
 

پیمان زندگی درجوار بارگاه رضوی
 آستان  مراسم ازدواج سه زوج لبنانی و زوج اشتیاق مسلمانان  سایرکشورها برای برگزاری آیین ازدواج در حرم مطهر  

ماداگاسکاری روز گذشته به همت مدیریت امور 
زائران غیر ایرانی آستان قدس رضوی در حرم 
مطهر برگزار شد؛ این در حالی است که مدیر 

امــور زائران غیرایرانی از برگزاری بیش از 200 
آیین ازدواج زوج های غیرایرانی در سال گذشته 
در حرم رضوی خبر می دهد. »اثرام موســی« 

 ............ صفحه 3جوان 30 ساله ماداگاسکاری...

 استقالل جوان شده
و به فکر قهرمانی است

اسرائیلیات نباید دستمایه 
قصه پردازان قرآنی شود

 تصمیم گرفتیم 
قوانین تنگه هرمز را اعمال کنیم

10 6 2
»محمدبلبلی« در گفت و گو با قدس: حجت االسالم محدثی: سخنگوی دولت در نشست خبری:

 :jامام جواد
هر که ثروتش 

خدا باشد مردم به 
او محتاج شوند و 
هر که تقوای الهی 
پیشه کند، مردم 
دوستدار او شوند.
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 ............ صفحه 5

 رهبر معظم انقالب در دیدار هیئت عالی رتبه حماس: 

در مسئله فلسطین کوتاه  نمی آییم 
کارشناسان از چرایی 

همه گیر شدن یک 
نرم افزار می گویند

شتاب جوانان 
برای رسیدن 

به پیری

 سیاســت  حضرت آیت اهلل خامنه ای، صبح دیروز در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش 
مقاومت اسالمی فلسطین )حماس(، قضیه فلسطین را قضیه اول و مهم ترین مسئله دنیای 
اســالم دانستند و با تمجید از ایســتادگی و مقاومت شگفت آور مردم فلسطین و گروه های 
مقاومت از جمله حماس، تأکید کردند: پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و 
ما براساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین 
و دنیای اسالم، تمام خواهد شد. در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر 
سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقالب 

 ............ صفحه 2کرد. حضرت آیت اهلل خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و...

یا کنجکاوی غیرقابل  و   جامعه  ولع، عطش 
وصف کاربران جوانی که می خواهند چهره پیر 
شده شان را در قاب و آینه یک نرم افزار ببینند، 
برای  چندی  از  پس  که  است  فراگیر  چالشی 
برخی دستمایه طنز و برای عده ای دیگر بساط 
غم و افسردگی را فراهم می کند. مثل خیلی از 
موضوعات به ظاهر ساده دیگر اجتماعی نمی توان 
 Face« و نباید از کنار چرایی همه گیر شدن
این  پس  در  معتقدند  عده ای  گذشت.   »App
نرم افزار اهداف سودجویانه ای وجود دارد و امکان 
جاسوسی و بهره گیری از آن را برای بیگ  دیتا 
متصور شده اند اما برخی هم آن را موجی تازه 
می دانند که پس از چندی فروکش خواهد کرد. 
شاید چرایی همه گیر شدن این سرگرمی، آن 
از خود می دانیم،  را  دور  باشد که چون پیری 

دوست داریم زودتر آن ...

با حکم رهبر معظم انقالب 
صورت گرفت

 انتصاب رئیس 
 بنیاد مستضعفان 

و کمیته امداد

در گفت وگو با 
علیرضا نبی مطرح شد

 تولیدکنندگان 
 توان پرداخت 

حق الوکاله ها را ندارند
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2

در نامه 6000 فعال اقتصادی به 
رهبر معظم انقالب مطرح شد
درخواست برای 

حل مشکالت 
حقوقی تولید

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 2

نماینده حماس: هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران اقدام بر ضد فلسطین است

سپاس »حماس« از ایران  

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز

 استاد دانشگاه نیجریه 
در گفت و گو با بیت المقدس  مطرح کرد

نگرانی غرب از تکثیر خمینی 
بعد از انقالب اسالمی ایران مسلمانان نیجریه 
بیدار شدند و دریافتند می توانند رشد کنند و 
همچون مردم ایران در مقابل ستم بایستند. 

در حقیقت تفکر انقالب اسالمی ...
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﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︣اه ︋︀ ارز﹝﹨ ای ﹤﹚︣﹞ ﹈ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︣ا︠﹢ان﹁ ﹩﹎آ
(﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره  ٩٨/٣٨٩) ﹡﹢︋️ اول             ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز: ١٣٩٨٫٢۴۶٠

١ـ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا﹡︖︀م ︠︡﹝︀ت ︮︡ور ︮﹢ر︑︧︀ب آ﹡﹩
٢ـ ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︫︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩ ︋﹥ آدرس ︋︖﹠﹢رد- ︠﹫︀︋︀ن ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ︫︣﹇﹩- ﹡︊︩ ︠﹫︀︋︀ن د﹨︡ا- 

٩۴١۵۶-٧۵٩۴٩ ﹩︐︧︎ ︡﹋
٣ـ ﹡﹢ه در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ارز︀︋﹩ و ﹝﹙️ ارا﹥ ﹝︡ارك: از ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ (دارای ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ︑﹑︮ ︡﹫︃﹫️ ﹝︣︑︊︳ از ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه 
ا︗︐﹞︀︻﹩ (﹋۶︡: ا﹝﹢ر ︀پ و ︑﹊︓﹫︣)، ︑﹢ا﹡︀﹩ ﹝︀﹜﹩ و ︨ــ︀︋﹆﹥ ﹋︀ری ﹝︣︑︊︳) د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︲﹞﹟ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ﹋︐︊﹩، ︗️ ︑︪ــ﹊﹫﹏/︑﹊﹞﹫﹏ ︎︣و﹡︡ه ︋﹥ 
﹨﹞︣اه ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارك ︠﹢ا︨︐﹥ ︫︡ه ︋︣ا︨︀س ︗︡اول ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︡رج در ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ آدرس اhttp://iets.mporg.ir ﹩︐﹡︣︐﹠  و 
 ﹅︣︵ از ︀ ١٣٩٨/٠۵/١۶ ︋﹥ د﹁︐︣ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ،www.nigc-nkgc.ir ﹩︐﹡︣︐﹠︫ــ︣﹋️ ﹎︀ز ︠︣ا︨︀ن ︫ــ﹞︀﹜﹩ ︋﹥ آدرس ا ️︀︨ــ

 .︡﹠︀﹝﹡ ︡ارك ︠﹢د را ار︨︀ل﹞ ︀ز︐︪﹫︎ ️︧︎
﹐زم ︋﹥ ︑﹢︲﹫ ا﹠﹊﹥ ︫︣﹋️ ﹨︀ی دارای ﹨﹫︡﹞ ️︣ه/︨︀﹝︡ار ﹝﹣︔︣ ﹝︪︐︣ک ﹝︖︀ز ︋﹥ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹇﹫﹞️ ﹨﹞︤﹝︀ن در ا﹡ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹟﹢ا﹨﹠︡ ︋﹢د.

ــــ/۴١۵/٨٠٠/٠٠٠ ر︀ل                   ﹥ ﹝︊﹙︼:ـ  ﹠ــ︡ ا﹜︿ ﹝︀ده ۶ آ﹫﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐ــ﹩︋   ︋︀ ــ︣﹋️ در ﹁︣آ﹠︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر: ﹝︴︀︋﹅︋  ۴- ﹡ــ﹢ع و ﹝﹫ــ︤ان ︑︱﹞﹫ــ﹟︫ 
︀ً ﹝﹫︤ان ﹡︀﹩ ︑︱﹞﹫﹟ ︋︣ا︨︀س ︋︣آورد ﹇︴︺﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡ ﹝﹩ ﹎︣دد.  (︀ر︮︡ و ︎︀﹡︤ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن و ﹨︪︐︭︡ ﹨︤ار ر︀ل) ﹝﹩ ︋︀︫︡. ︲﹞﹠

︣آورد ﹇︴︺﹩ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹇﹫︡   ︋ً︀ ﹠﹝︲ .︫︡︀ ــ︀﹡︤ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩︋  ــ﹫︭︡ و︫  ــ/٨/٣١۶/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل (﹨︪ــ️ ﹝﹫﹙﹫︀رد و︨  ︣آورد او﹜﹫﹥:ـ   ︋︼﹚︊﹞ -۵
﹝﹩ ﹎︣دد.

﹡ -۶﹢ه و ز﹝︀ن ︑﹢ز︹ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/٢٧ ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ا﹡﹩ ﹋﹥ ︡ا﹇﹏ ا﹝︐﹫︀ز ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را ﹋︧ــ︉ ﹡﹞﹢ده ︋︀︫ــ﹠︡ 
︑﹢﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد.

︫﹞︀ره ﹝︣﹋︤ ︑﹙﹀﹟: ﹋︡ ︫︣ی (٠۵٨)  ٩-٣٢۴٠٣٣٣٣    ︑﹙﹀﹟ ﹝︧︐﹆﹫﹛ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀: ٣٢۴٠٣٣۴١- ﹁︀﹋︦ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀: ٣٢۴٠٣٣۴٢

۵٣٩٩٧۵ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫
﹋︡ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج در ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت: ٣٢٠۶٢١٧                                                                                    

 روابط عمومى شركت گاز استان خراسان شمالى
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آگهى ارزيابى كيفى  جهت تهيه فهرست بلند براى مناقصات محدود رشته ى 
ساختمان و تأسيسات،16 -98  ( نوبت دوم) 

ــ﹞︀ره                    ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋  ﹠︡ (ا﹜︿) ﹝︀ده ٢۶ ﹇︀﹡﹢ن︋  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︋  اداره كل راه و شهرسـازى اسـتان لرسـتان︋ 
 ﹤﹫︑ ر﹢︷﹠﹞ ﹤ ــ﹞︀ره ٨۴١٣۶-٠٧/١۶/١٣٨۵︋   ︫﹤ ٨۴٢١٧-١٣٨۵/٠٧/١۶ و آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝ــ﹥ ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان︋ 
﹁︨︣ــ️ ︋﹙﹠︡ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︮﹑﹫️ ︋︣ای ﹝︪ــ︀ر﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︡ود ر︫ــ︐﹥ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن و ︑︃︨﹫︧ــ︀ت از ﹨﹞﹥ 
 ﹤  ︋️︊︧﹡ ﹩﹎آ ﹟ــ︡ه در ا ﹥ ︑︀ر ﹨︀ی ذ﹋︫︣   ︋﹤︗﹢︑ ︀ ــ︀︗︀ر د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹋﹥︋  ــ︀﹝︀﹡﹥︨  ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران ذ︭﹑ح و ︻︱﹢︨ 
︑﹫﹥ و ︋︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ( رزو﹝﹥ ﹋︀ری، ︨﹢ا︋﹅ و ﹝︧︐﹠︡ات) در ︋︧︐︣ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د (setadiran.ir) ا﹇︡ام ﹡﹞︀﹠︡. ﹐زم 
﹢﹜﹢ار  ︣م آ︋︀د-︋  ﹥ آدرس:︠   ︋︤﹫﹡ ﹩﹊︤﹫﹁ رت﹢  ︮﹤ ﹢د را︋  ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ﹝﹢︸︿ ﹨︧ــ︐﹠︡ ا︨ــ﹠︀د︠  ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨ــ️ ﹋﹥︫ 
︡﹩ ا︨️   ︋.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ﹩﹎︡﹫︨︀ن و ر﹝﹫ ﹞︀ره ٢)- اداره︎  ︨︣ــ︀زی ﹜︨︣︐︀ن(︨︀︠︐﹞︀ن︫  ︋︀ر︨ــ︐︀ن – اداره ﹋﹏ راه و︫ 
︡ه ا﹡︡  ︣﹋️ ﹨︀﹩ ﹋﹥ در ا﹟ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︪︀ر﹋️ ﹋︣ده و ﹝﹢رد ︑︀﹫︡ ﹇︣ار﹎︣﹁︐﹥︫  ︀ً از︫  ﹁︣ در ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹝︡ود ا﹟ اداره ﹋﹏︮ 

د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ︠﹢ا﹨︡ آ﹝︡.   ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر در ︨︀﹝︀﹡﹥ ٠١/١٣٩٨/٠۵ 
﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د از ︨︀﹝︀﹡﹥  ︑︀ ٣٠/١٣٩٨/٠۵             ﹝﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑  ️﹚︀دات ﹝﹢رخ ١۵/١٣٩٨/٠۶

   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ اداره ﹋﹏ راه و ︫︨︣︀زی ا︨︐︀ن ﹜︨︣︐︀ن 

فراخوان مناقصه 
بيمارستان شهيد كامياب 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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فراخوان مناقصه 
بيمارستان ام البنين (س) 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۳۹
۹

فراخوان مناقصه 
بيمارستان امام رضا (ع)  

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۳۹
۵

/ ع
98
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روزنامـه صبـح ايـران

وزير دفاع: اراده و قدرت پاسخگويى به هر تهديدى را داريم   سياست: سردار اميرحاتمى، وزير دفاع با اشاره به توقيف نفتكش انگليسى در خليج فارس، گفت: وقتى كشتى حامل نفت جمهورى 
اسالمى را به غلط توقيف مى كنند، بالفاصله با كار غير قانونى آن ها در خليج فارس برخورد مى كنيم و اين يعنى اراده و قدرت پاسخگويى به هر تهديدى را داريم. وى با اشاره به انهدام پهپاد آمريكا در آب هاى خليج 

فارس گفت: پاسخ هوشمندانه نيروهاى مسلح به اين تجاوز آشكار، نشان دهنده اقتدار ايران اسالمى در بعد دفاعى و بازدارندگى است.

 khamenei.ir   حضرت آيت اهللا خامنه اى، 
صبــح ديروز در ديدار هيئتــى عالى رتبه از 
جنبش مقاومت اسالمى فلسطين (حماس)، 
قضيه فلســطين را قضيــه اول و مهم ترين 
مسئله دنياى اســالم دانستند و با تمجيد 
از ايســتادگى و مقاومت شــگفت آور مردم 
فلســطين و گروه هاى مقاومــت از جمله 
حماس، تأكيد كردند: پيروزى بدون مقاومت 
و مبارزه به دســت نمى آيد و 
ما براساس وعده تخلف ناپذير 
موضوع  كــه  معتقديم  الهى 
فلســطين قطعاً به نفع مردم 
فلسطين و دنياى اسالم، تمام 
ابتداى اين  خواهد شــد. در 
العارورى  آقاى صالــح  ديدار 
نايــب رئيس دفتر سياســى 
حماس نامه آقاى اســماعيل 
هنيه، رئيس دفتر سياســى 
حماس را تقديم رهبر انقالب 
كرد. حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با قدردانى از مواضع بســيار 
خوب و مهم آقاى اسماعيل هنيه در اين نامه، 
گفتند: حماس در قلب حركت فلسطين قرار 
دارد، همان گونه كه فلسطين در قلب حركت 

دنياى اسالم قرار گرفته است.

 ايران درباره فلسطين 
رودربايستى ندارد

رهبــر انقالب اســالمى با تأكيــد بر اينكه 
جمهورى اسالمى ايران در قضيه فلسطين 
با هيچ كشــورى در دنيا رودربايستى ندارد، 
خاطرنشــان كردند: ما همواره ديدگاه خود 

را درباره فلســطين به طور صريح و شــفاف 
اعالم كرده ايم و حتى در عرصه بين المللى 
كشورهاى دوست ما كه در اين زمينه با آن ها 
اختــالف نظر داريم، مى دانند كه جمهورى 
اســالمى در قضيه فلســطين كامالً جدى 

اســت. حضرت آيت اهللا خامنــه اى افزودند: 
يكى از علت هاى مهم دشمنى با جمهورى 
اســالمى ايران، موضوع فلسطين است، اما 
اين دشمنى ها و فشارها موجب نخواهد شد 
كه ايران از مواضع خود در موضوع فلسطين 

كوتاه بيايد. ايشــان تأكيد كردند: اگر دنياى 
اسالم به  صورت متحد بر موضوع فلسطين 
ايســتادگى مى كرد، اكنون شرايط بهترى 
داشت و دورى برخى كشــورهاى دنباله رو 
آمريكا همچون سعودى از موضوع فلسطين 
يك حماقت بود؛ زيرا اگر از فلسطين حمايت 
مى كردند، مى توانســتند در مقابل آمريكا، 
امتياز بگيرند. رهبر انقالب اسالمى با تأكيد 
بر اينكه براساس سنت الهى، پيروزى مردم 
فلسطين و بازگشت اين سرزمين مقدس به 
دنياى اسالم، موضوع عجيب و غيرقابل تحقق 
نيست، گفتند:  اينكه آقاى سيدحسن نصراهللا 
مى گويد من ان شاءاهللا در مسجداالقصى نماز 
مــى خوانم، براى ما يك اميد كامالً عملى و 
قابل تحقق اســت. رهبر انقالب اسالمى با 
اشــاره به طرح خيانت آميز «معامله قرن» 
تأكيد كردند: هدف از اين توطئه خطرناك، 
از بين بردن هويت فلسطينى در ميان آحاد 
مردم و جوانان فلســطينى است كه بايد با 
همين نقطه اصلى، مقابله كرد و نگذاشت كه 
آن ها با استفاده از پول، هويت فلسطينى را از 
بين ببرند. حضرت آيت اهللا خامنه اى با تأكيد 
بر اينكه مقابله با اين طراحى نيازمند كارهاى 
تبليغاتى و فرهنگى و فكرى است، افزودند: 
يك راه ديگر مقابله با اين توطئه اين اســت 
كه مردم فلسطين، احساس پيشرفت كنند 
كه اين موضوع تــا به حال به لطف خداوند 
اتفاق افتاده است. ايشان خاطرنشان كردند: 
در ســال هاى نه چندان دور، فلسطينى ها با 
ســنگ مبارزه مى كردند، اما امروز به جاى 
سنگ، مجهز به موشك هاى نقطه زن هستند 

و اين، يعنى احساس پيشرفت.

