكى ششدانگ خانه باغچه پالك برابربه مساحت370/70مترمربع 
ــماره 139860321006000880 مورخ1398/04/05واقع دردشتك سفلى سانيج درازاى  بموجب راى ش

سند مالكيت مشاعى متقاضى
ــود در صورتيكه اشخاص نسبت به صدور  لذابه منظوراطالع عموم دردونوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه 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.
ــند مالكيت  ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــور و عدم وص ــدت مذك ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

صادرخواهدشد.9804990
تاريخ انتشارنوبت اول :  چهار شنبه1398/04/26
تاريخ انتشارنوبت دوم :  پنجشنبه 1398/05/10

اميرحسين جعفرى ندوشن
رئيس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

آگهى مزايده مال غير منقول كالسه 9700130
ــعبه اجرا له:خانم سعادت پسانتن عليه آقاى حسين كريم  ــه 9700130 ش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــش فرعى از دويست و دو فرعى از يك اصلى بخش  ــصت و ش ــدانگ پالك هزار و چهارصد و ش آبادى شش
هفت قوچان كه سند آن ذيل صفحه 226 دفتر 82 به شماره ثبت 13267 و ششدانگ پالك هزار و سيصد 
ــت و دو فرعى از يك اصلى بخش هفت قوچان ذيل صفحه 17 جلد 82 به  ــتاد و دو فرعى از دويس و هش
ــى و يك فرعى از بيست و  ــيصد و هفتاد و نه فرعى از س ــدانگ پالك ثبتى س ــماره ثبت 13184 و شش ش
ــند  ــماره ثبت 6995 بنام مرحوم على اكبر كريم آبادى ثبت و س دو اصلى ذيل صفحه 290 جلد 50 به ش
ــهم االرث مديون در پالكهاى مذكور در اين كالسه توقيف گرديده است.  ــتانكار س صادر و برابر تقاضاى بس
ــهر درگز قطعه  ــدانگ پالك 1382 فرعى از 202 فرعى از يك اصلى بخش 7 قوچان واقع در اطراف ش شش
3 درگز برابر نظر كارشناس ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 9391 متر مربع شماال وصل به 
راه روستاى صيد آباد غربا وصل به زمين راحلى شرقا وصل به راه 3 مترى خود مالك و جنوبا وصل به پالك 
ديگر مالك كه پالك مذكور بعنوان كوره آجر پزى مورد استفاده واقع ميگشته و در حال حاضر تعطيل مى 
ــد و ملك مستعد كشاورزى نمى باشد.كه به مبلغ 422/600/000 ريال(چهارصدو بيست و دو ميليون  باش
ــدانگ پالك 1466 فرعى از 202 فرعى از يك اصلى بخش 7  ــصد هزار ريال)ارزيابى گرديده و شش و شش
ــهر درگز برابر گزارش كارشناس يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 9634 متر  قوچان واقع در اطراف ش
مربع غربا وصل به زمين راحلى و شماال و جنوبا وصل به پالكهاى خود مالك و شرقا وصل به راه اختصاصى 
خود مالك داراى اعيان بعنوان بناى ساختمانى در دو قطعه مجموعا به مساحت 120 متر مربع بصورت انبار 
و اصطبل بصورت ديوار گلى و اجرى باربر با سقف چوبى و قديمى ساز و داراى انشعابات آب شرب و برق و 
داراى راه و معبر دسترسى بعرض 3 متركه به مبلغ 584/000/000 (پانصد و هشتاد و چهار ميليون ريال)
ارزيابى گرديده و ششدانگ پالك 379 فرعى از 22 اصلى بخش 7 قوچان واقع در درگز مدرس 17 پالك 
ــدانگ عرصه و اعيان يك باب منزل مسكونى داراى عرصه به ميزان 260 متر  ــناس شش 30 برابر نظر كارش
مربع و اعيان به ميزان 75 متر مربع بصورت بناى ساختمانى واقع در طبقه همكف بصورت ديوار گلى باربر 
با سقف چوبى و داراى امتيازات آب و برق و گاز و تلفن و داراى يك دستگاه آبگرمكن مخزنى زمينى و يك 
ــتگاه كولر آبى و ميزان 2 متر كابينت فلزى آشپزخانه كه به مبلغ 1/100/000/000 ريال(يك ميليارد  دس
ــردد. و برابر گزارش مامور اجرا پالكهاى 1382 فرعى از يك اصلى و  ــد ميليون ريال) ارزيابى مى گ و يكص
1466 فرعى از يك اصلى در تصرف محمد كريم آبادى احد از وراث مرحوم على اكبر كريم آبادى و پالك 
ــد. لذا مزايده سهم االرث مديون در پالك  ــتانكار و فرزند وى مى باش 379 فرعى از 22 اصلى در تصرف بس
1382 فرعى  از يك اصلى در قبال مبلغ 61/629/166 ريال(شصت و يك ميليون و ششصد و بيست و نه 
هزار و يكصد و شصت و شش ريال) و سهم االرث مديون در پالك 1466 فرعى از يك اصلى در قبال مبلغ 
ــصت و شش هزار و ششصد و شصت و شش ريال) ــتاد و پنج ميليون و يكصد و ش 85/166/666 ريال(هش

