
 
 اقامه نماز جماعت حرم مطهر رضوی

 به امامت آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل سبحانی
 آستان  معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی از اقامه نمازهای جماعت در 
حرم مطهر رضوی به امامت مراجع عظام تقلید خبر داد.حجت االسالم والمسلمین 
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 با افزایش احتمال به قدرت رسیدن بوریس جانسون، سه وزیر دولت تاکنون استعفا داده اند 

ترامپ انگلیسی و کابینه خالی
دکتر محمد مهدی مظاهری 

 در گفت وگو با قدس 
 از »بحران های ساختگی«

در منطقه می گوید

دفاع مشروع؛ 
پاسخ ایران 

به بحران زایی 
طراحی شده 

آمریکا

 جهان   از آنجا که احتمال پیروزی جانسون در انگلیس قوت گرفته است، تعداد وزرای 
باقیمانده در کابینه انگلیس روزبه روز کمتر می شوند. این در حالی است که بوریس جانسون 
و ترزا می هردو محافظه کار هستند، اما اختالف نظر این دو در زمینه برگزیت سبب شده 
تعداد همراهان جانســون کمتر شود.روز گذشــته رویترز گزارش داد که دیوید گائوک، 
وزیر دادگســتری بریتانیا چهارشنبه آتی از سمت خود کناره  گیری می کند. او درباره این 
تصمیمش ادعا کرد: از آنجا که من بعد از به قدرت رســیدن ترزا می به وزارت رسیده ام، 
احساس می کنم مناسب تر است حال که او می رود، استعفا بدهم.همچنین پالتیکز هوم به 
نقل از او گزارش داد: وقتی وزیر خارجه پیشین اصرار دارد که برگزیت را اجرا کند، من در 

بین وزرا نخواهم نشست.« فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس ...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
دکتر امین اسدی

تالش و سرمایه گذاری رژیم صهیونیستی برای ایجاد رابطه با حاکمان آل خلیفه 
این روزها پرسش های بسیاری را در اذهان تحلیلگران و مردم مسلمان منطقه ایجاد 

کرده است. هنوز مدت زمان زیادی از برگزاری کارگاه اقتصادی...

 رمزگشایی از تقالی آل خلیفه
برای پیشگامی در رابطه با صهیونیست ها
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 سیاست  هرچند ایران نشان داده همواره در 
حفظ و حراســت از حقوق و مرزهایش قاطع 
اســت، اما توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه 
هرمز اقدامی بی سابقه بود که با واکنش مثبت 
افکار عمومی داخلی کشورهای منطقه و حتی 
جهان روبه رو شد، از ســوی دیگر کشورهای 
متحجر منطقه نیز ســکوتی حاکی از ترس و 

عقب نشینی داشتند...

پادوانی مدافع برزیلی استقالل 
از هواداران کمک خواست

 ایران 
 خانه دوم 
من است

 استفاده از فناوری های نوین 
در زلزله و سیل کارگشاست

فراموشی 
هوشمندسازی 

شهرها
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 گزارشی از تشرف 
 زائران اهل سّنت

به حرم مطهر رضوی

 زیارت خورشید 
در سایه وحدت
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انگلیس سردرگم از پاسخ قاطع سپاه به دنبال تحریم کشورمان است

بازپسگیری باغ قلهک در برابر مصادره اموال ایران
 ............ صفحه 2

فراخوان مناقصه 
بيمارستان علوى 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۲۹
۸

فراخوان مناقصه 
بيمارستان امداد و نجات 

جنوب مشهد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۲۹
۵

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ (ع)
٨  ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۵
۲۷
۲

︪︡﹞ ﹩︀︊︵︀︊︵ ︀دی﹠﹇
︫︡ ﹤﹛︀︨ ١٠٠ 
٣ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۵
۳۰
۷

/ع
۹۸
۰۵
۲۸
۹

آگهى مناقصه (نوبت اول)
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞ــ︣ان و ︋︀زآ﹁︣﹠ــ﹩ ﹁︱︀﹨︀ی ︫ــ︣ی 
 ٣٣٠٢٠٧ ︿︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د رد︫ــ
︋﹢د︗ــ﹥ ︨ــ︀ل ٩٨ در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗ــ︣ای ︎ــ︣وژه                                                                                                       
︎﹫ــ︀ده رو︨ــ︀زی ︋︐﹠ــ﹩ ︠﹫︀︋ــ︀ن ﹨ــ︀ی و﹜﹫︺︭ــ︣، 
 ٣/۶٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︎︀︨︡اران و را﹨﹠﹞︀﹩ را︋ 
را ︋﹥ ︎﹫﹞︀﹡ــ﹊︀ر وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀︡.﹜︢ا 
︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی دارای ر︑︊﹥ ا︋﹠﹫﹥ ــ︀ راه ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ 
﹥ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی  ︗️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︣︋﹢︵﹥︋ 
︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ﹡﹞︗ ︡﹠︀️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت 
︀︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١۴۴٢۴١٧٨١ ︑﹞ــ︀س  ︋﹫︪ــ︐︣ ︋ 
ــ︊︤وار  ﹥ ︨ــ︀️ ︫ــ︣داری︨   ︋︀ ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︣ا︗︺ــ﹞ www.sabzevar.ir ︋ــ﹥ آدرس
﹝︺ــ︀دل  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥  در  ︫ــ︣﹋️  ︨ــ︍︣ده  ﹝︊﹙ــ︼ 
١٨٠/٠٠٠/٠٠٠رــ︀ل ︋︭ــ﹢رت ﹡﹆︡ ــ︀ ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ 
ــ︀ز﹝︀ن در رد ︀ ﹇︊﹢ل  ︀︫ــ︡.︲﹞﹠︀︨  ︋︀﹡﹊ــ﹩ ﹝ــ﹩︋ 
 ️﹚﹞ ﹟︣︠︀ر ا︨️.آ︐﹞ ︀﹨ ︀د﹠︪ــ﹫ ﹨︣ ﹉ از︎ 
﹫︪﹠︀دی  ︀﹋️ ﹨︀ی︎   ︎﹏﹢︑ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ️﹋︫︣
︀ــ︀ن و﹇️ اداری  ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان︎  ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︨ 
︨ــ︀︻️ ١۴/١٠ روز ︀ر︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٧/٩٨/٠۵  
﹝ــ﹩ ︋︀︫ــ︡.﹝﹠︀﹇︭﹥ رأس ︨ــ︀︻️ ١٠ ︮︊ــ روز 
︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان   ︨﹏﹞ رخ ٩٨/۵/١٩ در﹢﹞ ﹤︊﹠︪︖﹠︎

︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀ز﹝︀ن  ︨︦﹫ا︨︐﹫︣ی ر ︡﹫︖﹞ 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹫﹥ و ا︗︣ای ︻︀﹅ ﹋︀ری ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ 
(٩٨٠۵١٢/ت)

﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︗️ ︎︣وژه  در د︨ــ️ 
اــ︡اث ︠ــ﹢د ︻︀﹅ ﹨ــ︀ی ﹝﹢︑﹢ر︠︀﹡﹥ را ︋﹥ ︫ــ︣ح ︫ــ︣ا︳ ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥، از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︑﹫﹥ و ا︗ــ︣ا ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗︡ 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀︪ــ︀﹨︡ه و در﹞ ️︗ ︡﹠﹡ا﹢︑ ﹩﹞ ︳︫ــ︣ا
 ،︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ١٣٩٨/٠۵/٠٣ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س
 ︀ ، ﹩﹡︡ا، ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا︀رراه ︫ــ
︋﹥ ︨ــ︋ www.dev.aqr.ir ️︀ــ︩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︣ا︗︺﹥، و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀﹟   
٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١︑﹞︀س  ﹤﹠︤﹨ ︀﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ 

︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.

/ع
۹۸
۰۵
۱۶
۸

︀ل ٩٨  ︨﹤﹚︣﹞ ﹟﹫﹞﹢ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه-︨ 
︭﹢ص ﹁︣وش  ــ﹞︀ره ١١۶۶٨٩/ت/۴۵٠۵٩ ﹝ــ﹢رخ ٨/۶/٩٠ ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان در︠   ︫﹤﹞︀﹡ ︉﹢︭︑ ٢ ︡﹠ در ا︗ــ︣ای︋ 
︣ا︨ــ︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد  ﹢︠️ ا︨︐︀ن︠  ــ︺︀ع ٢٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی، ﹋︀ر﹎︣وه︨  ــ︀﹋﹠﹫﹟ رو︨︐︀﹨︀ی ﹝︣زی در︫   ︨﹤ ︨ــ﹢︠️︋ 

.︡︀﹝﹡ ︡ه وا﹎︢ار︤ا﹞ ﹅︣︵ د را از﹢ ﹢︠️ ﹝︣ز﹡︪﹫﹠︀ن︠   ︨﹤﹫﹝︨
︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه   ︋︳︊︑︣﹞ ﹩ا︗︣ا ﹤﹆︋︀ ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن در ﹝︤ا︡ه: ١-︨   ︫︳︫︣ا

︡﹨﹊︀ری ﹝︀﹜﹩  ٢- ︑﹢ان ا︗︣ا﹩ و ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︀︨︉ (﹎︣دش ﹝︀﹜﹩ ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل در ۶ ﹝︀ه ﹎︫︢︐﹥)    ٣-︻︡م︋ 
︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ١-﹝︐﹆︀︲﹫︀ن   ︫︳︣ا ︀زر﹎︀﹡﹩ ︗️ ا﹡︖︀م ﹝﹢︲﹢ع ﹝︤ا︡ه   ︫  و ﹝︀﹜﹫︀︑﹩     ۴-﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم ︑︖︀ری و︋ 
︀︋︡ ﹝︊﹙︼ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه را ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ٠٢٠٨٧٠٧۵۵١٠٠۴ ︋︀﹡﹉ 
︣ا︨︀ن ر︲﹢ی وار︀﹝﹡ ︤﹠︡.  ٢- ﹁︣اورده  ︣داری ﹨︀ی︠  ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹥ ﹡︀م︨   ︋︪︡﹞ ︫︣︀︲ر ﹤︊︺ ︮︀درات ﹡︤د︫ 
︑﹢﹙﹩ ︋﹥ ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه از ﹝﹏ ا﹡︊︀ر﹨︀ی ﹡﹀️ ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︩ ﹁︣اورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝﹠︴﹆﹥ ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی ︠﹢ا﹨︡ 
︋﹢د.     ٣- ا︸︀ر ﹎﹞︣﹋﹩ ︋﹥ ︻︡ه ︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︩ ﹁︣اورده ﹨︀ی ﹡﹀︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.     ︤﹨ ﹤﹫﹚﹋ -۴﹠﹥ ﹨︀ی ﹞﹏ و ﹡﹆﹏ 
 ﹏︀﹝︑ رت﹢ ﹢د ﹋﹥ در︮  ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه︠  ﹥ ︻︡ه︋  ︣وج ﹝﹞﹢﹜﹥ از ا﹡︊︀ر︋  ــ︦ از︠  ﹎﹞︣﹋ــ﹩ و ﹆﹢ق دو﹜︐﹩ و ︾﹫︣ه︎ 
︣ ﹝︊﹠︀ی ﹇﹫﹞️ ﹝︭﹢ب ﹋︀ر﹎︣وه  ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه︋   ︋﹤  ︋﹩﹚﹢︑ ︀ی ﹁︣اورده︐﹝﹫﹇ -۵     .︫︡︀ ﹥ ﹋︀ر﹎︤ار ﹝﹩︋  ﹇︀︋﹏ وا﹎︢اری︋ 
﹝︣﹋︤ی ︑︊︭︣ه ٢ در ︵﹢ل ﹝︡ت ﹇︣ارداد ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.     ۶- ︨ــ︍︣ده ﹡﹀︣ دوم ︎︦ از ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ︋︀ ︋︣﹡︡ه اول ︻﹢دت 

︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ و ︨︍︣ده ︀︨︣ ︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︎︦ از ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ و ا︻﹑م ︋︣﹡︡ه ﹇︀︋﹏ ︻﹢دت ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
٧- ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه در ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︸︣ف ﹝︡ت ﹉ ﹨﹀︐﹥ ا﹇︡ام ︋﹥ ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ﹡﹠﹞︀︡، ︨ــ︍︣ده وی ︋﹥ ﹡﹀︹ دو﹜️ ︲︊︳ 
 ︡︡︖︑ ︡ه︀د دوم ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︣﹡︡ه ا︻﹑م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در ︮﹢رت ا﹡︭︣اف ︋︣﹡︡ه دوم، ︨︍︣ده وی ︲︊︳ و ﹝︤ا﹠︪﹫︎ و
︢︣ش  ﹑﹫️ و︎   ︮﹟﹫﹫︺︑ -٩    .︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹩﹎آ ︳︣ا  ︫﹤﹫﹚﹋ ﹩﹛﹢︊﹇ ﹩﹠︺﹞ ﹤ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه︋   ︫-٨     .︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹩﹎آ
 ﹩︀︪﹎︀ز ︀︻️ ﹇︊﹏ از︋  ﹢د.    ١٠- ز﹝︀ن ا﹡︭︣اف از ﹝︤ا︡ه، ٢۴︨  ﹢ا﹨︡︋  ﹥ ︻︡ه ﹋︀ر ﹎︣وه ا︨︐︀﹡﹩︠  ︋︣﹡︡﹎︀ن ﹝︤ا︡ه︋ 
︀︻️ ﹇︊﹏ از ︑︪﹊﹫﹏ ︗﹙︧﹥ ﹝︤ا︡ه در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩   ︨٢۴ ︡︀ ﹢رت ا﹡︭︣اف︋  ︀︫︡ (﹝︐﹆︀︲﹩ در︮   ︋﹩﹞ ︀﹨ ️﹋︀︎

.(︡︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ﹥ ︣ا︨️︨  ︠﹢د را︋ 
︀﹋︀ت از   ︎️﹁︀در ﹤ ︀ ارا﹥ ﹝︡ارک ﹝︓︊︐﹥ ﹡︧︊️︋   ︋﹤︐﹀﹨ ﹉ ︡ت﹞ ﹤ ︀︧ــ️ از ︑︀ر ا﹡︐︪ــ︀ر︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩︋ 
 ﹩﹚︻ ︡﹫ ﹫︣وزی، ﹝﹫︡ان︫  ﹢﹜﹢ار︎   ︋،︪︡﹞ ︣داری ﹨︀ی ا︨︐︀ن وا﹇︹ درــ ︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری︫  ﹝ ️︣︡︣ا︨ــ️︨ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ︡وی، ﹡︊︩ د﹐وران ٧، ︵︊﹆﹥ ︨﹢م ا﹇︡ام﹞
 ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣داری ﹨︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی 
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سیاست: سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی پس از جلسه 
کمیســیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در 
جمع خبرنگاران اظهار داشــت: پس از ادعای ترامپ 
در خصوص ســرنگونی یک پهپاد ایرانی، یگان های 
مختلف را چند بار کنتــرل کردیم زیرا موضوع برای 
ما باورپذیر نبود که دروغ به این بزرگی را خودش به 

صورت مستقیم در رسانه بیان کند.
وی افــزود: به همین علت چند ســاعتی در تکذیب 
خبر تأخیر داشتیم و در نهایت دیدیم که پهپاد بدون 
سرنشین ما فعالیت ناوگروپ را قبل از تنگه هرمز و تا 
زمان خارج شــدن از آن رصد کرده است. خود آن ها 
نیز پس از مدتی تقصیر را به گردن بولتون انداختند. 
فرمانده نیروی هوافضای ســپاه پاســداران انقالب 
اســالمی با اشاره به جلسه دیروز کمیسیون آموزش، 
تحقیقات و فناوری مجلس شــورای اسالمی، افزود: 
در جلسه دیروز گزارشی از پیشرفت ها و دستاورد ها 
در عرصه های مختلف موشــکی، هواپیما های بدون 
سرنشین و بمب های هوشــمند ارائه کردیم. سردار 
حاجی زاده گفــت: همه این دســتاورد ها در واقع با 

تالش افراد و مســئوالنی که در مجموعه هوافضای 
سپاه بوده اند و همچنین به کارگیری نخبگان کشور، 
دانشگاه ها و جوانان بدست آمده است. وی افزود: نکته 
مهم این است که اگر ما در سایر بخش ها که مشکل 
داریم از دانشگاه ها و جوانان استفاده کنیم، مسائل با 
تکیه بر توان داخلی بسرعت قابل حل است. فرمانده 
نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقالب اسالمی گفت: 
در جلســه دیروز کمیســیون آموزش، تحقیقات و 
فنــاوری در این باره صحبت کردیم که ما از گوشــه 
کوچکی از ظرفیت ها توانسته ایم استفاده کنیم و این 
موفقیت ها که ملت شریف ایران در ماه ها و سال های 

اخیر دیده اند، حاصل شده است. 

سیاست: صبح دیروز به دعوت بیژن زنگنه، وزیر نفت، 
وزرای نفــت ادوار مختلف پــس از انقالب گردهم جمع 
شدند تا در مورد وضعیت فروش نفت و روش فروش گفت 
و گو کنند. در این جلسه که آقایان سیدمحمد غرضی، 
ســیدکاظم وزیری هامانه، غالمحســین نوذری، رستم 
قاســمی و بیژن زنگنه حضور داشتند، آخرین وضعیت 
فروش نفت و شــرایط فــروش در دوران تحریم را مورد 
بررســی قرار دادند. پس از این جلسه چند ساعته، بیژن 
زنگنه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: این دوســتان 
روش ها و راهکارهای فعلی فروش نفت را که از ســوی 
وزارت نفت پیگیری می شود، مورد تأیید قرار دادند. وزیر 
نفت با اشاره به حمله اقتصادی دشمن گفت: صنعت نفت 
در خط مقدم این جبهه است و پس از آن سیستم بانکی 
قرار دارد که باید پول حاصل از فروش نفت را  تبادل کرده 
و به کشور بازگرداند. وی با اشاره به موضوع  اینستکس 
گفت: من پیشــتر هم گفته ام در صورتــی این راهکار 
اروپایی ها جواب می دهد کــه از طریق آن پول نفت به 
کشور بیاید و در غیر این صورت اینستکس اصالً فایده ای 
ندارد.  وی با اشــاره به اینکه آیا عربســتان، امارات و یا 
عراق می توانند جای خالی نفت ایران در بازار را پر کنند، 

گفت: جای نفت ما را هیچ کس نمی تواند پر کند اما آ ن ها 
هم تولید خــود را دارند. وزیر نفت همچنین گریزی به 
اجرایی شدن کارت سوخت از 20 مرداد ماه جاری زد و 
گفت: تصمیم دولت برای الزامی شدن استفاده از کارت 
سوخت شخصی از 20 مرداد ماه اجرایی می شود و تمامی 
کسانی که در ثبت نام های قبلی شماره حساب های خود 
را اعالم کرده و نیاز خود را برای دریافت کارت ســوخت 
المثنی اعالم کرده اند، کارت سوخت خواهند گرفت و اگر 
کسی پس از تاریخ 20 مرداد به هر دلیلی کارت سوخت 
شخصی نداشته باشــد از این تاریخ تا مدت محدودی، 
کارت سوخت جایگاه داران برای استفاده این قبیل افراد 

فعال خواهد بود.

ایرنا: وزیر خارجه آمریکا که از زمان ورود محمدجواد 
ظریف به نیویورک نگران افشــاگری های منطقی وی 
در رســانه های آمریکایی و بازکردن دستان تهی کاخ 
سفیدنشــینان بود، مصاحبه  رســانه ها با وزیر خارجه 
ایران را یک »تصمیم بد« توصیف کرد. مایک پمپئو در 
گفت وگو با واشنگتن اگزماینر در پاسخ به این پرسش 
که به نظر می رسد ظریف هوادار هم دارد و شاید از نظر 
شــما خنده دار باشد که چگونه رسانه ها بخوبی به وی 
دسترسی دارند، افزود: من به رسانه ها واگذار می کنم که 
اگر خواستند، این تصمیم بد را اجرایی کنند.وزیر خارجه 
آمریکا درباره دیدارهای گذشته برخی مقامات پیشین 
آمریکا با وزیر امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم 
گفت: اگر مقامات پیشین آمریکا درگیر این فعالیت ها 
باشند که تالشی برای تضعیف سیاست خارجی آمریکا 
باشــد، درست نیست.پمپئو با بیان اینکه در این باره با 
برخی از آن ها گفت وگو داشته است، ادامه داد: از آن ها 
درخواست کردم در هر مقطعی، صحنه را خالی کنند. 
آن ها زمان داشــتند، در دوره خود تصمیم گیر بودند و 

بهترین کاری که می توانستند را انجام دادند.
وی اضافــه کرد: من آن ها را به خاطر تالش هایشــان 

مقصر نمی دانم اما وقتی دوره تان به پایان رسیده، اکنون 
زمان تیمی اســت که آمریکا انتخاب کرده است؛ آن ها 
رئیس جمهوری ترامپ و تیمــش را انتخاب کرده اند. 
وزیــر خارجه آمریکا درباره دیدار اعضای کنگره با وزیر 
امور خارجه جمهوری اسالمی ایران هم گفت: من فکر 
می کنم همیشه این رهبران کشورهای مستقل هستند 
کــه تصمیم نهایی را در این زمینه اتخاذ می کنند. اگر 
مذاکرات پیچیده ای تنظیم شــود چه کســی مذاکره 
خواهد کرد و تصور می کنم آن فرد، خودم خواهم بود. 
اما بله، در نهایت این رهبران هســتند که باید تصمیم 
سخت را درباره چگونگی حل این مشکالت بگیرند نه 

افرادی از قوه مقننه.

خشم وزیر خارجه آمریکا از دیپلماسی رسانه ای ایران در نیویورکوزیر نفت:روایت سردار حاجی زاده از ادعای ترامپ درباره پهپاد ایرانی

مصاحبه رسانه های آمریکایی با ظریف »تصمیم بدی« استاینستکس بدون دریافت پول نفت به درد نمی خوردباورپذیر نبود که دروغ به این بزرگی را در رسانه بیان کند

 :aحضرت محمد
از نفرین مظلوم 

بترسید که چون 
شعله آتش بر 
آسمان می رود.

نهج الفصاحه ص. ۱۶۳، ح. ۴۷



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 31 تير 1398 19 ذى القعده 1440 22 جوالى 2019  سال سى و دوم  شماره 9019 

روزنامـه صبـح ايـران

ظريف: بولتون، نااميد از جنگ با ايران، تالش كرد انگليس را به باتالق بكشد  سياست: وزير خارجه ايران پس از انتشار گزارش هايى در رسانه هاى غربى درباره نقش آفرينى مشاور امنيت ملى 
دولت آمريكا در اقدام غيرقانونى انگليس در توقيف ابرنفتكش حامل نفت ايران در جبل الطارق نوشت: دچار اشتباه نشويد: جان بولتون پس از ناكامى در كشاندن دونالد ترامپ به جنگ قرن (با ايران) و به دليل 

ترس از فروپاشى تيم ب، در حال رو كردن پخش كردن سم خود به سمت بريتانيا است، به اين اميد كه اين كشور را به يك باتالق بكشاند. فقط احتياط و آينده نگرى مى تواند چنين ترفندهايى را خنثى كند.

 سياست  ماجراجويــى انگليس حسابى 
اين اســتعمارگر پير را به دردسر انداخته 
است. به تعبير نشــريه «آبزرور» - نسخه 
هفتگى روزنامه گاردين - انگليس توسط 
«جان بولتون» مشــاور امنيت ملى كاخ 
سفيد در مورد ايران فريب خورده و به دام 

خطرناكى كشانده شده است. 
دولت ترزا مى در داخل انگليس توســط 
افكار عمومى و مجلس تحت 
فشار است كه چرا اوالً وارد 
اين بازى خطرناك شــده و 
دوم اينكه در دفاع از نفتكش 
انگليسى مرتكب قصور شده 
است. هرچند افكار عمومى 
توانمندى  موضوع  انگليس 
ناديده  را  ايرانــى  درياداران 
گرفته اند، و تقصير بر گردن 
انگليس  نظامــى  نيروهاى 
امــا «توبياس  انداخته انــد 
الــوود» معاون وزيــر دفاع 
انگليــس در پاســخ به اين 
اينكــه روزانه  با بيان  اتهام 
ســه يا چهار كشتى تجارى 
انگليسى از تنگه هرمز عبور 
مى كنند، گفت: اينكه تك تك كشــتى ها 

اسكورت شوند، غيرممكن است.

  ابراز عجز مقام دفاعى انگليس 
درباره نيروى دريايى اين كشور

وى افزود: اگر مى خواهيم به ايفاى نقش در 
عرصه بين المللى ادامه دهيم، بايد در بخش 
دفاعى خود، از جملــه در نيروى دريايى 
ســلطنتى بيشتر ســرمايه گذارى كنيم. 
نيروى دريايى ســلطنتى بــراى مديريت 
منافع ما در سرتاســر جهــان، بيش ازحد 

كوچك است.

انگليســى ها در ماجراى توقيف نفتكش 
خود در تنگه هرمز هرچند ابتدا شاخ وشانه 
كشــيدند، اما تلويحاً اعــالم كردند براى 

كاهش تنش ها بايد گفت وگو كرد.
«تام تاگندهت» رئيــس كميته خارجى 
مجلس عــوام انگليــس در ايــن زمينه 
اظهار داشــت: اســتفاده از راه حل نظامى 
در ايــن بحــران رو به افزايش «بشــدت 
غيرهوشــمندانه» اســت. بــه گــزارش 
گفت:  تاگندهــت  تام  آسوشــيتدپرس، 
اخراج ســفير ايران در لندن در واكنش به 
اين مسئله نيز سودمند نيست؛ زيرا حفظ 

گفت وگو با ايران «مهم» است.
جلســات هيئت دولت انگليس نيز درباره 
راهكار مواجهه با اقدام متقابل ايران بدون 
نتيجه شامگاه شنبه پايان يافت و در نهايت 
صرفاً بر تمايل انگليس براى كاهش تنش ها 

با ايران تأكيد شد.

  تحريم هاى احتمالى
 بى اثر اما دهن كجى به برجام

بااين حــال روزنامه ديلــى تلگراف روز 

گذشــته گــزارش داده وزراى دولــت 
بريتانيــا در حال تصميم گيرى در مورد 
برنامه هايــى براى تحريــم ايران در پى 
توقيف نفتكش انگليسى در خليج فارس 
هستند. بر اســاس گزارش اين روزنامه 
انگليسى، بريتانيا ممكن است سعى كند 
تحريم هاى سازمان ملل و اتحاديه اروپا 
را كه در پى حصول برجام لغو شده بود، 

مجدداً اعمال كند.
انتظار  بنا برگمانه زنى رســانه هاى غربى 
مى رود اين اقدام ها شــامل مسدود كردن 
دارايى هــاى ايران در پاســخ به اين واقعه 

نيز باشد.
به گفته ســيد على نقى سيدخاموشى، 
رئيس اتاق بازرگانى مشــترك ايران و 
انگليــس تحريم ايران توســط انگليس 
گرچــه بــر رونــد صــادرات و واردات 
كشــورمان بى تأثيــر نيســت، ولى در 
بر  نمى تواند  موضوعــى  مجموع چنين 
صادرات و واردات كشور ما تأثير چندان 
زيادى داشته باشد. از سوى ديگر ايران 
در كشور انگليس اموالى ندارد كه دولت 

اين كشور بخواهد آن را مصادره كند.
تحريم هــاى ظالمانــه آمريــكا عليــه 
كشــورمان در اوج خود است و به قولى 
كفگير تحريم ها به ته ديگ خورده است 
و اقدام هاى خصمانــه انگليس در قالب 
تحريم احتمالى هم بى اثر اســت و هم 
بيشتر كاركرد داخلى دارد، اما به لحاظ 
سياســى هم دهن كجى علنى به برجام 
است و هم اينكه روباه پير را در دردسر 

جديدى خواهد انداخت.

 پاسخ ايران
 رفع تصرف از باغ قلهك

اين اقدام هاى مذبوحانه انگلســتان بار ديگر 
خاطره تجاوزات و گردنكشــى هاى استعمار 
بريتانيا در ايران را زنده كرد است، از قحطى و 
نسل كشى حدود 6 ميليون ايرانى تا غارت و 
كودتا. اما در اين ميان مى توان يك پاسخ 
قاطعانه و عملى به اين اقدام داد، آن هم 
پس گرفتن حــق مردم ايــران كه در 
تهران توسط انگليس غصب شده است. 
باغ قلهك، محل فعلى سفارت انگليس، 
از دوران قاجار به منظور نشيمن ييالقى 
در اختيار ســفارت انگلستان قرارگرفته 
بوده و آن كشــور نيــز برخالف قوانين 
ثبت در ســال 1310، اقدام به گرفتن 
ســند مالكيت به نام خــود مى كند كه 
از مصاديق بارز كالهبردارى محســوب 

مى شود.
با توجه به آنكه با وجود گذشــت ساليان 
متمادى از طرح ســند بــاغ قلهك، هنوز 
اقدام عملى جهت بازپسگيرى آن صورت 
نگرفته اســت، چه انگليــس تهديدهاى 
تحريمى خــود را عملى كند و چه نكند، 
بايد دستگاه قضايى و ديپلماسى كشورمان 

در زمينه بازپسگيرى اين باغ اقدام كنند.