رهبر معظم انقالب در ديدار هيئت عالى رتبه حماس:

در مسئله فلسطين كوتاه  نمى آييم

 جناب آقاى جليل رحيمى جهان آبادى، در 31 تيرماه مطلبى از شما در روزنامه 
خواندم ظاهراً به (همقطارتان) اعتراض داشــتيد، خدمتتان عرض شود (اعتراض 
قاعده خودشــو داره) داليل قوى بايد و معنوى/ نه رگ هاى گردن به حجت قوى/ 
بزرگوار (اول انديشه وانگهى گفتار) مخاطب شما، برادر دينى شماست. نسبت (گرگ 
و گرگ زاده و درندگى) به همقطار خود دادن عين نابخرديســت در ضمن حضرت 
امام(ره) فرمودند (حرف حق بزنيد ولو تمام بر شــما بشورند). (نماينده مردم) كه 
كارش اين است، پرسش هايى هم از جبهه و شركت در عمليات و مهم تر كه ايشان 
درجه سردارى را از  كجا آورده، داشتيد، جسارتاً كمى تا قسمتى (كمدى بود) كه 
(حيف از شماست) ... بهتر اينه كه با دوتابعيتى ها مبارزه كنيد و نه با خودى. هشدار 

عزيزان كه اصل را رها كرديد ها. 09390002323
 چرا كســى به انگليس نمى گويد اگر نفت ما تحريم است چطور خريدى كه با 

پرچم ديگرى حمل كنيد پس تحريم كرديد تا ارزان بدزديد. 09150009278
 دالل ها از بعضى از مسئوالن و كارشناسان جلوترن. كسى را مى شناسم در همين 
چند روز گذشــته كه دالر ارزون شد دالر خريد و بعد چند روز 90 ميليون تومان 

سود كرد. 09150001600
 دولتمردان خبيث انگليس نماد تزوير و حيله اند اگر همه نيرنگ بازان عالم جمع 
شوند يك جانسون و يا جرمى هانت مى تواند آنان را فريب دهد اما حال بريتانيايى 
كه صغير هم نيست تا چه رسد به كبير و در حقيقت حقير است در طرفه العينى 
به دليل دزدى دريايى اش از نظام اسالمى و ملت ايران سيلى خورد كه همه اركان 
قدرت نظام استبدادى انگليس لرزيد. دولتمردان خبيت انگليس بدانند اگر باد بكارند 

توفان درو خواهند كرد . 09150000609
 تمام تلفن هاى همراه امروز دو يا سه سيمكارته هستند و مردم هم براى رفاه خود 
از سه اپراتور فعلى استفاده مى كنند اما متأسفانه اين مسئله خيلى بديهى را وزارت 
ارتباطات و سامانه همتا نمى داند و هر بار كه مردم  از سيمكارت اپراتور دوم يا اپراتور 
ســوم خود استفاده مى كنند پيام اخطار مالكيت گوشى مى فرستد! دو سيمكارت 
همراه اول دارم كه به نامم ثبت شــده و گوشى موبايل هم به نام خودم در (همتا) 
به ثبت رسيده اما متأسفانه سامانه همتا مسدود كرده به دليل اينكه از سيمكارت 
ديگرى به غير سيمكارت  رجيسترى شده براى اينترنت همراه استفاده كردم! حاال 
نه ســامانه همتا جوابگوى مسدوديه و نه حتى همراه اول در نمايندگى همراه اول 
احمدآباد با برخورد بدى منو به سامانه همتا پاس دادند و سامانه همتا مرا به همراه 

اول! 09360006158
 اخبــار و راديو اعــالم كرد كه از اواخر مرداد ماه خودروها كارت ســوختى 
مى شوند. چرا خودروهاى مدل پايين رو كارت سوخت نميدن. اعالم كردن كه 
فقط با اين كار مى خواهند جلو قاچاق رو بگيرن ولى اينجورى خودروها بنزين 
كــم ميارن. دوباره ميگن آزاد بخرين ليترى 2000 تومن. با اين كار نمى خوان 
جلو قاچاق رو بگيرن مى خوان گران تر بفروشــن. اگه اينجورى نيس چرا فشار 
رو مردم ميارن مرز رو محكم تر بگيريد تا قاچاق نشه چرا مردم رو تحت فشار 

مى ذاريد؟ 09350009683

با حكم رهبر معظم انقالب صورت گرفت
انتصاب رئيس بنياد 

مستضعفان و كميته امداد

سياست: روز گذشته حضرت آيت اهللا خامنه اى، 
رهبر معظــم انقالب اســالمى در حكمى آقاى 
مهندس پرويز فتاح را به رياست بنياد مستضعفان 
منصوب كردند. متن حكم رهبر انقالب اسالمى به 
اين شرح است:«جناب آقاى مهندس پرويز فتاح 
دام توفيقه، با پايان گرفتن دوره  مسئوليت جناب 
آقاى مهندس سعيدى كيا در بنياد مستضعفان 
و با تقدير و تشــكر فــراوان از مديريت پرتالش 
و مبتكرانه  ايشــان، جنابعالى را براى مدت پنج 
سال به رياســت آن بنياد و آقاى سعيدى كيا را 
به رياست هيئت امناى آن منصوب مى كنم. اهّم 
توصيه  هاى اينجانب اوالً اهتمام به توانمندسازى 
تهيدســتان و مصروف كردن اين امانت ملّى در 
جهت آبادانى و پيشرفت جامِع مناطق محروم، و 
ثانياً رعايت دقيق بندهاى اقتصاد مقاومتى و ثالثاً 
به كارگيرى نيروهاى جوان و متخصص و انقالبى 
و جريان سازى فعاليت جهادى در همه  بخش هاى 
اين بنياد است. توفيقات شما را از خداوند متعال 

مسألت مى كنم».

 توصيه به رعايت كرامت و حرمت 
كمك شوندگان

ايشان در حكمى ديگر سّيدمرتضى بختيارى را 
به رياست كميته  امداد امام خمينى (ره) منصوب 
كردند. متن حكم رهبر انقالب اسالمى براى قائم 
مقام پيشين آســتان قدس رضوى به اين شرح 
اســت: «اكنون كه جناب آقاى مهندس فتاح به 
مسئوليت ديگرى منصوب شده اند، به پيشنهاد 
هيئت امناى محترم و با آگاهى از صالحيت هاى 
دينى و اخالقى و مديريتى جنابعالى، شما را به 
رياســت كميته  امداد امام خمينى(ره) منصوب 
مى كنــم. توّجه به محورهاى مذكــور در حكم 
مديريت آقــاى فتاح، توصيــه حتمى اينجانب 
است. تأكيد مى شود كه دو محور: توانمندسازى و 
ايجاد درآمد با ثبات براى خانواده هاى تهيدست و 
رعايت كرامت و حرمت كمك شوندگان را در صدر 
اقدامات خويش قرار دهيد. بهره گرفتن از همكارى 
نيروهاى جــوان و مؤمن و انقالبى توصيه  مؤكد 

ديگر اينجانب است».
در سال 94 با توجه به تغييراتى كه در اساسنامه 
كميته امــداد امام خمينــى(ره) صورت گرفته 
است، رهبر معظم انقالب حجت االسالم محسن 
كازرونى، پرويز فتاح، حســين انوارى، حميدرضا 
ترقى، سيد مرتضى بختيارى، سيد منصور برقعى 
و مرضيه وحيد دســتجردى را به عنوان اعضاى 
هيئت امنا و مهندس پرويز فتاح را به عنوان رئيس 
كميته امداد امام خمينى(ره) منصوب كرده بودند.

واكنش مسكو به توقيف نفتكش انگليسى
روايت ايران 

متقاعد كننده تر از لندن است

سياست: «ســرگئى ريابكوف» معاون وزير 
خارجــه روســيه مى گويد كه روايــت ايران 
دربــاره مســائل مربوط به توقيــف نفتكش 
انگليسى «اســتنا ايمپرو»  متقاعد كننده تر 
از چيزى اســت كه مقامات انگليسى درباره 
توقيــف نفتكــش ايرانــى در تنگــه جبل 
مباحثى  افزود:  ريابكــوف  مى گويند.  الطارق 
كــه ايرانى هــا در توضيح اقداماتشــان بيان 
مى كننــد، منطقى تر و متقاعــد كننده تر از 
ارجاعــات مبهمى اســت كــه مقامات جبل 
الطارق بــا حمايت دولت انگليــس پيرامون 
توقيف نفتكش ايرانى در زمينه نقض قوانين 

تحريم هاى اتحاديه اروپا اعالم كرده اند.

«آبه» همچنان به دنبال كاهش 
تنش بين ايران و آمريكا

سياست: درپى پيشنهاد واشنگتن به توكيو براى 
مشاركت در ائتالف دريايى نظامى در خليج فارس، 
«شينزوآبه» نخست وزير ژاپن ديروز اعالم كرد كه 
براى كاهش تنش ها با ايران تالش مى كند. آبه در 
پاسخ كوتاهى به پرسش خبرنگاران در كنفرانس 
مطبوعاتى در مقر حزب ليبرال دموكرات ژاپن، با 
بيان اينكه تالش توكيو بر كاهش تنش ها با ايران 
اســت، گفت: ما به تماس هاى نزديك با اياالت 
متحده در موضوع [تنش ها در] تنگه هرمز ادامه 
مى دهيم. وى با بيان اينكه پيش از گرفتن هرگونه 
تصميمى براى پيوســتن به ائتالف آمريكا،  بايد 
نقش منحصر به فرد خود در كاهش تنش ها بين 
ايران و ديگر كشورها را اجرا كنند، توضيح داد: ما 
سنت ديرينه اى در دوستى با ايران داريم و من در 
دفعات مختلفى با رئيس جمهور و ديگر سران اين 

كشور ديدار كرده ام.

خبر

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

هدف از توطئه 
خطرناك «معامله 
قرن»، از بين بردن 
هويت فلسطينى 
در ميان آحاد مردم 
و جوانان فلسطينى 
است كه بايد با 
همين نقطه اصلى، 
مقابله كرد

بــــــــرش

نزديكى كشورهاى عربى و رژيم صهيونيستى در مواضع ضدايرانىدومين ضربه وزارت اطالعات به سيا
سياســت: مديركل ضدجاسوســى وزارت 
اطالعات صبــح ديروز در نشســت خبرى با 
اصحاب رسانه از شناســايى و دستگيرى 17 
جاسوس تربيت يافته سازمان اطالعاتى آمريكا 
(سيا) در داخل كشور خبر داد و گفت: احكام اين 
جاسوسان صادر شده و برخى به عنوان مفسد 
فى االرض اعدام مى شــوند. وى گفت: در تاريخ 
28 خرداد امســال خبرى منتشر شد مبنى بر 
آنكه وزارت اطالعات موفق به كشف و شناسايى 
يك شبكه جاسوسى شده است. جاسوس هاى 
شناسايى شده شامل شاغالن مراكز حساس و 
حياتى و همچنين بخش خصوصى مرتبط با اين 
مراكز هستند كه به عنوان پيمانكار يا مشاور در 
حال فعاليت بودند. اين مقام امنيتى با بيان اينكه 
اين مراكز حســاس و حياتى شامل حوزه هاى 
اقتصادى، هســته اى، نظامى و سايبرى كشور 
است، اظهار داشــت: تعداد كل جاسوس هاى 
شناسايى شده 17 نفر است كه به صورت سلولى 
در ايران فعاليت مى كرده و هيچ كدام از اين افراد 
با ديگرى ارتباطى نداشــتند  و هر كدام با يك 
افسر سيا در ارتباط بودند. وى در ادامه به بيان 
توضيحاتى درباره چگونگى برقرارى ارتباط ميان 

ســازمان اطالعاتى آمريكا و جاسوسان ايرانى 
پرداخت و گفت: برخى از اين افراد به واســطه 
سوء استفاده سيا از تقاضاى ويزاى آمريكا در دام 
ويزا گرفتار شدند و در ازاى اعطاى ويزا به آن ها 
پيشنهاد جاسوسى ارائه شده است. برخى ديگر 
نيز به واسطه حفظ يا تمديد انواع ويزاى آمريكا 

از طرف سيا مورد فريب واقع شدند.
بازداشت جاسوسان سيا، ترامپ را به واكنش 
واداشت. وى مدعى شــد:گزارش ايران درباره 
گير انداختن جاســوس هاى سيا، كامًال غلط 
اســت. اصًال حقيقــت ندارد. باز هــم دروغ و 
پروپاگاندا (مانند پهپادشان كه ساقط شد) از 
ســوى ايران كه به شــدت به دردسر افتاده و 

نمى داند چه كند! 

سياست: «جرد كوشــنر» مشاور كاخ سفيد 
و داماد «دونالــد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
در مصاحبه اختصاصى با شبكه «فاكس نيوز» 
تصريح كرد: مواضع ضدايرانى برخى كشورهاى 
عربى موجب شده است كه رژيم صهيونيستى 
و كشورهاى عربى به يكديگر نزديك تر شوند. 
به گــزارش فارس داماد ترامپ در دفاع از طرح 
«معامله قرن» كه مدعى هستند با هدف سازش 
ميان فلسطينيان و صهيونيست ها طراحى شده 
اســت، گفت: گرچه صلح ميان اسرائيلى ها و 
فلسطينيان به مفهوم امنيت براى هر دو طرف 
اســت، اما ردپاى تهران در جهان عرب را نيز از 
بين مى برد. كوشنر اين گونه ادامه داد: هيچ چيز 
بيشتر از ايران، امنيت منطقه را تهديد نمى كند. 
اين مقام آمريكايى در ارتباط با مواضع ضدايرانى 
برخى كشورهاى عربى با اشاره به اينكه مخالفت 
اين كشــورها با ايران موجب شــده است كه 
كشورهاى عربى و رژيم صهيونيستى به يكديگر 
نزديك شــوند گفت: من فكــر مى كنم كه در 
آينده شــاهد آن خواهيم بود كه اين همكارى 
در نهايت به تقويت پيشرفت هاى ديپلماتيك 
در زمينــه هاى ديگر از جمله تالش هاى صلح 

كمك كند. معامله قرن يا توافق نهايى، طرحى 
به پيشنهاد دولت آمريكا و رژيم صهيونيستى 
و حمايت عربســتان، براى پايان منازعه «رژيم 
اشــغالگر قدس» با فلسطين و مقدمه اى براى 
عادى سازى روابط عربى صهيونيستى است. در 
اين طرح و مذاكرات بعدى، مســئله آوارگان با 
«وطن جايگزين» در خارج از فلسطين اشغالى 
حل و «حق بازگشــت» آوارگان فلسطينى به 
كشورشان براى هميشــه لغو مى شود. در گام 
آخر، مذاكرات «صلح» ميان رژيم صهيونيستى 
و كشورهاى عربى به رهبرى عربستان سعودى 
آغاز مى شود. مقامات فلسطينى بشدت با اين 
طرح مخالف هستند و تأكيد كرده اند كه اجازه 

اجرايى شدن آن را نخواهند داد.

 آرش خليل خانه: على ربيعى، ســخنگوى دولت در 
نشســت خبرى خود درباره توقيف نفتكش و اظهارات 
«جرمى هانت» كه اين اقدام را مقابله به مثل ايران در برابر توقيف 
نفتكش خود در جبل الطارق عنوان كرده اســت، گفت: مواضع ما 
كامالً روشن است و جالب است كه تا جمهورى اسالمى به قانون 
عمل مى كند از ايران مى خواهند كه نفتكش را آزاد كند. وى افزود: 
مقايسه اين دو توقيف نارواست، نفتكش انگليس در آب هاى ايران 
توقيف شده است. انگليسى ها توقيف غيرقانونى در جبل الطارق انجام 

داده اند و حتى اسپانيايى ها از اين رفتار ناراحت هستند.

 انگليسى ها و آمريكايى ها هميشه خود را بحق مى دانند
ربيعى افزود: كشتى انگليســى ره ياب ماهواره اى خود را خاموش 
كــرده و از مســير خروجى در حال ورود به تنگــه هرمز بود و به 
هشدارها توجهى نكرد. ما هم تصميم گرفتيم قوانين تنگه هرمز را به 
كار گيريم و متأسفانه گويا هر كارى آمريكايى ها و انگليسى ها انجام 

مى دهند، بحق است و وقتى ما كارى انجام مى دهيم ناحق است.
وى ادامــه داد: اتفاقاتــى كه در درياها انجام شــده، اقدام 

حقوقى و براى حفظ محيط زيستمان بوده است. ما تاكنون 
بر اساس حسن نيت برخورد مى كرديم، اما وقتى انگليسى ها 
رفتار خصمانه در توقيــف نفتكش ما انجام مى دهند، نبايد 
توقع ادامه اغماض داشته باشند. ما تصميم گرفتيم قوانين 
جارى عبــور از تنگه را اجــرا كنيم و اين تالفى نيســت. 
ربيعى تأكيد كرد: معتقديم راه حل هــاى ديپلماتيك براى 
موضوع وجود دارد، ولى متأســفانه رفتارهاى انگليســى ها 
و آمريكايى ها كه هميشــه خود را بحــق و رفتار ديگران را 
غير قانونى مى دانند به عادت تبديل شــده است. سخنگوى 
دولت اضافه كرد: يك گروه از كشورها قوانينى(براى تحريم 
كشور ديگرى) وضع مى كنند و از همه مى خواهند به قوانين 
داخلــى آن ها عمل كنند. اين هرج و مرج آفرين اســت كه 
كشــورها بخواهند با قوانين خودشان نظم جهانى را تعريف 

كنند.

 توضيحات سخنگو در مورد ارزهاى گمشده
ســخنگوى دولت در توضيح خبر مربوط به گم شــدن يك 

ميليارد يورو نيز خاطرنشــان كرد: آقاى همتى نامه اى را در 
خرداد 98 به رئيس جمهور مى نويسد و در آن اشاره مى كند 
كــه تخصيص ها بــراى كاالها در چهــار وزارتخانه صنعت، 
تعاون، بهداشــت و جهاد انجام شــود و با كنترل و تسريع 
ليست مى كند و معلوم است كه كدام شركت ها گرفته اند و 
حتى يك سنت هم نمى تواند گم شود، دولت براى گم شدن 

يك سنت هم حساسيت نشان خواهد داد.
وى افــزود: به مردم اطمينان مى دهم كه به اين اندازه پول 
گم نشده اســت و چنين چيزى امكان پذير نيست، اساساً 
بخشــى از اين پول براى آوردن دارو و بخشــى براى توليد 

خودرو بوده است كه وارد شده است.