و سهم االرث مديون در پالك 379 فرعى از 22 اصلى در قبال مبلغ 160/416/666 ريال(يكصد و شصت 
ــصد و شصت و شش ريا) از ساعت 9 الى 12 روز سه شنبه مورخ  ــانزده هزار و شش ميليون و چهارصد و ش
98/5/29 در شعبه اجراى ثبت اداره ثبت اسناد درگز واقع در بلوار امام رضا بين امام رضا 7 و 9 از طريق 
مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ فوق الذكر شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقداًفروخته مى 
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب،برق ، گاز اعم از حق انشعاب و يا حق اشتراك  ــود. الزم به ذكر اس ش
ــهردارى و غيره  ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض ش و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش
ــده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در  ــده يا نش تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مسترد خواهد شد 
ــمى گردد،مزايده روز  ــر و حق مزايده نقداً وصول مى گردد ضمناًچنانچه روز مزايده تعطيل رس و نيم عش

ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9804999
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز- ناصر حسن زاده

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى عبدالواحد باب زن داراى شناسنامه شماره 0740053868 به شرح دادخواست به كالسه 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان حليم باب  ــورا درخواس 980044 از اين ش
زن به شناسنامه 0749437197 در تاريخ 1397/6/26 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه 

حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  حجى بانو اسكندرى با كد ملى 0748591168 فرزند غالم صادره از تايباد همسر متوفى 

2- آيت اله باب زن با كد ملى 0749531541 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
3- قربان باب زن با كد ملى 0749542306 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى

4- عصمت اله باب زن با كد ملى 0748599096 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
5- قاسم باب زن با كد ملى 0740149954 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى

6- عبدالواحد باب زن با كد ملى 0740053868 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
7- ميمنت باب زن با كد ملى 0748721665 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
8- شهربانو باب زن با كد ملى 0748599681 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى

9- گلى باب زن با كد ملى 0748598111 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
10- هاجر باب زن با كد ملى 0749876581 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
11- زينب باب زن با كد ملى 0748442340 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى

12- تنسگل باب زن با كد ملى 0749523931 فرزند حليم صادره از تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9805004
تاريخ انتشار : 1398/04/26 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــرح  ــماره 15 متولد 1338 به ش ــنامه ش ــهدريزه ئى داراى شناس نظر به اينكه آقاى نوراحمد ابتياعى مش
دادخواست به كالسه 3/980133ح از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شادروان فاضل فاضلى به شناسنامه 1201 در تاريخ 1374/1/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى 

گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  محمد اشرف فاضلى فرزند فاضل ش ش 83 متولد 1340/9/22 صادره از تايباد فرزند مرحوم

2- محمد شريف فاضلى فرزند فاضل ش ش 31 متولد 1335/7/2 صادره از تايباد فرزند مرحوم
3- صديقه فاضلى فرزند فاضل ش ش 147 متولد 1331/10/25 صادره از تايباد فرزند مرحوم
4- فاطمه فاضلى فرزند فاضل ش ش 119 متولد 1319/11/23 صادره از تايباد فرزند مرحوم

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9805005
تاريخ انتشار : 1398/04/26 