انگليس سردرگم از پاسخ قاطع سپاه به دنبال تحريم كشورمان است

بازپسگيرى باغ قلهك در برابر مصادره اموال ايران

 چــرا در گيرودار صعود ارز كاال به مــوازات ارز و گاهى جلوتر صعود مى كرد، ولى 
اكنون با اعالم رسانه ها در نزول ارز قيمت كاال همچنان ساكن و يا در مسير عكس در 

حركت است. اين سياست اقتصادى است يا هرج و مرج اقتصادى؟ 09350003415
 بســته هاى اينترنتى يكســاعته اپراتورهاى همراه اول و ايرانسل عالوه بر گرانى و 
اجحاف روزانه تخلفات ديگرى را هم شامل مى شود؛1- بسته يكساعته يك گيگابايتى 
در هر دو اپراتور اين  طورى اســت كه: نيم ســاعت باكيفيت بد و پرش و نوسان بين 
سرعت هاى مختلف عمًال امكان دانلود فايل اينترنتى را از شما مى گيرد در نيم ساعت 
دوم نيمــى از يك فايل كم حجــم را دانلود مى كند و 20 دقيقه ديگر كًال آنتن قايم 
باشك انجام مى دهد و رأس پايان ساعت بسته، مجدداً آنتن پروكيفيت عالى مى شود 
و اينجاست كه متوجه مى شويم كل شارژ راهم به سرقت برده، اين كوچك ترين كم 
فروشى در روز روشن توســط اين دو اپراتوراست، البته براى اينكه با اين صراحت از 
كلمه كم فروشــى اســتفاده نكنم از دو مدل گوشــى و در چند مكان مختلف شهر 
همين نتيجه را گرفتم! البته در نزديكى مخابرات سيمكارت ايرانسل مسدود مى شود! 

09360006158
 كاش نتانياهو به ترامپ اين را بگوييد؛ كبريت روشن كند از كويت تاجبل الطارق 

بايد زمينى وچراق خاموش فرار كند. 09150009278
 يكــى از وزراى خدمتگزار آموزش و پرورش كــه اجراى اصل 30 را كتمان كرده، 

نمونه اش آقاى نجفى است! 09190009875
 اختالف حقوقى چنان در ادارات بيداد مى كند كه حد ندارد، درســت است كه 
بايد يك نفر تحصيلكرده حقوقش باالتر باشــد، اما واقعاً چقدر بايد اختالف باشد، 
يك كارگر با داشتن ديپلم، حداكثر 3 ميليون تومن مى گيرد، اما شخصى ديگه با 
ليسانس براحتى در همون اداره دريافتيش حداقل 8-7 ميليون تومان است، واقعاً 

براى دو، سه سال درس بيشتر، اختالف بايد 5 ميليون باشد؟ 09150000565
 آقايان سياســيون، هر زمان كه مانند يك حقوق بگير ســاده، دريافتى داشــتند، 
مى توانند درك كنند زجر و شرمندگى يك پدر جلوى فرزندان وعروس و داماد را، با 
حقوق نجومى كه همه مى توانند راهكارنشان بدهند و بگويند لنگ ببنديم، روزى يك 

وعده بخوريم و امثالهم. 09370007049
 چه زيبا گفته سيد شهيدان اهل قلم مرتضى آوينى كه پندار ما اين است كه ما 
مانده ايم و شــهدا رفته اند، اما حقيقت اين است كه زمان ما را با خود برده است و 

شهدا مانده اند. 09150000609
 سرپرســت وزارت آموزش و پرورش اعالم كرد اولويت ايشــان ثبت نام مدارس 
است .جناب سرپرست، ثبت نام مدارس چه باشيد چه نباشيد انجام مى گيرد. لطفاً 
اولويتتان معوقات و مطالبات فرهنگيان باشد كه بيش از هشت ماه است پرداخت 

نشده. 09150003191
 از سازمان تعزيرات درخواست مى شود به تخلفات خوابگاه دانشجويى و افزايش 

خودسرانه اجاره و موارد ديگر رسيدگى كند. 09370008587

لندن چوب خورد
رياض حساب كار دستش آمد

 عربستان سعودى ديروز يك نفتكش 
ايرانى كه بيش از دو ماه و نيم در بندر 

جده اين كشور گروگان گرفته بود را آزاد كرد.
اين اتفاق تنها ســاعاتى پــس از آن رخ داد كه 
نيروهاى سپاه پاســداران انقالب اسالمى يك 
فروند نفتكش انگليسى را در آب هاى تنگه هرمز 
توقيف و به آب هاى ســرزمينى ايران در جزيره 

قشم انتقال دادند.
اين نفتكش انگليسى عازم عربستان سعودى بود 

تا در آنجا نفت بارگيرى كند.
ايران اعالم كرد توقيــف اين نفتكش به دليل 
تخلف آن از مقررات كشــتيرانى و اســتفاده از 
مســير خروجى هنگام ورود بــه منطقه تنگه 
هرمز، ايجاد آلودگى زيســت محيطى و تخليه 
پسماندهاى نفتى و همچنين تصادم با يك لنج 

ماهيگيرى بوده است.
يــك روز پيــش از آن نيز يگان هاى گشــتى 
نيروى دريايى ســپاه يك تانكر كوچك تر را كه 
حامل يك ميليون ليتر ســوخت قاچاق براى 
كشتى هاى خارجى در آب هاى خليج فارس بود 
را نيز توقيف كرده بودند. آن نفتكش نيز هويت 
انگليسى داشت و هر دو اتفاق با واكنش سريع 
لندن و واشنگتن روبه رو شد.دولت هاى انگليس 
و آمريكا بدون اشــاره بــه ماهيت اقدامات غير 
قانونى و جرايم و تخلف هاى اين دوكشتى كه 
يكى به جرم  قاچاق ســوخت و ديگرى رعايت 
نكردن مقررات كشــتيرانى و ايجاد خطر براى 
تردد در تنگه هرمز را رقم زده بودند، اقدام ايران 
در توقيف اين دو كشــتى را خطرناك، سياسى 
وموجب ايجاد تنش و ناامنى در خليج فارس و 
تهديد تنگه هرمز عنوان كرده و به تهديد ايران 

رو آوردند.
هر دو اين كشــورها و البته محافل سياسى و 
رســانه اى در جهان اين اتفاق را پاسخ تهران به 
توقيف ابر نفتكش خــود در تنگه جبل الطارق 
توســط نيروهاى انگليســى مى دانند. اقدامى 
كه پس از روزها صبورى و مماشــات تهران و 
تالش هاى ديپلماتيك اما بى نتيجه براى حل 

ماجرا صورت گرفت.
شــايد اين برداشــت دور از واقعيت هم نباشد 
زيــرا ديروز علــى الريجانــى، رئيس مجلس 
ايران نيز گفــت انگليســى ها دزدى كردند و 
جوابش را  گرفتند.محمد جــواد ظريف، وزير 
خارجه كشــورمان هم در واكنش به تهديدها 
و شلوغ كارى همتاى انگليسى خود در محافل 
رســانه اى و فضاى مجازى  دربــاره اين اقدام 
ايران در توييتى نوشت: برخالف دزدى دريايى 
در تنگه جبل الطــارق، اقدام ما در خليج فارس 
اجراى قوانين بين المللى كشتيرانى دريايى است.
وى افزود: همان طور كه در نيويورك گفتم، اين 
ايران است كه امنيت تنگه هرمز و خليج فارس 

را تأمين مى كند.
نخستين تأثير و نتيجه اين اتفاق اما براى دولت 
انگليس، توقف كشــتيرانى اين كشور در تنگه 
هرمز و خليج فارس با تصميم كابينه اين كشور 

در جلسه اى فوق العاده بود.
اين اتفاق البته به كشــورهاى متحد يا به بيان 
واقعى تر نوچه و پادوى انگليس و آمريكا اين بود 
كه در صورت بروز هرگونه تنشى متضرر بزرگ 
آن ها خواهند بود كه اقتصادشان با تنش و ضربه 

جدى روبه رو خواهد شد.
اين تلنگر كوچك كافى بود تا عربستان سعودى  
نفتكش متعلق به كشورمان را كه بيش از دو ماه 
و نيم به بهانه هاى مختلف عمالً در توقيف نگه 
داشته و گروگان گرفته بود و به اين وسيله سعى 

داشت ايران را تلكه كند را آزاد سازد.
اين در حالى اســت كه در ايــن مدت با وجود 
افشاگرى رســانه ها در مورد ماجراى نفتكش 
ايرانى دربند عربســتان كه پس از ايراد فنى و 
ارسال پيام امداد به بندر جده منتقل و در آنجا 
گرفتار شده بود و صورت هزينه و باج گيرى 10 
ميليون دالرى سعودى ها، وزارت نفت عمال در 

بازپسگيرى اين كشتى ناكام مانده بود.
دو هفته پيــش هنگامى كه خبرنــگاران در 
حاشيه جلســه هيئت دولت از زنگنه در مورد 
اين كشتى سوال كردند، گفت: مقامات ايرانى 
از طريق شركت ملى نفتكش دنبال اين موضوع 
و بازگرداندن كشتى به ايران هستند، زيرا عالوه 
بر هزينه هاى مالى، حضور نيروهاى ما در آنجا و 
احتمال فاجعه زيست محيطى نيز مطرح است.

در اين شرايط يك اقدام نيروهاى نظامى ايران 
در خليج فارس ورق را برگرداند. 

در واقع وقتى سعودى ها ديدند نيروهاى ايران 
در منطقه از مواجهه و رويارويى با بزرگ ترين 
قدرت هــاى نظامى ابايــى ندارنــد و پهپاد 
آمريكايى را براحتى ســاقط كرده و نفتكش 
انگليس را با وجود اســكورت ناوهاى جنگى 
بريتانيا توقيــف مى كنند مانند كودكى كه از 
رويارويى و شــانه كشيدن دو بزرگ تر خود را 
باخته اســت، كشــتى ايران را بى سر و صدا  
آزاد كرد. آن ها نشــان دادند كه جز زبان زور 

چيزى نمى فهمند.
البتــه ايران قدرتى بــزرگ، صبور و با متانت 

است و اال يك تشر براى آن ها كافيست. 
اين اتفاق ناخــودآگاه ذهن را به ياد ماجراى 
فاجعه منا در سال 94 و امتناع حكومت رياض 
از تحويل پيكر حجــاج ايرانى مى اندازد. تنها 
يك تشــر و خط و نشان رهبر معظم انقالب 
ايــران كافى بود تا ســعودى ها حســاب كار 

دستشان بيايد و كارشكنى را تمام كنند.

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

 اقدام هاى 
مذبوحانه انگلستان 
بار ديگر خاطره 
تجاوزات و 
گردنكشى هاى 
استعمار بريتانيا 
در ايران را زنده 
كرد، از قحطى و 
نسل كشى حدود 
6 ميليون ايرانى تا 
غارت و كودتا

بــــــــرش

 سياست/ مليحه زرين پور  هرچند ايران نشان داده همواره 
در حفظ و حراست از حقوق و مرزهايش قاطع است، اما توقيف 
نفتكش انگليســى در تنگه هرمز اقدامى بى ســابقه بود كه با 
واكنش مثبت افكار عمومى داخلى كشورهاى منطقه و حتى 
جهان روبه رو شد، از سوى ديگر كشورهاى متحجر منطقه نيز 
سكوتى حاكى از ترس و عقب نشينى داشتند، براى تحليل اين 
تحوالت با دكتر محمد مهدى مظاهرى، رئيس مؤسسه فرهنگى 

اكو و استاد دانشگاه گفت وگو كرديم.

 تحليل شما از تحوالت و تنش هاى منطقه خليج فارس 
و تنگه هرمز چيست؟ چرا آمريكا و انگليس نسبت به 
خيلى از مســائل همانند سرنگونى پهپاد آمريكايى يا 

توقيف كشتى انگليسى و يا ساير موارد كوتاه آمده اند؟
در هفته هاى اخير شــاهد باال گرفتــن تنش هايى در منطقه 
خليج فارس و تنگه هرمز و البته برخى مناطق راهبردى ديگر 
همچون تنگه جبل الطارق بوده ايم. هرچند در ظاهر جمهورى 
اسالمى ايران يك طرف اين وضعيت تنش آلود است، اما واقعيت 
اين اســت كه دولت ترامپ با كمــك و همراهى «تيم ب» با 
هدف اعمال فشار حداكثرى بر ايران، كشورمان را در مركز يك 
«بحران ســاختگى» و «وضعيت بحران زاى طراحى شده» قرار 
داده اند. متأسفانه برخى كشورهاى اروپايى بويژه انگليس كه از 
قديم متحد راهبردى اياالت متحده آمريكا بوده است نيز، باوجود 
باقى مانــدن در برجام و ادعاى تالش بــراى حفظ اين توافق 
بين المللــى، در هفته هاى اخير در زمين آمريكا و به نفع آن ها 
بازى كرده و با توقيف غيرقانونى نفتكش حامل نفت ايران، به 
تحقق اهداف دونالد ترامپ يارى رسانده است؛ بنابراين نكته اى 
كه در درجه نخست بايد به آن توجه كرد، اين است كه جامعه 
جهانى با وجود ســكوت تلخ و منفعت طلبانه اى كه در مقابل 
اقدام هاى آمريكا و انگليس كرده، بخوبى به اين امر آگاه اســت 
كه شروع كننده و آغازگر اين تنش ها نه جمهورى اسالمى ايران، 
بلكه قدرت هاى بزرگ جهانى بويژه آمريكا و انگليس بوده اند و 
همين امر مشروعيت اقدام هاى نظامى و برخوردهاى جدى در 
برابر ايران را نزد افكار عمومى جهانى و مردم آمريكا و انگليس 

كاهش مى دهد.
نكته ديگر اينكه اقدام هاى ايران در سرنگونى پهپاد آمريكايى و 
توقيف نفتكش انگليسى در چارچوب قوانين حقوق بين الملل 
از جمله «دفاع مشــروع»، «اقدام متقابــل» و «تأمين امنيت 
تنگه هاى بين المللى توسط كشورهاى ساحلى» بوده و بنابراين 

نهادهاى حقوقى و سياسى بين المللى نيز نمى توانند مشروعيت 
اين اقدام ها را زير سؤال ببرند.

 اين تنش ها در گذشته بر بازار داخل تأثير مى گذاشت 
و برخى هم بر طبل جنگ مى كوبيدند، اما حال شــاهد 
هستيم كه پهپاد آمريكايى ســرنگون شد يا كشتى 
انگليسى روز جمعه توقيف شد، اما منجر به اتفاق خاص 
يا برخورد نظامى نشده است؟ اين رويكرد مى تواند دليل 
اين باشد كه پاســخ رفتارهاى غيرمنطقى انگليس و 

آمريكا را بايد قاطعانه داد؟
دليل تأثير اندك اين مسائل بر بازار داخلى ايران اين است كه 
مردم ايران حداقل در يك سال اخير همواره شاهد توييت هاى 
آتشين و تهديدهاى رئيس جمهور آمريكا بوده اند و تكرار مداوم 
اين تهديدها، در كنار بى اعتبارى رئيس جمهور آمريكا در عرصه 
بين المللى و تأكيد جامعه جهانى به بر حق بودن ايران در اين 
دعــواى دوطرفه، ارزش روانى اين تهديدهــا را كاهش داده و 

بنابراين فاقد اثرگذارى اوليه است.
در عرصه منطقه اى نيز به نظر مى رسد مهم ترين دليل رويكرد 
محتاطانه آمريكا و انگليس در قبال ايران و متوسل نشدن فورى 
آن هــا به راهكار نظامى در قبال كشــورمان به دليل آگاهى از 
تبعاتى است كه آغاز هرگونه عمليات نظامى عليه ايران مى تواند 
براى كل منطقــه خليج فارس و نيز امنيت انــرژى در عرصه 
جهانى داشته باشد؛ ضمن اينكه مردم آمريكا و انگليس نيز در 
مقطع كنونى بشدت حامى «رويكرد ضد جنگ» هستند و هر 
سياستمدارى كه تصميم به اقدام نظامى عليه ايران بگيرد، قمار 

بزرگى با آينده سياسى خود انجام داده است.

 در ماه هاى اخير شــاهد همراهى دستگاه سياست 
خارجى كشــور و نيروهاى نظامى هســتيم، بويژه در 
ايرانى  ماجراى ادعاى آمريكايى ها در سرنگونى پهپاد 
كه در نهايت با انتشار تصاوير پهپاد ايرانى توسط سپاه 
مشخص شــد دروغ بود، اين هماهنگى چه تأثيرى در 
روابط بين الملل دارد و كشورهاى متخاصم عليه ايران 

چه پيامى دريافت خواهند كرد؟
در مجموع زمانى كه يك كشور در وضعيت بحرانى و فشارهاى 
بين المللى قرار مى گيرد، بهترين و شايد تنها راه موفقيت و عبور 
از بحــران همراهى و هماهنگى نيروهاى تصميم ســاز داخلى 
اســت. تجربه هشت سال جنگ تحميلى به ما نشان داد حتى 

در شرايطى كه همه قدرت هاى جهانى عليه يك كشور متحد 
شوند، اگر آن كشور حمايت مردم را پشت سر خود داشته باشد، 
هيچ قدرتى نمى تواند به آن آســيبى وارد كند؛ بنابراين به نظر 
مى رسد در شــرايط كنونى نيز تنها راه موفقيت اين است كه 
دستگاه سياست خارجى و نيروهاى نظامى هماهنگ، يكدل و 
همصدا در راســتاى منافع ملى و خواست مردم ايران حركت 

كنند.

 چرا كشــورهاى منطقه كه هميشه آتش بيار معركه 
بودند، در حال حاضر ســاكت و منفعل هســتند، اين 

مى تواند حاكى از قاطعيت ايران و ترس آن ها باشد؟
مقامات دستگاه ديپلماسى كشور تا پيش از شروع اين وضعيت 
بحرانى در خليج فارس بارها به كشــورهاى منطقه هشدار داده 
بودند كه امنيت در خليج فارس همچون قطعات دومينو است 
كه تزلزل و فروپاشــى يكى از آن ها به طور سلســله وار به همه 
قطعات ســرايت مى كند و با اين اســتدالل آن ها را به مذاكره 
و گفت وگوهاى درون منطقه اى دعــوت مى كردند؛ توصيه اى 
كه هرگز شــنيده نشد تا كار به شــرايط كنونى رسيد. حال با 
وضعيت تنش زاى به وجود آمده، كشورهاى منطقه كه حيات 
اقتصادى آن ها تحت تأثير دو فاكتور مهم «نفت» و «توريسم» 
است، تزلزل امنيتى و اقتصادى را با تمام وجود احساس كرده اند 
و عمالً به اين نكته وقوف يافته اند كه ناامنى و تنش زايى عليه 
ايران به معناى كاهش رونق و رشد اقتصادى و امنيتى آن ها نيز 
هست. به همين دليل است كه شاهد چرخش هايى در رويكرد 
آن ها همچون خروج امارات از جنگ يمن و اذعان عربستان به 
عدم تمايل به جنگ با ايران بوده ايم؛ بنابراين شــايد موقعيت 
متزلزل كنونى از جهاتى بهترين فرصــت براى آغاز مذاكرات 
منطقه اى و رفع اختالف ها باشد؛ هرچند نبايد از اين نكته غافل 
شويم كه در هدف و آرزوى ديرينه شيخ نشين هاى خليج فارس 
كه تضعيف و شكســت ايران از طريــق قدرت هاى فرا منطقه 
اســت، تغييرى ايجاد نشــده و مواضع كنونى ناشى از شرايط 

ناامنى مقطعى است.
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شبكه اجتماعى

اعتراف پنهانى خاتمى
اميرحسين ثابتى، فعال سياسى نوشت: تأكيد خاتمى براى شركت 
در انتخابات و مخالفت با تحريم آن، نشان مى دهد كه مجلس و 
دولت اختيارات زيادى دارند و اين حرف كه تصميم هاى كالن 
نظام در جاى ديگرى گرفته مى شود، حرف غلطى است، وگرنه 
كدام جريان عاقلى در شرايطى كه معتقد باشد دولت و مجلس 

اختيار ندارند، در انتخاباتش شركت مى كند؟

برجام درون احمدى نژاد
مهدى جهان تيغى، فعال سياســى نوشت: در چند سال اخير 
نزديكان و صدالبته خود احمدى نژاد اصرار جالبى داشته اند كه 
اثبات كنند آن ها بوده اند كه تابو مذاكره با آمريكا را شكسته اند. 
اينك محمود احمدى نژاد در گفت وگو با روزنامه نيويورك تايمز، 
از اين مســئله هم فراتر رفته و حتى در شــرايطى كه روحانى 
و ظريف هم براى مذاكره با ترامپ مردد و هراســان هستند، با 
اعتماد به نفس از ضرورت مذاكره با دونالدترامپ ســخن گفته 
است. به تعبير ديگر احمدى نژاد هم يك «برجام درون» همانند 

روحانى، اصالح طلبان و غرب زده هاى  داخلى داشته و دارد.

هفت سنگان عجيب تر از لواسان
وحيد اشترى، فعال عدالت خواه مدعى شد: در لواسان، نهادهاى 
رسمى كه براى نظارت و جلوگيرى از تخلفات تشكيل شده اند 
در موارد بسيارى به وظيفه شان عمل نمى كنند و در موارد زيادى 
خودشان با متخلفان همدست شده اند. حاال مورد عجيب تر هفت 
ســنگان قزوين است. دادگسترى اســتان كه قرار است جلوى 
تخلفات بايســتد خودش در مرغوب ترين زمين هاى كشاورزى 
ايران در دشت قزوين، مشغول زمين خوارى و ويالسازى غيرمجاز 

25 هكتارى براى قضات است.

اقدام ضدبرجامى انگليس
صابرگل عنبرى، تحليلگر مســائل بين الملل با اشاره به تالش 
انگليس براى تحريم و مصادره اموال ايران نوشت: برجام متضرر 
اصلى اين وضعيت است. از اين منظر كه انگليس يكى از شركاى 
اين توافق است و اگر به بهانه توقيف نفتكش خود، تحريم هايى 
را وضع كند و دارايى هاى ايران را بلوكه كند، اين اقدام از جانب 
ايران ضدبرجامى تفســير خواهد شــد و روند كاهش تعهدات 
هسته اى را تسريع مى كند و ديپلماسى فرانسه را با چالش مواجه 
مى كند. حاال بايد ديد كه آيا انگليس تحريم هايى وضع مى كند؟ 
و اگر وضع كند در چه سطحى خواهد بود؟ و اينكه واكنش ايران 

به اين اقدام چه خواهد بود؟

سياست خارجى

دكتر محمد مهدى مظاهرى در گفت وگو با قدس  از «بحران هاى ساختگى» در منطقه مى گويد

دفاع مشروع؛ پاسخ ايران به بحران زايى طراحى شده آمريكا

مجلس
نقل قول يك نماينده از وزير اطالعات

هركس ديگر مثل نجفى را 
تأييد صالحيت مى كرديم!

دولت
پاليزدار خبر داد

پرونده بزرگ ترين بدهكار 
بانكى روى ميز دولت

سياست خارجى
رئيس جمهور ونزوئال: 

قدردان حمايت ايران 
در برابر امپرياليسم هستيم

سياست داخلى
باهنر: 

گفت وگوى ملى ربطى به 
ايده آشتى ملى ندارد

مجلس  نماينــده  پورمختــار،  فــارس: 
در خصــوص حضــور وزيــر اطالعات در 
فراكســيون نمايندگان واليى گفت:  علوى 
در اين نشســت و در پاســخ به پرســش 
مربــوط به تأييد صالحيــت نجفى عنوان 
كرد: در آن شــرايط هر كسى جاى نجفى 
و با شرايط وى بود بر اساس روال معمول 
از مــا در وزارت اطالعات تأييد صالحيت 
را مى گرفت. علوى همچنين در پاســخ به 
پرسش هاى مربوط به محيط زيست گفت: 
پرونده هاى مربــوط به اين بخش در حال 
بررسى است و اقدام هاى الزم در خصوص 

اين پرونده ها در حال انجام است.

سياست: كاظم پاليزدار، دبير ستاد هماهنگى 
مبارزه با مفاسد اقتصادى در مورد موضوعات 
مورد بررســى در جلسه اين ســتاد گفت: 
پيگيرى موضــوع پرونده بزرگ ترين بدهكار 
بانكــى و روند گزارش دهــى بانك مركزى 
و كميته فرا دســتگاهى وصــول مطالبات 
معوق در اين باره، يكى از موضوعات جلســه 
دوشــنبه(امروز) ســتاد هماهنگى مبارزه با 
مفاسد اقتصادى به رياست اسحاق جهانگيرى 
اســت. موضوع ديگر بحث فرودگاه منطقه 
َطرالب قم است. اين پرونده در حال تبديل 
شــدن به يك «پديده شانديز» ديگر بود كه 

جلوى آن گرفته شد.

سياســت: نيكالس مادورو پــس از ديدار 
با محمد جــواد ظريف، وزيــر امور خارجه 
ايران بر آمادگــى «كاراكاس» براى تحكيم 
روابط دوجانبه با تهــران تأكيد كرد. وى در 
خصوص اين ديدار، در توييتر نوشــت: ديدار 
موفقيت آميزى بــا عالى جناب محمد جواد 
ظريف، وزير امور خارجه جمهورى اسالمى 
ايران داشــتيم. من از حمايت هاى شــما از 
ونزوئال در مقابل محاصره امپرياليسم قدردانى 
مى كنم. مــا آمادگى خــود را براى تحكيم 
روابط دوجانبه، اعالم مى كنيم. ظريف نيز در 
خصوص ابعاد مختلف روابط دوجانبه و ساير 

مسائل مورد عالقه تبادل نظر كرد.

نامه نيوز: محمدرضا باهنر، فعال سياســى 
اصولگــرا گفت: خاتمــى بحثــى را به نام 
آشــتى ملى مطرح كرد كه در پاسخ گفته 
شــد: «ملت كه با همديگر قهر نيستند، اگر 
هم قهرى اســت شما سياسيون با همديگر 
قهريد». ملــت دارند با هــم كار و زندگى 
مى كننــد. در گفت وگــوى ملى صحبتمان 
اين اســت كه رقبايى كه مى گوييم همه را 
در چارچوب نظام درنظر مى گيريم. موقعى 
كه مى گوييــم گفت وگوى ملى، مقصودمان 
فتنه گران نيستند، مقصودمان انحرافى هاى 
اين طرفى هم نيستند كه يك موقع منتسب 

به اصولگرايى بودند.

رأى اليوم با اشاره به توقيف نفتكش  انگليسى توسط ايران:
اين همان قدرت اسالمى است كه مى خواهيم

سياست: روزنامه فرامنطقه اى رأى اليوم در يادداشتى به قلم «فوزى بن يونس 
بن حديد»، نويسنده تونسى با عنوان «پاسخ تهران به توقيف نفتكش ايرانى در 
جبل الطارق... اين همان قدرتى است كه مى خواهيم»، قدرت ايران در مقابله به 
مثل با ابرقدرت ها را افتخارى براى جهان اسالم برشمرد. بر اساس اين يادداشت، 
امروز ايران ارزش و قدرت خود را در مقابل جهان ثابت كرد و نشــان داد يكى از 
ستون هاى اصلى  اسالم در منطقه و جهان است و هيچ قدرت ديگرى نمى تواند با 
آن روبه رو شود؛ زيرا با دشمنش مثل خودش رفتار مى كند. سياستى كه دشمن 
به خوبى آن را در منطقه درك مى كند، از همين رو قادر به رويارويى مســتقيم 

نيست؛ زيرا اگر دست به حماقتى بزند، مطمئناً خواهد باخت.

فعال سياسى اصالح طلب: 
اصالح طلبان به دنبال تحريم انتخابات نخواهند رفت

جماران: عبداهللا ناصرى، فعال سياسى اصالح طلب درباره اظهارات اخير سيدمحمد 
خاتمــى، رئيس دولت اصالحات گفت: آقاى خاتمى هميشــه خــود را با رويكرد 
اصالح گرانه در درون نظام سياســى تعريف كرده و با وجود انتقادهاى جدى كه به 
رفتارهاى حكومت داشته، هيچ گاه خود را بيرون از اين ساختار نديده و معرفى نكرده 
اســت و خود نيز اين موضوع را به صراحت اعالم مى كند. وى افزود: اصالح طلبان 
به دنبال تحريم انتخابات نرفته اند و نخواهند رفت. ممكن است برخى از جريان هاى 

سياسى در اسفند ماه ليست ارائه ندهند، اما كسى انتخابات را تحريم نمى كند.