خبر

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

شبكه اجتماعى

سعيد قاسمى كجاست؟
امين فرج اللهى، تاريخ پژوه نوشــت: هرســال اين روزهاى آخر 
تير، روزهــاى پذيرش قطعنامه و عمليــات مرصاد، گل فصل 
صحبت هاى حاج ســعيد قاسمى بود. امســال اما در اين روزها 
خبرى از سعيد قاسمِى پرشور وحرارت آن سال هاى پيش نبود. 
چرا؟ اسمش را مى گذارم «توفيِق اجبارى». امسال فرقش اين بود 
كه چند ماه پيش به خاطر جوسازى رسانه اى روى آن مصاحبه 
تاريخى اش، دادگاهى اش كرده بودند. كاش فقط دادگاهى بود. 
يواشــكى بگويم كه برخى هم لباسان سابقش و فعلى اش هم از 

دادگاهى شدنش استقبال كردند، برخى نهادها هم! 

عبرت نگرفتن از سرانجام پوچ برجام
سيد حسين نقوى حسينى، نماينده مجلس نوشت: هنوز برخى 
مسئوالن از عاقبت و سرانجام پوچ  برجام عبرت نگرفته اند و امروز 
هم اصرار به پذيرفتن كنوانسيون و معاهداتى مى كنند كه طراح 

اصلى آن ها  آمريكاست.

اوج دفاع ايران گرايان
على عليزاده، تحليلگر مسائل سياسى در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت: اوج دفاع شما ملى گرايان و ايران گرايان و باستان گرايان 
از ايران و مردمش چه بوده ؟ انداختن گردنبند فروهر. كوروش و 
خشايار و داريوش ناميدن فرزندانتان. و زمزمه آهنگ خليج فارس 
با ابى (البته ابى اين آهنگ را حاضر نشــد در دوبى بخواند؛ چرا 
كه مى دانست شيخ هاى اماراتى ديگر راهش نمى دهند و كاسبى 
كنسرت هايش تعطيل مى شود). و البته امضاى طومار اينترنتى 

اعتراض به اسم خليج عربى.

شريك غم دزدان دريايى
محمد ايمانى، فعال رسانه اى نوشت: همه روزنامه ها از طيف هاى 
مختلف سياســى، از اقدام تالفى جويانه ايــران درقبال راهزنى 
دريايى انگليس استقبال كردند؛ نفتكش در برابر نفتكش. حتى 
روزنامه اى كه زمانى تحليل هاى بى بى ســى را بدون ذكر منبع 
منتشــر مى كرد، عنوان بريتانياى صغيــر را براى قدرت نمايى 
عزتمندانه ايران انتخاب كرد. اما ســه چهــار روزنامه هم بودند 
كه رويشان را به ســمتى ديگر گرفتند؛ يعنى كه مثالً خبر به 
ايــن مهمى و غرور انگيزى را نديده اند! اما چرا؟! آيا آن ها ايرانى 
نيستند؟ انگليسى هستند؟ عزادارند؟ اگر اين چنين است، بايد 

به آن ها تسليت گفت.

كنايه مشاور ظريف به انگليس
بهزاد صابرى، مشــاور وزير امورخارجه كشــورمان در حساب 
كاربرى خود در توييتر نوشت: اگرچه ترك عادت موجب مرض 
اســت، بريتانيا بايد در خاطر داشته باشد كه زمان بسيار زيادى 
از وقتى كه ســاعت ها در خليج فارس به وقت انگليس تنظيم 

مى شد، گذشته است.

گزارش خبرى

سخنگوى دولت در نشست خبرى:

تصميم گرفتيم قوانين تنگه هرمز را اعمال كنيم

سياست خارجىدولت
كوشنر اذعان كرد17 جاسوس در مراكز حساس كشور شناسايى شدند

سياست خارجى
اعتراف وزير دارايى انگليس

تحريمى باقى نمانده كه عليه 
ايران اعمال كنيم

دفاعى - امنيتى
سرلشكر رشيد:

قدرت دفاعى و تهاجمى 
ايران غافلگيركننده است

سياست داخلى
سخنگوى شوراى نگهبان:

اعالم داليل رد صالحيت ها 
اشاعه فحشاست

مجلس
كريمى قدوسى خطاب به يك نماينده:
گندم كابل و عدسى مجلس 

يازدهم را نمى خورى
سياســت: طرح اعمال تحريم عليــه ايران 
از ســوى لندن در حالى مطرح مى شــود كه 
«فيليپ هاموند» وزير دارايى انگليس خواستار 
كاهش تهديدها عليه ايران شد. وى كه با شبكه 
«بى بى سى» مصاحبه مى كرد، گفت: پيشتر نيز 
تحريم هاى گسترده اى عليه ايران بخصوص در 
بخش تحريم هاى اقتصادى داشــتيم؛ بنابراين 
معلوم نيست كه چيزهاى اضافى ديگرى وجود 
داشته باشد كه  بتوانيم انجام دهيم، البته تمامى 

گزينه ها را در نظر خواهيم گرفت. 

سياســت: فرمانده قرارگاه مركزى حضرت 
خاتم االنبيا(ص) در بازديد دبير شــوراى عالى 
امنيت ملى از اين قــرارگاه تأكيد كرد: مقابله 
قاطعانه و هوشمندانه نيروهاى مسلح در برابر 
رفتــار تهديدآميز عليه ايــران مانع از پذيرش 
ريسك تجاوز به سرزمين ايران و ملت شريف 
آن خواهد شد. هزينه هاى چنين تجاوزى بسيار 
بيشتر از دستاوردهاى آن خواهد بود. ابعاد قدرت 
دفاعى و تهاجمى ايران، وجوهِ غافلگيركننده و 

محاسبه ناپذير براى متجاوزان خواهد داشت.

ايرنا: عباسعلى كدخدايى در نشست پرسش 
و پاســخ با دانشجويان بســيجى با عنوان 
«مطالبه گرى از شوراى نگهبان» تأكيد كرد:  
اگر صالحيت فردى براى حضور در انتخابات 
تأييد نمى شود، شــوراى نگهبان نمى تواند 
داليل را مطــرح كند؛ زيرا منع شــرعى و 
قانونى وجود دارد و اين اقدام خود اشــاعه 
فحشاســت. قانون انتخابات گفته داليل رد 
صالحيت محرمانه به خود فرد ارائه شود و ما 

نمى توانيم اين مهم را رسانه اى كنيم.

خبرآنالين: روز يكشــنبه بود كه نماينده 
تربــت جــام در اظهاراتى تنــد كريمى 
قدوســى را فاقد اصالت ايرانى دانســت. 
نماينده مشــهد كه آن زمــان در صحن 
مجلس نبود، ديروز گفت: آقاى رحيمى به 
شما گفته اند كه اگر براى مجلس يازدهم 
رد صالحيت شديد، شما را سفير ايران در 
كابل خواهيم كرد، اما بايد بگويم كه شما 
نه گندم كابل را خواهيد خورد و نه عدسى 

مجلس يازدهم را.

نماينده حماس: هرگونه اقدام خصمانه عليه ايران اقدام برضد فلسطين است

سپاس «حماس»  از ايران
در ايــن ديدار آقاى صالــح العارورى، نايب 
رئيس دفتر سياســى حماس  با اشــاره به 
دشــمنى هاى آمريكا  و رژيم صهيونيستى 
با جمهورى اسالمى و تحريم ها و تهديدها، 
خاطرنشــان كرد: مــا به عنــوان حركت 
مقاومت و جنبش حماس همبستگى خود 
را با جمهورى اســالمى ايران اعالم و تأكيد 
مى كنيم هرگونه اقــدام خصمانه در مورد 
ايران در واقع اقدام خصمانه بر ضد فلسطين 

و جريان مقاومت است و ما خود را در خط 
مقدم حمايت از ايران مى دانيم. نايب رئيس 
دفتر سياســى حماس با اشــاره به مواضع 
قاطع امام خمينى(ره) در حمايت از موضوع 
فلسطين، قبل از پيروزى انقالب اسالمى و 
بعد از انقالب، و همچنين مواضع صريح رهبر 
انقالب گفت: ما همواره قدردان حمايتهاى 
هميشگى و غيرقابل تغيير جمهورى اسالمى 

از مردم فلسطين بوده و هستيم.

تشريح جزئيات بازطراحى رآكتور آب سنگين اراك
خانه ملت: بهروز كمالوندى، سخنگوى سازمان انرژى اتمى درباره اقدام  هاى انجام 
گرفته براى بازطراحى رآكتور آب ســنگين اراك، گفت: يكى از توافقات صورت 
گرفته بازطراحى رآكتور اراك بود. در اين بازطراحى بايد شــارژ نوترونى رآكتور 
افزايش پيدا مى كرد؛ چراكه هدف از ساخت رآكتور تحقيقاتى توليد نوترون است. 
انگليس در طرح بازطراحى آب سنگين اراك جايگزين آمريكا شد و در همه حال 
ادعــا مى كند، مى تواند نبود آمريكا را پر كند، به همين دليل ايران فهرســتى از 
تجهيزات موردنياز براى بازطراحى ارائه كرد تا ادعاى انگليسى ها را براى حمايت 
از بازطراحى رآكتور اراك بسنجد. كمالوندى تصريح كرد: در آن زمان ايران مطرح 
كرد؛ در صورتى كه قرار باشد باز طراحى رآكتور جديد به ُكندى پيش رود، به سراغ 
رآكتور قديمى مى رويم، كشورهاى غربى از رآكتور قديمى مى ترسند؛ چراكه اين 

رآكتور پلوتونيوم توليد  مى كند.

ديدار روحانى و عبدالمهدى در تهران 
سياست: «عادل عبدالمهدى» نخست وزير عراق ديروز براى رايزنى با مقامات ايرانى 
وارد تهران شد و بالفاصله با روحانى ديدار كرد. دفتر نخست وزيرى عراق هم پس از 
ورود عبدالمهدى به تهران بيانيه صادر كرد و گفت كه وى به دعوت رسمى ايران به 
اين كشور سفر كرده است. عبدالمهدى پايان ماه مه گذشته (ارديبهشت ماه) گفته 
بود كه براى بررســى اوضاع منطقه و كاهش تنش آمريكا و ايران به هر يك از اين 
كشورها سفر مى كند. اين دومين سفر عبدالمهدى ظرف چهار ماه گذشته است، او 
17 فروردين سال جارى در سفرى دو روزه و در پاسخ به دعوت حسن روحانى نيز 
به ايران آمده بود. حسن روحانى، رئيس جمهورى ايران 20 اسفند ماه سال گذشته 

سفرى سه روزه به عراق داشت.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
   سه شـنــبــه   1 مرداد 1398 20 ذی القعده 1440 23 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9020 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

1400 ختم قرآن در ایام دهه کرامت    آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از انجام 1400 ختم قرآن کریم در ایام دهه کرامت خبر داد.
حجت االسالم مهدی شجاع با اعالم این خبر گفت: در ایام میالد باسعادت حضرت علی  بن موسی الرضا)ع( به همت واحد ختم تالوت نور اداره علوم قرآنی 1400 ختم قرآن کریم توسط زائران و مجاوران انجام شد.

وی افزود: در این ایام همچنین بیش از 700 هزار سوره قرآن کریم از جمله سوره های مسبحات، یس، قدر و... با مشارکت زائران و مجاوران حریم قدسی رضوی تالوت شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی مطرح کرد 

 عمل به آموزه  اهل بیتj راهکار رسیدن
 به تمدن نوین اسالمی

آستان: تولیــت آســتان قدس رضوی 
عمل بــه آموزه های اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( را راهکار رســیدن به تمدن 

نوین اسالمی دانست.
مروی  احمد  والمسلمین  حجت االسالم 
در همایش استادان و دانشجویان ایرانی 
خارج از کشــور با تأکید بر اینکه تمدن 

نوین اســالمی در پرتو آموزه های اهل بیت)ع( شکل می گیرد، خاطرنشان کرد: با 
نگاهی به تاریخ اســالم درمی یابیم که تمدن اسالمی به برکت اهل بیت عصمت و 

طهارت)ع( به وجود آمده است.
وی با اشــاره به حدیث ثََقلین از رسول مکرم اسالم)ص(، اظهار کرد: پیامبر گرامی 
اسالم در این حدیث می فرمایند: »انی تارک فیکم الثقلین کتاب اهلل و عترتی ما ان 
تمسکتم بهما لن تضلوا ابدا... من در میان شما دو امانت نفیس می گذارم یکی کتاب 
خدا قرآن و دیگری عترتم اهل بیت)ع( را. تا وقتی که از این دو تمسک جویید، هرگز 
گمراه نخواهید شــد« جامعه ای که گمشده و راه خود را گم کرده است، نمی تواند 
تمدن ساز و خالق تمدن باشد.تولیت آستان قدس رضوی افزود: عربستان مهد اسالم، 
سرزمین وحی و کشوری است که قبله مسلمانان و مقدس ترین مکان عالم در آن 
واقع شده است، آیا می تواند مدعی برخورداری از تمدن اسالمی باشد؟ آیا نوکری، 

وابستگی و خدمت به بیگانگان و دشمنان دین خدا، تمدن است؟
وی تصریح کرد: به گواه تاریخ، تمدن اسالم به برکت اهل بیت)ع( ایجاد شده است، 

تمدن بدون آموزه های اهل بیت)ع( تنها ضاللت و گمراهی است.
حجت االســالم والمسلمین مروی با اشاره به تأثیرات حضور امام رضا)ع( بر تمدن 
ایران، عنوان کرد: ایران در ابتدا توسط سقیفه فتح شد و غدیر سهمی در فتح ایران 
نداشت، اما پس از حضور حضرت رضا)ع( به عنوان یک قطب عظیم فرهنگی، کشور 
ایران با غدیر آشنا شد، تمدن ایران از برکات حضور تأثیرگذار و عمیق امام رضا)ع( 
است.وی ادامه داد: حضور سادات و امامزادگان به تبع حضور امام رضا)ع( در ایران 
که هر یک قطب تأثیرگذار فرهنگی هستند، از برکات حضور این امام بزرگوار است.

ارِ ُرَحَماُء بَْیَنُهم« خواند و ابراز کرد: تمام  اُء َعلَی الُْکَفّ وی امام رضا)ع( را تجلی »أَِشَدّ
حضرات معصومین)ع( جامع فضایل اخالقی بودند، اما در این میان برخی از فضایل 
اخالقی در بعضی از این حضرات تجلی بیشتر داشت به عنوان مثال رأفت در پیامبر 

عظیم الشأن اسالم)ص( و امام رضا)ع( متجلی بود.
تولیت آستان قدس رضوی افزود: امام رضا)ع( در سفرشان از مدینه به توس از هر 
فرصتی برای بیان حق و تفکیک جریان حق از باطل و افشاگری چهره ستمگران 
استفاده می کردند.حجت االسالم والمسلمین مروی گفت: امام رضا)ع( در حدیث 
سلسله الذهب به بشریت آموختند که توحید در پناه امامت معنا پیدا می کند، ایشان 
در این حدیث خط بطالنی بر حکومت اســتبدادی مأمون و جریان بنی عباس و 

بنی امیه کشیدند و راه صحیح را برای بشریت در همیشه تاریخ مشخص کردند.

 »نذر کتاب« در کتابخانه امام رضاj تربت حیدریه
آستان: رئیس کتابخانه امام رضا)ع( در شهرستان تربت حیدریه از استقبال خوب 
شهروندان این شهرســتان از اجرای طرح نذر کتاب خبر داد. جواد صادقی فر با 
بیان این مطلب گفت: از ابتدای سال 98 طرحی در قالب نذر کتاب در کتابخانه 
امــام رضا)ع( تربت حیدریه با نام »اهدای کتــاب- اهدای دانایی« به اجرا درآمد 
که در این طرح پوســترهایی طراحی و در اماکن عمومی این شهرستان توزیع 
شــد.وی هدف از این طرح فرهنگی با عنوان نذر کتاب را گردآوری کتاب هایی 
عنوان کرد که در اقصی نقاط شــهر بدون اســتفاده بوده که با اجرای این طرح، 
کتاب ها توسط کتابخانه جمع آوری و سازماندهی می شود. وی در خصوص موارد 
استفاده کتاب های جمع آوری شده در طرح نذر کتاب گفت: بخشی از کتاب های 
جمع آوری شــده در کتابخانه امام رضا)ع( تربت حیدریه قابل نگهداری و بخش 
دیگری از آن به صورت اهدا به کتابخانه مرکزی آســتان قدس رضوی ارســال 
می شود.صادقی فر همچنین به آماری از کتاب های جمع آوری شده در اجرای این 
طرح در سه ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت نزدیک به 

600 کتاب جمع آوری شده است.