محمد بارى
قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــت به  ــرح دادخواس ــماره 0740028839 به ش ــنامه ش نظر به اينكه آقاى صادق ابراهيم زاده داراى شناس
ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــه 1/980159ح از اين ش كالس
غالم رسول ابراهيم زاده به شناسنامه 89 در تاريخ 1398/4/12 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته 

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فاطمه سليمانى فرزند على با كد ملى 0749092939 مادر متوفى 

2- مرضيه تاجيك فرزند عليرضا با كد ملى 0749523964 همسر متوفى
3- سعادت ابراهيم زاده فرزند غالمرسول 0749796324 فرزند متوفى 

4- صادق ابراهيم زاده فرزند غالمرسول 0740028839 فرزند متوفى
5- نيلوفر ابراهيم زاده فرزند غالمرسول 0740307304 فرزند متوفى

6- على ابراهيم زاده فرزند غالمرسول 0740663364 فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9805006
تاريخ انتشار : 1398/04/26 

قنبر مرزانى
قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

اصالحيه
برابر راى شماره 139860327006000083

ندرت رحمانى مندرج در تاريخ 98/3/28و98/4/12
صحيح است.9805009

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طارم- سيدرضا شفيعى
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا حی
 یا قیوم
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 بوریس جانسون، نامزد پیشتاز نخست وزیری انگلیس در 
مقاله ای ادعاهای اسالم ســتیزانه مطرح کرده اســت.روزنامه 
»گاردین« روز دوشنبه گزارشی در باره این مقاله منتشر کرده است .

تاکشی ایوایا، وزیر دفاع ژاپن اعالم کرد که این کشور هیچ 
برنامه ای برای اعزام نیروی نظامی به خاورمیانه و پیوستن به 

ائتالف نظامی با آمریکا در خلیج فارس ندارد.

مولود چاووش اوغلو، با تأکید بر اعزام چهارمین کشــتی 
حفاری به نزدیکی سواحل قبرس، گفت: تحریم های اتحادیه 
اروپا مانع از توقف فعالیت های ترکیه در این منطقه نخواهد شد.

پس از 2 روزگفت وگو بین طرف های یمنی قطعی شد

توافق دوباره برسرآتش بس  الحدیده
  جهان  گفت وگو بین طرف های یمنی بر روی کشــتی 
سازمان ملل در دریای سرخ، سرانجام به پایان رسید. سازمان 
ملل درباره این گفت وگوها ادعا کرده اســت: »طرف های 
یمنی بر سر مکانیزم جدید آتش بس در سریع ترین زمان 
ممکن در الحدیده واقع در غرب این کشور توافق کرده اند. از 
جزئیات این مکانیزم که به نظر می رسد برای اجرای توافق 

استکهلم است، هنوز خبری منتشر نشده است.«
این دومین بار در یک ســال گذشــته است که طرف های 
یمنی درباره این بندر به توافق می رســند. 9ماه پیش در 
سوئد توافق شــد همه طرف های درگیر، بندر الحدیده را 
تخلیه کنند. اتفاقی که از سوی انصاراهلل و ارتش رقم خورد، 

اما مزدوران سعودی و طرفداران هادی آن را انجام ندادند.
حاال اما ســازمان ملل سرانجام موفق شــد یک بار دیگر 
نماینــدگان طرف هــای درگیر در یمن را گــرد هم آورد. 
حمالت موشکی و پهپادی یمن، فرار دوباره هادی این بار از 
ریاض و از هم گسیختگی جبهه اماراتی سعودی در جنوب 
یمن را می توان سه عامل اصلی دانست که نمایندگان دولت 

مستعفی یمن را به پای میز مذاکره کشانده است.
بالفاصله پس از پایان این گفت وگوها، عربســتان سعودی 
اعالم کرد از راه حل سیاســی در یمــن حمایت می کند! 
شــاهزاده خالد بن سلمان بن عبدالعزیز، معاون وزیر دفاع 

عربســتان در حســاب توییتری خود نوشــت: »راه حل 
سیاسی که ما از آن حمایت می کنیم، پایبندی کامل شبه 
نظامیان حوثی ]انصــاراهلل[ به مفاد مورد توافق یمنی ها را 
می طلبد و این چیزی اســت که موافقت نامه استکهلم را 
تضمین می کنــد.«وی همچنین افزود: »روز دوشــنبه با 
فرستاده سازمان ملل در امور یمن دیدار کردم و به او درباره 
عالقه مندی عربستان به ملت برادر یمن ]![، اطمینان دادم.« 
عربستان با تشکیل یک ائتالف نظامی بیش از چهار سال 
است که ملت یمن را مورد حمالت وحشیانه قرار داده است.