تذكر يك نماينده درباره سالمت شيخ زكزاكى
ايلنا: حســينعلى حاجى دليگانى، نماينده مردم شاهين شهر در نشست علنى 
ديروزمجلس در تذكر شفاهى با تأكيد بر اينكه وضعيت جسمى شيخ زكزاكى به 
دليل مسموميت عمدى با سرب به عنوان فردى كه چندين ميليون نفر را مسلمان 
و به مذهب حقه شيعه دعوت كرده، نامناسب است، خاطرنشان كرد: در شرايطى 
كه وزارت امور خارجه نتوانسته در اين زمينه اقدامى داشته باشد، از وزير بهداشت 

و درمان انتظار داريم كه به اين موضوع ورود كند و جان وى را نجات دهند.



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

 جانمایی 30 قفسه کتاب در رواق های حرم مطهر رضوی    آستان: مدیرعامل انتشارات آستان قدس رضوی از جانمایی 30 قفسه کتاب در رواق های حرم مطهر رضوی خبر داد. 
سعیدی هدف از این طرح را آشنایی بیشتر آنان با معارف اسالمی و رضوی عنوان کرد و افزود: در سال های گذشته در این قفسه ها، کتاب های نهج البالغه، قرآن، صحیفه سجادیه و مفاتیح الجنان در اختیار زائران قرار 
می گرفت. در حال حاضر نیز با گسترش تعداد قفسه های کتاب در رواق های حرم مطهر رضوی، کتاب هایی با موضوعات سنت و سیره رضوی، امام رضا)ع( و ائمه معصومین)ع( در دسترس زائران قرار گرفته است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r دیدار تولیت آستان قدس رضوی با حضرات آیات  
مکارم شیرازی ،جوادی آملی و سبحانی  

آستان: تولیــت آستان قدس رضوی به صورت جداگانه با آیات عظام سبحانی، 
مکارم شــیرازی و جوادی آملی از مراجع عظام تقلید در مشهد دیدار و گفت وگو 
کرد.در این دیدار ها حجت االسالم والمسلمین احمد مروی ضمن خوشامدگویی، 
گزارشی از فعالیت های فرهنگی آستان قدس رضوی ارائه کرد. تولیت آستان قدس 
رضوی در این دیدارها گفت: امیدواریم از برکت حضور آیات عظام در مشهد کمال 
اســتفاده را ببریم و بتوانیم جلســات علمی با حضور استادان و نخبگان حوزه و 

دانشگاه در محضر این حضرات برگزار کنیم.

 اقامه نماز جماعت حرم مطهر
 به امامت آیت اهلل جوادی آملی و آیت اهلل سبحانی

آستان: معــاون تبلیغات اسالمی 
آســتان قــدس رضــوی از اقامه 
نمازهــای جماعت در حرم مطهر 
رضوی به امامت مراجع عظام تقلید 
خبر داد.حجت االسالم والمسلمین 
حسین شــریعتی نژاد گفت: اقامه 
نماز جماعت ظهر و عصر به امامت 

آیت اهلل جعفر سبحانی از روز گذشته در رواق امام خمینی)ره( برپا شده و تا هشتم 
مردادماه ادامه خواهد داشــت. وی ادامه داد: اقامه نماز جماعت مغرب و عشا هم 
در صحن جامع رضوی حرم مطهر به امامت آیت اهلل جوادی آملی از روز گذشته 
برپا شده و تا هشتم مردادماه ادامه خواهد داشت. معاون تبلیغات اسالمی آستان 
قدس رضوی افزود: معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی ضمن هماهنگی 
با مراجع تقلید، امکان بهره مندی زائران حرم رضوی از نماز جماعت را فراهم کرده 
اســت.وی گفت: اقامه نماز جماعت در چند سال گذشته به  طور مستمر در ایام 
تابســتان توسط مراجع عظام تقلید در حرم مطهر رضوی برقرار است و ما شاهد 

اقامه باشکوه ترین نماز جماعت تشیع در این ایام در حرم مطهر رضوی هستیم.

در آستانه روز زیارتی حضرت رضاjانجام می شود 
رونمایی از قدیمی ترین اسناد زیارت در گنجینه رضوی

قدس- مروج کاشــانی: قدیمی ترین اســناد زیارت و زائر موجود در گنجینه 
رضوی در آســتانه روز زیارتی حضرت رضا)ع( رونمایی می شــود. رونمایی از این 
آثار فرهنگی و نفایس گنجینه رضوی در قالب هجدهمین برنامه »سه شــنبه های 
فرهنگی آســتان قدس رضوی« در محل موزه قرآن و هدایای رهبر معظم انقالب 
انجام خواهد شد. معاون امور موزه های سازمان و دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس 
سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در توضیح این برنامه 
گفت: سفر به مشهد، به عنوان یکی از بزرگ ترین مراکز زیارتی جهان اسالم سابقه ای 
به قدمت تاریخ شــکل گیری بقعه مبارکه بر مدفن علی بن موسی الرضا)ع( دارد.

مهدی قیصری نیک افزود: عمومی شدن این سفرها با رسمیت یافتن مذهب تشیع 
و اختصاص موقوفاتی برای مصارف زائران مشــهدالرضا از دوره صفوی آغاز شــد..

قیصری نیک افزود: مجموعه اســناد زیارت موجود در گنجینه رضوی که در اینجا 
از اسناد دوره صفوی تا قاجار رونمایی می شود، از مدون ترین مجموعه اسناد زیارت 

مربوط به یک مکان مذهبی در جهان اسالم است.

رو  وقتی  صاحب علم  اکرم  آستان/   
سالم  دور  راه  از  و  می ایستی  ضریح  به  
می گذری  زائری  کنار  از  وقتی  می دهی، 
که گونه هایشان لبریز از اشک شوق شده، 
وقتی می بینی دست های تمنا چگونه به 
نگاه های  و  کشیده اند  قد  ضریح  سمت 
لمس  لحظه ای  بی تاب  کشیده  حسرت 
پنجره های طال هستند، آنجاست که حس 
به  روزگار  صیاد  دست  از  همه  می کنی 
امام رئوف چه  این  و  آورده اند  پناه  اینجا 
مهربانانه همه را در آغوش گرفته است؛ 
سنی  و  شیعه  غیرمسلمان،  یا  مسلمان 
حضرت  پناه  در  همه  نمی کند  فرقی 
کم  شیعه،  زائران  کنار  در  سلطان اند. 
نیستند زائران اهل تسننی که از سر ارادت 
و عشق نسبت به ائمه اطهار)ع( هر سال 
کوله بار سفر می بندند و راهی مشهدالرضا 
خاندان  به  را  خود  محبت  تا  می شوند 
حضرت رسول)ص( نشان دهند و در برابر 

عظمت امامان شیعه ادای احترام  کنند.  

 از این همه آزادی و امنیت خوشحالم
رو به ســمت قبله و روی فرش های الکی 
صحن جامع دو زانو نشسته است. گهگاه 
سر می چرخاند و عظمت صحن را برانداز 
می کند و گاهی با چشم بلندای گلدسته ها 
را متر می کند. صدای اذان که بلند می شود 
نگاهش به سمت چند نفری می چرخد که 
دست بسته مشغول نماز هستند، خوشحال 
می شود و دلش قرص از اینکه تنها نیست. 
»محمد بابر شهزاد« از راورپندی پاکستان 
آمده و نخســتین باری اســت که گنبد 
و گلدســته های حرم حضرت رضا)ع( را 
می بیند و مجالی برای حضور در این حریم 

مقدس پیدا کرده است. 
او می گوید: »وقتی زائران اهل تسنن را در 
اینجا دیدم شوکه شدم، انتظار این حجم 
از زائر را نداشــتم. متأسفانه در پاکستان 
اختالف بین شــیعه و سنی زیاد است اما 
وقتی اینجا برادران اهل تسننم را دیدم که 
به شیوه خودمان مشغول عبادت  هستند از 
این همه آزادی و امنیت خوشحال  شدم«. 

او می گویــد: »ما اهل تســنن هم مانند 
شــیعیان ارادت خاصی بــه اهل بیت)ع( 
داریم به گونه ای که وقتی قصد ســفر به 
مشــهد را داشتم برخی از اعضای خانواده 
و همســایه ها گفتند دعا و سالم ما را به 
حضرت رضا)ع( برسان و برای ما هم دعای 

خیر کن«.

زیارت با هدف حفظ وحدت
دستار مشکی به سر بسته که دنباله اش را 
روی سینه  انداخته است. کیلومترها راه را 
پیموده تا به اینجا برســد و حاال روبه روی 
پنجره فوالد صحن مســجد گوهرشــاد 
ایســتاده و چشم هایش خیره مانده به آن 
نقطه طالیی پیــش رو. با لب هایی که از 
آن ها آوایی بیرون نمی آیــد، اندوهِ دل را 
بــرای آقاِی مهربان باز می گوید و در انتها 
یا ضامن آهوی بلندی می گوید و دستانش 

را به صورت می گذارد. 
عثمان محمــد نجم، زائر هندوســتانی 
اســت اما چند سالی اســت امام جمعه 
برادران اهل سنت انگلســتان شده و در 
یکی از مراکز دینــی تدریس می کند. در 

میان همهمه و شــلوغی جمعیــت، از او 
می خواهیم چند جمله ای در باب فضیلت 

این سفر و دالیل آن بگوید. 
جواب می دهــد: »این دومین بار اســت 
همراه شــماری از رئیسان مدارس دینی، 
مراکز فرهنگی و دینی کشورهای مختلف 
عازم مشهد می شــویم. در واقع این سفر 
بیشتر با هدف تقریب و همگرایی مذاهب 
اسالمی و تأکید بر عناصر مشترك نظیر 
اصول دین، کتاب و ســنت،  اهل بیت)ع( 
اســت«. نجم می گوید: »حاال که توفیق 
پابوسی بارگاه حضرت برای ما حاصل شده 
از ایشان می خواهیم تا سفرهای بعدی را 
بتوانیم به همراه خانواده به محضر حضرت 

رضا)ع( مشرف شویم«.

آرزوی زیارت دوباره دارم
سید احمد حسین شــاه تِرمزی، رئیس 
سازمان علمای اهل ســنت بریتانیاست 
کــه برای ســومین بار به حــرم حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( مشرف می شود. او 
می گوید: »۳۲ سال از سفر قبلی ام می گذرد 
و پس از این مدت، شاهد تغییرات زیادی 

در حــرم مطهر هســتم. 
ایرانیــان رونــق خاصی به 
این حرم بخشــیده اند که 
بی بدیل  و  مثال زدنی  واقعاً 
اســت و زبان از گفتن این 
همه شــکوه عاجز است«. 
ابتدا به  او می افزاید: »مــا 
آنجا  رفتیم  اشــرف  نجف 
هم بســیار دیدنی بود. اما 
بدون شــک حــرم مطهر 
رضوی پس از مکه مکرمه 
بــه لحاظ  و حــرم نبوی 
وســعت و ازدحام جمعیت 
قابل مقایسه با سایر اماکن 

مذهبی نیست«. سیداحمد ادامه می دهد: 
»بی تردید ابراز مودت به این خاندان پاك، 
موجب مي  شود که انسان از گفتار و رفتار 
آنان پیروي کرده  و برنامه زندگي خود را با 

دستورهاي آنان تنظیم  کند. 
در کنار این بقعه شریف از خداوند، توفیق 
زیارت دوباره را مســئلت دارم و امیدوارم 
بتوانم هر سال به حرم امام رضا)ع( مشرف 

شوم و در کنار برادران دینی ام باشم«.

در کنار زائران 
شیعه، کم نیستند 
زائران اهل تسننی 

که از سر ارادت 
و عشق نسبت 

به ائمه اطهار)ع( 
هر سال کوله بار 
سفر می بندند و 

راهی مشهدالرضا 
می شوند

بــــــــرش

گزارشی از تشرف زائران اهل سّنت به حرم مطهر رضوی

زیارت خورشید در سایه وحدت
وی

ض
س ر

عک
ح/ 

ذبا
ق 

صاد
س :

عک

 هســتند کســانی که در نقــاط محروم 
مشــهد زندگــی می کننــد و حتــی یک 
بــار هــم بــه مهمانســرای حــرم دعوت 
نشــدند اما کســانی هم هســتند با وضع 
مالی خــوب کــه چندیــن بــار رفته اند.

09120008675
قدس: همه زائــران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی می توانند با مراجعه به سامانه نعیم 
رضوان، دعوت نامه مهمانسرای بارگاه منور 

رضوی را دریافت کنند. 

بازگشــایی دوربرگردان ها، کمک خیلی 
خــوب به زائرانــی بود که نمی توانســتند 
مسافت های طوالنی را تا حرم مطهر پیاده 

طی کنند. از تولیت آستان قدس ممنونیم.
09330000752

در بســیاری از مراسم مذهبی و فرهنگی 
حرم مطهر امام رضــا)ع( جایزه و هدیه از 
سوی مسئوالن برای زائران تعیین می شود، 
بهتر اســت یکــی از این انــواع جایزه ها و 
هدیه ها، دعوت نامه مهمانسرای حرم مطهر 

برای استفاده از غذای متبرك باشد.
09100000944

ســخنرانان حــرم در ســخنرانی ها به 
نوجوانان و جوانان بیشتر توجه کنند.

09170006573

خادمانی که مســئول صندلی چرخدار 
هســتند، اگر امکان دارد از اول میدان آب 
حضور داشته باشند. فاصله تا ورودی حرم 
خیلی زیاد و برای افراد ناتوان مشکل است.

09010009110

خوب است مکبران در هر نماز تذکر دهند 
که زائران از بلند کردن صدا و صلوات فرستادن 
با صدای بلند در اطراف مضجع شــریف که 
مخل عبادت و زیارت دیگران می شود پرهیز 
کنند تا این رفتار به فرهنگ تبدیل شــود.

09150005784
به ما پیامک بزنید 

3000737277
 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

خـــبر

جشن یکصدسالگی قنادی طباطبائی و ورود 
به یکصدمین سال تولید شیرینی درمشهد 
طی آیین�ی در هتل س�الم این کالنش�هر 

برگزار شد .
به گ�زارش خبرنگار قدس در این مراس�م 
از تمبر س�ه نس�ل  خدمتگ�زار در قنادی 
طباطبائ�ی با حض�ور رئیس ات�اق اصناف 
مش�هد و مدیرکل پس�ت خراسان رضوی 

رونمایی شد.
رئیس اتاق اصناف مشهد در این آیین گفت: 
تقدیراز بزرگان وپیشکس�وتان صنوف باید 

در اولوی�ت برنامه های فرهنگی و اجتماعی 
قرار گیرد.

محمود بنانژاد افزود : درحوزه اصناف بویژه 
ش�یرینی واحدهایی هس�تند ک�ه به دلیل 
کیفیت و سالمت محصول تولیدی به برندی 

در بین شهروندان و مردم تبدیل شدند .
وی اظه�ار داش�ت : تقدی�ر از گذش�تگان 
وپیشکس�وتان حرکتی اس�ت ک�ه باید به 

الگویی درجامعه تبدیل شود .
بنانژاد افزود : مجموعه قنادی های مش�هد 
ش�یوه نوینی در ارائه محص�ول با کیفیت و 

س�الم پیش گرفته اند که قنادی طباطبائی 
دراین زمینه پیشتاز اس�ت رئیس اتحادیه 
شیرینی ساز، شیرینی فروش و کافه قنادی 
مش�هد نیز گفت : تجلیل از پیشکس�وتان 
صنع�ت ش�یرینی در حقیقت تایی�د ادامه 

حرکت راه روبه جلو آنان است.
محم�د فرزانی اف�زود : به گواه مس�ئوالن 
بهداش�تی محص�ول تولی�دی واحده�ای 
شیرینی از نظر سالمت وکیفیت در باالترین 

رده قراردارد .
وی اظهار داش�ت : تجلیل از بزرگان صنعت 

شیرینی در اولویت سیاست های راهبردی 
اتحادیه ش�یرینی س�از و ش�یرینی فروش 

مشهد قرار گرفته است .
مدیرکل پس�ت خراس�ان رضوی هم گفت: 
انتش�ار تمبر اختصاصی ب�رای نیکنامان و 
پیشکسوتان سه نسل فعال در حوزه قنادی 
طباطبائ�ی حرکتی ارزش�مند در راس�تای 

ارزش های انسانی و اسالمی است .
احم�د موس�وی اف�زود : این حرکت س�ند 
افتخ�اری برای نس�ل های آین�ده خانواده 

بزرگ طباطبائیان است .

9805306
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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
 بانک مرکزی افزایش قیمت اجاره بها را 

بیش از ۱۰۰ درصد اعالم کرد
مشــرق نیوز: رئیس جمهــور دیروز 
اعالم کرد که رشــد اجاره بها براســاس 
گزارش هــای وزارت راه تنها ۳۰ درصد 
بوده و این میزان رشد اجاره بها مناسب 
است؛ در حالی که براساس گزارش های 
بانک مرکزی میزان رشد اجاره بها نسبت 
به سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد بوده 
است. همچنین با توجه به اینکه نرخ اجاره بها ارتباط مستقیمی با قیمت مسکن 
دارد، با وجود افزایش قابل توجه قیمت مسکن نسبت به سال گذشته، نمی توان 

افزایش ۳۰ درصدی قیمت اجاره بها را پذیرفت.

 تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید بیت کوین  
در کمیسیون اقتصادی دولت 

فارس: معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از تصویب نرخ صادراتی برق برای تولید 
بیت کوین در کمیسیون اقتصادی دولت خبر داد و گفت: کمیسیون اقتصادی دولت 
با نرخ صادراتی برق برای تولید بیت کوین موافقت کرده که بزودی توسط دولت ابالغ 
خواهد شد. همایون حائری گفت: از نگاه صنعت برق برای تولید بیت کوین نرخ و تعرفه 

آن مهم است بنابراین برای استخراج بیت کوین نرخ صادراتی پیشنهاد شد.

امکان استقرار مزارع ارز دیجیتال در مناطق آزاد
اندیشــکده  عضو  میرزاپور،  تســنیم: 
حکمرانــی شــریف باتشــریح جزئیات 
سیاســت گذاری تولید و معامله رمزارزها 
که در قالب طرحی به کمیسیون اقتصاد 
دولت ارائه شــده، گفت: در پیش نویس 
طرح، امکان اســتقرار مزارع استخراج در 
مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه 
اقتصادی وجود دارد، وزارت صمت مسئول صدور مجوز فعالیت و واردات یا ترانزیت 
تجهیزات اســتخراج به مناطق آزاد و ویژه تجاری در نظر گرفته شده است؛ ضمن 
اینکه همه مزایای در نظر گرفته شده برای واحدهای تولیدی در مناطق آزاد و ویژه 

تجاری به مزارع استخراج نیز تعلق می گیرد.

 بدهی دولت به نظام بانکی 
به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسید

تابناک: مطابق آمار بخش پولی بانک مرکزی، در پایان اسفند ۹۷ بدهی دولت 
به سیستم بانکی کشور به ۳۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به بدهی 
۲۵۸ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ حدود ۷۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافته 
است. همچنین از مبلغ بدهی دولت، بیش از ۲۸ هزار میلیارد تومان آن مربوط 

به بدهی شرکت های دولتی به سیستم بانکی کشور است.

عده ای اجازه ارزان شدن بیشتر دالر را نمی دهند
نود اقتصادی: یحیی آل اســحاق، عضو 
اتــاق بازرگانی گفت: تأثیرگذاری کاهش 
قیمت دالر بر کاالها معموالً زمانبر است و 
موضوع مهم اعتماد به استمرار آن است، به 
این معنا که دوباره شاهد نوسان قیمت ارز 
در بازار نباشیم؛ چراکه این نگرانی وجود 
دارد که قیمت ارز ثبات نداشــته باشد و 
دوباره شــاهد افزایش نرخ آن باشیم. البته عده ای سوء استفاده گر هستند که اجازه 

کاهش قیمت ها را نمی دهند.

معاون گمرک خبر داد

جزئیات توافق ۱۳ بندی بانک مرکزی با گمرک و وزارت صنعت
مهر:مهرداد جمال ارونقی صبح دیروز در نشست 
خبری بــا بیــان اینکــه در ۲۰ و ۲۱ تیرماه با 
همراهی ســازمان های دیگر دخیل در تجارت از 
بندر شــهید رجایی بازدید کردیم، اظهار داشت: 
رئیس جمهور در دوم تیرماه دســتوری مبنی بر 
تشکیل کمیته ای به ریاســت وزیر اقتصاد برای 
بررســی رسوب کاال در بندرها و رفع مشکالت و 

ترخیص سریع کاال صادر کرد.
معاون امور گمرکی گمرک ایــران افزود: در آن 
مقطع از سوی وزارت راه و شهرسازی ۱۰۲ هزار 
کانتینر به عنوان رسوب کاال اعالم شد، در حالی 
که این میزان به دلیل تعریف متفاوت وزارت راه 
از رسوب کاال بود. در واقع وزارت راه تعریفی دارد 
که اگر کاالیی در حال تخلیه از کشتی است نیز 

رسوب عنوان می شود.
ارونقــی اضافه کــرد: با توجه بــه ظرفیت ۳/۵ 
میلیون TEU کانتینر بندر شهید رجایی، میزان 
موجــودی فعلی ۶۶ هزار TEU کانتینر اســت 
که در مقایســه با موجودی بندر شهید رجایی 
در سال های گذشته، بیانگر نبود معنادار کاال به 
عنوان رسوب در بندر مذکور است. آنچه به عنوان 
رسوب کاال گزارش شده، در اصل میزان موجودی 

نرمال کاال در این بندر است.
وی با بیــان اینکه مقرر شــد وزارت راه در این 
تعریــف تجدیدنظر کند، گفــت: در عین حال، 
پیش از حضور وزیر اقتصاد، جلســاتی به همراه 
نماینده بانک مرکزی با فعاالن اقتصادی داشتیم 
و صورتجلســه ای به همراه وزارت صنعت، بانک 

مرکزی و گمرک در ۱۳ بند ارائه شد.

   جزئیات توافق ۱۳ بندی بانک مرکزی 
با گمرک و وزارت صنعت

ارونقی به تشریح ۱۳ بند تصویب شده پرداخت 
و اظهار داشت: مقرر شد ترانزیت کاالهای گروه 
۴ به مقصد مناطق آزاد ممنوع باشد و همچنین 
کاالهای غیر گروه ۴ در صورتی که معاف از ثبت 
سفارش موضوع تصویب نامه ۱۱۸۸۷۵ مورخ ۱۱ 
آذرماه ۹۷ باشد، به مقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت 

سفارش نداشته باشند.
وی تأکیــد کــرد: در عین حال، یکــی دیگر از 
بندهــای مصوب حاکی اســت؛ بــرای ترانزیت 
کاالهای غیر گروه ۴ به مقصــد مناطق آزاد در 

صورتــی که کاال جزو ردیــف کاالهای معاف از 
ثبت سفارش نباشــد، ثبت سفارش از نوع ورود 

به مناطق آزاد و یا ســرزمین 
اصلی کافی است و نیاز به ثبت 

سفارش دیگری ندارد.
ایــران  گمــرک  معــاون 
اظهارداشــت: از بندهای دیگر 
مصوبه، ترانزیت داخلی کاال به 
مقصد سایر گمرکات است که 
نیاز به ثبت سفارش سرزمین 
اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت 
ســفارش و ورود مواد اولیه و 
واسطه ای با منشأ ارز حاصل از 
صادرات نیز مقرر شد سقف و 
سابقه برای بازرگانان متقاضی 
واردات مواد اولیه و واسطه ای 

بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد 
با واحد تولیدی ضرورت ندارد.

وی افــزود: بحث بعدی که مطرح اســت اینکه 

پیش از تحریم ها اجرای قانون مقررات صادرات 
و واردات به عنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک 
بود که می شد نسبت به ترخیص 
بدون ثبت ســفارش اقدام کرد. 
بانک مرکزی و وزارت  مالحظه 
صنعت این است که حتماً باید 
ثبت ســفارش و یا ثبت آماری 

صورت بگیرد.
جمــال ارونقی گفــت: در این 
واردات  برای  زمینه مقرر شــد 
کاالهــای موضــوع بنــد یک 
مــاده ۳۸ از معاونــت حقوقی 

ریاست جمهوری استعالم شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر 
از بندهای مصوبه ســه دستگاه 
گمــرک، وزارت صمت و بانک 
مرکزی درباره ضایعات مناطق اســت که امکان 
ورود بــه کشــور را ندارد و این قبیــل اقالم در 
گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. برپایه 

مصوبه جدید، وزارت صمت مکلف شــد یک بند 
ذیل بند ۹ ماده ۳۸ آیین نامه مقررات و صادرات 
بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، 

ایجاد کند.
جمــال ارونقی تأکید کــرد: در مصوبه دیگری، 
کاالهایی کــه در کنار کاالی اصلــی به عنوان 
مجانی، هدیه یا اقالم بســته بنــدی به صورت 
غیرمتعارف ارسال می شود، باید به ثبت سفارش 
کاالی اصلی اضافه شــود و وزارت صمت باید در 

این زمینه تعیین تکلیف کند.
معاون امور گمرکی گمــرک ایران افزود: در بند 
۷ مصوبه مقرر شــد صورتجلسه ۲۷ اسفند ۹۷ 
گمــرک، بانک مرکــزی و وزارت صمت تا نیمه 
مرداد ســال جاری عملیاتی شده و ارتباط ثبت 

سفارش با گمرک قطع شود.

 سابقه بازرگانان برای واردات مواد اولیه 
در نظر گرفته نمی شود

وی تأکید کــرد: همچنین بانک مرکزی در زمان 

تخصیــص ارز، اعتبــار کارت بازرگانی را کنترل 
می کند؛ بنابراین در زمان اعالم منشأ ارز در سامانه 
جامع تجارت و صدور اعالمیه تأمین ارز در پرتال 
ارزی، کنترل اعتبــار کارت بازرگانی نیاز نخواهد 
بود. معاون امور گمرکــی گمرک ایران ادامه داد: 
بند بعدی درباره کسر تخلیه و اضافه تخلیه است 
و قباًل منفی یک یا مثبت یک درصد اختالف وزن 
اعمال می شــد که در برخی کاالهــا قابل اعمال 
نیســت و در تأمین ارز نیز بانک دچار مشــکل 
می شود. این مسئله سبب انباشت پرونده ها شده 
بود و کمیته ای در این زمینه برای بررسی تشکیل 

خواهد شد.
ارونقــی تصریح کرد: رئیس جمهــور پس از ارائه 
این مصوبات به وزیر اقتصاد دستور داد تا حصول 
نتیجه، عملیاتی شــدن مصوبــات را با همراهی 

دستگاه ها دنبال کند.
معاون گمــرک ایران تصریح کرد: تصمیماتی نیز 
درباره جلوگیری از ایســتایی کاالهــای وارداتی 
در گمرکات بویژه کاالهای اساســی گروه یک و 
دریافــت مابه التفاوت گروه یک و ۲ کاالیی اتخاذ 

شد که وزارت صمت باید پیگیری کند.
معاون گمرک ایران با بیان اینکه تمامی کاالهای 
اساســی در مسیر ســبز تعریف شده و به صورت 
شــبانه روزی ترخیص می شوند، تصریح کرد: در 
عین حال ۸۰۳ قلم کاال از سوی ستاد تنظیم بازار 
به عنوان کاالی اساسی تلقی شده و برای بررسی 
ارزش دقیق کاالها پیشــنهاد گمرک استقرار در 
وزارت صمت و بررســی دقیــق ارزش کاالهای 

وارداتی است.
ارونقی گفت: پیشــنهاد بعــدی این بود که ۸۰۳ 
قلم یاد شده را ۱۵ درصد تلورانس ارزشی در نظر 
بگیریم که قابل پذیرش باشد. وزارت صمت و بانک 
مرکزی موظف شــدند اقدامات الزم برای اجرایی 

شدن بندهای مصوبات را انجام دهند.

 ۴۰ هزار کانتینر کاال به سازمان اموال 
تملیکی ارجاع شد

وی با اشــاره به اینکه در حال حاضر ۱۷ هزار تن 
گوشــت در بیش از ۹۰۰ کانتینر در بندر شهید 
رجایی موجود است، گفت: ۳۰ تا ۴۰ هزار کانتینر 
کاال مربوط به گروه ۴ کاالیی است که به سازمان 

اموال تملیکی برای فروش ارائه شد.

وزارت راه تعریفی 
دارد که اگر کاالیی در 
حال تخلیه از کشتی 
است نیز رسوب 
عنوان می شود آنچه 
به عنوان رسوب کاال 
گزارش شده، در اصل 
میزان موجودی نرمال 
کاال در این بندر است

بــــــــرش

۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ ها مانده اند       عصر خودرو: رضا رحمانی، وزیر صنعت گفت: زمانی که وزیر شدم بحث حیات و ممات صنعت خودروسازی کشور مطرح 
بود، اما اکنون به سمت اصالح کیفیت و قیمت و خصوصی سازی واقعی این صنعت حرکت می کنیم. تعداد خودروهای داخل پارکینگ های خودروسازان کاهش یافته و اگر یک خودرو قابل عرضه باشد و خودروسازان 

آن را عرضه نکنند به طور قطع با آن ها برخورد می کنیم. ۳۰ تا ۴۰ هزار خودرو به دلیل نبود کاتالیست در پارکینگ ها مانده اند.