ضرورت رونق بخشی به تولیدات فرهنگی برای کودکان 
مدیریت فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی یکی از نهادهای 
فعال در حوزه ادبیات کودک و نوجوان اســت. گستره فعالیت های این مدیریت 
اعم از تولیدات مکتوب، تولیدات رسانه ای در فضای مجازی، تولیدات فرهنگی 
و اســباب بازی ها و تولیدات آموزشی اســت؛ عرصه ای که دشمن با هزینه های 
میلیاردی در ساخت انیمیشن، فیلم، کتاب و بازی در آن نقش دارد و تکاپو در آن 

حوزه را سخت و نفسگیر کرده است. 
در حوزه تولیدات مکتوب، کتاب های فراوانی در این مدیریت در موضوعات مرتبط 
با ادبیات کودک به چاپ رســیده که از مهم ترین آن ها می توان به »شــال سبز 
بابا«، برای آشــنایی بچه ها با شــهدای مدافع حرم اشــاره کرد که چه از طرف 
خانواده های شهدای مدافع حرم و چه از طرف کودکانی که مخاطب این کتاب ها 
هســتند،  مورد استقبال واقع شــد. کتاب های »هنر دختر بودن«)دخترونه( و 
»ســکوی پرتاب«)پسرونه( هم از کتاب هایی بودند که با ادبیات کامالً امروزی و 
مشرف به کلیدواژه های مورد نیاز و هشتگ های روز نوجوانان و با تکیه بر احادیث 
و مبانی دینی نگاشته شده ومورد استقبال دختران و پسران نوجوان قرار گرفته 
است و حاال در آستانه چاپ دوم قرار دارند. نشریات نورالهدی و کبوتران حرم از 
آن دســت فعالیت هایی است که پا را از مرحله مجله ساده بودن بیرون گذاشته 

و حاال به کانالی برای ارتباط سازنده با نوجوانان سراسر کشور تبدیل شده است.
این ها بخشی از روش های خالقانه برای عالقه مند کردن کودکان با مسائل مذهبی 
بوده است. مثالً کتاب »گل یاس« به عنوان زیارت نامه ای برای کودک، جای خالی 
محتوای الزم برای ارتباط راحت تر کودکان با مسئله زیارت را پر کرد؛ کتابی که با 
اشعار ساده و زیبا و تصویرسازی توسط بهترین هنرمندان کشور آراسته شده و با 
قالبی روان، مسئله زیارت را برای کودکان سهل و آسان ساخته است. کتابی که 
حاال کنار زیارت نامه ها، قرآن و نهج البالغه در صحن و سرای رضوی در دسترس 

کودکان قرار گرفته است. 
تعامل با مخاطب کودک و نوجوان گاه در قالب مســابقه است و گاهی در حوزه 
آموزش، گاه در حوزه رصد و شناســایی استعدادهاســت و گاه در حوزه تأمین 
محتواست. مسابقات داستان نویسی، مسابقات کتابخوانی، مسابقات مناسبتی، 
همچنین ارســال محصوالت متناسب با نیازهای محتوایی کودکانی که با حرم 
تعامل داشته و در مسابقات شرکت داشته اند، بخش کوچکی از مسائل تعاملی و 

ارتباطی با این گروه سنی است.
پوشــش محصوالت و کمک فکری - تربیتی به مجموعه کبوترانه هم از جمله 
فعالیت هــای اصلی این مدیریت اســت که رهاوردش تولیــد بازی  های متنوع 
از رنگ آمیــزی گرفته تا بازی های پازلی و کارتی تا حتی پیکســل های زیبا که 
هدفش شــناخت کودکان با معارف اسالمی است.واقعیت آنکه دو گروه مرتبط 
با حوزه کودک و نوجوان در فضای مجازی مشتاق و مخاطب تولیدات رسانه ای 
در این گروه ســنی هســتند؛ یکی والدین و دیگری خود فرزنــدان. برای این 
مخاطبان کانال های مشاوره ای و محتوایی و همچنین سایت کودکانه حرم رضوی 
)http://koodakane.aqr.ir( به صورت روزانه با ارتباط با مخاطب برنامه دارند. 
همچنیــن در حــوزه نوجوان کانال های دخترونه و پســرونه عــالوه بر امتداد 
فعالیت های نورالهدی در حوزه فضای مجازی، دست به تولیدات فاخری زده است. 
دخترونه و پســرونه را با آیدی های زیــر می توانید در فضای مجازی پیدا کنید: 
dokhtar_razavi@ و @pesar_razavi امــا در کنار تمام این فعالیت ها 
شــاید بتوان نقطه قوت این نهاد فرهنگی در حوزه کودک را شناسایی و رصد و 
ارتباط با نویسندگان، شاعران، تولیدکنندگان و فعاالن عرصه تولید برای کودک 

و نوجوان دانست.
 از دل این رصد و ارتباط ها، می توان به ده ها کتابی که توسط نویسندگان جوان 
که در اوج گمنامی در پی فرصتی برای خدمت در این عرصه بودند، اشاره کرد و 
مدیریت فرهنگی آستان قدس رضوی با حمایت از این افراد توانست آثار خوبی 
در این حوزه به تولید رساند.بی شک این شروع راهی است که هدف آن ساخت 
جامعه ای بزرگ با فرهنگی واالســت و این مجموعه با تمام توان به مسیر خود 

ادامه خواهد داد؛ مسیری که باید پرقدرت تر و هدفمندتر به آن پرداخت.

 قدس    مراسم ازدواج سه زوج لبنانی 
و زوج ماداگاسکاری روز گذشته به همت 
مدیریت امور زائران غیر ایرانی آستان قدس 
رضوی در حرم مطهر برگزار شد؛ این در 
حالی است که مدیر امور زائران غیرایرانی از 
برگزاری بیش از 200 آیین ازدواج زوج های 
غیرایرانی در سال گذشته در حرم رضوی 

خبر می دهد. 

  با عشق حضرت رضا)ع( کیلومترها 
سفر کرده ایم 

»اثرام موسی« جوان 30 ساله ماداگاسکاری 
اســت که برای دومین بــار توفیق زیارت 
بارگاه منور رضوی را پیدا کرده اســت. او 
می گویــد: از بچگی با عشــق به حضرت 
رضا)ع( بزرگ شدم. عشق ایشان در قلبم 
نهفته بود و آرزو داشــتم روزی به همراه 
همسرم به حرم مشرف شوم، اما هیچ گاه 
فکر نمی کردم خطبــه عقدم در حرم این 
امام عزیز جاری شــود.او به ســفر دور و 
درازش به مشهد اشاره می کند و می گوید: 
ما با عشق و ارادت به امام رضا)ع( و به شوق 
زیارت کیلومترها مسافت را طی کردیم تا 
چند روزی را در جــوار این امام بگذرانیم 
و زندگی مشــترکمان را از جوار مرقد امام 
رئوف آغاز کنیم.موسی که آرزویش طلبه 
شدن و تبلیغ ســیره حضرت رضا و ائمه 
اطهار)ع( است، می افزاید: ما شیوه و روش 
زندگی ائمه اطهار)ع( را الگوی زندگی خود 
قرار دادیم و امروز این ســعادت نصیبمان 
شد تا بهترین خاطره برایمان رقم بخورد 
و امیدواریم این اتفاق شــیرین برای سایر 

جوان ها نیز رخ دهد.

»حسن محمود« هم از کشور لبنان برای 
نخستین بار به بارگاه منور رضوی مشرف 
شده اســت. او با ابراز خوشحالی و آرزوی 
خوشبختی برای ســایر جوان ها می گوید: 
بزرگ ترین هدیه ای کــه امروز از حضرت 
رضا)ع( گرفتیم، این بود که پیوند زندگی  
مشترکمان متبرک به نام ایشان شد و این 
برکت ان شاءاهلل تا پایان عمرمان دوام داشته 
باشــد.او می گوید: امــروز از خداوند برای 
خودمان خواستیم تا اوالد صالح به ما عنایت 
فرماید و دعا کردیم خداوند عمر با عزت به 
رهبر جنبشمان سید حسن نصراهلل بدهد و 

پیروزی کامل مقاومت بزودی محقق شود.

  60 جشن ازدواج برای 229 زوج 
غیر ایرانی  

مدیر امور زائران غیرایرانی معاونت تبلیغات 
اســالمی آســتان قدس هم از اشــتیاق 
مســلمانان غیرایرانی برای برگزاری آیین 

ازدواج در حــرم رضوی خبــر می دهد و 
می گوید: این اشــتیاق بویژه در بین اتباع 
کشــورهای اروپایی رو به افزایش است و 
شاهد برگزاری جشن های پیوند زوج های 

غیر ایرانی در حرم مطهر رضوی هستیم.
سید محمد جواد هاشمی نژاد می گوید: از 
سال گذشته تاکنون چندین نوبت مراسم 
ازدواج جوانان بویژه دانشجویان عرب زبان و 
مسلمانان کشورهای لبنان، سوریه، حاشیه 
دریای مدیترانه و کشورهای آفریقایی در 

حرم مطهر رضوی برگزار شده است. 
وی ادامــه می دهد:ســاالنه بیــش از 2 
میلیون زائر غیرایرانی به مشــهد مقدس 
ســفر می کنند که آســتان قدس رضوی 
بــرای زائران عرب زبــان، اردوزبان، آذری 
زبان و انگلیســی زبان در برخی از رواق ها 
و صحن های حــرم مطهر به صورت ویژه، 
برنامه های فرهنگی و تبلیغی برگزار می کند 
و پذیرای درخواســت آنان در حوزه های 

است.هاشــمی نژاد  عقیدتــی  مختلــف 
می گوید: آن ها ترجیح می دهند دعای خیر 
حضرت امام رضا)ع( در زندگی مشــترک 
بدرقه راهشــان باشد و به همین منظور با 
هماهنگی مدیریت امور زائران غیر ایرانی 
آستان قدس رضوی جشن کوچکی برای 
زوج های غیرایرانی در جــوار بارگاه منور 

رضوی برگزار می شود.
مدیر امور زائران غیرایرانی می افزاید: سال 
گذشته 229 زوج غیرایرانی از ملیت های 
مختلف بویژه عرب زبان ها در کنار مضجع 
شریف ثامن الحجج )ع( ازدواج کردند که 

این ازدواج ها در 60 جشن برگزار شد.
او تأکید می کند: زوج های لبنانی ســال 
گذشته در قالب گروه های 20 یا 30 نفره 

به حرم مطهر رضوی مشرف 
شدند و جشن ازدواج خود 
را در صحن و ســرای این 
امام همــام برگزار کردند و 
از ابتدای امسال نیز تاکنون 
چندین مــورد ازدواج های 
زوج های مسلمان غیرایرانی 
در حــرم مطهــر حضرت 
رضــا)ع( به ثبت رســیده 
تأکید  هاشــمی نژاد  است. 
می کنــد: در پایــان ایــن 
از ســوی مدیریت  مراسم 
ایرانی  غیــر  زائــران  امور 

آســتان قدس رضوی هدایای ویژه ای به 
رسم تبرک و تیمن به این زوج های جوان 
اهدا می شود تا به عنوان سوغات و خاطره 
ازدواجشــان از حرم مطهر با خود داشته 

باشند. 

 سال گذشته ۲۲۹ 
زوج غیرایرانی از 

ملیت های مختلف 
بویژه عرب زبان ها در 
کنار مضجع شریف 

ثامن الحجج )ع( 
ازدواج کردند که 

این ازدواج ها در ۶۰ 
جشن برگزار شد

بــــــــرش

اشتیاق مسلمانان  سایرکشورها برای برگزاری آیین ازدواج در حرم مطهر  

پیمان زندگی درجوار بارگاه رضوی
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 با ســالم و خســته نباشــید به تمامی 
خدمتگزاران حریم رضوی. خواهشمند است 
نسبت به حضور خادمین صندلی چرخدار از 
پارکینگ 3 توجه بیشتری شود. بنده بارها 

نیاز داشته ام اما کسی از عزیزان آنجا نبوده.
۰۹1۰۰۰۰1831

 ســالم. بعضی گیت هــای ورودی دارای 
شیب است که گاهی برای زائران روشندل و 
کهنسال ایجاد اشکال می کند. لطفاً تدبیری 

اندیشیده شود تا شیب ورودی حذف شود.
۰۹15۰۰۰۹448

 چــرا حضور در مراســم مختلفی که در 
دارالوالیه برگزار می شــود و مراســم صفه 
برای عموم زائران آزاد نیست؟ این مصداق 

تبعیض نیست؟
۰۹15۰۰۰5784

 ســالم. به دلیل حفــظ حرمت روضه و 
مصیبــت اهل بیت)ع( بهتر اســت، صوت 
روضه هایی که در حرم خوانده می شــود در 

همان مکان پخش شود. 
۰۹۹۰۰۰۰۲877

 به نظر می رسد پیام هایی که به نفعتون 
نیست را چاپ نمی کنید.

۰۹15۰۰۰7۹۹8
قدس: ســتون صدای مردم برای انعکاس 
انتقادها و پیشنهادهای زائران و مجاوران از 
آستان قدس رضوی است. مشکالت صنفی 
و انتقادات سازمانی، می تواند در بخش های 

مربوط  مطرح شود. 

آغاز نام نویسی دوره های 
معرفتی »هفت روز در بهشت«

آستان: به همت مؤسســه جوانان آستان 
قدس رضوی نام نویسی دوره های آموزشی، 
معرفتی و تفریحی »هفت روز در بهشت« 
آغاز شد.دوره های فرهنگی- تربیتی »هفت 
روز در بهشــت« ویــژه نوجوانــان نخبه و 
مستعد به همت مؤسســه جوانان آستان 
قدس رضوی و همکاری مرکز ملی پرورش 
استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان 
در قالــب برنامه ای هفــت روزه و با هدف 
ارتقای سطح علمی، دینی و اعتقادی برای 

سومین سال متوالی برگزار می شود.
در سومین سال از اجرای این طرح با بیش از 
15 دوره میزبانی از نوجوانان سراسر کشور، 
دانش آموزان در قالب دوره های هفت روزه  و 
اقامت در مشهدالرضا در حین فراگیری علوم 
تربیتی، از برنامه های ویژه و تفریحی آن نیز 
برخوردار می شوند.در این طرح برنامه های 
آموزشــی، تفریحی و معرفتی متعددی از 
جمله 21جلسه کالس آموزشی با محوریت 
کتاب های اختصاصــی دوره با موضوعات 
انسان شناسی، جهان شناسی،  خداشناسی، 
معرفت شناسی و...، شرکت در همایش های 
ارتقایی و آموزشــی با حضور اســتادان و 
شــخصیت های فرهنگی و اجتماعی ملی، 
زیارت حرم مطهر حضرت علی بن موسی 
الرضا)ع(، استفاده از آیتم های اردوگاه امام 
رضــا)ع(، حضور در پارک آبــی و... تدارک 

دیده شده است.

»دین، نشاط، زندگی« و 
»پرسمان دینی« جلسات 

پرمخاطب حرم مطهر رضوی  
آستان: رئیس اداره پاسخگویی به سؤاالت 
دینی آســتان قدس رضوی گفت: جلسات 
»دین، نشاط، زندگی« و »پرسمان دینی« 
به همت اداره پاسخگویی به سؤاالت دینی 
معاونت تبلیغات اســالمی آســتان قدس 
رضوی، همه روزه ســاعت 18/30 و 21 در 

صحن جمهوری اسالمی برگزار می شود.
حجت االسالم مهدی حسن  زاده افزود: این 
نشست ها با هدف تبیین روش های تربیت 
دینــی، بازخوانی و بازشناســی آموزه های 
دینی و به کارگیــری آن در زندگی فردی 
و اجتماعــی و نیز بهره گیــری از فرهنگ 
ائمه اطهار)ع( برای بانشاط شدن خانواده و 

جامعه برگزار می شود.
وی افزود: سلسله نشست  های »دین، نشاط، 
زندگی« هر ســال از اواخر خرداد آغاز و تا 
پایان شــهریور برگزار می  شــود و یکی از 
پرمخاطب  ترین برنامه  های اداره پاسخگویی 

به   شمار می  رود.
رئیس اداره پاســخگویی به سؤاالت دینی 
آســتان قدس رضــوی با اشــاره به اینکه 
نشست های پرسمان دینی هر شب ساعت 
21 تدارک دیده شــده است، گفت: در این 
نشست ها موضوع اخالق در خانواده، نقش 
الگو در تربیت، روابط خویشاوندی در عصر 
حاضر و مهدویت در شــعاع خورشید مورد 

بررسی و تبیین قرار می گیرد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

کاشی های  حرم مطهر رضوی؛ جلوه گاه هنر اصیل ایرانی و اسالمی 
 آســتان/ زهرا دلپذیر    حرم مطهر رضوی نمایشــگاهی 
مصــور از فرهنگ و هنر ایرانی و اســالمی اســت. زیباترین و 
چشمنوازترین هنرهای اصیل و سنتی از جمله هنر کاشی کاری 

را در صحن و سرای این بارگاه معنوی می توان مشاهده کرد.
برای آشــنایی بیشتر با هنر کاشی کاری در بارگاه رضوی و نیز 
آگاهی از تالش مســتمر آستان قدس رضوی برای حفاظت از 
این گنجینه های هنری، با مهنــدس رجبعلی لباف خانیکی، 
باستان شناس برجسته و مدیر پیشین سازمان میراث فرهنگی 
خراسان رضوی گفت وگویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید.

 کاشی کاری از جمله تزئینات بی نظیری است که در 
حرم مطهر امام رضا)ع( خودنمایی می کند؛ به طوری که 
بناهای مختلف بارگاه مطهر با کاشی کاری های زیبا و بدیع 
تزئین شده  است. این کاشی ها مربوط به چه دورانی است؟

اوج هنر کاشی کاری حرم مطهر در دو مکتب جداگانه متجلی 
می شود؛ نخست هنر کاشی کاری دوره تیموری و صفوی که آن 
را در صحن انقالب یا کهنه و مسجد گوهرشاد می بینیم و دوم 
هنر کاشی کاری دوره قاجار که در صحن آزادی یا همان صحن 
نو به کار رفته است و هر یک دارای ویژگی های متفاوتی است.

 یعنی مسجد گوهرشاد و صحن انقالب، قدیمی ترین 
کاشی های حرم را دارند؟

بله، البته در مسجد گوهرشــاد فقط ایوان مقصوره و قبله اش 
مربوط به دوره تیموری اســت و بقیه اش تجدید بنا شــده؛ اما 
در تجدید بنا هم امانتــداری را رعایت کرده اند. حرم مطهر تا 
دوره تیموری و زمان گوهرشــاد خاتون یعنی حدود سال 821 
هجری- قمری که مســجد گوهرشــاد به بهره برداری رسید 
منحصــر به یک فضــای چهارطاقی به نام هارونیه و مســجد 
باالسر می شــد و در زمان تیموریان گوهرشاد خاتون استادان 
بزرگواری مثل قوام الدین شــیرازی را از شیراز به مشهد دعوت 
کرد و ایشان با هنرمندی تمام مسجد گوهرشاد را به اضافه دو 
رواق دارالحفاظ و دارالسعاده ساخت که از مسجد گوهرشاد به 
حرم مطهر اتصال پیدا می کرد. بعد هم بایســنقر میرزا، فرزند 

شاهرخ و گوهرشاد خاتون، با هنرمندی 
تمام کتیبه های اطراف ایوان مســجد 
گوهرشاد را نوشت و پس از آن همه 
این بناها با کاشــی های زیبای آن 

زمان زینت یافت.

تیموری و صفوی   هنر دوره 
کاشــی کاری های  در  چگونه 
صحن انقالب و صحن گوهرشاد 

جلوه گر می شود؟
هنــر مهم این دوره که در حرم مطهر رضوی بخوبی نمود یافته، 
استفاده خاص و نمادین از کاشی است به طوری که بهشت را برای 
ما تداعی می کند؛ در این کاشی ها از رنگ های درخشان خاصی در 
زیبا جلوه دادن فضاها و روی دیوارها استفاده شده، همه کاشی ها 
در دوره تیموری و صفوی زمینه الجوردی رنگ دارند که نماد آب 
است. برگ ها و برخی از عناصر نقش ها هم بیشتر آبی رنگ بودند 
یعنی الجوردی یا آبی و فیروزه ای.از آنجایی که در دوره تیموری 
و صفوی هنرمندان حکیم بودند و همه علوم از جمله فلســفه و 
منطق، ریاضی و... می دانستند و با زبان رنگ ها هم آشنایی کامل 
داشتند، می خواستند هم با کاربرد این رنگ ها تجسم بهشت را در 
صحن های حرم مطهر تداعی کنند و بعد هم با رنگ های آرام مثل 

آبی، فیروزه ای و الجوردی در واقع آسمان و آب را تداعی کنند.