شورای امنیت هم با صدور قطعنامه ای خواستار اجرای کامل 
توافق سوئد درباره الحدیده یمن شد. 

همزمــان انصــاراهلل و ارتش یمن که پس از چهار ســال 
مقاومت مذاکره را خوب آموخته  است اعالم کرد، حمالت 
علیه عربستان سعودی ادامه خواهد داشت. یحیی سریع، 
ســخنگوی نیروهای مســلح یمــن گفت: تــا زمانی که 
رژیم ســعودی به تجاوز و محاصره یمن ادامه دهد دامنه 
حمالتمان به عربستان توسعه خواهد یافت.در همین زمینه 
 K2 یگان پهپادی یمن شامگاه یکشنبه، با پهپادهای قاصف
علیه پایگاه هوایی ملک خالد در منطقه خمیس مشــیط 
عملیــات گســترده ای انجــام داد و در نتیجه این حمله 

آتش سوزی گسترده ای در انبارهای سالح رخ داد.

یورو نیوز: چهار زن با اصالت غیر آمریکایی 
در کنگره آمریکا موسوم به اعضای »جوخه« 
که دونالد ترامپ در توهینی نژادپرســتانه به 
آنان گفته بود به جایی که اصالتاً به آن تعلق 
دارند، بازگردند، خواســتار استیضاح رئیس 

جمهور آمریکا شدند.
تاس: نشســت روزهای آتی روسیه و آمریکا 
در خصوص پیمان جدید کاهش تسلیحات 
هسته ای دو کشور )استارت نو( ممکن است با 

شرکت چین همراه باشد.
رأی الیوم: در ادامــه اختالفات میان مصر 
و ترکیه شهرداری شــهر »سیواس« ترکیه 
از تغییر نام خیابان »اســتقالل« به خیابان 

»شهید محمد مرسی« خبر داد.

ترجمه»الف تا یای« سخنرانی 
نصراهلل توسط صهیونیست ها

مصاحبــه اخیر »ســید حســن نصراهلل« 
دبیرکل حزب اهلل با »المنار« همچنان سوژه 
رسانه های رژیم صهیونیستی است و تحلیل ها 
دربــاره آن ادامــه دارد. یونی بــن مناخیم، 
تحلیلگر وب سایت »نیوز یک« در این زمینه 
اعالم کرد: نصراهلل از آنجا که می داند دستگاه 
اطالعات )جاسوسی( اسرائیل اظهارات وی را 
دنبال می  کند، جنگی روانی علیه اسرائیل به 

راه انداخت. 
وب سایت »مکور ریشــون« نیز گزارش داد: 
نظامیــان یگان »8200« )وابســته به دایره 
اطالعات نظامی ارتش رژیم صهیونیستی یا 
همان امان( در پایان هفته نشســتند وتمام 
کلمات و عبــارات »الف تا یــای« مصاحبه 
نصراهلل به مناســبت سیزدهمین سال پایان 
جنــگ دوم لبنان را ترجمــه کردند. یگان 
8200 یکــی از ســری ترین یگان های رژیم 
صهیونیســتی اســت و بازوی اجرایی ارتش 
الکترونیک این رژیم به شــمار می رود.  دبیر 
کل حزب اهلل لبنان در مصاحبه جمعه هفته 
گذشته به قدرت بازدارندگی مقاومت اشاره 
کرد و گفت: جنگ رژیم صهیونیســتی را به 

دلیل بازدارندگی بعید می دانم.