خـــبر

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوي
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي و 

اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتي  ــماره 139860306010001029-1398/04/12 هيات اول موضوع قان برابر راي ش
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س اراضي و س
ــماره شناسنامه 47103 صادره از قوچان در  ششدانگ يك باب  ــجادي گوجه فرزند رمضان بش متقاضي آقاي جواد س
ساختمان به مساحت 215,98مترمربع در قسمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دوقوچان اراضى كالته مصطفى واز 
محل مالكيت حسن خوشخوى فرخانى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از  ــود در صورتي كه اش روز آگهي مي ش
تاريخ انتشار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند.بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000007  آ9804471
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/4/31

عباس برق شمشير /   رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــاختمانهاى فاقد  ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س ــون و ماده 13 آئين نامه قان ــوع ماده 3 قان ــى موض آگه
ــت اول/دوم موضوع قانون  ــماره 139860308001001374-1398/02/30 هيئ ــر راى ش ــمى            براب ــند رس س
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره ملى  ــنامه 75 و ش ــماره شناس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على اميرآبادى فرزند مرحوم محمد  بش
ــاحت 140/18 متر مربع قسمتى  ازپالك باقيمانده 781-  ــبت به ششدانگ يكباب منزل  به مس 0651091209  نس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــهردارى بيرجند  محرز گرديده اس اصلى بخش يك  بيرجند از محل مالكيت ش
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804501
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/04/16
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/04/31

على فضلى    /    رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860306010001005-1398/04/11 هيات اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى رمضانعلى احمدزاده بيركى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 913 صادره از فاروج در يك باب خانه به 
مساحت 63,17 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 1290 فرعى از 169 اصلى بخش دوقوچان اراضى كالته مصطفى  
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمى آقاى نصرت نقى زاده بيركى  محرز گرديده اس خريدارى از مالك رس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته  ــود در صورتى كه اش نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت 

انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
كالسه 1394114406010000199  آ-9804415

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/15   تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/4/31
عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860306010000979-1398,04,04 هيات اول موضوع قانون تعيي ــر راى ش راب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى مجتبى صيامى فرزند زين العابدين بشماره شناسنامه 7 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب ساختمان 
ــماره 134 فرعى از 166 اصلى بخش دوقوچان  واقع در اراضى فرخان عليا  خريدارى از مالك  ــمتى از پالك ش در قس
رسمى  خانم صغرى موسوى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  اعتراض، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000062 آ-9804417
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/15 تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/4/31

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــون تعيين  ــوع قان ــت اول موض ــماره 139860306015002941 – 1398/04/10 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

ــماره 77 كد ملى  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محمودى به شناس ــاد تصرفات مالكان تايب
ــاحت 178,11 متر مربع  ــدانگ دوباب مغازه به مس 0749341181 صادره تايباد فرزند عبداله در شش
پالك شماره 649 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به  ــاعى متقاضى و قس ــمى و مش ــمتى از مالكيت رس از محل قس
منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804464
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/16       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/31

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين  ــوع قان ــت اول موض ــماره 139860306015002939 – 1398/04/10 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 77 كد ملى  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محمودى به شناس ــاد تصرفات مالكان تايب
ــاحت 52,11 متر مربع  ــدانگ يكباب مغازه به مس ــادره تايباد فرزند عبداله در شش 0749341181 ص
پالك شماره 649 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
ــمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به  ــاعى متقاضى و قس ــمى و مش ــمتى از مالكيت رس از محل قس
منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804466
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/16        تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/31

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين  ــوع قان ــت اول موض ــماره 139860306015002933 – 1398/04/10 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 77 كد ملى  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محمودى به شناس ــاد تصرفات مالكان تايب
ــاحت 242,67 متر مربع  ــدانگ يكباب انبارى به مس 0749341181 صادره تايباد فرزند عبداله در شش
پالك شماره 649 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد 
از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى محمد محمودى (متقاضى) و قسمتى از پالك محرز گرديده 
ــود در صورتى كه  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس اش
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى 

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804467
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/31

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين  ــوع قان ــت اول موض ــماره 139860306015002931 – 1398/04/10 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 77 كد ملى  ــنامه ش ــه بالمعارض متقاضى آقاى محمد محمودى به شناس ــاد تصرفات مالكان تايب
0749341181 صادره تايباد فرزند عبداله در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 505,60 متر 
ــماره 649 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك  مربع پالك ش
تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى متقاضى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به 
منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت 
به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804468
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/31

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002879 – 1398/04/06 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 0740934112  ــورانى به شناس ــفى س تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على يوس
ــفى  ــرعى و قانونى خود برهان يوس ــط ولى ش كد ملى 0740934112 صادره تايباد فرزند برهان توس

ــورانى در ششدانگ يكباب منزل و محوطه وصل به آن به مساحت 1355,37 متر مربع پالك شماره  س
171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت 
ــاعى سهم االرثى برهان يوسفى سورانى از مرحوم امير حسن يوسفى سورانى و قسمتى از  ــمى و مش رس
ــت . لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى  پالك محرز گرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش ش
ــيد ،  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى 
ــند مالكيت صادر خواهد  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس

شد. 9804469
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/04/31

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر رأى شماره 139860306007000230- 98/04/05 هيئت اول/دوم كالسه 210/92 موضوع قانون تعيين تكليف 
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تربت جام تصرفات مالكانه 
ــنامه 1977 صادره از تربت جام در يك باب  ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى/خانم كاظم دريادل فرزند براتعلى بش
ــده از پالك.... فرعى از....  ــاحت 1107 مترمربع پالك 61 فرعى از 17 اصلى مفروز و مجزى ش ــكونى به مس منزل مس
ــمى آقاى/ ــهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رس ــان رضوى بخش 13 مش اصلى قطعه.... واقع در خراس

خانم محمد تكلو فرزند الهيار محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804431
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/15   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/04/31

رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام- سيدمجتبى جوادزاده

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى
 فاقد سند رسمى و مشاعى 

ــناد و امالك منطقه دو قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى  ــتقر در اداره ثبت اس هيأت حل اختالف مس
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002004077 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002131 آقاى عبدالحسين 
ــده به مساحت 117/54  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از شش گونه فراهانى فرزند غالمعباس در قس
ــند رسمى / سند مالكيت  ــماره فرعى از 1965 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س مترمربع پالك ش

مشاعى مع الواسطه از سيد حسين رضويان فرزند سيد محمد خريدارى كرده است. (م الف 2098)
ــين  ــه 1395114430002000148 آقاى حس ــماره 139860330002007698 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
اميرى شامخ فرزند قدرت اله در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 57/05 مترمربع 
ــند رسمى /سند مالكيت مشاعى  ــماره 3 فرعى از 2305 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش

مع الواسطه از ابوالقاسم و موسى ورثه محمد ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2099)
ــه 1393114430002000623 خانم معصومه  ــماره 139860330002006580 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش
وروانى فراهانى فرزند مختار در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 62/70 مترمربع 
پالك شماره 77 فرعى از 1895 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايه نامه عادى/ سند رسمى /سند مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از صغرى يزدى خريدارى كرده است. (م الف 2100)
ــماره 139860330002008903 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000467 آقاى بهبود يارى  4ـ رأى ش
فرزند احمد در سه دانگ ازششدانگ به مساحت ششدانگ 124 مترمربع پالك شماره 288 فرعى از 1941 اصلى واقع 

در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى. (م الف 2101)
5ـ رأى شماره 139860330002008848 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000466 آقاى مقصود يارى 
ــدانگ 124 مترمربع پالك شماره 288 فرعى از 1941 اصلى  ــدانگ به مساحت شش ــه دانگ از شش فرزند احمد در س

واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2102)
ــه 1397114430002001573 آقاى فرج اله  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002008752 مرب 6- رأى ش
ميرعرب فرزند حسنعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 123 مترمربع پالك 

شماره  فرعى از 1673 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2103)
ــه 1392114430002003264 آقاى ابوالفضل  ــماره 139860330002008775 مربوط به پرونده كالس 7- رأى ش
قراگوزلو فرزند محمدنبى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 132 مترمربع پالك 
ــند مالكيت مشاعى مع  ــمى/ س ــند رس ــماره فرعى از 2323 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س ش

الواسطه از صفيه هنديانى (توسط حسن و زهره و فاطمه) خريدارى كرده است. (م الف 2104)
8ـ رأى شماره 139860330002009110 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002308 آقاى غالمحسين 
توكلى فرزند محمدحسين در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 106/11 مترمربع 
ــند مالكيت  ــمى /س ــند رس ــماره 3/79 فرعى از 2167 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش

مشاعى مع الواسطه از مهدى صفرى فرزند حسين خريدارى كرده است. (م الف 2105)
9ـ رأى شماره 139860330002004184 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002015118 آقاى رضا فوالدى 
فرزند عباسعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 71/90 مترمربع پالك شماره 
77 فرعى از 1924 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه 

از اكرمعلى محمدى خريدارى كرده است. (م الف 2106)
ــه 1395114430002000666 آقاى محمد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002008503 مرب 10- رأى ش
قربان زمانى فرزند خداوردى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 86/55 مترمربع 
پالك شماره فرعى از 2593 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع 

الواسطه از رضا خاكى خريدارى كرده است. (م الف 2107)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 

ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9805283
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/31
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/15

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

شماره پرونده: 139804007141000458/1       شماره بايگانى پرونده: 9800516
شماره ابالغيه: 139805107141001815         تاريخ صدور: 1398/04/30

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده  139804007141000458/1
بدين وسيله به آقاى محمد ماه رو فرزند عباس به شماره شناسنامه 1271 و شماره ملى 5249396801 ساكن بجنورد 
– خيابان ميرزا كوچك خان – كوچه پارك- پالك 15- ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه سازمان تعاون بجنورد 
ــماره 486259154 مورخه1389/03/16 جهت وصول مبلغ 36/592/984 ريال تا تاريخ  ــتناد قرارداد بانكى ش به اس
1398/03/26 به انضمام خسارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روزتسويه كامل بدهى طبق مقررات عليه شما و به 
ــه 139804007141000458/1 در اين  ضمانت آقاى ابوالفضل قديمى اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالس
ــده و طبق گزارش مورخه 1398/04/22 مامور مربوطه ، ابالغ به شما در نشانى اظهارى به دليل عدم  ــكيل ش اداره تش
شناسايى آدرس ميسر نگرديده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 139805007141005044 
مورخه 1398/04/27 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
ــت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به  ــود و چنانچه ظرف مدت بيس محلى آگهى مى ش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805275
حميد عزيزى

 رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139804007141000458/1          شماره بايگانى پرونده: 9800516
شماره ابالغيه: 139805107141001814           تاريخ صدور: 1398/04/30

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده 139804007141000458/1
بدين وسيله به آقاى ابوالفضل قديمى  فرزند بهرام به شماره شناسنامه 12 و شماره ملى 0759776644 ساكن بجنورد 
– شهرك امام خمينى (ره) – فاز دو- حاشيه 24 مترى ابالغ مى شود كه بانك كشاورزى شعبه سازمان تعاون بجنورد 
ــماره 486259154 مورخه1389/03/16 جهت وصول مبلغ 36/592/984 ريال تا تاريخ  ــتناد قرارداد بانكى ش به اس
ــويه كامل بدهى طبق مقررات عليه آقاى  ــارت تاخير متعلقه و از تاريخ مذكور تا روزتس 1398/03/26 به انضمام خس
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 139804007141000458/1 در اين  محمد ماه رو و به ضمانت ش
اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخه 1398/04/22 مامور مربوطه ، ابالغ به شما در نشانى اظهارى به ديليل عدم 
شناسايى آدرس ميسر نگرديده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به شماره 139805007141005044 
مورخه 1398/04/27 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار 
ــت روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به  ــود و چنانچه ظرف مدت بيس محلى آگهى مى ش

پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805278
حميد عزيزى   رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
به موجب پرونده اجرائى به شماره بايگانى 9700262 تشكيلى در واحد اجراى ثبت اسناد و امالك مه والت شش دانگ 
پالك 2364 فرعى از 42 اصلى بخش دو مه والت به نام آقاى على بخشى زاده فرزند غالمرضا به آدرس ملك: مه والت 
ــتى بهشتى 21 كه طبق سند رهنى شماره 4693 مورخ 1393/06/02 دفتر خانه اسناد رسمى  فيض آباد،خيابان بهش
يك شهر فيض آباد در رهن بانك ملت قرار گرفته و وفق مقررات در واحد اجراى اين اداره به اجرا گذاشته شده است. 
طبق نظر كارشناس رسمى به مبلغ 1575200000 ريال ( يك ميليارد و پانصد و هفتاد و پنج  ميليون دويست هزار 
ريال ) ارزيابى شده و پالك فوق يك باب منزل مسكونى وياليى در موقعيت شمالى در يك طبقه همكف بازسازى شده 
ــى ساختمان داراى 168/80 متر مربع عرصه و حدود  ــراميك و كابينت ام دى اف فاقد تاييده نظام مهندس با نماى س
ــازى مى باشد و برابر گزارش مامور اجرا  ــى ، محوطه س ــازى ، ديوار كش 110 متر مربع اعيان با امتيازات كامل ، نماس
ــنجانى مى باشد، پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز دوشنبه مورخ 1398/05/23 در اداره  ــن رفس در تصرف آقاى حس
ــهر فيض آباد بلوار خرمشهر جنب مديريت  ــتان مه والت واقع در شهرستان مه والت ش ــناد و امالك شهرس ثبت و اس
جهاد كشاورزى از طريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى شده شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى 
ــعاب و يا حق  ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش ــود. الزم به ذكر اس نقدا فروخته مى ش
ــد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا  ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باش اش
ــد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود  ــده باش ــده يا نش تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش
ــد و نيم عشر و حق مزايده  ــترد خواهد ش مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد ، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت 

و مكان مقرر برگزار خواهد شد.تاريخ انتشار:98/04/31 م الف: 6/98/46  آ-9805266
على اكبر شجاعى

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مه والت

شماره پرونده: 139404006091001635/1  شماره بايگانى پرونده: 9405737
شماره ابالغيه: 139805106091003497     تاريخ صدور: 1398/04/22

ابالغ اخطاريه ارزيابى دوم كالسه 9405737
ــالغ ميگردد كه 1)  ــماره ملى 0703217186 اب ــن زاده اول فرزند محمد مهدى بش ــاى حمزه حس ــيله به آق بدينوس
ششدانگ پالك دو (2) فرعى از دو هزار و هشتصد و چهل و نه (2849) اصلى بخش يك مشهد به مبلغ پنج ميليارد 

و نهصد و پنجاه (5/950/000/000) ريال
ــت  ــتاد و چهار (81184) فرعى از دو هزار و دويس ــك هزار و يكصد و هش ــتاد و ي ــان پالك هش ــدانگ آپارتم 2) شش
ــت و دو ميليارد  ــهد طبقه يك قطعه يك به مبلغ بيس ــى از چهار اصلى بخش نه مش ــت (2278) فرع ــاد و هش و هفت
ــت و هجده (3218) اصلى بخش يك مشهد  ــه هزار و دويس (22/000/000/000) ريال 3) پالك يك (1) فرعى از س
ــون (135/271/000/000) ريال ارزيابى گرديده  ــت و هفتاد و يك ميلي ــى و پنج ميليارد و دويس به مبلغ يكصد و س
ــت كه مورد وثيقه سند رهنى 83768- 93/06/01 دفترخانه 33 مشهد له بانك دى عليه شما ميباشد. چنانچه به  اس
ــار آگهى مهلت  مبلغ فوق الذكر اعتراضى داريد طبق ماده 101 آئين نامه اجراى ثبت ظرف مدت 5 روز از تاريخ انتش
داريد اعتراض خود را  كتباً به انضمام مبلغ يكصد و پنجاه ميليون ريال بابت هزينه كارشناسى به صورت على الحساب 
ــى ترتيب اثر داده  ــعبه تحويل دهيد. ضمناً به اعتراض خارج از مهلت مقرر يا بدون پرداخت هزينه كارشناس به اين ش

نخواهد شد. آ- 9805323
رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- عليرضا لعلى
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

برنامه خاص ایران برای مقابله با تحریم های حوزه بیوتکنولوژی       تسنیم: سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: برنامه خاصی برای مقابله با تحریم بخصوص در بحث بیوتکنولوژی 
داریم. ستاری با اشاره به رونمایی از هشت محصول جدید در حوزه مواد مؤثر دارویی گفت: حمایت ما در حوزه بیوتکنولوژی جدی است چون ساالنه 600 میلیون دالر واردات مواد مؤثر دارویی فقط در حوزه انسانی 

داریم که 80 تا 90 درصد آن را می توانیم داخل تولید کنیم.

»هوشمندسازی«  هزینه نیست
امروزه فناوری های نوین به گونه ای طراحی می شوند تا با به کارگیری آن ها بتوان 
زمان تصمیم گیری را کوتاه کرده و ترجیحاً به سمت پیشگیری از حوادث حرکت 
نمود. بخشی از هوشمندسازی به منظور مدیریت اتوماتیک حوادث پیش از وقوع 
است که نمونه ساده آن استفاده از سنسورهای ضدحریق در اغلب ساختمان های 
مهندسی ساز است که با اندازه گیری میزان CO2 »دود تشکیل شده« محیط فعال 

می شود و از طریق آالرم ساکنان ساختمان را از احتمال حریق مطلع می سازد. 
بنابراین هوشمندسازی شهری تنها شامل تجهیزات خیابانی، پایه های روشنایی و 
در های اتوماتیک، نقاط شارژ و بردهای اطالعات الکترونیکی نمی شود بلکه با به 
کارگیری آن در همه زیرساخت ها، تجهیزات و سرویس های یک شهر، می توان از 
مزایای آن بهره مند شد که این مهم نه تنها در کاهش مخاطرات طبیعی تأثیرگذار 
اســت بلکه با اســتفاده از آن در بلندمدت، می توان به کاهــش مصرف انرژی و 

همچنین کاهش هزینه ها دست یافت. 
به عنوان نمونه با بهره مندی از تکنیک هوشمندسازی در ساخت و ساز ساختمان ها، 
می توان عالوه بر افزایش عمر آن ها و همچنین کاهش مصرف انرژی، از حریق و 
تلفات جانی هنگام وقوع زلزله پیشــگیری کرد چرا که در حوزه ســاخت و ساز 
»BMS« به سیســتمی اطالق می شود که در سیستم مدیریت یک ساختمان 
نصب شده و از طریق اجزای خودکنترل، قسمت های مختلف ساختمان و نمایش 

خروجی های مناسب را برای کاربر امکان پذیر می سازد. 
در ســاختمان های هوشمند با استفاده از سیستم خودکار کنترل روشنایی فضا، 
کنترل سیستم سرمایش و گرمایش، دوربین های مداربسته، درها، وضعیت های 
اضطراری همچون آتش ســوزی، زلزله و بســیاری کنترل های هوشمند دیگر، 
همچنین مصرف انرژی به نحو چشمگیری کاهش می یابد که موجب صرفه جویی 
در زمان و هزینه نیروی انسانی شده و عالوه بر کاهش مصرف و هزینه های انرژی، 

کاهش خطاپذیری و افزایش اثربخشی سیستم را به همراه دارد.
با این حال متأسفانه به دلیل اینکه در قوانین و آیین نامه های جاری ساختمان ها این 
موضوع تعریف نشده است ، جزو موارد لوکس ساخت و ساز محسوب می شود و به 
همین دلیل تا امروز کشور ما در زمینه به کارگیری این فناوری ها در صنعت ساختمان 
بسیار ضعیف عمل کرده و تالش مهندسی صرفاً افزایش مقاومت ساختمان هاست. 
در حالی که می توان با افزودن این موارد به آیین نامه های ساختمان و به کارگیری 
آن ها در ساختمان ها بویژه بناهای عمومی نظیر بیمارستان ها، مدارس، مساجد و... 
پیش از آتش سوزی و زلزله از وقوع آن مطلع شد و با اطالع رسانی به موقع میزان 

قابل توجهی از تلفات جانی و حتی خسارت های مالی را کاهش داد. 
همچنین با استفاده از فناوری های هوشمند در ساخت و ساز می توان مصرف انرژی 
- آب، برق و گاز - را کنترل کرد که البته این فناوری در حال حاضر در برخی از 
ساختمان ها به کارگرفته می شود اما به دلیل اینکه از آن به طور مستقیم حمایت 
نشــده، به صورت سلیقه ای به کار گرفته می شــود و در مواردی به دلیل افزایش 
بار مالی، هنگام ســاخت و ساز حذف می شــود. با این حال امید می رود در دهه 
آینده کارشناسان و استادان حوزه مهندسی ساختمان که بر تدوین آیین نامه های 
بنا نظارت دارند، به این مهم نیز توجه داشته و شهروندان نیز بدانند به کارگیری 
این فناوری ها در ساخت و ساز ساختمان ها هزینه نیست و نوعی سرمایه گذاری 
برای ساختمان محسوب می شود چرا که عالوه بر ایجاد امنیت برای ساکنان، در 

بلندمدت منجر به کاهش هزینه ها نیز خواهد شد. 
متأســفانه در ایران نگاه مردم به ساختمان به عنوان یک کاالی مصرفی با طول 
عمری حدود 15 یا 20 سال است در حالی که در کشورهای صنعتی این عدد تا 
150 ســال تخمین زده شده است. ما باید بکوشیم با استفاده از فناوری های روز 
دنیا در ســاخت و ســازها، طول عمر آن ها را افزایش دهیم تا هزینه کردن برای 
ساختمان ها توجیه اقتصادی داشته باشد و بتوان آن ها را به سازه هایی اتوماسیون و 

هوشمند با هدف پیشگیری از حوادث و مقاوم در برابر حوادث تبدیل کرد.

شایعه آلودگی آب پاریس به رادیواکتیو
ایرنا: شایعه آلوده شــدن آب پاریس به 
تریتیوم )هیدروژن رادیواکتیو(، موجی از 
وحشت را در میان پایتخت نشینان فرانسه 
بخصوص والدین کودکان خردسال ایجاد 
کرده است. به گزارش روزنامه »لو پاریزین« 
فرانسه، در آستانه موج جدید گرمای هوا 
در پایتخت، درخواســت ها برای مصرف 

نکردن از آب لوله افزایش می یابد. با وجود تکذیب های مکرر انتشــار یافته از سوی 
مقامات، بیمارستان های پاریس یا آژانس منطقه ای ایالت »ایل دو فرانس«، خدمات 
اورژانس پزشکی در فرانسه و لوکزامبورگ )سامو( صدها تماس تلفنی نگران کننده از 
جمله از سوی والدین کودکان خردسال یا بستگان افراد سالخورده دریافت کرده اند که 
به علت یابی روانی جمعی و اطالعات واقعی موجود در مورد آلودگی اعالم شده از این 
آب، بازمی گردد. این روزنامه فرانسوی نوشت: کافی است برای درک میزان سردرگمی 
فقط نگاهی به شبکه های اجتماعی بیندازید: آب پاریس توسط هیدروژن رادیواکتیو 
آزاد شده توسط تأسیسات هسته ای در رودخانه ها، به نام تریتیوم »tritium« آلوده 
می شود و کسانی که از این آب می نوشند، دچار مسمومیت می شوند. در حقیقت در 
این شایعه، صحت و سقمی وجود دارد که حدود یک هفته ترس و واهمه را در میان 
خانواده های پاریســی به همراه داشت. چرا که این ماده در حقیقت در آب پاریس و 
همچنین بسیاری از شهرهای دیگر شناسایی شده است. با کربن 1۴، تریتیوم حتی 
یکی از دو نوع زباله های هسته ای با بیشترین میزان انتشار در محیط زیست است که 

تأثیر آن بر محیط زیست و سالمت هنوز مورد مطالعه و نظارت قرار دارد.

اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت خبر داد
بیش از ۲۸ هزار گونه در معرض نابودی است

اتحادیه  جدید  بررســی های  ایســنا: 
 )IUCN( بین المللی حفاظت از طبیعت
حاکی از آن است که در حال حاضر بیش 
از 2۸ هزار گونه در معرض خطر قرار دارند.
طبق »فهرست قرمز گونه های در معرض 
خطر« که توســط اتحادیــه بین المللی 
حفاظت از طبیعت )IUCN( جمع آوری 

شده بیش از 2۸ هزار گونه در سراسر جهان با تهدید روبه رو هستند. در این فهرست 
خطر انقراِض حدود 10۶ هزار گونه ارزیابی شــده که بیش از یک چهارم از آن ها در 
خطر جدی هستند. برآوردهای اخیر حاکی از آن است که حدود یک میلیون گونه 
با خطر انقراض روبه رو هستند و این درحالی است که این آمار براساس تخمین بوده 
و اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت برای اعالم ارزیابی های خود از خطر انقراض 

گونه های جانوری و گیاهی از معیارهای دقیق استفاده می کند.
در تازه ترین فهرست قرمز گونه های در معرض خطر آمده است: 105 هزار و ۷۳2 گونه 
که پیش از این خطری آن ها را تهدید نمی کرده، اکنون در گروه گونه های در معرض 
انقراض قرار گرفته اند. همچنین مجموع تعداد گونه های در معرض تهدید 2۸ هزار و 
۳۳۸ مورد گزارش شــده و انقراض ۸۷۳ گونه از سال 1500 گزارش شده  است. این 
رقم در مقایسه با آمار منتشر شده از احتمال انقراض یک میلیون گونه ناچیز است اما 
تنها حدود یک درصد از حیوانات، قارچ ها و گیاهان در جهان در فهرست قرمز اتحادیه 
بین المللی حفاظت از طبیعت به طور رسمی ارزیابی شده اند. هرچه گونه های بیشتری 
ارزیابی شوند تعداد گونه های در معرض انقراض نیز افزایش پیدا می کند. به گزارش 
ساینس الرت، به فهرست جدید بیش از ۷000 گونه از سراسر جهان افزوده شده  است.

مطالعه دیجیتال روی »تمرکز« اثر منفی می گذارد
فارس: نتایج یک پژوهش تازه نشان می دهد مطالعه دیجیتال روی »تمرکز« اثر 
منفی می گذارد و معلمان باید به دنبال شیوه های جدید برای دانش  آموزان خود 
باشــند. به گزارش شینهوا، محققان دانشگاه اسلو در یک پژوهش تازه دریافتند، 
بهترین شــیوه مطالعه در دست گرفتن کتاب و متون است و خواندن دیجیتال 
می تواند به تمرکز آسیب بزند و در طوالنی مدت تبعات زیادی در پی داشته باشد. 
مارت باالس، محقق ارشد این مطالعه از دانشگاه نروژ می گوید: معلمان باید بدانند 
که شیوه مطالعه دانش   آموزان نسبت به 20 سال گذشته فرق کرده و در حال حاضر 
دانش  آموزان حوصله مطالعه متون بلند را ندارند؛ بنابراین باید دنبال شــیوه های 
جدید برای خواندن بود.  پژوهش اخیر نشــان می دهد، مغز نوجوانان به خواندن 
روی صفحه نمایشگر عادت کرده و این درحالی است که بسیاری از موارد می توانند 

منجر به قطع مطالعه و تمرکز افراد شوند.

از یک  توسعه شهرها   جامعه/اعظم طیرانی  
سو و لزوم مواجهه با مخاطرات طبیعی از سوی 
دیگر، ضرورتی را با عنوان هوشمندسازی شهرها 

اجتناب ناپذیر ساخته است.
شــهر هوشــمند محلی برای توســعه پایدار 
اقتصادی و صنعتی اســت که در آن براســاس 
ارتباط و تبادل اطالعات با هدف بهینه ســازی 
فرایندهــای مدیریــت شــهری به مســائلی 
ماننــد ترافیــک، مصــرف انــرژی، آلودگی، 
تخریب سرزمین، به روزرســانی و بهینه سازی 
زیرساخت های شــهری، بهبود کیفیت زندگی 
و از همه مهم تر کاهــش مخاطرات طبیعی از 
طریق یک رویکرد نظام مند، پرداخته می شود. 

  پیشگیری از مخاطرات طبیعی
آن طور که امیــر عزیزی، 
رئیــس آســیایی اتحادیه 
جوامع ایمن در گفت وگو با 
ما می گوید، از اهداف مهم 
شــهر پایدار هوشمند این 

است که با کمترین هزینه، بیشترین خدمت ارائه 
شود،  بخصوص که با توجه به جمعیت ۷ میلیارد و 
5۶0 میلیون نفری امروز جهان و روند مهاجرتی این 
افراد به سمت شهرها الزم است شهرهای پرجمعیت 
با ترکیب و تعامل بسیاری از مجموعه های شهری 
مانند سازمان ها، شرکت ها، دانشگاه ها، شهروندان 
و همچنین مجموعه ها و زیرسیستم های مستقل 
هوشمند در هر شهر، سیستم پیچیده بزرگ » شهر 
هوشمند« تشکیل شود. عزیزی با اشاره به اهمیت 
هوشمندسازی شهرها در پیشگیری از مخاطرات 
طبیعی نیز می گوید: اگر شبی زلزله ای به بزرگی۷ 
ریشتر در تهران اتفاق افتد، می تواند تا 2 میلیون نفر 

کشته داشته باشد. 