 کاشی های داخل روضه منوره چه ویژگی هایی دارند؟
دیوارهای اطراف روضه منوره به ارتفاع 92 سانتیمتر با کاشی 
سنجری تزئین شده که  مربوط به اوایل قرن هفتم هجری قمری 
است. این  کاشی ها بخشی از اِزاره های دو متری دیوارهاست. اِزار 
یا اِزاره در معماری به معنی بخش پایینی دیوارهاســت که به 
کف زمین متصل می شــود. این کاشی های ممتاز و نیز کتیبه 
اطراف جبهه خارجی در پیش روی مبارک، در رواق دارالحفاظ 
از شاهکارهای بی نظیر و از قدیمی ترین کاشی های عهد اسالم 
است. این کاشــی ها بســیار زیبا و ظریف و در رنگ قهوه ای، 
 فیروزه  ای بســیار زیبا، الجوردی و سفید هستند. اشکال این 
کاشی ها هندسی است و تفاوت شاخصی با بیشتر کاشی های 

دوره های بعدی و حتی سایر کاشی های حرم دارد.

 حرم مطهر رضوی گنجینه ای از هنرهای مختلف از 
جمله هنر کاشی کاری اصیل ایرانی و اسالمی است، اما 
متأسفانه آگاهی رسانی کافی در این زمینه انجام نشده 
است. برای معرفی هنرهای اصیل حرم امام هشتم)ع( به 

جامعه چه باید کرد؟
هر پدیده ای نیاز به فرهنگ سازی دارد. ما شاهد بودیم که در خود 
کشــور ما رسانه ها در ترویج یک معضل یا رواج دادن و فرهنگ 

کردن یک پدیده نقش مهمی داشته اند. 
متأســفانه برخی از مسائل با وجود اهمیت بســیار، برای مردم 
ناشناخته و دور از ذهن هستند. مثالً بسیاری از جوانان ما درباره 
زندگی بوعلی و خوارزمی شاید اطالعی نداشته باشند، ولی درباره 
زندگی بازیگران اطالعات جامعی دارند! گرچه  قطب و هســته 
اصلی حرم، وجود مبارک حضرت رضا)ع( و مقوله زیارت است و 
در این تردیدی نیست، ولی حکمایی مثل قوام الدین که در حرم 
کار کردند، می خواستند از این بستر مناسب، به عرضه فرهنگ، 
علم و هنر بپردازند. امروز اگر از زائران حتی از مشهدی ها بپرسید 
که چرا این در و دیوار مزین اســت و مثالً فلســفه این اسلیمی 
چیست، هیچ کس به شما جواب نخواهد داد. وظیفه همگان است 
که این مکان را به عنوان مرکز بزرگ هنری و فرهنگی به عوام و 

خواص معرفی کنند.

گفت  و گو
رجبعلی لباف خانیکی تأکید کرد

صدای مردم

اخبار

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جواد هاشمی/ مدیر فرهنگی معاونت تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی

نماز جماعت پرشکوه مغرب و عشا حرم مطهر رضوی به امامت 
آیت اهلل جوادی آملی در صحن جامع این بارگاه نورانی از 30 

تیرماه آغاز شده و تا 8 مرداد ماه برپا خواهد بود.

قاب رضوی

 اقامه نماز مغرب و عشا
  به امامت آیت اهلل جوادی آملی

 در حرم مطهر رضوی

عکس :  محمد جواد مشهدی /عکس رضوی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rدر نامه 6000 فعال اقتصادی به رهبر معظم انقالب مطرح شد
درخواست برای حل مشکالت حقوقی تولید

فارس: به گزارش قدس، جمعی از فعاالن تولیدی و اقتصادی در نامه ای به 
رهبر معظم انقالب)مدظله العالی( ماده 32 آیین دادرســی مدنی را از موانع 
رونق تولیــد خوانده و حذف قوانینی را که این الــزام را به وجود آورده اند، 
سبب کاهش هزینه های بنگاه داری خواندند. امضاکنندگان نامه، ماده مذکور 

را مغایر با اصل 44 و مواضع رهبر انقالب در حوزه رونق تولید دانستند. 
مطالبه اصلی بنگاه داران اقتصادی در این نامه اصالح ماده 32 آیین دادرسی 
مدنــی، توانایی معرفی نماینده حقوقی بــه دادگاه، حذف قوانین مانع رونق 
تولید و مشــکالتی از این دست بود. آن ها همچنین حق الوکاله های هنگفت 

وکال را مانع پیگیری امور حقوقی و قضایی بنگاه های خصوصی نام بردند. 
پیش از این نیز جمعی از تولیدکنندگان، یکشنبه 23 تیر در نامه  دیگری به 
آیت اهلل رئیســی و دکتر علی الریجانی، ریاست قوه قضائیه و مقننه خواستار 
اصالح قانون مذکور شده بودند. متأسفانه تاکنون هیچ خبری مبنی بر اقدام 
رؤســای این دو قوه برای اصالح این قانون به دســت نیامده اســت. انجمن 
دارندگان نشــان استاندارد ایران و مجمع کارآفرینان کشور از امضاکنندگان 

این نامه بودند.
متن نامه فعاالن اقتصادی به رهبر انقالب به شرح زیر است:

بسمه تعالی
رهبر معظم انقالب اسالمی، حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای)مّد ظله العالی(

ضمن اهدا سالم و تحیات خدمت حضرت عالی؛
معظم له چندین سال است که اقتصاد و اشتغال را به عنوان مسئله و اولویت 
اول کشور به مسئوالن محترم گوشزد فرموده  و به عنوان شعار محوری قرار 
می دهنــد. اینجانبان به عنوان جمعــی از تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی 
بخش خصوصی ضمن تشــکر از رویکرد حضرتعالی در حمایت از اقتصاد و 

تولید ملی درد دل هایی را خدمت حضرتعالی اعالم می داریم.
همان گونه که مســتحضر هستید، تحقق رونق تولید مستلزم تسهیل فضای 
کســب وکار و رفع موانعی  است که هزینه تولید را در کشور افزایش می دهد. 
گذشته از نقش محوری قوای مجریه و مقننه در حل مسائل اقتصاد و تحقق 
رونــق تولید، قوه قضائیه نیز به عنوان متولــی اصلی نظام حقوقی و قضایی 
کشــور، نقشــی جدی و غیرقابل انکار در فعلیت بخشیدن به رونق تولید و 

شکوفایی اقتصادی دارد. 
شــاخص »اجرای قراردادها« یکی از مهم ترین مؤلفه های فضای کســب وکار 
اســت که قوه قضائیه نقش اساســی در بهبود آن دارد و بــه هزینه، زمان 
و کیفیت رســیدگی به اختالفــات تجاری و بازرگانــی در دادگاه ها مربوط 
می شود. در حال حاضر، فعاالن اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری امور 
حقوقی و قضایی خود در دادگاه هــا، هزینه مالی زیادی صرف می کنند که 
بخش اعظم آن مربوط به حق الوکاله هایی است که مجبورند به وکال پرداخت 
کنند. طبق قوانین موجود، پیگیری هر امری از سوی شرکت ها و بنگاه های 
خصوصی در دادگاه ها مســتلزم حضور مدیر عامل و یا وکیل دادگســتری 
است. الزام فعاالن بخش خصوصی به معرفی وکیل در حالی  است که مطابق 
ماده 32 آیین دادرسی مدنی، بنگاه ها و مؤسسات دولتی  برای پیگیری امور 

قضایی خود، می توانند نماینده حقوقی به دادگاه معرفی نمایند. 
منع فعاالن بخش خصوصی از معرفی نماینده حقوقی و حمایت از بنگاه های 
دولتی در حالی در قوانین کشــور نهادینه شده که یکی از دغدغه های جدی 
معظــم له، اجرای دقیق و صحیح اصل 44 بوده  و چنین رویه هایی منجر به 

ناکارآمدی سیاست های مربوط خواهد شد. 
بنابراین، در راســتای حذف قوانیــن مانع تولید و در یــک اقدام اصالحی 
می توان با اصالح ماده 32 آیین دادرسی مدنی و فراهم  کردن امکان معرفی 
نماینده حقوقی از طرف بنگاه های خصوصی، هزینه های تولید در کشــور را 

کاهش داد.
اینجانبان ضمن تشکر و قدردانی از اهتمام معظم له به حمایت از تولید ملی 
و اقتصاد مولد کشور، خواهشمندیم دســتور فرمایید این موضوع با اولویت 

باالتری در قوه مقننه و قضائیه پیگیری شود.

در گفت وگو با علیرضا نبی مطرح شد: فعاالن اقتصادی خواهان اصالح قوانین ضد تولید در شرایط جنگ اقتصادی هستند

تولیدکنندگان توان پرداخت حق الوکاله ها را ندارند
  اقتصاد بنگاه های خرد که عمده  آن ها توســط 
بخــش خصوصی اداره می شــوند، بیــش از 96 
درصد در اقتصاد کشور سهیم هستند. به عقیده 
کارشناســان، هزینه های اضافی کــه بنگاه های 
اقتصادی متحمل می شوند مانعی پیش روی تولید 
اســت. یکی از این هزینه ها هزینه پیگیری امور 
حقوقی و گرفتن وکیل است. در این راستا بتازگی 
بیش از 6000 فعال اقتصادی با نوشــتن نامه  به 
رؤسای مجلس و قوه قضائیه از حق الوکاله ها گالیه 
کرده و خواســتار اصالح رویه ای شدند که آن ها 
را از فرســتادن نماینده حقوقی به دادگاه منع و 
مجبور به گرفتن وکیل می کرد. براساس ماده 32 
قانون آیین دادرسی مدنی، بنگاه های غیردولتی 
برای پیگیری امور حقوقی نمی توانند نماینده یا 
کارمنــد حقوقی خود را بفرســتند، در حالی که 
ایــن اجازه به بنگاه های بخش دولتی داده شــده 
اســت. اجبار بنگاه های غیردولتی در حالی است 
که وکالــت در ایران گران اســت و کمتر واحد 
تولیدی  می تواند برای پیگیری امور حقوقی خود 
وکیل بگیرد. در این راستا با علیرضا نبی، دبیر کل 
انجمن دارندگان نشان استاندارد ایران که یکی از 
کارآفرینان و فعاالن بزرگ اقتصادی کشور است 

به گفت وگو نشستیم.

 ظاهراً بنگاه های اقتصادی عالوه بر مسائل 
مالی و سرمایه در گردش، از قوانین هم در 
عذابند. این را از نامه 6000 فعال اقتصادی 
می توان فهمید. اوضاع قوانین کسب و کار 

را چطور ارزیابی می کنید؟
اکنون که کشــور در شــرایط جنگ اقتصادی 
به ســر می برد، باید همه قوانین به سمت این 
شرایط جنگی تغییر وضعیت دهند و ما را برای 
یک حالــت تدافعی و درعین حــال تهاجمی 
آمــاده کنند. باید در این شــرایط با خودمان 
روراست باشیم؛ قوانین موجود در حوزه تولید 
مربوط به زمان گل و بلبل بوده اســت و امروز 
بــه درد تولیدکننده ای کــه رودرروی هزار و 
یک ادوات جنگ اقتصادی و تحریم اقتصادی 
قــرار دارد نمی خورد. این تولیدکننده در برابر 
کمبودها و موانع قــرار گرفته و در تهیه مواد 
اولیه و انتقال پول مشکل دارد. اکنون به بنده، 
مواد اولیه نمی فروشــند؛ چرخ کارخانه ام دارد 

از جریان می افتد.

نامه   در خصــوص موضوع 
 2000 از  بیــش  سرگشــاده 
رؤســای  به  اقتصادی  بنگاه 
قوه مقننه و قــوه قضائیه که 
گالیه  وکال  حق الوکاله های  از 

کرده بودند توضیح دهید.
برخی قوانین، بنگاه ها را با مشکل 

روبه رو کرده، ازجمله مشــکالت مهم بنگاه ها در 
پیگیری امور حقوقی خود اســت. برخی قوانین 
باید تغییر کند، نه تنها تغییر آن ســخت نیست 
بلکه به ســهولت انجام می گیــرد. وقتی واحد 
تولیدی به مشــکل حقوقی برمی خورد، قاضی 
می گویــد مدیرعامل یا رئیــس هیئت مدیره یا 
وکیل باید امور حقوقــی بنگاه را پیگیری کند، 
چــون قانونی در این خصوص وجود ندارد که ما 
تولیدکنندگان بخش خصوصی بتوانیم نماینده 
حقوقــی خود را برای پیگیــری امور حقوقی به 
محاکم بفرستیم. اما متأسفانه این بحث ساده را 
دولتمردان ما در قوه  مقننه و قضائیه نمی پذیرند. 
شــاید تفکر جنــگ اقتصــادی برخالف حجم 
شــعارهای زیاد در باور مسئوالن محترم شکل 

نگرفته است.

 شما اشاره کردید که اکنون در وضعیت 
جنــگ اقتصادی قــرار داریــم؛ حمایت 

مسئوالن از شما تولیدکنندگان 
در حوزه تولید چگونه است؟

به اعتقــاد بنده امروز مســئوالن، 
میــن  روی  را  تولیدکننــدگان 
اقتصادی می فرستند و ما را در این 

راه تنها می گذارند. 

 آیــا تابه حال پرونده ای داشــته اید که 
آن  پیگیری  بــرای  نجومی  حق الوکالــه 

درخواست کرده باشند؟ 
بله. برای مثــال یک وکیل برای پرونده بانکی به 
ارزش 4 میلیارد تومــان، 600 میلیون تومان از 
بنده تقاضای حق الوکاله کرده اســت. من با 600 
میلیون تومان خط تولید راه می اندازم و حدود 20 

نفر را شاغل می کنم.
 

 شــاید بســیاری از مــردم نمی دانند 
مشکالت پیش پای تولیدکنندگان چیست. 

مشکالتی شامل تحریم ها و...  ؟
اکنون در وضع تحریم ها شرایط به گونه ای است 
که هر جا روی مواد اولیه دســت گذاشته ایم، 
باید چند برابر پــول بدهیم؛ یا اینکه مثاًل یک 
 عربستانی می تواند مواد اولیه موردنیاز ما را به 
دو برابر قیمت بخرد و به فروشنده بگوید دیگر 

به ما مواد اولیه نفروشد.

 آیا خطاب به مسئوالن که وظیفه کاهش 
فشار بر واحدهای تولیدی و تسهیل شرایط 
بــرای تولیدکننــدگان را دارند صحبتی 

دارید؟
چرا مسئوالن متوجه این قضیه نیستند که ما در 
حالت جنگ قرار داریم. بنده با فردی ســعودی، 

صهیونیســتی، آمریکایی و... 
تولیدکنندگان  درگیر هستم. 
در فشار هستند و ادوات الزم 
جنگ اقتصادی را ندارند، چرا 
مسئوالن شرایط را برای مِن 
تولیدکننده تسهیل نمی کنند 
تا بتوانم زنده بمانم. خطاب به 
مسئوالن می گویم اگر دشمن 
رد  تولیدکننــدگان  مــا  از 
 شود به شــما می رسد. امروز 
رهبر انقالب مظلوم ترین فرد 

انقالب است، 10 سال است که فعالیت اقتصادی 
به عنوان شــعار ســال انتخاب می شــود. نشان 
دادن اهمیــت اقتصاد و تولیدکنندگان آیا از این 
واضح تر هم می شــود؟ بنده نمی دانم چه اتفاقی 
برای قوه مقننه افتاده اســت کــه در این زمینه 

تالش نمی کنند.

 در جلســه ای که کارآفرینان با آیت اهلل 

رئیسی داشتند آیا اصالح ماده 32 قانون 
آیین دادرسی مدنی مطرح شد؟

بله؛ بنده و ســه تن دیگــر از کارآفرینان این 
موضــوع را در دیدار با آیت اهلل رئیســی مطرح 
کردیــم. این بحث اظهر من الشــمس اســت.  
قانون می تواند به همان دالیلی که  شرکت های 
دولتــی را معاف کرده، باتوجه به ســال رونق 
تولید ایــن موضوع را بــرای بخش خصوصی 
نیز حل و موانع کســب وکار را حذف کند تا ما 

تولیدکنندگان بتوانیم کار کنیم.

را یک  بنگاه ها  اگر مشــکالت حقوقی   
وکیــل حل می کرد،  غیر  کارمند حقوقی 
هزار  اشــتغال حدود صد هــا  مشــکل 
دانش آموخته  حقوقی حل نمی شد، آیا این 

به نفع بنگاه نبود؟
بنــده یک کارمند حقوقــی دارم که به او حقوق 
می دهم، اما به خاطر این قانــون نمی تواند امور 
حقوقی واحد تولیدی را پیگیری کند. اکنون 80 
هزار بنگاه اقتصادی در کشور وجود دارد که حدود 
77 هزار واحد زیر 50 نفر کارگر دارند. این واحد 
تولیدی که زیر 50 نفر نیرو دارد چگونه می تواند 
300 میلیون حق الوکاله  وکیل بدهد؟ قانون باید 
اجــازه فعالیت نماینده و یــا کارمند حقوقی در 
دادگاه ها را بدهد. این گونه مشکل 
اشــتغال ایــن دانش آموختگان 
حقوق که نمی توانند پروانه وکالت 

بگیرند نیز حل می شود.
تعــداد بنگاه هــای اقتصادی که 
به ریاســت قوه قضائیه نامه زدند 
حــدود 6000 واحــد تولیدی و 
صنعتی بــود. باید گفت اگر یک 
مشــکل را دو یا 10 یا 200 نفر 
بگویند اقدامی در آن حوزه صورت 
می گیرد، ما 6000 فعال اقتصادی 
از این موضوع گالیه کردیم. انجمنی که بنده عضو 
آن هســتم 1350 واحد صنعتی زیرمجموعه  آن 
است. در کشورهای توســعه یافته اگر پنج واحد 
تولیدی تقاضای موضوعی را کنند، باید برای آن ها 
مجلس تشکیل  شود، زیرا این موضوع برای آنان 
دارای اهمیت است و معتقدند که تولیدکنندگان 
سربازانشان هستند، اما مسئوالن متأسفانه این  

موضوع را قبول ندارند.