ترامپ علیه دنیا، دنیا علیه ترامپ
سازمان ملل از قانون جدید 
مهاجرتی آمریکا انتقاد کرد

مهر: ســازمان ملل متحــد از قانون جدید 
مهاجرتی آمریکا که از دیروز اجرایی شــده، 
انتقــاد کرد. بر اســاس این مقــررات فقط 
درخواست پناهندگی کسانی مورد رسیدگی 
قرار می گیرد که پس از فرار از کشورشــان، 
درخواست خود را تســلیم مقامات مربوط 
در نخستین کشوری کرده باشند که به آن 
وارد شده اند و این درخواست رد شده باشد. 
مقررات جدید پناهندگــی می تواند مانع از 
پذیرش هزاران شــهروند آمریکای مرکزی 
شود. گفتنی اســت از زمان روی کار آمدن 
ترامپ، دست کم 2۴ مهاجر در بازداشتگاه های 
آمریــکا جــان خــود را از دســت داده اند.

غرب و بحران مهاجرت 
هنوز تراژدی دردناک مرگ »آیالن« کودک مهاجر کرد سوری و همچنین انتشار 
تصاویر پیکر مرد مهاجر السالوادوری و دختر خردسالش در آب های مرزی آمریکا با 
مکزیک از خاطرمان پاک نشده که خبر بیرون کشیدن جسد 82 مهاجر از دریای 
مدیترانه به سوژه داغ رسانه ها تبدیل شد و جهان را در شوک فرو برد. به نظر 
می رسد پدیده مهاجرت که در سال های اخیر شدت گرفته است، به یک معضل 
جدی جهانی تبدیل شده است. برای حل این مشکل، مسئله زیربنایی که در ابتدا باید 
از سوی تمام کشورها پذیرفته شود دریافت این نکته است که هیچ شخص و انسان 
عاقلی اگر در موطنش از امنیت و حداقل های زندگی برخوردار باشد، به میل خودش 
حاضر نیست با پذیرش خطرات غیرقابل پیش بینی راه مهاجرت را در پیش گیرد. 
به هم خوردن توازن ژئوپلتیک که سبب هم خوردن اوضاع سیاسی و اجتماعی در 
برخی کشورها شده و بحران مهاجرت را ایجاد کرده، همگی نتیجه مداخالت بی جای 
دول غربی است. از سوی دیگر اقدامات خودخواهانه و بر هم زننده ثبات جهانی که 
تیم جدید دولت آمریکا و بویژه شخص ترامپ با مطرح کردن شعار ناسیونالیستی 
»اول آمریکا« مد نظر قرار داده اند، در حاد شدن این مشکل بسیار تأثیرگذار بوده 
اســت. امروز باید بپذیریم که همگی ما نوع بشر در یک کشتی نشسته و از تبعات 
مشکالت آن متأثر می شویم. خطر گسترش نظامی گری و تسلیحات هسته ای، گرم 
شدن کره زمین، افزایش معضالت زیست محیطی و در ادامه بحران مهاجرت همه 
معضالتی هســتند که همه ما را هدف قرار داده و کشورهایی مانند ایاالت متحده 
که در ایجاد آن ها نقش مهمی داشته اند، نباید و نمی توانند از زیر بار هزینه های 
آن شانه خالی کنند. با همه این احوال مسئله مهم اکنون این است که مهاجرت را 
نباید به صورت فردی در نظر گرفت. مهاجرت مقوله پیچیده و چند وجهی اســت 
که از کشورهای فرستنده تا گیرنده و نهادهای بین المللی را به خود درگیر کرده و 
همه برای حل آن باید دست به دست هم داده و همکاری کنند. از سوی دیگر باید 
کنوانسیون جدید و جامعی با توجه به همه جوانب درباره این مسئله تدوین شده و 

سپس بر اساس واقعیت ها برای آن چاره اندیشی صورت گیرد.
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نقشه جنجالی در توییتر موگرینی
انتشــار نقشه ای مجعول، این بار از ســوی یک مقام اروپایی، جنجال زیادی 
در شــبکه های اجتماعی به راه انداخته اســت. در این نقشــه که در سربرگ 
صفحه توییتر فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا منتشر 
شده، تصویری به هم ریخته از جهان بویژه غرب آسیا به چشم می خورد. نکته 
جنجال برانگیز این است که در این نقشه ایران چندپاره شده است. سخنگوی 
اتحادیه اروپا در واکنش به جنجال ایجاد شده مدعی شد این تصویر فقط یک اثر 
هنری است و نباید از آن برداشت سیاسی کرد. ایده »خاورمیانه جدید« نخستین 
بار  سال 2006 توسط »کاندولیزا رایس« مطرح شد و پس از آن هم هر از گاهی 
مقام های آمریکایی تلویحاً یا به صراحت ایده تجزیه کشــورهای غرب آسیا را 
مطرح کرده اند. به نظر می رســد برای اروپای امروز، حمایت از جدایی طلبی، 
مانند کسی است که در خانه ای شیشه ای نشسته و به دیگران سنگ می زند.