 تاب آوری در برابر مخاطرات طبیعی 
وی می افزاید: یکی از اصلی ترین معیارهای شــهر 
هوشمند در کشورهای توســعه یافته، تاب آوری 
در برابــر مخاطــرات طبیعی نظیر زلزله اســت. 
مدیران شهری در یک شهر هوشمند در گام های 
مختلف مدیریت مخاطرات و بحران ها با استفاده از 
فناوری های نوین و کارآمد سعی در کاهش تأثیر 
ناشی از بحران ها دارند و به این ترتیب میزان تلفات 

و خسارت ها را کاهش می دهند.
وی با اشــاره به حوادث غیرمترقبه سال های اخیر 
در کشــور می گوید: این حوادث نشان داد استفاده 

از فناوری های نوین و هوشــمند 
قبــل، حین و حتی پس از زلزله و 
یا سیل می تواند تا چه حد کارگشا 
باشــد؛ عاملی که در هیچ یک از 
کالنشهر های کشور تاکنون وجود 
نداشــته و یا اگر بــوده به صورت 
یک برنامه سیستماتیک و هدفمند 
نبوده اســت. به گفتــه مهندس 
عزیزی زلزله ۷.۳ ریشتری در سال 
1995 کوبه در ژاپن بیش از ۶000 
کشته داشت و حدود ۷00 نفر در 
آتش سوزی تأسیسات شهری جان 
خود را از دست دادند، در حالی که 
در زلزله ۸.9 ریشــتری و سونامی 
مهیب ســال 2011 در ســندای 
ژاپن، از طریق سامانه های هوشمند 
عالوه بر پیشگیری از حوادث ثانویه 

و اطالع رســانی به شهروندان برای تخلیه ساحل - 
۸ دقیقه قبل از  وقوع سونامی - تعداد کشته ها به 

1500 نفر کاهش پیدا کرد!

 اجرای طرح جامع شبکه راه های اضطراری
وی ضمن تأکید بر ضرورت تهیه نقشه خطرپذیری 
شهر در برابر زلزله توسط یک مشاور بین المللی که 
حقایق را بدون تعارف بگوید، 
می افزاید: طرح جامع شبکه 
از جمله  اضطراری  راه های 
طرح های مفیدی است که 
در سال های اخیر دولت آن 
را به شــهرداری های دارای 
جمعیت بــاالی 200 هزار 
نفر ابالغ کــرده و ضرورت 
دارد از سامانه های هوشمند 
در طراحــی و اجــرای آن 
استفاده شود که این طرح 
می تواند نقــش مؤثری در 
مدیریت  هوشمندســازی 
شهری و کاهش مخاطرات 
طبیعی داشته باشد. ضمن 
آنکه می توان با الگوبرداری از 
سایر کشور ها از جمله تایلند 
ســامانه ای را روی تلفن های همراه برای اســتفاده 
شهروندان از شــبکه راه های اضطراری در شرایط 

بحران نصب کرد. 

 هوشمندسازی را کار لوکس می دانند!
حمید بادامی نجات، رئیس 
فراکســیون  کمیســیون 
عالی  شــورای  شــفافیت 
در  کشــور  اســتان های 
پاســخ به این پرسش که 

چرا شــهرداری ها به سوی هوشمندسازی حرکت 
نمی کننــد، می گوید: برای شــهرداری ها بیش از 
1000 خدمت تعریف شده و به دلیل کمبود منابع 
مالی در ســال های اخیر شدیداً دچار مشکل شده 
و اولویت هایشان را بر فعالیت های خدمات شهری 
قرار داده اند. متأسفانه شهرداری ها، هوشمندسازی 
را به عنوان یک کار لوکس می بینند و هنوز به این 
باور نرسیده اند که هوشمندسازی می تواند موجب 

بهبود امور شود.
وی می افزاید: شورای عالی استان ها در تالش است 
به همه شوراهای شهرهای کشور آموزش دهد که 
الکترونیکی کردن فرایندهای شهرداری اقدامی مؤثر 
و کمک رســان در خدمات رسانی به مردم بویژه در 
شرایط بحران است و البته تاکنون شهرهای تهران، 
مشــهد، اصفهان، شــیراز و همدان در این زمینه 
قدم های خوبی برداشته اند اما خیلی زمان می برد 

که این شهرها به شهر هوشمند تبدیل شوند.

 نبود سامانه هوشمند شهری در سیل 98 
علی بیت الهی، دبیر کارگروه 
ملی زلزله نیز در گفت و گو با 
ما می گوید: هوشمندسازی 
شــهرها در همه کشــورها 
بویــژه ایران که جــزو 10 

کشور حادثه خیز جهان اســت، بسیار ضروری و 
سیستم های هوشمند در کشورهای توسعه یافته 
یکی از مهم ترین سیستم های کاربردی برای کنترل 
و مدیریت بحران اســت که برای هشدار و پایش 

مخاطرات از آن ها استفاده  می شود. 
دکتر بیت الهی با اشــاره به حادثه سیل امسال 
که در چند اســتان کشــور اتفاق افتــاد، ادامه  
می دهد: اگر هوشمندســازی شــهری در این 
شــهرها بویژه شــیراز صورت گرفتــه بود با به 
کارگیری سیستم های هوشــمند می توانستیم 
ضمن اطالع رسانی، پیش از وقوع سیل از فوت 
هموطنانمان پیشگیری کنیم. همچنین می توان 
با استفاده از این سامانه های هوشمند که به طور 
خودکار پایش، برداشت داده ها و ارسال اطالعات 
بــه نهاد هــا و ســازمان های   مربــوط را انجام 
می دهند، پیش از وقوع سیل، زلزله و فرونشست 
زمین آن ها را کنترل و از تلفات پیشگیری کرد 

و حتی میزان خسارت ها  را کاهش داد.  
این عضو هیئــت علمی مرکز تحقیقــات راه ، 
مسکن و شهرسازی کشور با اظهار تأسف از اینکه 
هوشمندســازی شهری در هیچ یک از شهرها و 
حتی کالنشهرهای کشــور تحقق نیافته است، 
می افزاید: ما مکان هــای حادثه خیز اقصی نقاط 
کشــور را شناســایی کرده ایم  و می دانیم کدام 
شهرها در معرض ســیل، زلزله و یا فرونشست 
زمین هستند و یا کدام جاده ها و مسیر راه آهن 
در معرض ریزش سنگ قرار دارند اما به دلیل به 
کار نگرفتن سامانه هوشمند شهری، مدیران ما 
پس از وقوع حوادث از آن مطلع  می شوند که آن 

زمان برای پیشگیری دیر است. 
وی می گویــد: حتی کشــورهایی که به لحاظ 
اقتصــادی در وضعیت پایین تــری از ما قرار 
دارند، با به کارگیری سامانه های  هوشمند در 
کاهش مخاطرات طبیعی از ما جلوتر هستند و 
متأسفانه ما در این حوزه حتی یک مورد برای 

مثال زدن هم نداریم .

استفاده از فناوری های نوین در زلزله وسیل کارگشاست

فراموشی هوشمندسازی شهرها

هوشمندسازی شهرها در 
همه کشورها بویژه ایران 

که جزو 10 کشور حادثه خیز 
جهان است، بسیار ضروری 

و سیستم های هوشمند 
در کشورهای توسعه یافته 

یکی از مهم ترین 
سیستم های کاربردی برای 

کنترل و مدیریت بحران 
است که برای هشدار و 

پایش مخاطرات از آن ها 
استفاده  می شود

بــــــرش
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چهره خبر

مانند کوه پشت مدیران حوزه سالمت ایستاده ام
برنا: ســعید نمکی، وزیر بهداشــت می گوید: مانند کوه پشت 
مدیران حوزه ســالمت ایستاده ام تا هزینه ها کیفی و بهینه شود 
و تحت هیچ فشار بیرونی، تعویض نشوند. با رانش ها و کشش ها 
نمی توانند ما را مجبور به کنار گذاشتن نظام ارجاع کنند. درون 
نظام ســالمت به قدری افرادی توانمند حضور دارند که نیاز به 

استفاده از سایر نیروهای بیرون از وزارت بهداشت نیست.

احتکار دارو توسط شرکت های واردکننده بی معناست
ایســنا: ناصر ریاحی، رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو می گوید: 
هیچ شرکت واردکننده دارو نمی تواند اقدام به احتکار داروی وارداتی 
خود کند زیــرا اصالً انباری ندارد که بخواهد این کار را انجام دهد. 
شرکت های واردکننده موظف هســتند داروی خود را به انبارهای 
پخش تحویل دهند که این انبارها نیز کامالً زیر نظر سازمان غذا و 
دارو قرار دارند. بنابراین احتکار دارو توسط این شرکت ها بی معناست. 

آقای رئیسی شروع بسیار خوبی داشته است
ایســنا: یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و 
قضایــی مجلس با تأکید بر اینکه حفــظ کرامت و ارزش های 
انسانی از موارد مؤثر در جلب اعتماد مردم به دستگاه قضا است، 
می گوید: آقای رئیسی شروع بسیار خوبی داشته است. امیدوارم 
این شــروع خاتمه درخشانی نیز داشته باشد و ایشان با همین 

جدیت، صبر و حوصله به جلو حرکت کند.

کودکان و خطر دسترسی باال به اینترنت
ایسنا: جــواد جاویدنیا، معاون دادســتان کل کشور گفت: ما  25 
میلیون کودک داریم و این کودکان از همان اســتانداردی استفاده 
می کنند که بزرگساالن برای دسترسی به اینترنت استفاده می کنند.

فردی می گفت وقتی برای اســتفاده از فیلترشــکن به مشــکلی 
برمی خوریم، از کودکان کمک می گیریم. متأســفانه کودک هفت 

ساله ای را در این زمینه داشتیم  که پای او به دادگاه باز شد.

پزشکانی که قسمشان  را می شکنند
خانه ملت: سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس 
دهــم می گوید: بــا وجود اینکه پزشــک عمومــی در مناطق 
محــروم حداقل ماهیانه 12 میلیون درآمد دارد و پزشــکان بر 
طبق قسم نامه پزشــکی که یاد کرده اند باید پایبند به خدمت 
در مناطق محروم کشور باشــند، متأسفانه برخی از آن ها تنها 

عالقه مند به خدمت در پایتخت و کالنشهرها هستند.

این همه دانش آموخته دکترا!
ایرنا: مجتبی شریعتی نیاسر، معاون پیشین وزارت علوم می گوید: 
بیش از 100 هزار دانشــجوی دکترا در کشور داریم که نیازی به 

این تعداد دانشجو نیست. 
بیشــتر آن ها اصرار دارند پس از تحصیل وارد دانشــگاه شوند در 
حالی که دانشــگاه تنها 25 درصد آن ها را جذب می کند. ما ناچار 
آن ها را به جامعه ای تزریق می کنیم که نیازی به این تعداد ندارد.

وضعیت محیط زیست کشور اسفبار است
خانه ملت:  بهمن طاهرخانی،عضو کمیســیون قضایی مجلس 
معتقد است، وضعیت محیط زیست و حیات وحش کشور اسفبار 
است. وی می گوید: هر چند مسئوالنی که متولی امر محیط زیست 
در بخش امنیتی و اداری هســتند باید جدیت الزم را برای حفظ 
محیط زیست داشته باشند اما متأسفانه جدیت الزم در آن ها برای 

حفظ محیط زیست و برخورد با متخلفان دیده نمی شود.

وزارت بهداشت یا وزارت گوارش؟!
ایرنا: ایرج خســرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی 
ایران در یادداشتی نوشته اســت: جراح ها و دندانپزشک های ما 
همه کارهای تخصصی و فوق تخصصی را انجام می دهند اما به 
دلیل حضور بعضی از افراد مافیای پزشکی و چشم تنگ، رانت و 
پارتی بازی گلوی افراد علمی را در این رشــته خاص می فشارند. 

وزارت بهداشت که وزارت گوارش نیست.

آموزش و پرورش؛ خانواده محوریا دانش آموز محور؟
ایســنا: دکتر محمدمهدی تندگویان از نحــوه آموزش در 
مدارس و دانشگاه ها انتقاد کرد و گفت: متأسفانه به نوجوانان 
و جوانان به میزان باال علم آموزش داده می شــود اما مهارت 
زندگی، کنترل خشم، نحوه تعامل در اجتماع و نحوه توافق با 
همسر را نمی آموزند. آموزش و پرورش ما به جای خانواده محور 

بودن، دانش آموز محور است.

آموزش

قائم مقام سازمان دانش آموزی عنوان کرد
 قیمت لباس فرم مدارس
از ۷0 تا 1۴0 هزار تومان

 ایلنا   قائم مقام ســازمان دانش آموزی گفت: 
فروشندگان حق اضافه کردن حتی یک ریال بر 

قیمت مصوب لباس  های فرم را ندارند.
محمد روشنی گفت: اینکه برخی از فروشندگان 
می گویند 19 درصد سود حاصل از فروش روپوش 
مدارس به ســازمان دانش آموزی تعلق می گیرد، 
کذب محض اســت. وی گفت: متأسفانه پیشتر 
دالالن و واســطه ها به کار پوشــاک مدارس وارد 
می شدند و اتحادیه پوشاک نقشی در این زمینه 
نداشت. حال اعالم کردیم تنها آن دسته از مراکزی 
که مورد تأیید اتحادیه پوشاک هستند، حق تولید 
لباس فرم دانش آموزان را دارند. وی ادامه داد: در 
حال حاضر در هر اســتان قیمت لباس های فرم 
مدارس از ۷0 تا 1۴0 هزار تومان است که بسته 
بــه نوع جنس پارچه دارد.البته آموزش و پرورش 
متولی قیمت گذاری بر روپوش مدارس نیست. ما 
قیمت گذاری را به اتحادیه صنف پوشاک سپردیم 

که اتاق اصناف آن را معرفی کرده است. 

رفاه و آسیب های اجتماعی

پس از 10 روز از پیامک فتاح
 حضور »بختیاری« 

در کمیته امداد قطعی شد
 جامعه  پس از 10 روز که پرویز فتاح با ارسال 
پیامکی به مدیران استانی کمیته امداد از معرفی 
مرتضی بختیــاری، به عنوان رئیس جدید این 
کمیته گفته بود، دیروز رسانه ها از قطعی شدن 

این انتخاب خبر دادند.
رئیس کمیتــه امداد در پیامــک خود ضمن 
خرســندی از این انتصاب، بختیاری را فردی 
باسابقه انقالبی گری، دانش آموخته حوزه علمیه، 
کارنامه ای درخشان در قوه قضائیه، استانداری 
اصفهان، وزارت دادگستری در دولت دهم، قائم 
مقام تولیت آستان قدس رضوی، بیش از چهار 
سال عضویت در هیئت امنای کمیته امداد و... 
برادری با اخالق حســنه، متواضع، پاکدست و 
ساده زیســت، پرکار، والیی و انقالبی، معرفی 

کرده بود.
گفتنی است، مراسم تکریم و تودیع سیدپرویز 
فتاح و معارفه  رئیس جدید این کمیته سه شنبه 

یکم مرداد ماه برگزار می شود.

 ارتباطات و فناوری اطالعات

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات:
 3G اینترنت در شبکه های

مشکلی ندارد
 برنا   وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، نداشتن 

اینترنت در شبکه های 3G را رد کرد.
محمدجواد آذری جهرمی گفت: همان  گونه که 
 3G 4 داریم به همان صورتG شبکه اینترنت

وجود دارد و هر دو شبکه کار می کنند.
آذری جهرمی تأکید کرد: ســرعت 3G شاید 
یک پنجم و یک دهم سرعت 4G باشد، طبیعتاً 
 3G 4 به حالتG وقتی ســرعت اینترنــت از
درمی آید کاهش اینترنت چشمگیر است و این 
تصور ایجاد می شود که اینترنت قطع شده است.

 MMS جهرمی گفت: پیام های صوتی از طریق
فعــال اســت و می تــوان از آن در حال حاضر 
استفاده کرد. مولتی مدیا به صورت کلی از طریق 

MMS امکان پذیر است.
وی افــزود: SMS پیام متنی کوتاه اســت اما 
پیام های مولتی مدیــا در قالب MMS مطرح 
می شود و می توان از MMS در شبکه استفاده 

و از طریق آن عکس نیز  ارسال کرد.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال:
 هنوز ۶ میلیون نفر 

برای کارت ملی اقدام نکرده اند 
 ایسنا  سخنگوی سازمان ثبت احوال از ثبت نام 
52 میلیــون و 50 هزار نفر برای دریافت کارت 

ملی هوشمند در کشور خبر داد.
ســیف اهلل ابوترابی گفت: تاکنون 52 میلیون و 
50 هزار نفر برای دریافت کارت ملی هوشمند 
ثبت  نام کرده اند که از این تعداد برای ۴5 میلیون 

و ۸00 هزار نفر کارت صادر شده  است. 
وی ضمن اشاره به اینکه از جمعیت واجد شرایط 
بــرای دریافت کارت ملی، حدود ۶ میلیون نفر 
باقی مانده اند که نســبت به ثبت  نام کارت ملی 
هوشمندشــان اقدام نکرده انــد، گفت: حدود 
۷00هزار کارت ملی هوشمند نیزصادر شده و در 

دفاتر پست و پیشخوان باقی مانده است.
وی در خصــوص تولید کارت ملی هوشــمند 
داخلــی نیز گفت: چاپخانه دولتی متولی چاپ 
بدنه های کارت ملی هوشــمند در داخل کشور 
است و در حال حاضر این کارت ها تولید و برای 

چاپ به ثبت  احوال تحویل داده می شود.

بهداشت و درمان

یک مسئول دانشگاهی اعالم کرد
محصوالتی که داروخانه های 
اینترنتی اجازه فروش دارند

 مهر   ســهیال عبدلی،  سرپرست واحد فنی و 
نظارت بر امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشــتی، در مورد فعالیت داروخانه های 
اینترنتی، توضیحاتی ارائــه داد. وی گفت:عبارت 
دقیق مجوزهایی که ما با عنوان داروخانه اینترنتی 
صــادر می کنیم »فروش اینترنتــی فراورده های 
سالمت غیردارویی« است و شهروندان باید توجه 
کنند کــه نباید هیچ گونه دارویــی در داروخانه 

اینترنتی به فروش برسد. 
محصوالت آرایشــی و بهداشــتی، مکمل های 
تغذیه ای و ورزشی، شیر خشک، گیاهان دارویی 
به صورت فراوری نشده، دمنوش، فراورده های 
طبیعی و ســنتی حــاوی گیاهــان دارویی و 
ملزومات مصرفی پزشکی از جمله کاالهای مجاز 
به فروش در داروخانه های اینترنتی هستند. وی 
افــزود: درج تبلیغات گمراه کننده محصوالت و 
تخلف در ارسال از قبیل ایجاد واسطه، از تخلفات 

مهم داروخانه اینترنتی است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  مهندس بهاره کزازی



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

روزنامـه صبـح ایـران

برای کار تربیتی باید متوسل بشویم و اشک بریزیم   معارف: بدانیم که باید برای کار تربیتی متوسل بشویم و اشک بریزیم. در جنگ سخت، با تمام آسانی هایی که نسبت به جنگ نرم داشتیم، 
توسالتمان زیاد بود. اما متأسفانه در جنگ نرم مربیان ما متوسل نمی شوند. درصورتی که توسل قطعاً اثر دارد و باید برای همدیگر دعا کنیم. اگر به نکات دقیق تربیتی توجه کنیم بدون تردید می توانیم کارهای 

تأثیرگذاری داشته باشیم.

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

 معارف/ شیخ االسالمی  افتتاحیه سومین دوره 
توانمندسازی مربیان تشکل های تربیتی با حضور 
مربیان و فعــاالن حوزه تربیت و با ســخنرانی 
حجت االســام والمســلمین نظافــت در تاالر 
همایش های سازمان تبلیغات اسامی برگزار شد. 
در ابتدای این نشست حجت االسام والمسلمین 
نظافت با اشاره به احساسات مذهبی نوجوانان و 
جوانان کشورمان گفت: خوشبختانه نوجوانان و 
جوانان کشــور ما فطرتاً خدا و راه خدا را دوست 
دارند. پرسش اصلی اینجاست که چگونه می توان 
این احساســات مذهبــی را عمــق داد؟ تغییر 

ذائقه کســانی که ذائقه هایشان 
با برنامه های دشمن عوض شده 
اســت، براحتی شــدنی نیست. 
چون شــیوه دشــمن این است 
که ذائقه  نوجوانــان و جوانان را 
عوض و بعد آن هــا را تبدیل به 
دشــمن می کند. نقشه شیطان 
هم این گونه است که نوجوانان 
را با استفاده از هیجانات نوجوانی 
عــوض می کند. کما اینکه وقتی 
ما بــه جبهه رفتیم، و وقتی وارد 
گود انقاب شدیم به مرور دیدیم 
مسیری که در آن هستیم، مسیر 

درستی است. کم کم دیدیم این راه درست است 
و معرفتمان بیشتر شد.

 باید نوجوان را با پسند حالل جذب کنیم 
مدیر مدرسه علمیه حضرت مهدی)عج( در ادامه 
بیــان کرد: در جنگ نرم نیــز باید همین کار را 
انجام بدهیم. یعنی باید نوجوان را با یک پســند 
حال جذب کنیم و بعد او را عمق بدهیم. افسر 
جنگ نرم کار خنثی انجام نمی دهد. افسر جنگ 
نرم برای این جنگ و برای عملیاتی که می خواهد 
انجام بدهد، نقشه دارد. اما متأسفانه ما نقشه ای 
نداریم و محدوده مخاطبمان هم روز به روز کمتر 
می شود. باید از پسند حال شروع کنیم و برای 
ادامه راه هم نقشه داشته باشیم. تربیت محوری 
یعنــی نباید جهتمان گم یا فراموش شــود. به 
تعبیر مقام معظم رهبری فعًا باید کاری کنیم 
که دشــمن مخاطب ما را به زور به جهنم نبرد، 
چشــم فطرت و چشــم عقل او را کور نکند تا 

بتوانیم او را پیش خودمان نگه داریم. وقتی پیش 
خودمان او را نگه داشتیم می توانیم به او معرفت 
منتقل کنیم و ذره ذره به او عمق بدهیم. بویژه 
اگر مربی خودســاخته و اهل عمل باشد، خیلی 
کارهــا می توان انجام داد. مثًا نســل اول دفاع 
مقدس و بنیان گذاران انقاب مثل شهید چمران 
و یارانش و مقام معظم رهبری انسان های بصیر، 
آگاه و خودســاخته ای بودند. با وجود این، وقتی 
نوجوانانی مثل ما با هیجانشان به جنگ آمدند، 
در جبهه هــا آرام آرام عمق پیدا کردند. پس ما 
یک گروه مثل کودکان داریم که جذبشان آسان 
اســت. باید این ها را در جبهه 
خودمان نگه داریم و برای ادامه 
راه فکر کنیم و نقشــه بریزیم. 
یکی از ایرادهای ما این اســت 
که تمام فعالیت های تابستانی 
ما وقتی به مهرماه می رســد، 
تعطیل می شود. تابستان شروع 
می کنیم ولی فکری برای ادامه 
کار نداریــم و مخاطــب را رها 
می کنیم، به همین دلیل است 
که اکثر کارها ثمردهی مناسب 

را ندارند.

 ویژگی های مربیان تربیتی جنگ نرم
حجت االســام والمســلمین نظافت در ادامه با 
تأکید بر اینکه نقش مربــی در کارهای تربیتی 
بسیار شاخص و مهم است، افزود: اگر مربی اهل 
عمل باشد، خودساخته باشد، متخلق به اخاق 
اسامی باشد، جذبه داشــته باشد، صمیمیت، 
معنویت و ظرافت را با هم آمیخته کرده باشــد، 
می توانــد آرام آرام با زبــان عملش به مخاطب 
عمق بدهد. افسران جنگ نرم و مربیان تربیتی 
مــا باید این چند ویژگی را در کنار هم داشــته 
باشند وگرنه نمی توانند کار تربیتی عمیق و سالم 
انجام بدهند؛ ویژگی هایی مانند معرفت، معنویت، 
اخاق، جدیت، صبر، حوصله و ظرافت. ظرافت 
یعنی من که می خواهم با نوجوان کار کنم باید 
بدانم او چه ویژگی هایی دارد، از کجا باید شروع 
کنم و در چه زمانــی چه مطلبی را باید بگویم. 
این ها خیلی اهمیت دارد. همیشه باید به دنبال 
پیدا کردن جواب این پرســش ها باشید. اگر در 

 کار تربیتــی ما اخاص و کار برای خدا باشــد، 
ان شــاءاهلل کار اثرگذار و ماندگار خواهد شــد. 
همچنین یــک مربی نباید دایــره مخاطبان را 
محدود و جامعه هــدف را فراموش کند. جامعه 
هدف چه کسانی هستند؟ کسانی هستند که به 

مسجد نمی آیند.
بله؛ کســانی که به مسجد می آیند را باید عمق 
داد ولی آن ها که به مسجد نمی آیند چه؟ یکی 
از گروه های هدف مهم ما هم همین نوجوان ها و 
جوان ها هستند. ما بحران جذب مخاطب داریم 
و برای رفع این بحران باید برای همه گروه های 
هــدف فکر کنیم. در این راه هــم نباید زمان را 
از دســت بدهیم. چون کارهای تربیتی دیربازده 

هستند. 
خراب کردن و فاسد کردن انسان ها کاری ندارد، 
ولی اصاح بســیار سخت اســت. اگرچه درباره 
خراب کردن هم امیرالمؤمنیــن)ع( می گویند: 
دشمنان و شیاطین تخم فسق و فجور را کاشتند، 
بعد با فریب آبیاری کردند و سپس هاک آدم ها 
را درو کردند. یعنی آن ها هم فهمیده اند که برای 
جهنمی کردن آدم ها تدریج الزم اســت و نباید 

عجله کرد. بنابراین می بینیم که دشمن عجله ای 
ندارد. از 40 سال پیش بویژه پس از جنگ شروع 
کرده و ذره ذره درحال پیشــروی است. پس آن 
کار تربیتی که می خواهد انسان ها را بسازد و به 
آن ها بصیرت و معرفت بدهد، حتماً زمان می برد.

 مربی باید پدری کند 
حجت االسام والمســلمین نظافت با تأکید بر 
اهمیت سرپرســتی فرهنگی نوجوانــان در کار 
تربیتی افــزود: حضرت زهــرا)س( فرمود: روز 
قیامت صدا می زنند کجا هســتند کســانی که 
کفیل و ناعش بودند. ناعش کسانی هستند که 
آدم ها را ذره ذره رشــد می دهنــد و آن ها را باال 
می برند. کار تربیتی هم همین است. فرق کارهای 
تربیتی عمیق با خنثی همین اســت. اکنون در 
کشــور ما کار فرهنگی زیاد است اما کار تربیتی 

صحیح کم است. 
کار تربیتی کار چهره به چهره است. باید هر مربی 
به اندازه توانش، 20 تا 50 نفر را پدری  کند. این 
حقیقت کار تربیتی است وگرنه ما در این چند 
دهــه کار فرهنگی و تربیتی فراوان داشــته ایم، 

چــرا تأثیری که الزم داشــتیم را ندیده ایم؟ در 
این کارهای تربیتی، سرپرستی و مراقبت کردن 

نبوده است.

 آژیر خطر جنگ نرم 
آدم ها را به خواب می برد!

حجت االســام والمســلمین نظافت با اشاره به 
پیچیدگی هــای جنگ نرم و ضــرورت بیداری 
همه جانبه نسبت به نقشه های دشمن، بیان کرد: 
با اینکه آژیر خطر به صدا درآمده، ما هنوز خواب 
هســتیم. آژیر خطر جنگ نرم طوری است که 

آدم ها را به خواب می برد. 
بایــد مدام یکدیگــر را بیدار نگــه داریم. رهبر 
معظم انقاب امید می دهند تا انســان ها بیشتر 
بدوند ولی متأســفانه بعضی ها هســتند که از 
امید دادن رهبری خوابشان می برد. اگرچه رهبر 
معظم انقاب در بیانیه گام دوم بسیار با ظرافت 
هشدارها را داده اند و خطرها را گوشزد کرده اند. 
می دانیم که خدا با کسی شوخی ندارد؛ »ان اهلل 
ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفســهم«. باید 

تاش کنیم تا خدا به تاش ما برکت بدهد. 