یک وکیل برای 
پرونده بانکی به ارزش 
4 میلیارد تومان، 600 
میلیون تومان از بنده 
تقاضای حق الوکاله 
کرده است!

بــــــــرش

دولت چگونه به نرخ 30 درصد اجاره بها رسید؟     فارس: محمود فاطمی عقدا،  رئیس سابق مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی گفت: اگر دولت نرخ اجاره بها را همانند نرخ مسكن محاسبه كند، قطعاً 
این افزایش كمتر از ۵0 درصد نخواهد بود. در محاسبه اجاره بها باید از معامالت صورت گرفته افزایش نرخ را بدست بیاورند، اما ظاهراً دولت در روش های فعلی افرادی را هم كه هنوز موعد قراردادهایشان 

نرسیده در آمار محاسبه می كند كه با استفاده از این اعداد و ارقام، نرخ 30 درصد را بدست آوردند.
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      صفحه 4

وزارت صنعت، معدن و تجارت - سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران
مجتمع سنگ آهن سنگان- فراخوان ارزيابى كيفى  

︀ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و  ﹢اف) در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋  ︨︣ــ︐︀ن︠  ︣﹇﹩ ﹝︪ــ︡ و ٣۶ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی︫  سـازمان توسـعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران - مجتمع سنگ آهن سـنگان (وا﹇︹ در ٢٨٠ ﹋﹫﹙﹢ ﹝︐︣ی ︗﹠﹢ب︫ 
︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ از  ︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︫︡   ︋﹏ذ ︳︣ا  ︫︀ ﹫﹞︀﹡﹊︀ر" را︋  ︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت︎  ︀ل︋  ﹥ ﹝﹫︤ان ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و دو︧️ ﹨︤ار ︑﹟ ﹝︭﹢ل ︗️ دو︨   ︋﹟﹊  ︫﹌﹠ ﹠﹌ آ﹨﹟ در ﹋︀ر﹎︀ه︨  ﹠︡ی︨  ﹝﹢︲﹢ع"︠︣دا︩، ﹁︣آوری و دا﹡﹥︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ٢٠٩٨٠٠٣٠٠٧٠٠٠٠٢٩) ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︀ره﹝ ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ (︋﹥︫   ︠﹤  ︋️︊︧﹡ www.setadiran.ir آدرس ﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︀ ١- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︻﹞﹢﹝﹩ ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای︋ 

﹑ک ٣٩  ︎،︿︣  ︫﹤﹢﹋ ︩︊﹡ ،﹩﹡︣﹇ ︡︊︍  ︨︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫  ﹥ آدرس: ︑︣ان، ﹝﹫︡ان ﹁︣دو︨﹩،︠  ﹠﹍︀ن)︋  ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و ︮﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان (﹝︖︐﹞︹︨  ٢- ﹡︀م و ﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار: ︨ 
٣- ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︠︣دا︩، ﹁︣آوری و دا﹡﹥ ︋﹠︡ی ︨﹠﹌ آ﹨﹟ در ﹋︀ر﹎︀ه ︨﹠﹌ ︫﹊﹟ ︋﹥ ﹝﹫︤ان ﹉ ﹝﹫﹙﹫﹢ن و دو︧️ ﹨︤ار ︑﹟ ﹝︭﹢ل ︗️ دو ︨︀ل ︋︀ ا﹝﹊︀﹡︀ت ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر

﹥ ﹁︣وش ﹝﹩ ر︨︡.  ︋www.setadiran.ir آدرس ﹤  ︋️ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜  ︨﹅︣︵ ١۶) از ️ ︀︻︀ت اداری (︨︀︻ ️  ٩٨/٠۵/٠٧ در︨  ︀︽﹛ ٩٨/٠۵/٠١ روزه از ︑︀ر ﹤﹝﹨ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀و ﹡︪︀﹡﹩ در ️﹚﹞ ،۴- ز﹝︀ن
️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹫︊︀︫﹠︡.  ﹁︀در ﹤ ️ ﹝︖︀ز︋  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜  ︨﹅︣︵ ︣ان ازا ﹩﹡︡︺﹞ ︹︀﹠ ︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و︮  ﹥ ﹡︀م︨   ︋١︡ ︺︊﹥ ﹝︣﹋︤ی ︑︣ان- ﹋  ︫﹤︍  ︨﹉﹡︀ ﹞︀ره ︧︀ب ١٧٣١۵٧۶٠︋   ︫﹤ ︤ ﹝︊﹙︼ ١،٠٠٠،٠٠٠ ر︀ل︋  از وار ︦ ️ ﹝﹆︣ر︎  ﹚﹞ در ︡ ︣ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︠ 

:﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ﹩﹡︀︪﹡ و ️﹚﹞ ، ۵- ︑︀ر
﹥ ار︨︀ل ا︮﹏ ﹝︡ارک   ︋️︊︧﹡ ️︧︀ ︀﹝︀﹡﹥ ﹝︢﹋﹢ر ﹝﹩︋  ︀ر﹎︢اری ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨   ︋︣  ︋︣ ︀ر﹎︢اری ﹡﹞︀﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︻﹑وه︋   ︋www.setadiran.ir ️︀ ︀︻️ ١٢ ا︨﹠︀د در︀﹁︐﹩ را ︑﹊﹞﹫﹏ و در︨   ︨٩٨/٠۵/٢۴ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ︡︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن︫ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏ر ︋﹥ آدرس ﹨︀ی ذ﹢﹋︢﹞ ️﹚﹞ و ﹝﹢م ︫︡ه و در ︣﹞ ️﹋︀︎ در
﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١ ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ﹞︀ره٣٣، ﹝︖︐﹞︹︨   ︫،﹩﹇︣ ﹞︀﹜﹩،︠﹫︀︋︀ن ﹨﹢︤ه︫  ︣وردی︫  ﹫︀︋︀ن︨  ︑︣ان،︠ 
﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٣٨۴٢٧٠٠٨-٠۵١ ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ﹞︀ره ٣٧٧، ﹝︖︐﹞︹︨  ﹫﹟ ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩ ١٩ و ٢١،︫  ﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩،︋   ︠،︪︡﹞

 ﹩﹠﹝ا﹡︖︀م ﹋︀ر از ﹡︷︣ ا ️﹫﹑  ︮﹤︡﹫︀︑ .️︨︀ر ا﹜︤ا﹝﹩ ا﹊﹡︀﹝﹫ ︣ای︎  ﹠﹌ آ﹨﹟︋  ︣دا︩ و ﹁︣آوری︨  ︀︋﹆﹥ ﹁︺︀﹜﹫️ در︠  ︀ل︨  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ﹋︪﹢ر و ارا﹥ ﹎﹢ا﹨﹩ ︡ا﹇﹏ ٣︨  ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ و︋  ﹠︺️ و ﹝︺︡ن از︨  ︀ ر︑︊﹥ ۴ ر︫︐﹥︮  ﹫﹞︀﹡﹊︀ری︋   ︎️﹫﹑ ﹢دن ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  توجه:  ١- دارا︋ 
︑﹢︨︳ وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ز﹝︀ن ا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︀︨️ ا﹞﹫︡رو: روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٢/٩٨/٠۵ 
︀ً از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫︀﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩، د︻﹢ت از ︢︎︣﹁︐﹥ ︫︡﹎︀ن در ﹝︣﹙﹥ ارز︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، ︎︣دا︠️ ︑︱﹞﹫﹟  ٣- ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︮︣﹁

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︣︢ ︀﹝︀﹡﹥ از ا︣︵ ﹟﹅ ا﹝﹊︀ن︎   ︨︣︐︧ ︣﹡︡ه و... در︋   ︋﹤ ﹫︪﹠︀د︋  ︢︣ش︎  ︀﹋︀ت، ا︋﹑غ︎   ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️،︋  ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، ار︨︀ل ﹝︡ارک و︎ 
﹠﹌ آ﹨﹟  ﹥ آدرس ﹨︀ی ﹝︖︐﹞︹︨   ︋(١٢ ️︻︀ ︡ه ﹇︣ارداده و در ﹝﹙️ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ (﹝﹢رخ ٢۴/٩٨/٠۵︨  ︀﹋️ در︋︧︐﹥ و ﹝︣و ﹝﹢م︫  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ در︎  ︀ر﹎︢اری در︨  ︦ از︋  ︣﹋️ در ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ را︎  ︀︧️ ا︮﹏ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︡ارک︫  ︀︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩︋   ︫-۴

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹢︑ ︀ن﹍﹠︨
﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١ ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ﹞︀ره٣٣، ﹝︖︐﹞︹︨   ︫،﹩﹇︣ ﹞︀﹜﹩،︠﹫︀︋︀ن ﹨﹢︤ه︫  ︣وردی︫  ﹫︀︋︀ن︨  ﹠﹍︀ن:    ︑︣ان-︠  ﹠﹌ آ﹨﹟︨  آدرس ﹨︀ی ﹝︖︐﹞︹︨ 

﹠﹍︀ن. ︑﹙﹀﹟: ٣٨۴٢٧٠٠٨-٠۵١ ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ﹞︀ره ٣٧٧، ﹝︖︐﹞︹︨  ﹫﹟ ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩ ١٩ و ٢١،︫  ﹫︀︋︀ن ﹋﹢﹨︧﹠﹍﹩،︋   ︠،︪︡﹞
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ﹩︐﹡︣︐﹠آدرس ا ﹤︋ ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟) ︋︀ ︫﹞︀ره ﹨︀ی د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٧ و ﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س ۴١٩٣۴﹢﹎ ️﹁︀︀م و در﹡ ️︊︔ ️︗ ️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ۵- ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ︋﹥ ︫︣﹋️ در

︫﹠︀︨﹥ آ﹎﹩ ۵٣٨٧٨٨/م ا﹜︿ ١۴٣٠
                                                                                                                                                                                                .︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ رد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹫︡ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٨١۴٩٢٠٠٠-٠٢١ ︑﹞︀س﹢﹞ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ️︗ -۶

﹠﹍︀ن)  ﹠﹌ آ﹨﹟︨  ﹠︀︹ ﹝︺︡﹡﹩ ا︣ان (﹝︖︐﹞︹︨   ︨︀ز﹝︀ن ︑﹢︨︺﹥ و ﹡﹢︨︀زی ﹝︺︀دن و︮ 

ع ۹
۸۰
۵۳
۷۳

︊ــ︀ ﹝ــ︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌   ︮︡︣ا ــ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋ــ︣گ︨ 
︨ــ﹢ر﹝﹥ ای ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢٢۶ط۴۵ 
ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2082408 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
S1412286173961 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹞﹫︡ ا︨ــ﹊﹠︡ری 

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

/ع
۹۸
۰۵
۴۰
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︀︑﹢﹢︑ دروی﹢ ︊︤ ،︨﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و︨﹠︡ ﹝︱︣ی︠  ︋︣گ︨ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ﹋︣و﹡ــ︀ ﹝︡ل ١٩٩٢ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی رو︾﹠﹩︋ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 6492859 و  ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۴۵٧ن٢۶ ا︣ان ١٢︫ 
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︧﹫﹟ ︗﹢ا﹡﹞︣دی   ︋087826 ﹩︨︀ ︫ــ﹞︀ره︫ 

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

/ع
۹۸
۰۵
۳۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨﹠︡ ︠﹢دروی ٢٠۶ آر︀ن 
﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩   ︫﹤ ــ﹊﹑︑﹩ ﹝︐︀﹜﹫﹉︋  ﹝︡ل ١٣٨٩ ر﹡﹌︫ 
٧۶٧ه ٩۴ ا︣ان ۴٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 13389002513 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAAP41FD7AJ281500 ﹩︨︀︫ ︀ره﹝︫
ــ︀﹇︳  ر︲ــ︀ ﹁︀︑﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۳۹
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︡ارک  ︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋﹙﹫﹥ ﹝ ــ﹠  ︨،﹟﹫ ︤، ﹋︀رت ﹝︫︀ ــ︊ ︋︣گ︨ 
 ﹉﹫﹛︀ ︠﹢دروی ﹝﹫︐︧﹢︋﹫︪ــ﹩ ﹝︡ل ٢٠١٧ ر﹡﹌ ﹇﹢ه ای ﹝︐
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︣ان ١٠︫  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٢۶۵ط١٢ اــ ︋ــ﹥︫ 
 JMBXTGF3WHJ000102 ﹩ ︀︨ ﹞︀ره︫  4B12SR2015 و︫ 
︀ ︧﹫﹠﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥  ️ ﹝﹞︡ر︲ ﹫﹊﹛︀ ﹞ ﹤︋

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۵
۴۱
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

آگهى نوبتى(سه ماهه اول سال1398)
حوزه ثبتى سبزوار

ــخاصى كه نسبت به امالك  ــامى اش ــتورماده12قانون ثبت وماده56آئين نامه مذكور اس به دس
مجهول المالك واقع دربخشهاى تابعه حوزه ثبتى سبزواركه تاآخرخرداد ماه1398تقاضاى ثبت 

نموده اندبا نوع ملك موردتقاضابراى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد:
بخش1سبزوار

ــه  متروك ــر  مم ــدانگ  رضا،شش ــد  فرزندمحم ــواه  خ ــى  محب ــعلى  پالك1942-اصلى،عباس
بمساحت17/86مترمربع كه مى بايست با پالك 518 اصلى مالك تجميع شود.

بخش3سبزوار
پالك6-اصلى،اراضى كلوت:

ــزل  من ــاب  يكب ــدانگ  فرزندعباس،شش ــكيب  پارساش ــر  اصغ ــى  18675فرعى،عل
بمساحت115/90مترمربع 

18678فرعى،مهدى مشايخى فرزندمحسن،ششدانگ يكباب انبارى بمساحت103/59مترمربع
ــين هركدام نسبت به1سهم مشاع  18704فرعى،فاطمه،عزت ومرجان حجى زاده فرزندان حس
ــر حاتمى مقدم  ــاع وعلى اصغ ــهم مش ــين هركدام2س ــى حاجى زاده فرزندان حس ومحمدوعل
ــبت به14سهم مشاع و طاهره توصيفى فرزندغالمحسين نسبت به7سهم مشاع  فرزندعباس نس
ــاحت27/50مترمربع كه باششدانگ  ــدانگ يكقطعه زمين(مسيل متروكه) بمس از28سهم شش

پالك9613فرعى تشكيل يكباب منزل راداده است.
ــزل  من ــاب  يكب ــدانگ  فرزندمحمد،شش زاده  ــى  حاج ــدى  18771فرعى،مه

بمساحت130/57مترمربع
ــوارى  چهاردي ــه  يكقطع ــدانگ  فرزندرضا،شش ــارتى  بش ــر  18792فرعى،امي

بمساحت279/59مترمربع 
18795فرعى،وقف مسجد المهدى به تصدى اداره اوقاف وامورخيريه شهرستان سبزوارششدانگ 
ساختمان مسجدالمهدى بمساحت95/58مترمربع كه تواماباقسمتى ازپالك4586فرعى تشكيل 

يكباب ساختمان را ميدهد.
18806فرعى،على اصغرطبسى فرزندمحمد،ششدانگ يكباب منزل بمساحت122/53مترمربع 

ــينى باغخيراتى فرزندسيد حسين  ــين آبادى فرزندمحمدوفاطمه حس 18812فرعى،على حس
بالمناصفه،ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت117/47مترمربع 

18824فرعى،عليرضا رمضانى فرزندبراتعلى،ششدانگ يكباب منزل بمساحت101/03مترمربع 

پالك7-اصلى،اراضى كالته آقازاده:
ــى  مزروع ــن  زمي ــه  قطع ــك  ي ــدانگ  شش ــى  فرزندعل ــليمانى  س ــن  783فرعى،حس

بمساحت129367/95مترمربع
پالك12-اصلى،اراضى خسروجرد:

ــدارى  دام ــاب  يكب ــدانگ  فرزندحبيب،شش ــروجردى  خس ــن  1242فرعى،محمدامي
بمساحت4247/32مترمربع

پالك13-اصلى،اراضى مزرعه در نى:
ــى  مزروع ــن  زمي ــه  يكقطع ــدانگ  اكبر،شش ــى  فرزندعل ــارزى  ق ــى  174فرعى،مرتض

بمساحت3644مترمربع
پالك162-اصلى،اراضى ايزى:

ــاختمان  س ــاب  يكب ــدانگ  فرزندعليرضا،شش ــى  عطائ زاده  ــى  كل ــرا  5467فرعى،زه
بمساحت121/95مترمربع 

ــه  محوط ــه  يكقطع ــدانگ  اله،شش ــرات  فرزندب ــى  باعث ــى  5493فرعى،رمضانعل
بمساحت126/07مترمربع 

پالك420-اصلى،اراضى فريزى:
ــى  دانگ،محمد،جعفر،عل ــم  وني ــك  ي ــه  ب ــبت  نس ــدام  هرك ــن  76فرعى،برات،حس
ــى اناركى رباطى  ــهرت همگ ــر فرزندبرات ش ــين و امي ــين،فرزندان غالمحس اكبر،عليرضا،حس
هركدام نسبت به  نيم دانگ مشاع از،ششدانگ يكباب چهار ديوارى مشتمل بر سوله بمساحت 

4568/20مترمربع
بخش3قطعه2سبزوار

پالك4-اصلى،اراضى كال قز:
ــى  ميم ــم  دي ــاغ  ب ــه  قطع ــك  ي ــدانگ  فرزندمحمدحسين،شش ــزى  ق ــن  153فرعى،حس

بمساحت11125مترمربع
ــار  ــه س ــن ديم ــه زمي ــك قطع ــدانگ ي ــرزادگان فرزندحسينعلى،شش ــرف مه 154فرعى،اش

بمساحت19771مترمربع كه ميزان5432/79مترمربع آن حريم جاده ميباشد.
پالك107-اصلى،اراضى كراب:

724فرعى،كاظم كوشكى فرزندحجى محمد،ششدانگ يك قطعه زمين بمساحت663/23مترمربع 
كه با پالكهاى1086و1087و259و729و727و721و720و731تواما تشكيل يكباب ساختمان 

مرغدارى را داده وبايستى تجميع گردد.