افزایش خوشبینی برای پایان بحرانبازگشت ریاض به خط تقابل با حزب اهللعواقب اعتماد به واشنگتن
کره شمالی: آمریکا در حال 

نقض تعهداتش است
علل سفر نخست وزیران 

پیشین لبنان به عربستان
 مذاکرات دولت ونزوئال 
و مخالفان در باربادوس

پرس تی وی: وزارت خارجه کره شمالی 
تصمیــم آمریکا برای برگــزاری رزمایش 
مشــترک با کره جنوبــی را »نقض روح 
بیانیه سنگاپور« و برخالف وعده های این 
کشور خواند. کره شمالی با هشدار نسبت 
به این اقدام آمریکا تأکید کرد که این عمل 
می تواند مذاکرات درباره مســئله اتمی را 
تحت تأثیــر قرار دهــد. رزمایش »دانگ 
منــگ« میان آمریکا و کــره جنوبی قرار 
اســت ماه آینده میالدی برگزار شود. پس 
از دیدار نخست سران دوکشور در سنگاپور، 
واشنگتن و سئول قول داده بودند برگزاری 

چنین رزمایش هایی را متوقف کنند. 

فارس: هر چند اعالم شــده که یکی از 
علل سفر نخست وزیران پیشین لبنان به 
عربستان حمایت از سعد الحریری است، 
اما منابع سیاسی علت های مختلفی برای 
این اقدام ذکر کرده اند. روزنامه االخبار لبنان 
علت این سفر را »تالش برای قانع کردن 
ریاض در حمایت از الحریری برای مقابله با 
حزب العهد و حزب اهلل« دانست، اما روزنامه 
العربی الجدید چاپ لندن )نزدیک به قطر( 
آن را بازگشــت عربستان به خط تقابل با 
حزب اهلل تفســیر کرد. »نجیب میقاتی«، 
»فؤاد الســینوره« و »تمام سالم« با سفر 

به عربستان با شاه سعودی مالقات کردند.

تسنیم: »جــورج رودریگوئز« وزیر اطالع 
رسانی ونزوئال از آغاز دوباره مذاکرات دولت 
این کشــور و مخالفان در باربادوس خبر 
داد. باربادوس کشوری جزیره ای است که 
درشمال شرق ونزوئال قرار گرفته است. این 
مذاکرات در حالی انجام می شود که دولت 
و مخالفان چندی پیش مذاکراتی را در نروژ 
انجام داده بودند. به نظر می رسد مخالفان 
ونزوئالیی با ناامید شــدن از هدف ابتدایی 
خود یعنی براندازی دولت قانونی نیکالس 
مادورو اکنون راه مذاکره را در پیش گرفته اند. 
مخالفان دولت ونزوئال از حمایت کشورهای 
غربی از جمله آمریکا بهره مند هســتند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد
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﹩︀︋︀︋ ︡﹝﹞ ا︋﹑غ داد﹡︀﹝﹥ آ﹇︀ی
︨︣د﹁︐︣  ا︨﹠︀د ر︨﹞﹩ ︫﹞︀ره٢۶ ︫︣ری