حجت االسالم والمسلمین نظافت در سومین دوره توانمندسازی مربیان تشکل های تربیتی:

کار تربیتی چهره به چهره و زمانبر است

منفعت کار تربیتی ابتدا به خودمان می رسد
م  ســا ال حجت ا
لمســــلمین  ا و
نظافــت خســته 
نشــدن در مسیر 
اصــول  از  را  کار 
تربیتی  کار  اولیه 
و  مـــی دانــــد  
می گوید: با وجود 
ســختی کار باید 
بدانیم که خداوند 
فعالیت های  بــه 
شــما برکت خواهد داد. به شرط اینکه خسته نشویم و بدانیم که ما ابتدا برای 
خودمان کار می کنیم و خودمان را رشد می دهیم. حدیثی هست که به اعتقاد 
بنده واجب اســت همه ما درباره آن مباحثه داشته باشیم. خانمی نزد حضرت 
زهرا)س( آمد و گفت: من مادر پیری دارم که ایشــان من را فرستاده اند تا از 
شــما سؤاالت شرعی شان را بپرسم. سؤال اول را پرسید حضرت جواب دادند، 
سؤال دوم را پرسید حضرت جواب دادند، سؤال سوم را پرسید حضرت جواب 
دادند و همین طور 10 تا سؤال مطرح شد. حضرت زهرا)س( که بیکار نیستند. 
هم عبادت دارند، هم اهل خانه داری هســتند. حضرت زهرا)س( مثل بعضی 
خانم های فعال اجتماعی که پدر، مادر، همسر و همه چیز را فدای فعالیت های 
اجتماعی می کنند، نیســتند. ما هم نباید در کارهای تربیتی این طور باشیم. 
یعنی باید »قوا انفســکم و اهلیکم نارا« را فراموش نکنیم. باید بچه های اقوام، 
برادرزاده های خودمان و بچه های محــل خودمان را فراموش نکنیم. حضرت 
زهرا)س( برای شوهرداری ارزش قائل بودند، اهل عبادت و خانه داری بودند. 

برای همین این بنده خدا شــرمنده شــد که وقت حضرت را گرفته است و از 
ایشان عذرخواهی کرد. حضرت زهرا)س( فرمودند: اگر کسی به تو بگوید این 
بار ســنگین را در ازای 100هزار درهم باالی پشت بام ببر، آیا تو می گویی این 
بار سنگین است و من نمی برم؟ نه؛ بلکه به عشق آن منفعت، بردن بار دیگران 
به باالی پشت بام آسان می شود. حضرت فرمودند: ثواب من در ازای هر سؤالی 
که جواب دادم، اگر از زمین تا عرش پر از لؤلؤ و ُدر باشد، باز هم بیشتر است. 
یعنی حضرت خواستند بگویند که من دارم برای خودم کار می کنم. ما هم باید 
توجه داشــته باشیم که داریم برای خودمان کار می کنیم. اگر به این فرمایش 
حضرت زهرا)س( توجه داشته باشیم، دیگر از کار فرهنگی و تاش شبانه روزی 
جهادی خسته نمی شــویم. آن چیزی که سبب خستگی ما می شود نداشتن 
اخاص و معنویت، عجله کردن و آشنا نبودن با جنس کار تربیتی است. گاهی 

با جنس کار تربیتی آشنا نیستیم و نمی دانیم که زمان می برد.
حضرت زهرا)س( درجایی مــی فرمایند: روز قیامت برای هر عده ای ندای 
ویژه ای وجــود دارد. مثًا قرآنی ها را با یک ندا صــدا می زنند و عده ای را 
بــا اَین رجبیون خطاب قرار می دهنــد. حضرت زهرا)س( در ادامه حدیثی 
که بیان شــد می فرماینــد: روز قیامت منادی ندا می زنــد »ایها الکافلون 
االیتام آل محمد«. یعنی کجا هســتند آن هــا که کفیل یتیم ها بودند؟ بعد 
حضــرت زهرا)س( توضیــح می دهند که دو نوع یتیم داریم؛ یک، کســی 
که پدرش مرده اســت و به او یتیم می گویند و دو، کســی که دســتش از 
پدر حقیقی یعنی امامش کوتاه اســت که این یتیم واقعی اســت. حضرت 
زهرا)س( می فرمایند: کســانی که دستشــان از امامشــان کوتاه اســت، 
یتیم هســتند. اما عده ای در آخرالزمان پیدا می شــوند که آن ها را کفالت 
می کننــد. کار تربیتــی در جنگ نرم، بزن  در رو نیســت. بزن در رو یعنی 
چــی؟ یعنی کار فرهنگی را نمی شــود با یک ســخنرانی تمام کرد. کفالت 
یعنی سرپرســتی، مثل باغبانی که بذر مــی کارد و از این بذر تا زمانی که 
تبدیل به درخت شــود، مراقبــت می کند. نباید نوجوانی که جذب شــده 
را تــا پــس از ازدواج رهایش کنیم. تــازه پس از آن هــم نباید رها کرد. 
 برای بعدش هم گفته اند دســتتان را در دســت همدیگر بگذارید و هوای 

یکدیگر را داشته باشید. 

ما بحران جذب 
مخاطب داریم 
و برای رفع این 
بحران باید برای 
همه گروه های 
 هدف فکر کنیم. 
 در این راه هم 
 نباید زمان را 
از دست بدهیم

بــــــــرش

یادداشت شفاهی
annotation@qudsonline.ir
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آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــه  سيستان  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 469 فرعى از 136-اصلى واقع در بخش س چون تحديد حدود شش
مورد تقاضاى غالمرضا كوچكزائى  و غيرو  كه تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
ــروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين  ــاعت 8 صبح  در محل ش ــنبه 98/05/28 س حدود در روز ش
ــاند تا در روز تعيين شده در محل حضور بهم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت  ــتدعى ثبت پالك فوق مى رس و مس
پالك فوق و يا نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت 
بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت 
سى روز پذيرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 
1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت 
ــت بمرجع ذيصالح قضايى صورت پذيرد گواهى الزم از  يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواس

دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.
تاريخ انتشار:98/04/31  م الف:208   آ-9805251

مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــه  سيستان  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى پالك 472 فرعى از 136-اصلى واقع در بخش س چون تحديد حدود شش
مورد تقاضاى غالمرضا كوچكزائى  و غيرو  كه تاكنون به عمل نيامده است لذا بر حسب تقاضاى كتبى نامبرده تحديد 
ــروع و به عمل خواهد آمد بدينوسيله به اطالع مجاورين  ــاعت 8 صبح  در محل ش ــنبه 98/05/28 س حدود در روز ش
ــاند تا در روز تعيين شده در محل حضور بهم رسانند در صورتيكه مستدعى ثبت  ــتدعى ثبت پالك فوق مى رس و مس
پالك فوق و يا نماينده قانونى وى حضور نداشته باشد تحديد حدود بر طبق اظهار مجاورين برابر ماده 15 قانون ثبت 
بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورين نيز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى ظرف مدت 
سى روز پذيرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونى تعيين تكليف پرونده هاى معترضى ثبتى مصوب سال 
1373- اعتراض به تقاضاى ثبت و تحديد حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت مى بايد توسط معترض ظرف مدت 
ــت بمرجع ذيصالح قضايى صورت پذيرد گواهى الزم از  يكماه از تاريخ تنظيم اعتراض بمرجع ثبتى با تقديم دادخواس

دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسليم و رسيد دريافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.
تاريخ انتشار:98/04/31  م الف:209  آ-9805252

مهدى پهلوانروى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهود و گواهى دفتر اسناد رسمى شماره 84  ــهاد محلى كه به امضاء ش ــتناد دو برگ استش ــناس باس خانم  صديقه آبش
ــيده مدعى است كه سند مالكيت به شماره چاپى 615966 ششدانگ يك باب منزل پالك 10841/244- گرگان رس
اصلى  واقع در بخش يك بلوچستان شهر زاهدان 40 مترى سوم جاده خاش مورد ثبت 10161 صفحه 190 دفتر52  
بعلت جابجايى از بين رفته كه درخواست صدور سند مالكيت المثنى نموده لذا مراتب باستناد ماده 120 آيين نامه ثبت 
ــى مدعى انجام معامله نسبت به ملك مرقوم يا وجود سند مالكيت مذكور  ــود تا چنانچه كس در يك نوبت آگهى مى ش
ــر اين آگهى ظرف 10 روز اعتراض خود را به ضميمه اصل سند مالكيت يا سند معامله  ــد از تاريخ نش نزد خود مى باش
ــيدن واخواهى و يا در صورت اعتراض  ــيد دريافت نمايند واال پس از انقضاى مدت مذكور و نرس باين اداره اعالم و رس

اصل سند ارائه نشود نسبت به صدور سند مالكيت المثنى طبق مقررات اقدام خواهد شد .
تاريخ انتشار: 1398/04/31  م الف:354   9805257

حسينعلى ماليى رئيس ثبت اسناد و امالك زاهدان 
 

آگهى دعوت افراز
ــتان  ــاعى پالك 1/672- اصلى واقع   در بخش2 سيس چون آقاى غالمرضا مددكارى فرزند حيدر احدى از مالكين مش
شهرستان زابل طبق درخواست شماره 3833- ز  مورخ 1398/3/1 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد 
به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته 
كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى 
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و 
ــنبه مورخ 1398/7/6 دراين اداره و يا در محل  ــاعت 8 صبح روز ش يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد  وقوع ملك مزبور حضور بهم رس

عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد. م الف:314 تاريخ انتشار :دوشنبه  1398/4/31 آ-9805258
مهدى پهلوانروى   

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى مزايده اموال منقول نوبت اول
ــماره  ــدان و بموجب دادنامه ش ــترى زاه ــراى احكام حقوقى دادگس ــه 970426 ش 4 اج ــتناد پرونده كالس ــه اس ب
ــكه  ــه آقاى مهدى خمرى فرزند على محكوم به پرداخت تعداد 1114 عدد س ــوم علي 9809975410200062 محك
بهار آزادى به عالوه خسارت دادرسى در حق محكوم له خانم ساحره خمر فرزند محمد مى باشد كه محكوم له جهت 
ــريفات  ــوارى پرايد را نموده كه پس از تش ــتگاه خودروى س ــتيفاى حقوق خود بدوا تقاضاى توقيف و مزايده يكدس اس
قانونى و ارجاع امر به كارشناس رسمى دادگسترى وضعيت خودرو بشرح ذيل ارزيابى گرديده است : يكدستگاه سوارى 
پرايد بشماره پالك 492 ص 24 ايران 85  داراى شماره موتور 2267263 و شماره شاسى 1412286679191 مدل 
ــخصات حاوى شماره  ــيلندر واقع در پاركينگ ثامن ، پالكت مش 1386 به رنگ نقره اى دو محور چهار چرخ ، چهار س
موتور، شاسى، فابريك و حك شماره شاسى فابريك و اصيل مى باشد شيشه ها سالم، آينه و برف پاكن دارد چراغ ها 
سالم تودوزى در حد مدل ، رنگ سوختگى ندارد ، باطرى ندارد ، داراى ضربه مختصر بر روى درب موتور و پوسيدگى 
ــتيك هاى عقب زير 50 درصد مى باشد لذا با  ــبتا 50 درصد و الس ــتيك هاى جلو نس مختصرى در گلگير عقب ، الس
ــت و يك ميليون تومان  ــيله نقليه 210/000/000 ريال معادل بيس توجه به وضعيت موصوف در حال حاضر ارزش وس
برآورد مى گردد حال با توجه به تقاضاى فروش از طريق مزايده عمومى و عدم پرداخت محكوم به توسط محكوم عليه 
اين اجرا قصد دارد در روز پنج شنبه مورخ 1398/05/17 از ساعت 9 الى 11 صبح با حضور نماينده محترم دادستان و 
همچنين محكوم له در محل اجراى احكام حقوقى دادگسترى زاهدان از طريق مزايده عمومى خودرو توقيفى محكوم 
ــه روزه تا يك هفته قبل از زمان  ــاند طالبين و خريداران مى توانند هم ــى به فروش برس ــه به قيمت پايه كارشناس علي
ــت اموال  ــركت نمايند . بديهى اس مزايده از اموال مورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازديد و در زمان مزايده حضورا ش
ــد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و خريدار بايستى مبلغ 10 درصدى  ــى به فروخته خواهد ش مورد مزايده به كس
پيشنهادى مزايده را فى المجلس بحساب سپرده دادگسترى واريز نمايد و مابقى را ظرف مدت يكماه به حساب سپرده 
ــط دادگاه محترم صادر كننده حكم ،  ــترى واريز  و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد مزايده توس دادگس
ــط دادگاه مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار  ــاى انتقال مالكيت اموال نمايد و در صورت عدم تاييد مزايده توس تقاض
مسترد خواهد شد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده را در زمان مقرر به حساب سپرده واريز ننمايد و يا اعالم 
ــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را  ــنهادى خريدار به نفع دولت ضبط خواهد ش انصراف نمايد ملغ ده درصدى پيش

نخواهد داشت تشريفات مزايده با رعايت مواد 113 به بعد قانون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز 
مى تواند در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده قبول نمايد آ-9805259  م الف356

تاجيان – مدير دفتر اجراى احكام مدنى زاهدان

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى ابراهيم عطائى داراى شناسنامه شماره 0740115030 به شرح دادخواست به كالسه 1/980162ح 
از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان رحمان عطائى به شناسنامه 15 در 

تاريخ 1388/9/19 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  هاجر صوفى جوزقانى فرزند غالمرضا كد ملى 0749476291 همسر متوفى 

2- ابراهيم عطائى فرزند رحمان كد ملى 0740115030 فرزند متوفى 
3- عيسى عطائى فرزند رحمان كد ملى 0748439595 فرزند متوفى
4- يحيى عطائى فرزند رحمان كد ملى 0749424680 فرزند متوفى
5- موسى عطائى فرزند رحمان كد ملى 0732302129 فرزند متوفى
6- درجان عطائى فرزند رحمان كد ملى 0749521767 دختر متوفى
7- ريحان عطائى فرزند رحمان كد ملى 0749782595 دختر متوفى

8- الهام عطائى فرزند رحمان كد ملى 0749815809 دختر متوفى
9- رضوان عطائى فرزند رحمان كد ملى 0748418581 دختر متوفى

10- صاحبجان عطائى فرزند رحمان كد ملى 0748418598 دختر متوفى
11- رحيمه عطائى فرزند رحمان كد ملى 0749511893 دختر متوفى

ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش هر كس

اال گواهى صادر خواهد شد. 9805262
قنبر مرزانى / قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــماره 0740012967 به شرح دادخواست به كالسه 1/980147ح  ــنامه ش نظر به اينكه خانم عالمه قرائى داراى شناس
ــادروان غالم سرور قرائى فرمان آبادى  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس از اين ش
ــدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم  ــنامه 33 در تاريخ 1397/10/16 در اقامتگاه دائمى خود ب ــه شناس ب

منحصر است به : 
1-  حليمه رضائى فرمان آبادى فرزند يعقوب كد ملى 0748659595 همسر متوفى 

2- صديقه قرائى فرمان آبادى فرزند غالم سرور كد ملى 0748382860 فرزند دختر متوفى
3- زبيده قرائى فرمان آبادى فرزند غالم سرور كد ملى 07483828709 فرزند دختر متوفى
4- فاطمه قرائى فرمان آبادى فرزند غالم سرور كد ملى 0748658432 فرزند دختر متوفى
5- سالمه قرائى فرمان آبادى فرزند غالم سرور كد ملى 0748658890 فرزند دختر متوفى

6- عالمه قرائى فرزند غالم سرور كد ملى 0740012967 فرزند دختر متوفى
7- حانيه قرائى فرزند غالم سرور كد ملى 0740537660 فرزند دختر متوفى

8- عبدالحق قرائى فرمان آبادى فرزند غالم سرور كد ملى 0748656723 فرزند متوفى
9- هادى قرائى فرزند غالم سرور كد ملى 0748657258 فرزند متوفى
10- اميد قرائى فرزند غالم سرور كد ملى 0740193899 فرزند متوفى

11- مصطفى قرائى فرزند غالم سرور كد ملى 0740325566 فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش هر كس

اال گواهى صادر خواهد شد. 9805263
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى آرمان عرب داراى شناسنامه شماره 0749398108 به شرح دادخواست به كالسه 3/980121ح از 
اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان عذرا راست خانه به شناسنامه 679 در 

تاريخ 1397/10/16 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  نوراله عرب يوسف آبادى فرزند كريم ش ش 3452 متولد 1332/12/29 صادره از تايباد فرزند متوفى

2- نورمحمد عرب فرزند كريم ش ش 25 متولد 1343/1/2 صادره از تايباد فرزند متوفى
3- نورعلى عرب فرزند كريم ش ش 10 متولد 1348/2/2 صادره از تايباد فرزند متوفى

4- حميد عرب فرزند كريم ش ش 2 متولد 1351/1/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
5- نورالدين عرب فرزند كريم ش ش 4065 متولد 1340/6/10 صادره از تايباد فرزند متوفى

6- طيبه عرب فرزند كريم ش ش 854 متولد 1345/2/1 صادره از تايباد فرزند متوفى
7- محبوب عرب فرزند كريم ش ش 17 متولد 1338/1/2 صادره از تايباد فرزند متوفى

8- آمنه عرب فرزند كريم ش ش 6407 متولد 1353/5/20 صادره از تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى نمايد تا  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــر آگهى ظرف يك ماه به شورا تقديم دارد و  ــد از تاريخ نش ــى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باش هر كس

اال گواهى صادر خواهد شد. 9805264
محمد بارى

قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

اگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى
ــود كه آقاى محمدانصارى  ــيله به آقاى احمدظفر يزدى مهاجر فرزند صفرعلى فعال مجهول المكان ابالغ مى ش بدينوس
ــيصدهزار تومان به طرفيت شما به  ــته مطالبه وجه شش فقره چك جمعا بمبلغ ده ميليون وس ــتى به خواس دادخواس
ــعبه اول شوراى حل اختالف باخرز ارائه وبه كالسه 98/31ثبت وبراى روز دوشنبه مورخه 98/6/4ساعت 7:30عصر  ش
ــتناد ماده 73ق_آ_د_م مراتب يك نوبت در روزنامه كثيراالنتشار درج  ــت لدا به اس ــيدگى تعيين گرديده اس وقت رس
ــيدگى به دبيرخانه شوراى حل اختالف شعبه اول به نشانى باخرز بلوارامام خمينى  ــما مى توانيد قبل از رس ميگردد ش
ــخه ثانى دادخواست وضمائم رادريافت ودروقت مقرر  جنب دفتر نماينده مجلس مراجعه وباارايه آدرس جديد خود نس

جهت رسيدگى درشورا حاضرشويد درصورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد.9805248
مسئول دبيرخانه شعبه يك شوراى حل اختالف باخرز

راى شورا 
ــى زيوريان فرزند ابراهيم  ــنعلى بطرفيت خوانده آقاى موس ــوص دعوى خواهان آقاى محمدانصارى فرزند حس درخص

ــارت تاخير  ــى وخس ــتى بانضمام هزينه دادرس ــته مطالبه وجه به مبلغ 2000000تومان يك فقره چك برگش بخواس
ــماره  ــده وفتوكپى مصدق چك ش ــات پرون ــه مجموع محتوي ــول باتوجه ب ــوم الوص ــت ي ــه ازمورخه93/5/5لغاي تادي
ــه شورا حضور  ــوى بانك محال عليه واينكه خوانده عليرغم ابالغ قانونى درجلس 954765وگواهينامه عدم پرداخت ازس
ــد ارائه نگرديده باعنايت به نظريه مشورتى اعضاى شورا به استناد ماده  نيافته واليحه دفاعيه اى كه حاكى ازبرائت باش
198قانون آيين دادرسى مدنى حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ 2000000تومان بابت اصل خواسته ومبلغ 
ــارت تاخير تاديه ازمورخه93/5/5درحق خواهان صادر واعالم ميگردد راى  ــى وخس 425000ريال بابت هزينه دادرس
ــت روز بعدازتاريخ ابالغ قابل واخواهى درهمين شعبه شورا وسپس ظرف مهلت بيست  صادره غيابى وظرف مهلت بيس

روز بعدازآن قابل تجديدنظرخواهى دردادگسترى محترم شهرستان باخرز ميباشد.9805249
مصطفى حسن نژاد مشاور و قاضى شعبه 1شوراى حل اختالف باخرز 

شماره :29/98/18801     شماره: 1398/04/29
آگهى تحديد حدود اختصاصى ثبت امالك يك قسمت از بخش دو شهرستان 
بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى زير:

2984- اصلى واقع در بخش 1 بجنورد
ششدانگ پالك 7 فرعى – يك باب مغازه

مالكيت- خانم معصومه متين فرزند عزيزا... ش ش 196
ــاعت 11صبح در محل شروع و بعمل  ــيصد و نود و هشت (98/06/02) س ــهريور ماه يكهزار و س ــنبه دوم ش در روز ش

خواهد آمد.
لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين شماره هاى فوق الذكر بوسيله 
اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هريك از صاحبان امالك 
ــده  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبورملك مورد آگهى با حدود اظهار ش يا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
ــبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و  ــد و اعتراضات مجاورين نس از طرف مجاورين تحديد خواهد ش
ــى روز از تاريخ تحديد حدود  ــى كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا س ــوق ارتفاق حق
ــت از  ــد و در اجراى تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى، معترضين مى بايس پذيرفته خواهد ش
تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى 

الم از مراجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند.9805250
تاريخ انتشار 1398/04/31

عليخان نادرى
 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

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

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

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــه 91,702  موضوع  ــماره 139860306007000250 - 98,4,16  هيات اول / دوم كالس ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى غياثا نادرى تغزى   فرزند عيسى  بشماره شناسنامه 1161
ــاحت 6070 متر مربع پالك فرعى از 7 - اصلى   ــتمعل بر دامدارى به  مس صادره از تايباد در يك باب قطعه زمين مش
ــان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى  ــده  واقع در خراس مفروز و مجزى ش
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــت. لذا به منظور اطالع عم ــاى خداداد عرب امير آبادى   محرز گرديده اس آق
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805260
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/16

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

شماره : 139860306015003208  تاريخ : 1398/04/25
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306015009576 – 1397/12/13 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره 3 كد ملى 0769616526 صادره از خواف فرزند زرداد  ــاه محمد مالدارى ارزنه به شناسنامه ش متقاضى آقاى ش
ــاحت 129,73 متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت نورمحمد خرم نيا و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9805265
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/31 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/15

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه 1989به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده  ــماره شناس نظريه اينكه آقاى محمدضربى  � فرزندابوالفضل  بش
ــند  ــندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت س
ــدانگ   پالك 3028 فرعى مفروزومجزى شده  از 411فرعى از2اصلى  واقع در قطعه  ــاع ازشش ــه دانگ مش مالكيت س
ــهيد رزاز كه متعلق به ايشان مى باشد بعلت نامعلومى مفقود  ــيروان بخش 5قوچان به آدرس ابتداى خيابان ش چهار ش
ــماره چاپى 505037ذيل دفترالكترونيك  ــند مالكيت آن بش ــى دفتر امالك معلوم گرديده كه س ــده است با بررس ش
ــت  دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد  ــماره 139620307114004426بنام نامبرده صادروتسليم گرديده اس بش
لذا به استناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نسبت 

ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ  ــندمالكيت نزد خود مى باش به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است  ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س انتش
درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد9805268
تاريخ انتشار:98/04/31

صمد ابراهيم زاده
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاد محلى مصدق به مهر دفترخانه 82 همدان برابر وارده 10101 / 98  ــليم دو برگ استش ــانى  با تس خانم زهره افش
-  98/4/26 مدعى است كه يك جلد سند مالكيت ششدانگ پالك  1/2863 واقع در حومه سه كه به نامش ذيل دفتر 
الكترونيكى 1397203261001010336 سابقه ثبت دارد نزدكسى در بيع شرط نيست  به علت سهل انگارى مفقود 
گرديده . لذا به استناد تبصره الحاقى به ماده 120 آيين نامه قانون ثبت بدين وسيله آگهى مى شود تا هر كسى مدعى 
انجام معامله و يا وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد از تاريخ انتشار اين آگهى طى مدت 10 روز به اداره ثبت اسناد 
ــند معامله، اعتراض خود را كتبا تسليم نمايد در صورت انقضاء  ــند مالكيت و ياس و امالك مراجعه و ضمن ارائه اصل س
ــيدن اعتراض و يا در صورت اعتراض چنانچه اصل سند مالكيت ارائه نگردد سند مالكيت المثنى  مدت واخواهى و نرس

به نام متقاضى صادر و تسليم خواهد شد .(م الف 633) آ-9805269
على زيورى حبيبى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 1 شهرستان همدان

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــنامه 5819755261 شرح دادخواست به كالسه  1/59/98/م از اين شورا  ــحر يارمحمدى داراى شماره شناس خانم س
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان مرحوم عباس عزيز اللهى به شماره شناسنامه  درخواس
ــوت آن مرحوم منحصر  ــدرود حيات گفته، ورثه حين الف ــگاه دائمى خود ب ــخ90/6/8در اقامت 5819738047در تاري

است به:
1- سحر يارمحمدى كدملى 5819755261 صادره از ح1 اركواز نام پدر محمدرضا  همسر متوفى

2- حسين تاو كدملى 5819739884  صادره از ح1 اركواز نام پدر عباس  فرزند متوفى
 3- صالح يارمحمدى كدملى 4519558883 صادره ازح 2دهلران نام پدر عباس  فرزند متوفى
4- صادق عزيزاللهى كدملى 5819741072 صادره از ح 2 مهران نام پدر عباس  فرزند متوفى
5- مهدى عزيزاللهى كدملى 5819961137 صادره از ح1 اركواز نام پدر عباس  فرزند متوفى

6- ثريا تاو كدملى 5819740319 صادره از ح1 اركواز نام عباس  فرزند متوفى
7- فريبا يارمحمدى كدملى 4519558891 صادره از ح1 اركواز نام پدر عباس  فرزند متوفى

8- زينب تاو كدملى 5819739418 صادره از ح1 اركواز نام پدر عباس فرزند متوفى
ــى كه اعتراضى دارد و  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــورا تقديم دارد و اال گواهي  ــتين آگهى ظرف يك ماه به ش ــر نخس ــد از تاريخ نش يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باش

صادر خواهد شد.9805282
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى – على پاشا صيادى 

آگهى مزايده درخصوص مال غيرمنقول نوبت اول 
ــماره  ــى دادگاه عمومى باخرز موضوع دادنامه ش ــكام مدن ــه 970091/ح اجراى اح ــب پرونده اجرايى كالس ــه موج ب
ــور محكوم عليهما  ــه متوفى على اكبر چترن ــى باخرز ورث ــعبه اول دادگاه عموم ــادره ازش 9609975199601596ص
ــه مبلغ375هزار ريال  ــارآزادى بابت مهري ــكه تمام به ــه پرداخت 50قطعه س ــاه جان ميراب ب ــور وم نظرمحمدچترن
ــكينه فهميده ومبلغ  ــال بابت هزينه هاى اجرايى درحق محكوم له خانم س ــى ومبلغ3800000ري بابت هزينه دادرس

25018750ريال بابت نيم عشر اجرايى درحق 
ــت الباقى محكوم به  ــه متوفى مبلغ 465000000ريال وازپرداخ ــوم گرديده اند كه تاكنون ازدي ــدوق دولت محك صن
ــتاى  ــكونى واقع در روس ــكه خوددارى نموده اند لذا بنا به تقاضاى محكوم له يك باب منزل مس به تعداد 37قطعه س
جيزآباد ازماترك متوفى على اكبر چترنور توقيف وتوسط كارشناس منتخب جمعا به مبلغ 650000000ريال ارزيابى 
ــاعت 11الى11:30صبح درمحل دفتر اجراى احكام مدنى دادگاه عمومى باخرز  ومقررگرديده درمورخه 1398/5/15س
ــى توانند ظرف مهلت 5روز قبل از  ــد متقاضيان خريد جهت بازديد از ملك توقيفى م ــده به فروش برس ــق مزاي از طري
ــركت  ــه مزايده ش ــانى ملك ازآن بازديد نمايند تاباتوديع ده درصد قيمت پايه درجلس برگزارى مزايده بامراجعه به نش
ــروع وبه شخصى ك باالترين قيمت راپيشنهاد نمايد واگذار خواهد گرديد هزينه  ــى ش نمايند مزايده ازقيمت كارشناس
هاى اجرايى وهزينه هاى معوقه مربوط به ملك برعهده محكوم عليه ميباشد وتخليه وتحويل ملك تابع مقررات قانونى 

است وربطى به اين اجرا ندارد
مشخصات ملك باتوجه به نطركارشناس به شرح ذيل مى باشد

ــه وحدود 100مترمربع  ــتان باخرز وداراى 500مترمربع عرص ــتاى جيزآباد ازتوابع شهرس ــك توقيفى واقع در روس مل
ــده وداراى امتياز آب  ــن احداث گردي ــيمان خاك گچ وآه ــكلت وبامصالح آجر س ــد اعيان آن بدون اس ــان ميباش اعي
ــع 4000000ريال مالدل  ــح به كاررفته درآن به ارزش هرمترمرب ــد كه اعيان آن باتوجه به مصال ــى ميباش وحصاركش
ــه آن باتوجه به موقعيت ملك ازقرار هرمترمربع مربع 400000ريال معادل 200000000وامتياز  400000000وعرص
ــه اعيان امتياز آب و  ــامل عرص ــه مبلغ 50000000ريال ارزيابى گرديده نهايتا ارزش كل ملك ش ــى ب آب باحصاركش

حصاركشى به مبلغ 650000000ريال ارزيابى گرديده است9805279
دادورز اجراى احكام شعبه 1دادگاه عمومى حقوقى شهرستان باخرز حسين جوانبخت

آگهى فقدان سند مالكيت
ــنامه  ــماره شناس ــدى از ورثه مرحوم ولى نجف پور  � فرزند على  بش ــود نجف پور دوين اح ــه آقاى محم ــه اينك نظري
ــده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت سندمالكيت المثنى نوبت  ــتناد دوبرگ استشهاديه گواهى ش 14040به اس
ــهم يك دانگ وسه چهارم دانگ  ــاع از5س ــهم مش ــند مالكيت  نيم س اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه س
ــدانگ  پالك 1011اصلى  واقع در قطعه يك شيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان ورزش   كه متعلق  ــاع ازشش مش
ــد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن  ــان مى باش به موروث ايش
ــماره ثبت18069بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است دفتر  ــماره چاپى 484799ذيل دفتر111صفحه 241 بش بش
ــه قانون ثبت مراتب يك نوبت  ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننام ــالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا به اس ام
ــندمالكيت نزد خود  ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس
ــار آگهى اعتراض خود را به همراه اصل سند مالكيت يا سندمعامله رسمى  ــد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتش مى باش
ــت درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند  ــليم نمائيدبديهى اس به اين اداره تس
ــليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد  تاريخ  ــمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى وتس ــند معامله رس مالكيت يا س

انتشار:98/04/31 آ-9805288
صمد ابراهيم زاده 

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

  توحید، موجب همبستگی ما می شود  تقریب: آیت اهلل محسن اراکی در یادداشتی نوشت: هر آنچه در عالم هستی از تفرقه، درگیری و جنگ شاهد هستیم به سبب تعدد خدایان است؛ خدای مال، خدای 
ْر ِعبَاِد؛ الَِّذیَن  اُغوَت أَن یَْعبُُدوَها َوأَنَابُوا إلی اهلِل لَُهُم الْبُْشَری َفبَشِّ قدرت، خدای هوس و... این خدایان راه بر عبادت خدای احد و واحد می بندند و گوش های بشر را از شنیدن سخنان خوب کر می کنند؛ »َوالَِّذیَن اْجتَنَبُوا الطَّ
یَْستَِمُعوَن الَْقْوَل َفیَتَِّبُعوَن أَْحَسنَُه«. وحدت حول خدای واحد، انسان ها را از خدایان دروغین محافظت می کند و بر مبنی آن قلب ها و اهداف با هم یکی می شود و در همین راستاست که همه انبیا دعوت به توحید می کردند.