ــن  زمي ــه  قطع ــك  ي ــدانگ  شش ــد،  محم ــى  فرزندحج ــكى  كوش ــم  1086فرعى،كاظ
ــاحت1296/20مترمربع كه با پالكهاى724و1087و259و729و727و721و720و731توا بمس

ما تشكيل يكباب ساختمان مرغدارى را داده و بايستى تجميع گردد.
ــاحت  ــه زمين بمس ــك قطع ــدانگ ي ــى محمد،شش ــكى فرزندحج ــم كوش 1087فرعى،كاظ
7469/93مترمربع كه با پالكهاى1086و724و259و729و727و721و720و731تواما تشكيل 

يكباب ساختمان مرغدارى را داده و بايستى تجميع گردد.
بخش8 قطعه1سبزوار

پالك6-اصلى،اراضى ميان رود:
زار  ــه  ديم ــن  زمي ــه  يكقطع ــدانگ  فرزنداسداله،شش ــادى  آب ــين  143فرعى،محمدحس

بمساحت9968/16مترمربع.
پالك7-اصلى،اراضى ميان كاريز:

ــوز  محص ــن  زمي ــه  يكقطع ــدانگ  فرزندمحمد،شش ــى  297فرعى،محمودبرق
بمساحت221/70مترمربع.

بخش12سبزوار
پالك1-اصلى،اراضى عميدآباد:

ــاختمان  س ــاب  يكب ــدانگ  اكبر،شش ــى  فرزندعل ــرى  آزادمنجي ــه  20831فرعى،فاطم
بمساحت127/70مترمربع.

20834فرعى، موقوفه محمد على به توليت محمد ابراهيم شكيبائى فر فرزندغالمحسين،ششدانگ 
عرصه موقوفه محل جوى متروكه بمساحت19/85مترمربع توام باپالك وقفى19445فرعى.

پالك8-اصلى،اراضى جعفرآباد:
ــه  ــن موقوف ــدانگ زمي ــر رشيد،شش ــت باق ــه تولي ــرا ب ــجد و زائرس ــف  مس 754فرعى،وق

بمساحت4069/50مترمربع.
"آگهى نوبتى اصالحى"

بخش3سبزوار
پالك81-اصلى،اراضى لخ لخ آباد:

ــماعيل فرزندحسن شهرت همگى رازقندى  35فرعى،احمدفرزندحسين،ابراهيم فرزندعلى واس
ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى بمساحت40918/15مترمربع كه در آگهى قبلى  بالمثالثه،شش

به اشتباه از پالك223و214 فرعى از78اصلى اراضى رازقند منتشرشده است.
پالك504-اصلى،اراضى بيابان رازقند:

ــار  بندس ــن  زمي ــه  قطع ــك  ي ــدانگ  فرزندابوالقاسم،شش ــدى  103فرعى،محمدرازقن
ــتباه ازپالك405 فرعى از78اصلى اراضى  ــاحت4064/25مترمربع كه درآگهى قبلى به اش بمس

رازقند منتشرشده است.
ــراب حجازى  ــيد ابوت ــبت به3دانگ مشاع،س ــم نس ــن رازقندى فرزندابوالقاس 104فرعى،حس
ــين نسبت به 1/5دانگ مشاع وشهرام دولت آبادى فرزندمحمدعلى نسبت  فرزندسيدمحمدحس
ــاحت6420مترمربع كه درآگهى  ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين بندسار بمس به1/5دانگ مش

قبلى به اشتباه از پالك379فرعى از78اصلى اراضى رازقند منتشرشده است.
ــبت به امالك آگهى شده درباال معترض ميباشد  لذادراجراى ماده16و17قانون ثبت هركس نس
ــت  ــيدگى اس ــده ودرجريان رس ويا اينكه بين متقاضيان ثبت وديگرى اقامه دعوى دردادگاه ش
ــعر برجريان دعوى يااعتراض خودرااز تاريخ انتشار نوبت اول اين اگهى  ــتى گواهى مش ميبايس
ــيددريافت  ــليم ورس ــدت30روز به اين اداره تس ــورد اگهى اصالحى به م ــرف90روز و درم ظ
ــت خودرا به  ــليم اعتراض به مرجع ثبتى دادخواس نمايدومعترض بايد ظرف يكماه ازتاريخ تس
ــورت متقاضى يانماينده قانونى وى ميتواند به دادگاه  ــع قضايى ذيصالح تقديم درغيراينص مرج
ــليم نمايد. ــت رادريافت و به اين اداره ثبت تس ــه مراجعه وگواهى عدم تقديم دادخواس مربوط

ــه خواهدداد.م الف  ــى رابارعايت مقررات ادام ــه اعتراض عمليات ثبت ــت بدون توجه ب اداره ثب
98/100/2937   آ-9805375

تاريخ انتشار نوبت اول:سه شنبه1398/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم:پنج شنبه1398/05/31

على آب باريكى-رئيس ثبت اسنادوامالك سبزوار

شماره نامه: 139804906092006396        تاريخ نامه:1398/04/31
شماره پرونده:139704006092003078/1   شماره بايگانى پرونده:9704511

آگهى اصالحى
ــده در  ــر ش ــماره روزنامه 9014 مورخه 98/04/25 و پيرو آگهى منتش ــت به ش احتراما بازگش
ــماره 139805106092006095  ــه اجرايى 9704511 و ابالغيه ش روزنامه قدس موضوع كالس
در سطر چهارم روزنامه نام خانوادگى زهرا جليلى حافظيان صحيح ميباشد كه بدينوسيله اصالح                

مى گردد.9804911
مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 1 مرداد 1398 20 ذی القعده 1440 23 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9020  

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

هنوز در برخی موارد تصمیم گیری با دانشگاه آزاد مشکل داریم       ایسنا: دکتر منصور غالمی، وزیر علوم با تأکید بر اینکه دانشگاه آزاد در برخی موارد تصمیم گیری اصرار دارد رویه پیشین استقالل 
خود را طی کند، گفت: پذیرش دانشجو و ظرفیت پذیرش از جمله مواردی هستند که هماهنگی در خصوص تصمیم گیری در این زمینه ها از سوی این دانشگاه با وزارت علوم به سختی صورت می گیرد. من فکر می کنم 

در سال تحصیلی جاری نیز حداکثر نزدیکی و هماهنگی بین دو مجموعه وزارت علوم و دانشگاه آزاد ایجاد شود. 

ختم جلسه دادگاه وزیر پیشین آموزش و پرورش
نجفی در انتظار رأی دادگاه
 جامعه/ محمــود مصدق  به گزارش 
خبرنگار ما، ســومین جلســه محاکمه 
محمدعلــی نجفی به اتهــام قتل عمد 
میترا اســتاد، همسر دومش، صبح دیروز 
بــه صورت علنــی و به ریاســت قاضی 
محمدی کشــکولی در شعبه نهم دادگاه 

کیفری یک تهران برگزار شد.

 قتل غیرعمد یا عمد؟!
ابتدا به درخواست ریاست دادگاه، حمید گودرزی یکی از وکالی محمدعلی نجفی با 
حضور در جایگاه گفت: موکلم در مرحله بازپرسی در دادسرای جنایی هیچ وقت اقرار 
به قتل عمد نکرده، بلکه اقرار به قتل شبه عمدی داشته است؛ در حالی که نماینده 
دادستان براساس ماده ۱۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری معتقد به قتل عمد از سوی 

موکلم است ، این در حالی است که شاهدی از صحنه حادثه وجود ندارد.
وی با بیان اینکه اقرار باید طبق موادی از قانون مجازات اســالمی روشن باشد و در 
غیر این صورت فاقد اعتبار قانونی است، گفت: موکلم اگرچه گفته همسرش را به قتل 
رسانده اما هرگز نگفته به عمد چنین کرده است که افعال صادره توسط وی نیز این 
موضوع را اثبات می کند. ضمن اینکه گواهی هم وجود ندارد، این کیفرخواست نقص 

دارد و برخالف موازین قانونی صادر شده است که استدعای عنایت دارم.
به گفته گودرزی اینکه در کیفرخواست آمده نجفی در بازپرسی به قتل عمد اعتراف 

کرده با مندرجات پرونده مطابقت ندارد و از ایرادهای پرونده است.
وی با اشــاره به اینکه موضوع اتهام نجفی قتل شــبه عمد است نه قتل عمد، گفت: 
برای این منظور دالیل مختلفی مطرح اســت. نخست اینکه متهم از روز اولی که به 
اداره آگاهی مراجعه کرده، قتل عمد را نپذیرفته و تمام جمالت و کلمات او یکسان 
بود و همه جا گفته قتل غیرعمد است. عالوه بر این همان طور که سرگردعزتی راد، 
کارشناس اسلحه در جلسه دادگاه قبلی بصراحت گفته، متهم در هنگام شلیک تعادل 
نداشته است. وی سپس به بحث شلیک گلوله منجر به مرگ میترا استاد پرداخت و 
گفت: در این باره تاکنون دو فرضیه مطرح شده است. نخستین فرضیه شلیک مستقیم 
به قفسه سینه است که این فرضیه با توجه به اینکه گلوله کج به قفسه سینه اصابت 
کرده کامالً رد است. دوم اینکه گلوله به دست و سپس به قفسه سینه خورده که با 
توجه به اینکه گلوله به صورت کج به قفسه سینه اصابت کرده و سپس به قلب آسیب 
رسانده است، نشان می دهد که این فرضیه مردود است. اما از نظر من فرضیه سومی 
هم در اینجا قابل طرح اســت مبنی بر اینکه گلوله به سقف یا کاشی ها شلیک و به 
صورت غیر پیش بینی شده به دست و بعد به قفسه سینه مرحومه برخورد کرده و در 
پهلویش جا گرفته اســت. به همین دلیل است که می خواهیم وضع و شمایل گلوله 

مورد بررسی قرار گیرد. 
وی با اشاره به اینکه موکلش به صورت مستقیم به مرحومه شلیک نکرده است، افزود: 
کش و قوس بین متهم و مرحومه به شکلی بوده که اسلحه کامالً به دست خانم استاد 
چسبیده بود و بر اثر شلیک های غیرارادی، کمانه کردن گلوله و طی طریقی به قفسه 
سینه مرحومه اصابت کرده است. اگر گلوله به صورت مستقیم به بدن مرحومه اصابت 
می کرد حتماً باید محل ورودش به شــکل مدور می بود و از بدن وی خارج می شد. 
ضمن اینکه دفورمه شدن گلوله نشان می دهد، گلوله مستقیم به بدن وی اصابت نکرده 
که همه دالیل یاد شده نشان از غیرعمدی بودن قتل دارد. بر این اساس خواستار برائت 

متهم از اتهام قتل عمد هستیم. 
وی در خصوص دیگر اتهام موکلش در خصوص حمل سالح بدون مجوز هم گفت: 
ایشان به دلیل مشغله های شغلی فراموش کرده تا مجوز اسلحه را تمدید کند. ضمن 
اینکه برای دادن مجوز اســلحه صالحیت افراد بررسی می شود و اسلحه تا سال ۹۶ 
اعتبار داشــته اما پس از این تاریخ صالحیت آقای نجفی از بین نرفته است. از سوی 
دیگر طبق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون هر شخصی که اسلحه خود را داوطلبانه تسلیم 

کند، مشمول تخفیف و آقای نجفی نیز مشمول تبصره ۲ این قانون می شود.

 چهار گلوله یا پنج گلوله؟!
در ادامه محمدعلی نجفی برای دفاع از خود پشت تریبون قرار گرفت و در پاسخ به 
پرسش قاضی کشکولی مبنی بر اینکه از ساعت ۱۲ شب تا زمان حادثه غیر از شما و 
همسرتان و فرزند مرحومه، کسی در منزل شما حضور داشته است؟ گفت: خیرغیر 

از ما کسی آنجا نبود. 
وی درحالی که فیلم بازسازی صحنه جنایت در دادگاه پخش می شد، درباره اظهارات 
ضد و نقیض در خصوص نحوه استفاده از اسلحه در مراحل مختلف تحقیقات، گفت: 
همان طور که درجلسه قبلی گفته ام  ابتدا شوکه شده بودم و نمی دانستم چه اتفاقی 
افتاده اما بعدها که خودم را پیدا کردم به یاد آوردم که این اســلحه قبالً مسلح بوده 
است. البته بنا داشتم که بعداً خشاب را از اسلحه جدا کنم که این اتفاق افتاد. نخست 
فکر کردم که چهار گلوله زده شده یکی به بالش و سه گلوله دیگر هم زده شده اما در 
دادسرا گفتند چهار گلوله که با احتساب یک گلوله بالش می شود پنج گلوله. به هرحال 
نمی دانم دقیقاً تعداد گلوله ها چند تا بوده است. فقط آخرین گلوله را که خورد، دستم 

را رها کرد و یادم است که از پشت در وان افتاد. 
وی در پاسخ به پرسشی دیگر گفت: مرحومه یک دست را روی شانه ام گذاشته بود 
که به عقب رانده شــدم و یک گلوله به بالش خورد. پس از آن با دو دست اسلحه را 
گرفت که موجب شد چند بار دستم باال و پایین شود و هر سه یا چهار گلوله در همین 
حالت زده شد و گلوله پنجم هم به وی خورد. چون اگر قبل از آن گلوله ای به او اصابت 
می کرد، دستم را رها می کرد. ضمن اینکه بعد از آنکه افتاد دیگر گلوله ای شلیک نشد. 

 کارشناس اسلحه چه گفت؟
در ادامه جلسه سرگرد عزتی راد، کارشناس اسلحه پلیس آگاهی تهران در جایگاه قرار 
گرفت و گفت: در مورد اینکه این متهم و مقتوله با هم درگیر بودند شکی نیست . یعنی 
این امر برای ما محرز است و به همین دلیل آقای نجفی شلیک بی هدف داشته است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت خشاب اسلحه ای که مرحومه با آن به قتل رسیده ۱5 
گلوله بوده است، گفت: اما در آن لحظه اسلحه فقط ۱3 گلوله داشته است. 

وی با اشــاره به اینکه فاصله بین دو نفر نزدیک بوده و شلیک ها بی هدف بوده است، 
افزود: شلیک به سمت وان به صورت مستقیم بوده در صورتی که جلسه قبل گفتیم 
شلیک به سمت کمد مستقیم بود که این را اصالح می کنیم. البته این موضوع در روند 

دادگاه اشکالی ایجاد نمی کند زیرا گلوله آخر موجب فوت شده است.
به گفته وی گلوله ای که به دســت اصابت کرده است مستقیم بوده، یک تیر هم به 

دست و به بدن خورده است.
وی در خصوص علت دفورمه شدن گلوله منجر به مرگ میترا استاد هم گفت: گلوله 
ابتدا به دست و سپس به بدن برخورد کرده اما ممکن است به جسم سخت هم خورده 

باشد. اما به نظرم علت کج شدن گلوله برخورد به بدن مقتوله است. 

 آخرین دفاعیات نجفی
در ادامه و پس از اخذ نظرات کارشناسی پزشک قانونی، محمدعلی نجفی برای آخرین 
دفاع خود در جایگاه قرار گرفت و گفت: به هیچ عنوان گزارش کارشــناس اسلحه را 
نمی دانستم تا اینکه در جلسه دادگاه مطلع شدم که کار کارشناسی انجام شده است 
و همان طور که دیدید اظهارات کارشناسان اسلحه شناسی و اظهارات من در اعترافات 
ابتدایی تا حاال تا حدود ۹0 درصد یکسان بوده و این نشان می دهد که اعترافات من 

درست بوده است. 
وی برای اینکه نشان دهد از قبل قصد کشتن همسرش را نداشته و قتل میترا استاد 
شــبه عمد بوده اســت برای دادگاه ۶ دلیل مطرح کرد و گفت: من وقتی وارد حمام 
شــدم در یک شرایط پیش بینی نشده و سینه به سینه رو به روی خانم میترا استاد 
قرار گرفتم. بعد گلوله ها به صورت غیرمتعارف شلیک شد و نخستین گلوله زمانی بود 
که دستش را گذاشت روی شانه هایم و من کمی به عقب رفتم و گلوله شلیک شد، 
بنابراین اگر قصد قبلی داشتم بعد از اینکه از آخرین شلیک میترا در وان افتاد من هیچ 

گلوله ای شلیک نکردم، بنابراین قصد شلیک از همان اول را نداشتم.
وی سپس خواستار بررسی نوع اصابت گلوله به میترا استاد توسط یک تیم کارشناسی 
جدید شد و گفت: کارشناس اسلحه می گوید دو نظریه درباره شلیک گلوله به همسرم 
وجود دارد از این رو اگر قصد کشتن میترا را داشتم از روش های دیگر استفاده می کردم.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی اش تبیین حادثه است نه چیز دیگر، گفت: نمی خواهم 
خودم را از اتفاقی که افتاده بی تقصیر نشان بدهم . به همین دلیل هر آنچه اتفاق افتاده 
و در ذهنم است را مطرح کردم . فقط از خدا می خواهم از ذمی که مرتکب شدم مرا 

مورد عفو قرار بدهد . 
 گفتنی است، پس از گرفتن آخرین دفاعیات از متهم، قاضی کشکولی ختم جلسه 

را اعالم کرد و گفت: طبق قانون رأی این پرونده ظرف یک هفته اعالم خواهد شد. 
 گفتنی است، میترا استاد صبح روز سه شنبه ۷ خردادماه به ضرب گلوله به قتل رسید 
و عصر همان روز محمدعلی نجفی خود را به پلیس آگاهی مرکز معرفی و اعتراف کرد 

مرتکب قتل همسرش شده است .

 جامعه/ اعظم طیرانی ولع، عطش و یا کنجکاوی 
غیرقابل وصف کاربران جوانی که می خواهند چهره 
پیر شده شان را در قاب و آینه یک نرم افزار ببینند، 
چالشی فراگیر است که پس از چندی برای برخی 
و  غم  بساط  دیگر  عده ای  برای  و  طنز  دستمایه 
افسردگی را فراهم می کند. مثل خیلی از موضوعات 
به ظاهر ساده دیگر اجتماعی نمی توان و نباید از کنار 

چرایی همه گیر شدن »Face App« گذشت.
عــده ای معتقدند در پــس این نرم افــزار اهداف 
ســودجویانه ای وجود دارد و امکان جاسوســی و 
بهره گیری از آن را برای بیگ  دیتا متصور شــده اند 
امــا برخی هم آن را موجی تازه می دانند که پس از 

چندی فروکش خواهد کرد. 
شاید چرایی همه گیر شدن این سرگرمی، آن باشد 
که چون پیری را  دور از خود می دانیم، دوست داریم 
زودتر آن را تجربه یا آنکه گمان می کنیم ممکن است 

هرگز پیر شدنمان را نبینیم. 
اگر تنها ُحســن این چالش قدر دانســتن همین 
ســال های »توانستن« باشد، چالش مفیدی است یا 
اینکه در دوران پیری مدام تکه کالم»کجایی جوانی 
که یــادت بخیر« را تکرار نکنیم و از همین امروز از 

فرصت های پیش رویمان بدرستی استفاده کنیم.