︮ــ︀دره   ۵/١٣٩٧٢-٨/١٣٩٧۵١٠١١٣٢٠٠٠٢٩۵ ︫ــ﹞︀ره  داد﹡︀﹝ــ﹥  ا﹠﹊ــ﹥  ︋ــ﹥  ︋︀︑﹢︗ــ﹥ 
                                  ️﹚︺︋ ،  ﹩︊︐﹋ ﹫︋﹢︑ ︣ه﹆﹁ ﹉︣︋ ﹩︀ران ﹝︊﹠ــ︣︐﹁ازداد﹎︀ه ︋︡وی ا﹡︐︷︀﹝﹩ ︨ــ︣د﹁︐︣ان ود
﹝︖﹢ل ا﹜﹞﹊︀ن ︋﹢دن  ︫ــ﹞︀ ا︋﹑غ ﹡﹍︣د︡ه ا︨ــ️ ،﹜︢ا از︑︀ر ا﹡︐︪︀را﹟ آ﹎﹩ ︋﹥ ﹝︡ت 
︣︺︐﹩ ﹡︨︣﹫︡ه  ﹥ ﹡︪︀﹡﹩ :( ︑︣ان ،︠﹫︀︋︀ن︫  ﹢د︋  ١٠روز ﹁︣︮️ دار︗ ︡️ ارا﹥ د﹁︀︻﹫﹥︠ 
ــ︀ری اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨ــ﹠︀دوا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︑︣ان   ︨﹤﹢﹋ ︩︊﹡ ، ︣ی︴﹞︡﹫ــ ﹫︀︋︀ن︫   ︠﹤︋
،︵︊﹆﹥ ︎﹠︖ــ﹛ ، د﹁︐︣داد﹎︀ه ︋︡وی ا﹡︐︷︀﹝﹩) ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞︀﹫︡ در︾﹫︣ا﹠︭﹢رت ﹝︴︀︋﹅ ﹇︀﹡﹢ن 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.                                                                        ︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٣٢٧١٣  م ا﹜︿ ١٣٧۴
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۵

  ﹤ ﹫ــ﹊︀ن ﹝ــ︡ل     ١٣٧٨︋  ــ﹢درو وا﹡️︎  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
︫ــ﹞︀ره  ︎﹑ک  ۴٩۴ن ٢۶ ا︣ان ٣٢  و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
١١۵١٧٨٢٢۶٩۴ و︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ ٧٨٩۴٢١۴۵ ︋﹥  
﹡︀م ︨ــ﹫︡  ︡﹝﹞︧﹫﹟ ︗﹢اد زاده ﹝﹀﹆﹢د و  از در︗﹥  

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳  ﹝﹩  ︋︀︫︡.
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︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی ﹨︀چ ︋﹉ ام وی ام٣١۵H  ﹝︡ل 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٧١ط٩۵   ︫﹤ ١٣٩۵ ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
ا︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر MVM477FJAG044233 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NATFBAMD1G1033656 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
ا﹞ــ︀ن ا︋︣ا﹨﹫﹞ــ﹩ ﹝﹆︭﹢دآ︋︀د ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ ﹡﹢︋️ اول
اداره ﹋﹏  راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩ در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ذ﹏ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه 
︀ز﹡︡. ︲﹞﹠︀   ︨﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ در ️﹋︣  ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀ ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د)︋ 

ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫︣ح ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋﹥ ︮﹢رت ﹁﹫︀︋ ﹩﹞ ﹩﹊︧︤️ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︑﹢﹏ ﹎︣دد.

ف
دي

شماره ر
مدت زمان مبلغ براورد(ريال)شرح مناقصهمناقصه

مبلغ تضمين(ريال)فهرست بهااجرا
شركت در مناقصه

مهلت زمانى دريافت اسناد از سامانه 
تداركات الكترونيكى دولت

آخرين مهلت ارائه پاكت  ها و 
بارگذارى اسناد در سامانه مربوطه

تاريخ و زمان برگزارى جلسه
كميسيون مناقصه

اجراى كف سازى و جداره سازى محور گردشگرى از ميدان امام 198/26
4ماه9/739/147/542خمينى(ره) تا كوچه امام خمينى 5 و كوچه هاى اطراف  شهرستان قاين

ابنيه 
ساعت13 روز 487/000/000سال  1398

پنج شنبه 
مورخ 98/04/27 الى 

ساعت 13 روز
دو شنبه 

مورخ 98/04/31

ساعت 13 روز
پنج شنبه 

مورخ 98/05/10

ساعت 8 صبح روز  شنبه
مورخ 98/05/12

اجراى كف سازى و جداره سازى محور گردشگرى298/27
ساعت 8:30صبح روز  شنبه396/500/000ابنيه سال  41398ماه7/927/798/073از كوچه امام خمينى 5 تا كوچه روشن و كوچه هاى اطراف شهرستان قاين