آیت اهلل جوادی آملی در جلسه هفتگی درس اخالق: 
انسان با دو عنصر علم و اراده زندگی می کند

اسراء: اين بيان نوراني اميرالمؤمنين)ع( 
اســت که برزخ را معرفي مي کند؛ فرمود: 
»أَيُّ الَْجِديَديْــِن َظَعُنوا فِيــِه َکانَ  َعلَْيِهمْ  
َسْرَمداً«؛ ما يک موجود سرمدي هستيم 
و براي ابد مي مانيــم؛ ما قوي تر از زمين 
هستيم؛ قوي تر از آسمان هستيم؛ قوي تر 
از شــمس و قمر هســتيم، چون بساط 

شمس و قمر سرانجام يک روزي برچيده مي شود. اگر ما چنين موجود ابدي هستيم، 
بايد کاالي ابدي داشته باشيم. قرآن کريم مکرر در مکرر در ترسيم خلقت انسان تالش 
و کوشش کرد، حاال شما به اين مخّمس قرآني توجه کنيد؛ اين پنج اصل قرآن را توجه 
کنيد که چگونه ما را ساخت؟ اوالً فرمود آنچه مصداق شيء است مخلوق خداست: »اهلُل 
خالُِق ُکلِّ َشيْ ءٍ«؛ بعد فرمود: آنچه را که آفريد زيبا آفريد؛ »الَّذي أَْحَسَن ُکلَّ َشيْ ءٍ َخلََقُه«؛ 
درباره انسان هم که فرمود: انسان را با احسن تقويم خلق کرديم؛ »َفَتباَرَك اهللُ أَْحَسُن 
الْخالِقيَن«.اما زيبايي خلقت هر چيزي به چيست؟ آن را در سوره مبارکه »طه« به عنوان 
ضلع سوم ذکر کرد؛ فرمود: »أَْعطي  ُکلَّ َشيْ ءٍ َخلَْقُه«؛ هر چيزي هر چه الزم داشت خدا 
به او داد. هيچ ممکن نيســت حيوانی، يک چيزي الزم مي داشت و خدا به او نداد. هر 
حيواني، هر موجود دريايي، هر موجود صحرايي، هر موجود فضايي، هر چه مي خواست 
خدا به او داد؛ اين ُحسن خلقت اوست. ضلع چهارم و اصل چهارم اين است که تدبير هم 
کرد اين ها را، نه اينکه ابزار به اين ها داد، اين ها را پروراند و شکوفا کرد که اين ها به بار 
بنشينند و به ثمر برسند. درباره موجودات طبيعي اين طور است؛ حيواني اين طور است؛ 
غير از حيوان هم  همين طور است. و اصل پنجم اين است که اين ها را به هدف آشنا 
کرد: »أَْعطي  ُکلَّ َشيْ ءٍ َخلَْقُه ثُمَّ َهدي«؛ اين ها را به مقصد راهنمايي کرد. هر چيزي يک 
مقصدي دارد انسان هم مقصد خوبي دارد. انسان با دو عنصر علم و اراده زندگی می کند؛ 
خداوند درباره انســان فرمود: من به او بينش خوبي دادم؛ گرايش خوبي دادم. انسان با 
همين دو عنصر زندگي کرده است؛ يعني با علم، با اراده. بايد بداند که چه بد است و چه 
خوب است؛ بايد خوب را انتخاب بکند و بد را انتخاب نکند. من يک لوح نانوشته اي به 
انسان ندادم که تو بنويس. من لوح زرين نوشته اي به او دادم. اين در درونش علوم فراواني 
دارد، در بخــش بينش و دانش. در درونش بخش هاي فراواني دارد به عنوان گرايش و 
خواهش. چه مي داند چه مي خواهد همه را به او گفتم؛ منتها او بايد تالش و کوشش 

بکند، بايد به اين فکر باشد که درون او را سارق، سرقت نکند.

 دست به ساختار خلقت نزنيد!
خداونــد ما را طوري آفريد که از ُگل لذت مي بريم، از نظر منظر؛ از عطر لذت مي بريم 
از نظر شــاّمه؛ از عسل لذت مي بريم از نظر طعم؛ اين جور خدا ما را خلق کرد. فرمود: 
در اين هفت يا هشــت ميليارد بشري که زندگي مي کنند همه از عطر و گل و غذای 
خوب خوششــان مي آيد؛ فرمود: درون همه هم همين طور است. من محبوب همه را 
مشخص کردم که به چه سمت گرايش داشته باشند، فرمود: من در دل هاي شما ايمان 
را محبوب قرار دادم؛ يعني دل شــما به طرف ايمان گرايش دارد. عقل شــما به طرف 
علم گرايش دارد؛ به او دادم. دل شــما به طرف ايمان گرايش دارد؛ او را با اين گرايش 
من ساختم؛ شما اين ساختار را به َهم نزنيد. نماز تکليف نيست؛ محبوب است. شما را 
نگفتند نماز را دوســت داشته باش؛ عدل را دوست داشته باش؛ حق را دوست داشته 
باش؛ صدق را دوست داشته باش؛ من ساختار خلقتتان را اين طور کردم؛ »َحبََّب إِلَْيُکُم 
الْإيماَن َو َزيََّنُه في  ُقُلوبُِکْم«. و همچنين همين حاال ما از کنار سطل زباله که مي گذريم 
بيني را مي گيريم؛ مگر کسي يادمان داد که سطل زباله جاي بدي است؟ فرمود: کفر 
و فسوق و عصيان، سطل زباله است؛ من شامه اي در درون شما قرار دادم که از اين ها 
َه إِلَْيُکُم الُْکْفَر َو  منزجر است؛ بدش مي آيد؛ شما اين شامه را عوض نکنيد. همين! »َو َکرَّ

الُْفُسوَق َو الِْعْصياَن«.
دست به ساختار خلقت نزنيد نه بينش خود را عوض کنيد، نه گرايش خودتان را. اين دو 
راه دارد؛ يا مثل انبيا و اوليا چشمه وار اين دو اصل را حفظ مي کنيد؛ »لَِمْن کاَن لَُه َقلٌْب« 
مانند آن باغي که چشمه ندارد، ولي از آب استخر و چشمه هاي بيرون استفاده مي کند؛ 
ْمَع َو ُهَو َشهيٌد«؛ يا انسان گوش شنوا داشته باشد ببيند رهبران الهي چه  »أَْو أَلَْقي السَّ
مي گويند؛ اگر نه اين بود و نه آن، سرانجام مي خشکد و فرصت در اين است که انسان به 

بهترين وجه اين دو اصل را حفظ بکند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان  هفته گذشته و 
در ششمين شورای سياست گذاری ستاد هماهنگی 
کانون های فرهنگی  و هنری مساجد کشور، از سند 
تحول راهبردی اين کانون ها رونمايی شــد. اگر چه 
جزئيات اين ســند به صورت رسمی منتشر نشده 
اما حجت االســالم حبيب رضا ارزانی، رئيس ستاد 
هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مساجد در 
گفت وگو با فارس، با اعالم اينکه سند رونمايی شده، 
ويرايش شــده سندی اســت که سال 1396 تهيه 
شده بود، گفت: رويکرد اصلی سند تحول کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد در حوزه خانواده و ترويج 
زيســت مؤمنانه اســت؛ در گام نخست اين سند، 
برنامه ريزی برای گونه بندی کانون های فرهنگی و 
هنری در کشــور محقق شده است و بناست از اين 
پس کانون ها به صــورت قاعده مند به فعاليت های 
تخصصی فرهنگی و اجتماعــی، هنری و ادبی و يا 
مجازی و بســته به ظرفيت های مسجد، به صورت 
چندمنظوره به فعاليت های مختلف بپردازند. در ادامه 
و در گفت وگو با کارشناسان، کنکاشی اجمالی درباره 

اين موضوع صورت داديم که از نظر می گذرانيد:

 سندی که می تواند 
آثار مثبتی داشته باشد؛ اگر...

حجت االســالم حجــت اهلل 
ذاکــر، معــاون فرهنگی و 
رســيدگی  مرکز  اجتماعی 
بــه امور مســاجد کشــور 
در خصــوص ســند تحول 
راهبردی کانون های فرهنگی و هنری مســاجد به 
خبرنگار ما می گويد: اگر اين سند با توجه به واقعيت 
و اولويت هــای موجود در جامعه و ذائقه ســنجی 
مخاطب صورت گرفته و به عنوان نقشه راه در نظر 
گرفته شده باشــد، می تواند سبب بروز آثار مثبتی 
در جامعه باشــد. او اضافه می کند: البته کانون های 
فرهنگی تنها يکی از اجزای مسجد هستند و نقش 
اصلی را کانون ها ندارند. ضمن اينکه بسياری از اين 
کانون ها فعال نيســتند و تنها در ارتباط با فراغت 
نوجوان ها فعاليت هايی انجام می دهند؛ به بيانی ديگر 
اين سند ناظر به تمام فعاليت های مسجد نيست و 
بخشی از آن فعاليت ها را پوشش می دهد. ذاکر تأکيد 
می کند: يکی از نکاتی که بايــد برای کار در حوزه 
مساجد در نظر گرفته شــود بحث فضای مجازی 

اســت که کامالً مردم را درگير خود 
کرده و وقت زيادی از آن ها را به خود 
اختصاص داده است. اگر مساجد به 
اين فضاها ورود نداشته باشند و خود 
را کنار بکشند، بدون ترديد مخاطبی 
هم نخواهند داشت. معاون فرهنگی 
و اجتماعی مرکز رســيدگی به امور 
مساجد کشور به اهميت به کارگيری 
ائمه جماعات کارآمد و تراز نيز اشاره 
کرده و می گويــد: اگر امام جماعتی 
داشــته باشــيم که شــرايط خوبی 
داشته باشد و دارای ويژگی های الزم 
يعنی روابط عمومی، تربيت دينی و 
بصيرت افزايی بوده و بتواند با جوان ها 
و نوجوان ها ارتبــاط بگيرد، می توان 
اميــدوار بود که تمام کاســتی های 
موجود پوشش داده شده و کمرنگ 
شود. او در پايان تأکيد می  کند: نيروی 

کارآمد در کشور داريم اما تعداد آن ها کافی نيست و 
الزم است حوزه علميه در اين زمينه قوی تر از پيش 
وارد شــده و نيروهای کارآمد را تربيت و در اختيار 
مراکز امور مســاجد بگذارد. در تالش هستيم برای 
آموزش ائمه جماعات و توانمندسازی آن ها بيش از 
پيش تالش کنيم تا کمبودهای موجود در اين حوزه 

جبران شود.

 در این 27 سال چه کرده ایم؟
در ادامــه محمدمهدی نجاتی، پژوهشــگر حوزه 

مســجد نيز توضيح می دهد: 
تدوين سند تحول کانون های 
مساجد که ناظر به برنامه ريزی 
راهبردی برای رسيدن به افق 
1414 انقالب اسالمی است، در 
مجموع قابل دفاع، ارزشمند و 
ضروری است اما با توجه به نوع 
مأموريت، پيشــينه و خروجی 
تربيتی؛  نهــاد  ايــن  فعاليت 
رونمايــی از اين ســند با اين 
حجم تبليغــات و بزرگ نمايی 
بيشتر شــکل و قالبی شعاری 
به قضيه می دهد که به خودی 
خود مانع حرکت درست شده و 
آسيب زاست؛ در مرحله حرف، 
شعار و برنامه، فربه و حجيم به 
نظر می آييم اما در مرحله عمل 
و برداشــت محصول دستمان 
تهی است. نجاتی يادآور می شود: 27 سال از تأسيس 
کانون های فرهنگی و هنری مساجد کشور می گذرد. 
25 هزار کانون در کشور وجود دارد و در حال حاضر 
افزون بر 2 ميليون و 100هزار عضو ثبت شده در اين 
کانون ها در حال فعاليت هستند. حال از اين حجم 
فعاليت به لحاظ سابقه زمانی، تعدد مراکز و تعداد 
مخاطب چه انتظاری می رود؟ اهميت اين موضوع 
وقتی مشخص می شــود که حاصل کار و فعاليت 
27ســاله دبيرخانه کانون هــای فرهنگی و هنری 
تحت حمايت دولت و دارای رديف بودجه ســاليانه 

را با ماحصل کار تشــکل های مســجدی و تربيتی 
خودجوش و مردمی مقايسه کنيم که با دست خالی 
در حــال جنگيدن در راه خدا و مجاهدت فرهنگی 

هستند و چه بسا اثرگذارتر و مفيدتر کار کرده اند.

 مأموریت اصلی مسجد
نيروسازی برای انقالب است

اين پژوهشگر حوزه مسجد 
اضافه می کند: به دليل اين 
اتفاق و برخی آســيب های 
فــرارو، دبيرخانه کانون های 
فرهنگی مساجد با اتخاذ نگاه 
از باال به پايين و به کارگيری کارشناسانی با ساليق 
خاص و کم اطــالع از اتفاقات صحنه و واقعيت های 
موجود در مسجد هر از گاهی با رونمايی از يک سند، 
طرح، برنامه يا مأموريت به دنبال خروج کانون ها از 
رکود و انگيزه دهی و اميدبخشی به مخاطبان است 
که اين به تنهايی کافی نيست. ما برای صدور انقالب 
و طراحی مدل مسجد انقالب اسالمی هم بايد طرح 
و برنامه راهبردی و درازمدت داشته باشيم و هم توان 
تبديل اين اسناد را به برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و 

راهکارهای کاربردی و عملياتی داشته باشيم.
نجاتی تشــريح می کنــد: کانون هــای فرهنگی و 
هنری مســاجد دو مأموريت ثابت و اصلی از يکسو 
و متغير و غيراصلی از ديگر ســو دارند که هر يک 
به نوبه خود مهم اســت. مأموريت اصلی مســجد 
کادرسازی تخصصی و راه اندازی تشکيالت اسالمی 
با هدف نيروسازی برای انقالب است. اگر در کانونی، 

نيروهايی در وزن ســيدمهدی شــجاعی و ابراهيم 
حاتمی کيا تربيت شد، آن کانون، کانون موفقی بوده 
است؛ کما اينکه اوايل انقالب در مسجدالجواد تهران 

همين اتفاق افتاده است.

 در تدوین برنامه ها 
دنبال ژست های جامعه پسند هستيم

اين فعال مسجدی تصريح می کند: کانون فرهنگی 
در کنار مسجد به نوعی ابزار رسيدن به هدف است 
و خودش هدف نيست. کانون معين امام جماعت، 
تسهيل کننده امر تربيت و مکمل طرح کادرسازی 
در مسجد است. کانون موجب نمی شود که روحانی 
مســجد جايگاه منفعل پيدا کند و کانون فرهنگی 
بايد به کمک ابزار فرهنگی و هنری افراد را به نماز، 
مسجد و دين دعوت کند اما متأسفانه برخی کانون ها 
تنها مکانی کنار مسجد را برای فعاليت های فرهنگی 
و هنری خود اشــغال کرده اند و نتيجه کارشان در 
ســبد انقالب جايگاه و وزن مشــخصی ندارد. اين 
پژوهشگر به گزارش مسئوالن دبيرخانه کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد کشور نيز اشاره کرده و 
می گويــد: به گفته اين دبيرخانــه تا به حال اين 
کانون هــا کارکرد اوقات فراغتی داشــته اند و به 
فعاليت در حوزه کودك و نوجوان پرداخته اند؛ با 
اين توصيف کانون را به ســطح رقابت با مهدهای 

کودك و فرهنگسرا ها تنزل داده ايم.
نجاتی خاطرنشــان می کند: قرار اســت با تدوين، 
طراحی و اجرای اين ســند به زعم مسئوالن امر در 
چهار حوزه خانواده محوری، مسجد پايه ای، ارتباط 
ســالم در فضای مجازی و توجه به بانوان اتفاقات 
عميق و شــگرف رخ بدهد. حــال اين راهبرد قرار 
است در سه سال و در قالب هفت بسته برنامه ای و 
129 اقدام صورت بپذيرد؛ آيا اين حجم از مأموريت 
مهم و اصلی با اين اصطالحــات و واژه های دهان 
پرکن و جذاب در اين بازه زمانی اندك با اين طيف 
مخاطبان کم توان شدنی است؟ حقيقت اين است 
که در تدوين اسناد و برنامه ها بيشتر دنبال ساختن 
ژســت های جامعه پســند می رويم و از نياز اصلی 
جامعه با توجه به مأموريت کانون ها غافل مانده ايم؛ 
بهتر اين بــود برای تحقق منويــات رهبر معظم 
انقالب، کمک به طراحی مدل مسجد تراز انقالب 
اسالمی و تربيت جوان تراز مکتب اهل بيت)ع( نيز 

جزو اصول کانون ها قرار می گرفت.

بررسی سند تحول راهبردی کانون های فرهنگی و هنری مساجد که بتازگی رونمایی شد 

کانون فرهنگی باید یاور مسجد باشد

27 سال از تأسیس 
کانون های فرهنگی 

و هنری مساجد 
می گذرد؛ 25 هزار 

کانون در کشور 
وجود دارد و در 

حال حاضر افزون 
بر 2 میلیون و 
100 هزار عضو 

ثبت شده در این 
کانون ها در حال 
فعالیت هستند؛ 

از این ظرفیت چه 
بهره ای برده ایم؟
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شرکت سامان داروی هشتم
در نظ��ر دارد نس��بت به تامین یک دس��تگاه باالبر خودکشش��ی برقی با 
دسترس��ی ارتفاع ۶ متر و ظرفی��ت 200- 180 کیلوگرم از طریق مناقصه 
عمومی اقدام نماید . خواهشمند است جهت دریافت اطالعات به آدرس 

samandaroo.com مراجعه نمایید.

ع 9
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آگهی دعوت از بستانکاران شرکت مسکن 
کارکنان مخابرات خراسان

 ) درحال تصفیه ( به شماره ثبت 906 
و شناسه ملی 10380104291 )نوبت اول(

پیرو آگهی انحالل منتش��ره در روزنامه رسمی شماره 
21۶01 م��ورخ 98/02/23 صفح��ه 92 و در اجرای ماده 
225 قانون تجارت بدینوس��یله از کلیه بس��تانکاران 
احتمالی ) حقیقی و حقوقی ( ش��رکت دعوت می ش��ود 
حداکثر ظرف مدت ش��ش ماه از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهی با در دس��ت داشتن اس��ناد و مدارک مثبته به 
نش��انی محل تصفیه : مش��هد – خیابان عدل خمینی – 
بلوک سیزده طبقه همکف ) مخابرات خراسان رضوی( 
مراجع��ه و درخواس��ت خ��ود را کتبًا تس��لیم نمایند . 
بدیهی اس��ت ک��ه بع��د از انقضای م��دت قانونی هیچ 

گونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد .
هیئت تصفیه شرکت مسکن کارکنان مخابرات خراسان

/ع
98
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27
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آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده شرکت صنعت یاران انرژی فدک 

قدر)سهامی خاص( شماره ثبت 44411 و 
شماره ملی 10380605051

بدینوس��یله از کلیه س��هامداران محترم ش��رکت 
صنعت یاران انرژی فدک قدر)سهامی خاص( دعوت 
به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده که در س��اعت 10 صبح مورخ  شنبه 
1398/05/12 در مح��ل دفت��ر قانونی این ش��رکت  
واقع در مش��هد- بزرگراه شهید کالنتری - مجتمع 
آبادگران- برج اداری آفتاب -طبقه هشتم برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور کار جلسه:

- انتخاب هیئت مدیره شرکت
هیئت مدیره شرکت صنعت یاران انرژی فدک قدر
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آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان 
سهام شرکت عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی 
)سهامی خاص( به شماره ثبت 2317 وشناسه ملی 

10360040261
جلسه مجمع عمومی فوق العاده  صاحبان سهام شرکت 
عمران ومسکن سازان خراسان جنوبی )سهامی خاص(

به ش��ماره ثبت 2317 وشناس��ه مل��ی 103۶00402۶1 
راس س��اعت 10 روزچهار ش��نبه مورخ 98/05/1۶ در  
محل: مش��هد – بولوار  ش��هید قرنی حد فاصل  شهید 
قرن��ی 23و25 طرح مجد  - برج فروردین  طبقه هفتم  
ش��رکت  عمران ومسکن  سازان منطقه شرق  تشکیل 

خواهد گردید.
دس��تور جلس��ه: 1-بحث وتبادل  نظ��ر و تصمیم گیری 

پیرامون  موضوع  ماده 141 اصالحیه  قانون  تجارت 
2-تصمی��م  گی��ری در خصوص کاهش تع��داد  اعضای 

هیئت  مدیره 
هیئت مدیره شرکت عمران ومسکن سازان خراسان 

جنوبی)سهامی خاص(
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آگهی مناقصه )نوبت اول(
س��ازمان عم��ران و بازآفرین��ی فضاهای ش��هری 
ش��هرداری س��بزوار به اس��تناد ردی��ف 330110 
بودج��ه س��ال 98 در نظ��ر دارد اج��رای پ��روژه 
حمل،زیرس��ازی و پخش آسفالت لکه گیری سطح 
شهر را به مبلغ 3/500/000/000ریال به پیمانکار 
واجد شرایط واگذار نماید.لذا شرکت های دارای 
رتبه ابنیه یا راه می توانند جهت دریافت اس��ناد 
مربوطه به امور قراردادهای ش��هرداری مراجعه 
نماین��د جهت کس��ب اطالعات بیش��تر  باش��ماره 
تلف��ن 05144241781 تم��اس حاص��ل فرماین��د 
ی��ا ب��ه س��ایت ش��هرداری س��بزوار ب��ه آدرس                                                                                                 
www.sabzevar.ir مراجعه نمایند.مبلغ س��پرده 
ش��رکت در مناقصه مع��ادل 175/000/000 ریال 
بصورت نقد یا ضمانتنامه بانکی می باش��د.ضمنا 
سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهاد ها مختار 
است.آخرین مهلت ش��رکت در مناقصه و تحویل 
پاکت های پیشنهادی به دبیرخانه سازمان عمران 
پایان وقت اداری س��اعت 14/10 روز چهارش��نبه 
مورخ 98/05/17 می باش��د.مناقصه رأس ساعت 
10 صبح روز پنجش��نبه م��ورخ 98/5/19 در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
 مجید استیری رئیس سازمان 

برگ سبز سند کمپانی سند محضری خودروی پراید 
جی ت��ی ایکس آی مدل 138۶ رنگ نقره ای متالیک 
به شماره انتظامی 271 ب4۶ ایران 8۶ شماره موتور 
1943752 و ش��ماره شاس��ی S1412286085433 به 
مالکی��ت محمد طاهریان مفقود گردی��ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  /ع
98
05
28
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
30
8

برگ س��بز خودروی س��واری س��مند LX مدل 1388 
رنگ س��فید روغنی به ش��ماره موتور 12488190919 
و شماره شاسی NAAC91CC7AF8213۶3 به شماره 
انتظام��ی 455 س 3۶ ای��ران 10 ب��ه مالکی��ت جواد 
ش��ادکانی  مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

میباشد. دی
قو

مف
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گه
آ
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هیرمن��د  موتورس��یکلت  س��ند  و  س��بز  ب��رگ 
موت��ور  آب��ی  ش��ماره  رن��گ   1391 م��دل    125CC
شاس��ی  ش��ماره  GOSTAR125*32503516*و 
N2P***125B9113865 به ش��ماره انتظامی 545۶5  
ای��ران 7۶7 ب��ه مالکیت عل��ی ایزدپرس��ت  مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
29
1

س��ند موتور سیکلت پرواز  مدل 1393 رنگ مشکی  
ش��ماره موتور 156FM10262216 و ش��ماره شاسی 
N2N***125R9310888 به ش��ماره انتظامی ۶83۶1  
ای��ران 771 به مالکی��ت قربان عزیزی جب��ار مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ س��بز  کامیون کشنده شماره انتظامی 52 
ایران  431 ع 1۶به ش��ماره موتور:1412E017961 و 
شماره شاس��ی : NAB374508DA500163متعلق به 
آقایان عباس براتی تیغاب و محمدرضا براتی تیغاب 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد

/ع
98
05
30
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند اینجان��ب محم��د ذوق��ی 
ب��ه ش��ماره 128549۶ و ب��ه ش��ماره ملی 
0۶51729904 مفق��ود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
05
30
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند خ��ودروی کامی��ون بن��ز ت��ک به 
ش��ماره 4138551 و ش��ماره پالک 52 ایران 118 
ع 19 و ش��ماره پالک س��ابق ای��ران 12 325 ع 78 

مفقود گردیده  از درجه اعتبار ساقط می باشد 

/ع
98
05
30
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت هوش��مند ب��ه ش��ماره 2743432 متعل��ق به 
خ��ودرو کامی��ون ب��اری چوبی )فوت��ون( به ش��ماره 
ش��ماره  و   85 ای��ران   -888 ع   81 انتظام��ی 
شاس��ی   ش��ماره  و   hc523083pa05 موت��ور 
س��رگلزائی  به��روز   بن��ام    Lvbv9je627e013699

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است. /ع
98
05
31
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
98
05
31
5

برگ س��بزو س��ند محضری خودروی س��واری 20۶ مدل 
138۶ رن��گ خاکس��تری متالی��ک ب��ه ش��ماره انتظام��ی 
772ن۶1 ایران32شماره موتور 13086003755 وشماره 
شاس��ی 10881863 به مالکیت حس��ن رجایی اسدابادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

آگهی تغییرات ش�رکت تولی�دی گندم 
آرد سفید ارمغان لذیذ بجنورد شرکت 
س�هامی خاص به ش�ماره ثبت 772 و 

شناسه ملی 10860309985
به استناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 
29/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء 
هیئ��ت مدیره ب��ه قرار ذی��ل انتخ��اب گردیدند: 
آقای س��ید علی ش��ریعت با کد ملی 212134900۶ 
و خان��م فرزانه ثنائ��ی با کد مل��ی 2121374450 
وآقای سید آرش شریعت با کد ملی 211018۶52۶ 
بس��مت اعضای اصلی هیئت مدی��ره برای مدت 2 

سال انتخاب گردیدند
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )540050(

س
,9
80
51

9805305



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا قاضی 
الحاجات

   دوشـنــبــه   31 تیر 1398 19 ذی القعده 1440 22 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9019 

 مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق در 
واکنش بــه عامالن حمله اخیر در اربیــل تأکید کرد: اقلیم 
کردستان هرگز به پایگاهی برای تروریست ها تبدیل نخواهد شد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تعریف از وزیر خارجه 
پیشین انگلیس و بخت نخست تصدی پست نخست وزیری 
این کشور گفت: جانســون روابط میان واشنگتن و لندن را 

بسیار خوب خواهد کرد.