مورخ 98/05/12

فهرست بهاى پايه رشته 4ماه7/370/332/953احداث بوستان اطراف خانه محله قدى شهرستان قاين398/28
ساعت9 صبح روز  شنبه370/000/000ابنيه و تاسيسات سال1398

مورخ98/05/12

احداث فونداسيون،اسكلت و بخشى از عمليات اجرايى سالن ورزشى 498/29
     9/628/510/334110محله كورى شهرستان قاين

روز
فهارس بهاى رشته ابنيه و 

481/500/000تاسيسات 1398

ساعت13 روز پنج شنبه
مورخ 98/04/27 الى

ساعت 13 روز دو شنبه
مورخ 98/04/31

ساعت 13 روز
پنج شنبه مورخ 98/05/10

ساعت 9:30 صبح روز
شنبه مورخ 98/05/12

 6ماه47/373/000/000عمليات تكميل محور خوسف-خور و دوربرگردانها598/30

فهرست بهاى پايه رشته 
راه،باند فرودگاه و زيرسازى 

راه آهن(تجميعى)،
1398

2/370/000/000

ساعت12   روز شنبه
مورخ 98/04/29 الى

ساعت 14 روز
سه شنبه مورخ 98/05/01

ساعت 14 روز
شنبه

مورخ 98/05/12

ساعت 9صبح روز 
يك شنبه

مورخ 98/05/13

اداره ار︑︊︀︵︀ت و ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩
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١۴٠٠۶٨۴٩٩١٣ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٢۶٨۵ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ ︣﹋︣د︨  ︣و﹁﹫﹏ ﹋﹫︀ن ﹁﹢﹐د ﹝︐﹫﹟︫  ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹜﹢﹜﹥ و︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫︡ : ﹝﹢︨︧﹥ ︧︀︋︨︣﹩ و ︠︡﹝︀ت ﹝︣︡️ ﹡﹢ا﹡︪︡︀ن ︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠١٠٠٢٠٠۵٢۴ ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی ا︨ــ﹞︺﹫﹏ ︻︊︡ی ر︤ی ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ١١٧١١٩٧٨۵٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︧︀ب ︨﹢د و ز︀ن 

︫︣﹋️ ﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ︨︀ل١٣٩۶ ︋︣ر︨﹩ و ﹝﹢رد ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ﹇︣ار ﹎︣﹁️.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۵٣٣٠٢٣)

س
,۹
۸۰
۴۹
۸۵

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩
شـركت مجتمع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫ــ︣ا︳ ذ﹏  از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹤ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑︀﹝﹫﹟ 

﹡﹞︀︡ :                                                                                                                                                ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز ١٣٩٨٫٢۴٠٣

︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ۵-٠٧٧٣١٣١٣٩٩۴ و  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ﹎ــ︣ان ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ــ﹥ ︨ــWWW.SPGC.IR ️︀ ﹝︣ا︗︺﹥ وــ︀︋ 
روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

               ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ٠٧٧٣١٣١٣٨٩۶ ︑﹞︀س

/ع
۹۸
۰۵
۰۴
۰

️ اول
︋﹢﹡

R2-96/009 مناقصة شمارة   R2-9600134-CK  تقاضاى شمارة شماره تقاضا و مناقصه

                                                HYDRAULIC TOOLS                                شرح مختصر اقالم درخواستى

مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار به ميزان -/432/500/000  ريال  مى باشد. مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار
تضمين شركت در فرايند ارجاع كار بصورت يكى از تضامين قابل قبول وفق آيين نامه تضمين شماره

 1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هيئت وزيران مى باشد. 
نوع تضمين شركت درفرايند ارجاع كار 

8/650/000/000 ريال مبلغ برآوردى مناقصه

98/07/23 تاريخ گشايش پاكات فنى 98/05/26 تاريخ تحويل اسناد به واجدين شرايط

98/07/30 تاريخ گشايش پاكات مالى 98/06/26 آخرين مهلت ارائة پيشنهادات
 استان بوشهر، عسلويه، منطقة ويژة اقتصادى انرژى پارس، شركت مجتمع گاز پارس جنوبى، فاز2و 3 

–  اداره خدمات كاالى پااليشگاه دوم     تلفن : 077-31313994-5 آدرس و تلفن مناقصه گذار
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