پیتر آلتمایر، وزیر اقتصاد آلمان با اشاره به تالش های کشورش 
برای حل مناقشات تجاری با آمریکا، در عین حال یک سیستم 

تجارت جهانی بدون ایاالت متحده را قابل تصور دانست.

 با افزایش احتمال به قدرت رسیدن بوریس جانسون
 سه وزیر کابینه تاکنون استعفا داده اند

ترامپ انگلیسی و کابینه خالی
  جهان/ نیک پندار  از آنجا که احتمال پیروزی جانســون 
در انگلیس قوت گرفته است، تعداد وزرای باقیمانده در کابینه 
انگلیس روزبه روز کمتر می شوند. این در حالی است که بوریس 
جانسون و ترزا می هردو محافظه کار هستند، اما اختالف نظر 
این دو در زمینه برگزیت سبب شده تعداد همراهان جانسون 
کمتر شــود.روز گذشته رویترز گزارش داد که دیوید گائوک، 
وزیر دادگســتری بریتانیا چهارشــنبه آتی از ســمت خود 

کناره  گیری می کند. 
او دربــاره این تصمیمش ادعا کــرد: از آنجا که من بعد از به 
قدرت رســیدن ترزا می به وزارت رسیده ام، احساس می کنم 
مناسب تر اســت حال که او می رود، استعفا بدهم.همچنین 
پالتیکز هوم به نقل از او گــزارش داد: وقتی که وزیر خارجه 
پیشــین اصرار دارد که برگزیت را اجرا کند، من در بین وزرا 
نخواهم نشست. فیلیپ هاموند، وزیر دارایی انگلیس هم روز 
گذشته گفت: اگر بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس شود، 
استعفا می کند. هاموند هم قرار است روز چهارشنبه این هفته 
از ســمت خود کناره گیری کند. او در گفت وگو با بی بی سی 
اظهار داشت: مطمئن هستم که از سمتم برکنار نخواهم شد، 
زیرا پیش از آنکه برکنار شــوم، اســتعفا خواهم کرد. هاموند 

برگزیت را بهانه کرد و ادامه داد: می دانم یکی از شرایط حضور 
در دولت بوریس جانسون، پذیرفتن برگزیت بدون توافق است 

و این چیزی است که هرگز آن را نمی پذیرم.
ســومین وزیــری که از کابینــه انگلیس جدا خواهد شــد، 
روری اســتوارت است. استوارت وزیر توسعه خارجی انگلیس 
است. او هفته پیش گفته بود: در صورتی که بوریس جانسون 
نخست وزیر شــود، 100درصد از جایگاه خود در کابینه کنار 
خواهد نشست. استوارت هم مثل هامون و گائوک برگزیت را 
مهم ترین دلیل این استعفا ذکر کرد و ادامه داد: جانسون از ایده 

برگزیت بدون گفت وگو حمایت می کند.
او البته گفته که به نتایج همه پرســی که در انگلیس برگزار 
شد، احترام می گذارد و قصد ناامید کردن دولت را ندارد، اما به 

عنوان بخشی از آن فعالیت نخواهد کرد.
در حال حاضر بوریس جانســون و جرمی هانت، وزرای امور 
خارجه پیشــین و فعلی بریتانیا به مرحله نهایی رقابت برای 
کسب عنوان رهبری حزب محافظه کار و نخست وزیری این 
کشــور راه پیدا کرده اند و امروز بایــد 160هزار عضو حزب 
محافظه کار در سراسر انگلیس یکی از این دو را به خانه شماره 

10 داونینگ استریت بفرستند.

فارس: سرکرده ســابق »ارتش آزاد« سوریه 
فاش کرد که آمریکا در حال آموزش بیش از 
65 هزار نفر از عناصر مسلح و استقرار آن ها 

در مرزهای عراق و سوریه است.
ایسنا: جنبش النهضه تونس برای نخستین بار 
از انقالب ۲011، رئیس خود، راشد الغنوشی 
را بــرای انتخابات پارلمانــی آتی نامزد کرد.

نشنال اینترست نوشت
 جنگ با ایران؛ دشوارتر

 از آنچه فکر می کنید
یــک  خالــدی: 
آمریکایی  نشــریه 
مطــرح در حــوزه 
روابط بین الملل در 

گزارشی تحت عنوان »جنگ با ایران می تواند 
وحشتناک باشد و آمریکایی های زیادی را به 
کشــتن دهد« نوشت: در تاریخ ایاالت متحده 
نمونه های بسیاری از جنگ هایی وجود دارد که 
رهبران سیاسی و عموم مردم به اشتباه معتقد 
بودند سریع و آسان به پایان خواهد رسید، اما 
بر خالف تصور آن ها این نبردها آمریکایی های 
زیادی را به کشتن داده و هزینه های بی شماری 
برای واشنگتن ایجاد کرد. نشنال اینترست در 
ادامه آورده است: هنگامی که آبراهام لینکلن 
تصمیــم گرفت با نیــروی جدایــی طلب از 
ایالت های جنوبی مقابله کند، تصور او این بود 
که می تواند در 90 روز آشــوب ها را سرکوب 
کند. مردم در واشنگتن بسیار مطمئن بودند 
که ارتش اتحادیه شورشــیان را به ســرعت 
سرکوب خواهد کرد، اما چهار سال بعد، بیش از 

500 هزار سرباز آمریکایی مرده بودند.
 مورد دیگــر حمله به عراق بود. پس از حمله 
آمریکا، ارتش صدام به سرعت فرو پاشید، با این 
حال، پیروزی اولیه نظامی تنها آغاز یک دردسر 
بزرگ بود و در نهایت بیش از 4400 ســرباز 
آمریکایی جان خود را از دست داده و بیش از 
یک تریلیون دالر هزینه روی دست واشنگتن 
ماند. این تجربه تاریخی ناموفق همان چیزی 
اســت که رئیس جمهور ترامپ و حلقه های 
جنگ طلب اطراف وی را در مورد جنگ با ایران 
به تردید انداخته اســت. هرگونه تنش با ایران 
می تواند سبب آسیب جدی به ایاالت متحده 
شــود. تهران از توانایی نظامی بســیار باالیی 
برخوردار اســت. عالوه بر این شبکه متحدان 
ایران در سرتاسر خاورمیانه قدرت زیادی  دارند 
و می توانند منافع آمریکا را در هر نقطه ای هدف 
قرار دهند. حمله به ایران به آغوش کشــیدن 
مرگ اســت و ایــن همان چیزی اســت که 
مقامات واشــنگتن از آن اطالع و واهمه دارند؛ 
به همین دلیل عاقالنه به نظر نمی رسد بیش 
از این مسیر تنش زایی با ایران را دنبال کنند.

 نیشخند تلخ لندن به حقوق بشر
دعوت از ریاض برای شرکت 

در نمایشگاه تسلیحات
فارس: انگلیس با بی اعتنایی به نقض حقوق 
بشر گسترده توسط عربستان در جنگ یمن 
و همچنین ســرکوب مخالفــان داخلی، از 
ریاض دعوت کرد در بزرگ ترین نمایشگاه 
جنگ افزار جهان شــرکت کنــد. دعوت از 
ســعودی ها در حالی انجام شــده است که 
چندی پیش دادگاهی در انگلیس، فروش 
هرگونه تسلیحات به ریاض را ممنوع اعالم 
کــرد. بی تفاوتی لندن در باره نقض حقوق 
بشــر از سوی ســعودی در حالی است که 
کشــورهای غربی بــا بســتن قراردادهای 
هنگفت تســلیحاتی با ریاض همچنان به 

دنبال دوشیدن این کشور هستند.

 رمزگشایی از تقالی آل خلیفه
 برای پیشگامی در رابطه با صهیونیست ها

تالش و سرمایه گذاری رژیم صهیونیستی برای ایجاد رابطه با حاکمان آل خلیفه 
این روزها پرسش های بســیاری را در اذهان تحلیلگران و مردم مسلمان منطقه 
ایجاد کرده اســت. هنوز مدت زمان زیادی از برگزاری کارگاه اقتصادی منامه در 
راســتای طرح آمریکایی و ضد فلسطینی »معامله قرن« نمی گذرد که دیدار سه 
روز پیــش خالد بن احمد، وزیر امور خارجه بحرین با یســرائیل کاتس، همتای 
صهیونیستی اش در واشنگتن و ابراز عالقه دو طرف برای گسترش روابط خبرساز 
شد. اینکه آل خلیفه به عنوان حاکمان کشوری مسلمان برای ایجاد رابطه رسمی 
با صهیونیست ها در تقال بوده و تالش دارند خود را به عنوان پیشگام در این زمینه 

معرفی کنند، به چند دلیل صورت می گیرد. 
نخستین دلیل آن است که رژیم حاکم بر بحرین به عنوان همپیمان ومتحد نزدیک 
آل ســعود منافع خود را در ضدیت و تقابل مســتقیم با جمهوری اسالمی ایران 
تعریف کرده اســت. بحرین که در ســال های نه چندان دور یکی از استان های 
کشورمان محسوب شده و با توطئه انگلیس  جدا شد در صدد است با نزدیکی به 
صهیونیست ها به تصور خود عملیات روانی علیه ایران و محور مقاومت را افزایش 

داده و کشورمان را در تنگنا قرار دهد.
 از سوی دیگر همان گونه که ذکر شد، عربستان و بحرین روابط نزدیک با هم دارند. 
حاکمان سعودی که در تالش هستند خود را به عنوان ام القرا و مرکز ثقل جهان 
اسالم معرفی کنند، در ایجاد رابطه مستقیم با صهیونیست ها به دلیل حساسیت 
اذهان عمومی مسلمانان با محدودیت هایی روبه رو هستند؛ بنابراین آل سعود که 
در آرزوی برقراری روابط نزدیک با رژیم صهیونیستی به سر می برد در تالش است 
با پیشگام کردن بحرین در این زمینه افکار عمومی را سنجیده و سپس اقدام های 

بعدی را انجام دهد. 
این در حالی است که به اذعان بسیاری از تحلیلگران، کشور ذره ای بحرین در حاشیه 
جنوبی خلیج فارس که اصالً از ظرفیت و وزن منطقه ای برخوردار نیست، در اهداف 

خود ناکام مانده و با این اقدام ها تنها خود را در معرض خطر فاحش قرار می دهد. 
جامعه بحرین با جمعیت قالب شیعیان عموماً با این رویکرد حاکمان خود مخالف 
هستند و در حالی که منامه در تالش است با اقدام های سرکوب گرایانه مردم خود 
را ساکت کند، اقدامات اخیر می تواند آتش زیر خاکستر این کشور را بار دیگر بیدار 

کرده و دودمان آل خلیفه را به باد دهد.
 از ســوی دیگر تقابل جویی و شاخ و شانه کشیدن آل خلیفه برای کشوری مانند 
ایــران که ابرقدرت های جهانی را به زانو درآورده، برای منامه بی هزینه نخواهد بود 
و حاکمان بحرین باید بفهمند که تکیه بر سعودی، صهیونیست ها و متحدان غربی 
نمی تواند برای این کشور امنیت آفرین باشد. این اقدام های رژیم حاکم بر بحرین در 
تقال برای ایجاد رابطه با صهیونیست ها و تقابل جویی با ایران، ما را به یاد اظهارات 
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه می اندازد که گفت: »مگسی کجا 

تواند که بیفکند عقابی« !

  نمابر تحریریه:     37610087 -37684004  )051(
)051(   امور مشترکین:                 37618044-5 
  روزنامه گویا:                       37651888   )051(
  روابط عمومی:                    3766۲587   )051(
  ارتباطات مردمی:                37610086   )051(
  سازمان آگهی ها:                       37088   )051(
)051(   376۲8۲05                                             
                                      فاکس: 37610085  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  37685011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      618۲   و   66937919 )0۲1(
 نمابر:                                     66938013  )0۲1(
 پیامک:                                            30004567

عکس نوشت

 پیام حمایت از شیخ زکزاکی
 بر دیوار »بیگ بن« لندن

گروه حقوق بشری با انتشــار پیام ویدئویی بر دیوار بیگ بن در لندن 
خواســتار آزادی رهبر جنبش اسالمی نیجریه شیخ ابراهیم زکزاکی و 
 »Inminds« همسرش شد. گروه حقوق بشری و ضد صهیونیستی با نام
که قبالً هم راهپیمایی های گوناگونی را در حمایت از شیخ زکزاکی در 
انگلیس راه اندازی کرده  است، مسئول انتشار این پیام به صورت ویدئو 

پرژکتور بر دیوار مشرف به نماد برج لندن است.

 گسترش جنگ نیابتی در لیبیلغو پروازهای آلمان و انگلیس به قاهره تبعات یک شکست
موج استعفابین صهیونیست ها 

پس از عملیات ناموفق
هشدار به شهروندان درباره 
حمالت تروریستی در مصر 

ارتش حفتر پهپاد ترکیه ای را 
بر فراز طرابلس سرنگون کرد

 تســنیم: روزنامه  صهیونیستی یدیعوت 
آحارونوت از استعفای یک مقام دیگر نظامی 
این رژیم در پی عملیات ناموفق »خان یونس« 
خبر داد. این روزنامــه حدود ۲0 روز پیش 
نیز از استعفای فرمانده یگان تکاوران رژیم 
صهیونیســتی پس از این شکســت خبر 
داده بود. ۲0 آبان ســال گذشته گروهی از 
کماندوهای صهیونیست به منطقه ای در خان 
یونس حمله کرده و یکی از فرماندهان ارشد 
فلسطینی را به شهادت رساندند، اما  پس از 
لو رفتن این عملیات، درگیری شدید رخ داد 
که در پی آن تعدادی از نظامیان صهیونیست 
به هالکــت رســیده و یا زخمی شــدند.

ایسنا: همزمان با هشــدار وزارت خارجه 
انگلیس به شهروندان این کشور در مصر 
نسبت به عملیات های تروریستی، خطوط 
هواپیمایی این کشــور نیز پروازهای خود 
به مقصد قاهــره را به مدت یک هفته به 
حالت تعلیق درآورد. وزارت خارجه انگلیس 
همچنین نسبت به انجام حمالت تروریستی 
بی هدف در مصر هشــدار داده است. اما 
قاهــره دلیل این اقدام را مســائل داخلی 
شــرکت بریتیش ایرویز اعالم کرده  است. 
خطوط هواپیمایی آلمانی »لوفت هانزا« نیز 
پروازهایش به مصــر را به عنوان »اقدامی 
پیشــگیرانه« و موقت متوقف کرده است. 

مهر: منابع وابسته به ارتش خلیفه حفتر از 
سرنگونی یک پهپاد ترکیه بر فراز طرابلس 
لیبی خبر دادند. همزمان العربیه از آمادگی 
ارتش لیبی برای حمله گسترده به طرابلس 
خبر داد. پس از سقوط »معمر قذافی« در 
ســال ۲011، لیبی به دو بخش شرقی و 
غربی تقسیم شده است. دولت وفاق ملی 
به ریاست فایز السراج در طرابلس و غرب 
لیبی که از سوی جامعه جهانی به رسمیت 
شناخته شــده و مورد حمایت آنکاراست 
و دیگــری پارلمــان طبرق در شــرق به 
ریاست ژنرال حفتر فرمانده ارتش ملی، که 
عربستان و امارات از آن پشتیبانی می کنند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 دکتر امین اسدی، دبیر کل جمعیت حقوق بشر اسالمی

بدون تیتر

اتاق فکر

ع ۹
۸۰
۵۲
۹۹

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
او﹜﹫ــ﹥  ﹝ــ﹢اد  ︑﹫ــ﹥  ا﹝ــ﹢ر  ﹡︷ــ︣ دارد 
︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن   ︾ــ︢ای  ︑﹢زــ︹  و   ︊ــ︵  ،

ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︻﹙ــ﹢ی  را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥︋ 
︋ــ﹥ ︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩  ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٢، ︻﹞﹢﹝ــ﹩  
وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در﹎︀ه  ︵︣ــ﹅  از  ️ ﹨ــ︀،  ﹋︀︎  ﹩︀︋︀ز﹎︪ــ و 
︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩:                                                                                           ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊ــ﹩ دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)  ︑ــ︡ار﹋︀ت 
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
️ ﹡︀م  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︻﹙﹢ی ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ ﹝︪︡ -ا﹡︐︀ی 

︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع) ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۴/٣١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٣/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۴/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︑﹙﹀﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

ع ۹
۸۰
۵۲
۹۶

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ︨ــ︣ا﹝﹫﹉ ﹨︀ی ﹝ــ﹢رد ﹡﹫ــ︀ز 
﹡︖ــ︀ت  و  ا﹝ــ︡اد  ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن  ︎ــ︣وژه 

︗﹠ــ﹢ب ﹝︪ــ︡ را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︋ــ︩  از  ︻﹞﹢﹝ــ﹩   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٣ ﹁︣ا︠ــ﹢ان 
︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ ︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:                                                                                       
www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
️ ﹡︀م  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︣ان در ︮﹢رت ︻︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را 

︗️ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/٠٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
﹝︣︡️ ا﹝﹢ر ﹝︀﹜﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: ﹝︪︡- ︋﹙﹢ار 
︫ــ﹫︡ ﹁﹊﹢ری- رو︋︣وی ﹁﹊﹢ری ٩۴- ︫ــ︣ک دا﹡︩ و 

︨﹑﹝️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۴/٣١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٣/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ١۴/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

* ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ️﹢︱︻ ﹏ا﹡︖︀م ﹝︣ا ️︗ ︀س ︑﹙﹀﹟ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د﹝︑
️ ﹡ــ︀م:  ︊︔ د﹁︐ــ︣  و   ٠٢١۴١٩٣۴ ﹝︢﹋ــ﹢ر:  ︨ــ︀﹝︀﹡﹥  در 

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥  ﹜︣ــ︣م ︱︣ت ر︲ــ︀ (ع)  در ﹡︷︣ دارد 
︑﹫ــ﹥ ، ︑﹢ــ﹏ ٣٠٠٠ ﹝︐︣ ﹋︀︋ــ﹏ ز﹝﹫﹠﹩ NYY  ︋︀ ︨ــ︴ ﹝﹆︴ــ︹ ٢۴٠*١  
 ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ــ﹩ ١-۶ /٠ ﹋﹫﹙﹢ و﹜ــ️ را از﹆︀︻ ا﹁︪ــ︀ن ︋︀ و﹜︐ــ︀ژ ﹤﹝﹫﹡
︻﹞﹢﹝﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀ــ︡ .  ﹜︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری 
                                   ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀روز دو︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/۵/٧ ︲﹞ــ﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ
http://sem.aqr-harimeharam.org ا︨︐︺﹑م ﹨︀ و ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس
.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀(︑﹙﹀﹟ ٣١٣٠۵٢۴٣-٠۵١ ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در

  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀(ع)

/ع
۹۸
۰۵
۲۷
۳

︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ (︋ــ︣گ ︨ــ︊︤) وا﹡ــ️ دو﹋︀︋﹫﹟ 
و﹠ــ﹍﹏  ﹝︡ل ١٣٩٢ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ۵٢٨ ط٢٣ 
ا︣ان١۴ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 4G69S4NSLL4925 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAYCP21B0DA201283 ︋﹠︀م ︨﹫︡ 
ا﹋︊︣ ︠﹫︣ی ﹎︪ــ︐﹩  ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︊﹫﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۵
۲۹
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ ︑﹊︐︀ز 
CC١٢۵ ﹝︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
۶٧۴۶١/٧۶٣ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 020739 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
 ﹩﹝﹫﹝︮ ︡﹝﹞ ️ــ﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ــ NEJ***125A8803581
ر︫ــ﹢ار ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۲۶
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢دروی دوو ︨﹩ ﹙﹢ ﹝︡ل 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ١٣٨١ ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای رو︫﹟ ﹝︐︀﹜﹫﹉︋ 
٩٩٢ق٩٧ ا︣ان ٧۴ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 011633H و ︫﹞︀ره 
ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻︀د﹜﹥ ﹝﹢﹝﹟   ︋IR81165056336 ﹩︫︀︨ــ

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

/ع
۹۸
۰۵
۲۸
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۱۸
۱

اداره ﹋﹏ ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ و آ︋﹫︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟     آ﹎﹩ ︫﹞︀ره  ٩٨/٧٢٢١/٩٢ –  ٩٨/٠۴/٢۴  ﹡﹢︋️ دوم
در ﹡︷︣ دارد ا﹡︖︀م ︎︣وژه ا︗︣ا﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩ ﹝︴︀﹜︺︀ت ︑﹀︭﹫﹙﹩ ا︗︣ا﹩ آ︋﹫︤داری ١- ﹢︲﹥ آ︋﹫︤ ︨︀ج ︫︨︣︐︀ن ︑︀﹋︧︐︀ن ٢- ﹢︲﹥ آ︋﹫︤ ︎︣وان ︫︨︣︐︀ن آوج٣ 
-﹢︲﹥ آ︋﹫︤ ﹝︡ان ︫︨︣︐︀ن ﹇︤و-۴﹟﹢︲﹥ آ︫ ﹟﹫﹨︀﹞ ︤﹫︋︨︣︐︀ن ﹇︤و -۵ ﹟﹢︲﹥ آ︋﹫︤ ﹁﹑ر – ﹝﹫﹙﹉ ︫︨︣︐︀ن ﹇︤و -۶ ﹟﹢︲﹥ آ︋﹫︤ ︫﹫︤﹡︡-︨﹫﹠﹉-︋︣ز﹜︖﹫﹟ 

︫︨︣︐︀ن ︑︀﹋︧︐︀ن٧- ﹢︲﹥ آ︋﹫︤ ﹝︣اد︋﹫﹍﹙﹢  ︫︨︣︐︀ن ︋﹢﹫﹟ ز﹨︣ا ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹍︢ارد.
برآوردمدت زمانمحل پروژهحجم پروژه مترمكعبنوع پروژهرديف

اجراى پروژه هاى مكانيكى1
بند مالتى 500  مترمكعب

بندگابيونى 2000   مترمكعب
بندخشكه چين1000مترمكعب

حوزه آبخيز ساج
شهرستان تاكستان

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398  

اجراى پروژه هاى مكانيكى2
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 3500 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز پروان             
شهرستان آوج

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى3
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 2350 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز مدان               
شهرستان قزوين

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى4
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 2350 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز ماهين               
شهرستان قزوين

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى5
بند مالتى  500  مترمكعب

بندگابيونى 2350 مترمكعب
بندخشكه چين1000 مترمكعب

حوزه آبخيز فالر-ميلك               
شهرستان قزوين

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى6
بند مالتى  1300  مترمكعب
بندگابيونى 5500مترمكعب

بندخشكه چين4300مترمكعب

حوزه آبخيز شيزند-سينك-
برزلجين شهرستان تاكستان

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

اجراى پروژه هاى مكانيكى7
بند مالتى  750 مترمكعب

بندگابيونى 3300 مترمكعب
بندخشكه چين2600 مترمكعب

حوزه آبخيز مرادبيگلو  
شهرستان بوئين زهرا

98/05/25 الى98/10/30 
به مدت 158 روز

برمبناى فهرست بهاى منابع طبيعى 
وآبخيزدارى1398

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹩︀︖︋︀︗ رد ﹇︀︋﹏ ︑︽﹫﹫︣ و﹢﹞ ︉︧ده و﹢︋ ﹩︊︣﹆︑ ︣﹋︢﹛زه ﹨︀ی ﹁﹢ق ا﹢ ︀م ︨︀زه ﹨︀ی︖١︣ : ا﹋︢︑
 .︫︡︀ ــ︀ز﹝︀ن ﹡︷︀م ﹝﹠︨︡ــ﹩ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︋  ︀﹥ ١ ا﹜﹩ ۵ و ر︑︊﹥ آب و آ︋﹫︤داری︨   ︎︀ ︀︡ در ر︫ــ︐﹥ ﹋︪ــ︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ - آب - ا︋﹠﹫﹥ و  راه︋  ﹫﹞︀﹡﹊︀ران︋   ︎️﹫﹑  ︮: ٢︣﹋︢︑ 
 ﹤﹡︀﹞︀︨ ﹅︣︵ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از روز ︫﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ٩٨/٠۴/٢٩  ا﹜﹩ روز    دو︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۵/٧ را از ️﹋︫︣ ︳ا︨﹠︀د و  ﹡﹆︪﹥ ﹨︀ و .... و ︋︣﹎﹥ ﹨︀ی ︫︣ا ️﹁︀︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در﹫︲︀﹆︐﹞
︨︐︀د ( ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) ︋﹥ آدرس www.setadiran.ir  و وب ︀︨️ اQazvin.frw.org.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  و ﹝︺︀و﹡️ آ︋﹫︤داری ا﹟ اداره ﹋﹏ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︑︀ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ 
﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا﹟ اداره ﹋﹏ وا﹇︹ در  ــ︡ه︋   ︫︣﹞︣︋︧ــ︐﹥ ﹐ک و  ︨️﹋︀  ︎﹉ ــ︣﹋️ در﹝﹠︀﹇︭﹥ را در  ︫﹟﹫﹝︱︑  ️﹋︀ ︀ر﹎︢اری و︎  ــ︐︀د︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ را در︨  ٩٨/٠۵/١٧ ﹝︡ارك ﹐زم︫ 
﹢ا﹨︡  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۵/١٩  ا﹡︖︀م︠  ︀﹝︀﹡﹥ www.setadiran.ir  در روز︫  ﹫︪﹠︀دات از︨   ︎﹩︀︋︀ز﹎︪ــ) .︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑  ٣۴١- ١٩٩۵١٣۶﹩︐ــ﹞︀﹜﹩- ﹝︖︐﹞︹ ادارات ﹋︡︎︧ــ ﹫︀︋︀ن  ﹡﹢اب︫   ︠:﹟︤و﹇
︫ــ︡). ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س ۴۵و٣٣٣٧٣٠٨٨- ٠٢٨ و ٣٣٣٧٩٢۵۴-٠٢٨   ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︋︀ ︻︱﹢️ و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ ،  ا︨ــ﹠︀د را از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨ــ︐︀د ( ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ 

 . ︡﹠︀﹝﹡ و  ار︨︀ل ️﹁︀︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ) در︑﹟︤داری ا︨︐︀ن ﹇︤و﹫︋و آ ﹩︺﹫︊︵ ︹︋︀﹠﹞ ﹏﹋ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره

 انعکاس

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران

12/38 13/11

 23/4700/21 3/494/25

19/4520/17

5/316/05

20/0620/37

خبر

رئیس هیئت بلندپایه حماس 
در تهران:

مقاومت جلو تحقق 
معامله قرن را می گیرد

 جهان  هیئت بلند پایه حماس که ظهر شنبه 
وارد ایران شد، روز گذشته با سید کمال خرازی، 
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی کشورمان 
دیدار کرد.هیئت حماس در این دیدار گزارشی 
درباره توانمندی های دفاعی نیروهای مقاومت، 
نگاه فلسطینی ها به معامله قرن آمریکایی ها و 
همچنین وضعیت در قدس شریف و غزه ارائه 
کرد.صالح العاروری که ریاست این هیئت را بر 
عهده دارد با ابالغ سالم گرم اسماعیل هنیه، 
رئیس دفتر سیاسی حماس و قدردانی از مواضع 
و حمایت های همیشگی جمهوری اسالمی ایران 

از آرمان فلسطین تصریح کرد: در مسیر مبارزه 
با رژیم صهیونیستی و مستکبران، با جمهوری 
اسالمی در یک مسیر واحد قرار داریم و با باور به 
وعده الهی، هزاران شهید را در راه آزادی قدس 

تقدیم کرده ایم.
نایب رئیس دفتر سیاسی حماس هدف آمریکا 
از معامله قرن را تأمین منافع رژیم صهیونیستی 
گفت:  و  کرد  توصیف  منطقه  در  آمریکا  و 
کردن  فدا  دنبال  منطقه  در  که  کشورهایی 
هستند،  منطقه  ملت های  آرمان  و  فلسطین 
صحنه گردانی این معامله را بر عهده گرفته اند؛ 

اما جریان مقاومت با وجود تحریم های مالی، 
با  مقابله  در  نقش خود  به  نظامی  و  سیاسی 
را  اجازه تحقق آن  معامله قرن واقف است و 

نخواهد داد.
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