 اخطار استفاده از تصاویر کاربران
پــدر  اقلیمــا،  مصطفــی 
ایران  اجتماعــی  مددکاری 
نظــری متفــاوت دارد. وی 
معتقد است استفاده از این 
نرم افــزار برای مــردم ایران 

جنبه ســرگرمی دارد و اشتیاقی برای دیدن چهره 
پیری وجود ندارد. 

وی می گوید: استفاده کاربران ایرانی از این نرم افزار 
جنبه تفریحی دارد و به این معنا نیست که انسان ها 
تمایل به دیدن تصاویر پیری و یا دوران سالمندی 
خود و اطرافیانشان داشته باشند بلکه به این دلیل 
است که ما در ایران به اندازه کافی سرگرمی نداریم 
و بخش عمده استفاده از این قبیل نرم افزارها از روی 
کنجکاوی اســت که عالوه بر قابلیت تغییر تصاویر 

جوان به سالمند، قابلیت های دیگری نیز دارد. 

  نرم افزار برای استفاده پلیس
رئیس انجمن علمی مــددکاران اجتماعی ایران با 

اشــاره به اینکه این نرم افزار برای استفاده پلیس در 
شناسایی افراد در قیافه های مختلف طراحی شده 
است، می گوید: سایر کشورها برای شناسایی افراد 
از این نرم افزار اســتفاده می کنند اما در کشور ما به 
عنوان یک تفریح و  سرگرمی استفاده می شود که 
اگر افراد از تصاویرشان رضایت داشته باشند آن را در 
فضای مجازی با دوستانشان به اشتراک می گذارند و 
به طور حتم کمتر از دو ماه دیگر همه کاربران ایرانی 

از تب و تاب این به اصطالح چالش، می افتند. 
دکتر اقلیما ادامه می دهد: متأسفانه ما در کشورمان 
برای هر چیزی یک داستان می سازیم تا حدی که 
از واقعیت فاصله می گیریم. در این مورد نیز واقعیت 
اســتفاده کاربران ایرانی از این نرم افزار کنجکاوی 
و برای ســرگرمی اســت، ضمن آنکه این نرم افزار 
امکان تغییر قیافه های مختلفی دارد و فقط تصویر 
ســالمندی یا پیری نیست، اما به دلیل اینکه اغلب 
کاربران فضای مجازی ایران در گروه ســنی جوانی 
قرار دارند، تصاویر سالمندی بیشتر به چشم می آید. 
با این حال اســتفاده از این نرم افزار و دیدن تصاویر 
ســالمندی افراد در دوران جوانی، هیچ تأثیری در 

تفکر و یا سبک زندگی آن ها نخواهد داشت.   

دکتر اقلیما ادامه می دهد: خوشبختانه مردم کشور 
ما واقعیت ها را قبول دارند و این موضوع را براحتی 
پذیرفته اند که ســالمندی دوره ای غیر قابل انکار از 
زندگی است که بسیاری از افراد آن را تجربه می کنند 
و تغییراتی که در چهره و جسم افراد به  وجود می آید، 

کامالً طبیعی است. 
 

 ظواهر خود را به رخ دیگران می کشیم
حریرچی،  محمــود  امیــر 
اســتاد  و  جامعه شــناس 
دانشــگاه نیــز در گفت و گو 
با ما می گویــد: درد بزرگ 
جامعه مــا این اســت که 

ظواهر از اهمیت زیادی برخوردار است و متأسفانه 
اغلب کاربران فضای مجازی در تالش هســتند که 
ظواهر و داشــته های خود را به رخ دیگران بکشند 
و این نرم افزار نیز بهانه ای شده برای این قبیل افراد 
که اگر از تغییر چهره خود راضی باشــند، آن را به 
اشتراک می گذارند. دکتر حریرچی با اشاره به اینکه 
ایرانیان باالترین آمار جراحی های زیبایی را در بین 
کشورهای منطقه دارند، می افزاید: این نشان می دهد 

که ظاهر چقدر برای ایرانی ها مهم است و استفاده از 
این نرم افزار هم از روی کنجکاوی است که ببینند در 

آینده چه ظاهری خواهند داشت. 
 »Face App« وی ادامه می دهد: استفاده از نرم افزار

فضای  ایرانی  کاربران  توســط 
مجازی نشــان می دهد، ظاهر 
پســندی تا چــه حــد  برای 
آن هــا حائز اهمیت اســت که 
آینده خــود را در ظاهرشــان 
تعریف می کنند و پیشــاپیش 
آن را به نمایش می گذارند، در 
حالی که ســالمندی دوره ای از 
زندگی اســت که بیشتر افراد 

بــه گنجینه ای غنی از تجربه های ارزشــمند برای 
اطرافیانشان تبدیل می شوند و این چیزی نیست که 
کاربران فضای مجازی آرزوی زودتر رسیدن به آن را 

داشته و یا بابت آن نگران باشند. 

سالمندانی که احساس خوشبختی می کنند
به گفته این پژوهشگر اجتماعی بهتر است به جای 
این همه توجه به ظواهر و خودمحوری، کمی هم به 

ارزش های واقعی زندگی بیندیشیم تا به این باور 
برسیم که پیری و جوانی به ظاهر آدم ها نیست و تا 
زمانی که انسانیت و مهربانی در رفتار و ارزش های 
زندگی افراد باشد، نمی توان گفت آن ها پیر شده اند، 
چرا که مهم ترین مؤلفه جوانی، 
نشاط و طراوت است که در هر 
ویژگی ها  این  می توانیم  سنی 
را داشــته و یا نداشته باشیم و 
چه بسا ســالمندانی اطراف ما 
هستند که در مقایسه با جوانان 
امروزی ظاهری شادتر دارند و با 
وجود تجربیات تلخ و شیرینی 
که پشت ســر گذاشــته اند، 
از زندگی رضایت دارند و احســاس خوشبختی 
می کنند، در حالی که بسیاری از جوانان ما به دلیل 
استفاده نادرست از فضای مجازی که موجب توجه 
بیش از حد آن ها به ظواهر زندگی شــده  است، 
اغلب مواقع از زندگی و آنچه ندارند -  اندیشیدن 
به نداشــته های خود به جای شــکرگزاری برای 
آنچه دارند- ناراضی هســتند غافل از اینکه این 

نارضایتی ها مانع خوشبختی آن ها می شود. 

کارشناسان از چرایی همه گیر شدن یک نرم افزار می گویند

شتاب جوانان برای رسیدن به پیری

استفاده از این نرم افزار و 
دیدن تصاویر سالمندی 
افراد در دوران جوانی، 
هیچ تأثیری در تفکر و 
یا سبک زندگی آن ها 

نخواهد داشت

بــــــرش
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چهره خبر

فعالیت قوی ترین مافیا در حوزه دارو 
فارس: محمدجــواد جمالی نوبندگانی، نماینده مجلس شــورای 
اسالمی گفت: شاهد فعالیت یکی از قوی ترین مافیاها در حوزه دارو 
هستیم. هرچند افراد با شرافتی دراین حوزه فعالیت می کنند اما افراد 
سودجو، سرکوبگر صنعت داخلی هستند. مشاهده می کنیم برخی 
در این حوزه با شرکت های خارجی همکاری دارند و در زمینه صدور 

مجوز برای تولید داروی داخلی، دست انداز ایجاد می کنند.

کولر بخرید تا فرزندتان را ثبت نام کنیم!
تسنیم: حمیدرضا امام قلی تبــار، بازرس مجمع عالی نمایندگان 
کارگران کشور گفت: متأسفانه برخی مدارس  دولتی برای ثبت نام 
دانش آموزان شــرط تعیین می کنند. برخی مــدارس به خانواده ها 
گفته اند اگر کولر یا دستگاه فتوکپی مدرسه را بخرند فرزندشان را 
ثبت نام می  کنند! یا می گویند فالن رقم را به عنوان کمک به مدرسه 

بدهید؛ آموزش وپرورش مدارس را مرزبندی کرده است.

واردات  10 میلیون تن سویای تراریخته
تسنیم:علی کرمی، اســتاد تمام بیوتکنولوژی پزشکی می گوید: 
دشمن ۷0 سال است که ســبک زندگی را از ما گرفته و داروهای 
شیمیایی را تحویل ما داده است. واردکننده ۶3 درصد خوراک دام 
کشور فقط یک نفر است. دشمن  بخوبی در حال تغییر سبک زندگی 
ماست . فردی هست که ۱0 میلیون تن سویای تراریخته وارد کشور 

می کند و باید جلو این کار گرفته شود.

تأمین اجتماعی،  پزشک ساالر نیست
ایلنا: محمدعلی همتی، عضو هیئت مدیره تأمین اجتماعی در پاسخ 
به اینکه آیا در این ســازمان پزشک ساالری حاکم است، می گوید: 
همین حاال دو ســوم کارمندان تأمیــن اجتماعی در بخش درمان 
هســتند. اگر قرار بود پزشک ســاالری باشد، باید به همین میزان 
پزشک در هیئت مدیره سازمان حضور می داشت اما تنها یک پزشک 

در هیئت مدیره داریم. معاون درمان سازمان هم پزشک است.

آموزش و پرورش آموزش های 2030 را انجام نداده است
ایلنا: مهدی نوید ادهم ، دبیر کل شــورای عالی آموزش و پرورش 
گفت: در چند ســال اخیر در برخی از مهدهــای کودک  اقداماتی 
متأثر از ســند ۲030 انجام شده که متأسفانه آن را به پای آموزش 
و پرورش نوشــتند، این اقدامات به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست. 
آموزش و پرورش این نوع آموزش ها را انجام نداده و براساس ضوابط 

و دستورات آموزش و پرورش نبوده است. 

پولی برای پرداخت سرانه مدارس خارج کشور نداریم
ایرنا:غالمرضا کریمی، رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج 
از کشور وزارت آموزش و پرورش می گوید: وزارت آموزش و پرورش 
در زمان حاضر امکان پرداخت سرانه برای مدارس خارج از کشور را 
ندارد، چون هزینه ســرانه دانش آموز خارج از کشور حدود ۱5 برابر 
دانش آموز داخل کشور اســت. ۱۴ هزار و 500 دانش آموز در ۱۱۲ 

مدرسه و در 5۴ کشور تحصیل می کنند.

قیمت گذاری مراکز گردشگری براساس درآمد مرفهان
برنا: مرتضی خاکسار، کارشناس ارشد گردشگری می گوید: قیمت 
هتل ها به صورت سرسام آوری باال رفته و متأسفانه هیچ نظارتی روی 
قیمت گذاری های آنان وجود ندارد. قیمت گذاری مراکز تفریحی و 
گردشگری نباید تنها براساس مقیاس درآمد افراد مرفه جامعه باشد 
و اگر نگاه به قیمت گذاری این گونه ادامه یابد، بزودی سفر از زندگی 

ایرانیان حذف خواهد شد.

صداوسیما پول زیادی برای فرهنگ سازی می خواهد
ایسنا: ســردار هادیانفر، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی 
ناجا گفت: به دنبال این هســتیم تــا در تفاهم نامه ای، صدا 
و ســیما اقدام به فرهنگ سازی و تولید برنامه هایی در حوزه 
تغییر رفتار رانندگان کند . گفته می شــود باید مبالغ گزافی 
به صدا و سیما بدهیم تا آن را جایگزین برنامه های تبلیغاتی 

خود کند.

سیاستی که می گوید فرهنگیان درس نخوانند
ایسنا: سیدحمزه امینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای 
اسالمی در انتقاد از سیاست اعمال نکردن مدرک فرهنگیان، اظهار 
کرد: این سیاســت بیانگر این است که فرهنگیان نمی توانند درس 
بخوانند، ترفیع علم داشــته باشند و مدرکشان را اعمال کنند. این 
سیاست خالف موازین سیاسی است. خداوند و پیامبران ما توصیه 

کردند به دنبال علم بروید حتی اگر در دورترین نقطه جهان باشد. 

 آموزش

سرپرست وزارت آموزش وپرورش:
 مدارس حاشیه شهرها 

و روستاها »هوشمند « می شوند
 تسنیم  سرپرست وزارت آموزش وپرورش گفت: 
در تفاهم نامه با وزارت ارتباطات، مدارس شهرهای 
زیر ۲0 هزار نفر و حاشــیه شــهرها و روستاها 
هوشمند می شوند. سیدجواد حسینی اظهار کرد: 
اگر به  دنبال کشــور الکترونیک و توســعه  یافته 
هســتیم باید به مدرسه به عنوان کانون تحول و 
توسعه، مؤسسه تحول آفرین و معلمان به عنوان 

کارگزاران تحول توجه کنیم.
وی ادامــه داد: اکنــون ۲۲ درصد مــدارس ما 
هوشمند هســتند و ۷۷ هزار مدرسه به نوعی به 
خدمات اینترنتی متصل انــد ولی باید این تعداد 
افزایش یابد. سرپرســت وزارت آموزش وپرورش 
اســتقرار عدالت اجتماعی را یکی از کارکرد های 
هوشمند سازی دانســت و گفت: از امروز تالش 
جدی خود را برای عمل به مفاد تفاهم نامه ای که 
با وزارت ارتباطات منعقد شده، آغاز می کنیم. در 
این تفاهم نامه مدارس شهرهای زیر ۲0 هزار نفر و 

حاشیه شهرها و روستاها هوشمند می شوند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد
افزایش اعتبارات اشتغال 

مددجویان
 مهر   رئیس سازمان بهزیستی کشور از افزایش 
اعتبارات اشتغال مددجویان تحت پوشش خبر 
داد و گفت: ۱500 میلیارد تومان برای پرداخت 

وام اشتغال به معلوالن اختصاص یافته است.
وحید قبادی دانا با اشاره به اینکه وام با کارمزد 
۴ درصد به اشــتغال مددجویان نیازمند شغل 
تعلق می گیرد، گفت: مددجویان می توانند این 

تسهیالت را در بازه پنج ساله پرداخت کنند.
وی تأکیــد کرد: بــرای اشــتغال مددجویان، 
تسهیالت تشویقی نیز برای کارفرمایان در نظر 
گرفته شــده به طوری که در ازای اشتغال یک 
فرد معلول، به کارفرمــا وام با بهره پایین تعلق 
می گیرد. همچنین معافیت از پرداخت حق بیمه 
نیز یکی دیگر از تسهیالت تشویقی است که برای 

کارفرمایان در نظر گرفته شده است.
وی گفت: یــک میلیــون و ۴5۸ هزار فرد 
دارای معلولیــت تحت پوشــش ســازمان 

بهزیستی هستند.

محیط زیست

پیشنهاد معاون سازمان میراث فرهنگی
 نام جنگل های هیرکان 

تغییر کند
 میزان   محمد طالبیان، معاون سازمان میراث 
فرهنگی و گردشــگری با بیان اینکه مدیریت 
جنگل های هیرکانی کار آســانی نیســت، از 
الزاماتی گفــت که باید در جنگل های هیرکان 

تعبیه شود. 
وی در ایــن خصــوص به مــواردی همچون 
تجهیز پایگاه های ملــی ثبت جهانی هیرکانی 
به تجهیزات روز از قبیل گشت هوایی و تعبیه 
سنســور های حســاس به دود و آتش، گرفتن 
منابع اعتباری الزم از ســازمان برنامه و بودجه 
برای جلوگیری از قاچاق چوب، اجرای خدمات 
اکوسیستمی جنگل ها و جلوگیری از بهره برداری 
چوب، مدیریت پســماند زباله ها در سایت های 
گردشگری با فناوری های نوین و توانمندسازی 
جوامع محلی در حفاظت از جنگل های هیرکان 
اشاره کرد. وی همچنین خواستار نام گذاری یک 
روز در تقویم ایران به نام جنگل های هیرکان به 

نام قدیم مثل گرگان ورکانه شد.

 خانه و خانواده

 واکنش رئیس بسیج جامعه زنان
تکذیب دستگیری خانم ها به علت 

خوردن بستنی در انظار عمومی 
 قدس آنالین  مینو اصالنی، رئیس بسیج 
جامعه زنان در واکنش به انتشــار خبری در 
خصوص دستگیری خانم ها به علت خوردن 
بســتنی در انظار عمومی که بــه نقل از او 

منتشر شده بود، واکنش نشان داد.
وی گفت: کدام عقل سلیمی باور می کند که 

من چنین حرفی را زده باشم. 
رئیس بسیج جامعه زنان در ادامه خاطرنشان 
کــرد: این خبر نخســتین بــار در کمپین 
رســانه ای منافقین تهیه و توزیع شد و بعد 
هم خودشــان موضوع را پیگیــری کرده و 
ادامه دادنــد. البته این گونــه حرکت ها در 
شــرایطی که جامعه زنان کشور روز به روز 
بیشتر به اهداف پنهان رسانه های غربی برای 
ایجاد انحــراف در ذهن خانم های ایرانی پی 
می برند، طبیعی اســت و نشان می دهد که 
از حرکت هــای خود ناامید شــده اند که به 

دروغ پراکنی روی آورده اند.

 بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو:
 واگذاری داروخانه 

به افراد غیر ممنوع است
 مهر   رئیس سازمان غذا و دارو گفت: واگذاری 
داروخانه در دفاتر اســناد رسمی به افراد غیر، 

ممنوع است.
محمدرضا شانه ساز در نامه ای به رئیس کانون 
ســردفتران و دفتر یاران عنــوان کرد: پیش از 
انعقاد هرگونه قرارداد مابین مؤسس داروخانه 
)دارای پروانه یا مجوز تأســیس( و سایر افراد، 

از دانشگاه علوم پزشکی مربوط استعالم شود.
وی در این نامه آورده است: طبق گزارش های 
رسیده، تعدادی از مؤسسان داروخانه های کشور 
بدون اطالع دانشگاه علوم پزشکی مربوط و پیش 
از تأیید صالحیت کمیسیون قانونی ماده ۲0، به 
اشــکال مختلف اقدام به واگذاری داروخانه در 
دفاتر اسناد رسمی به افراد غیر می کنند که این 
موضوع مغایر با ماده 3 قانون مربوط به مقررات 
پزشــکی، دارویی ، مواد خوردنی و آشامیدنی 
بوده و باید پرونده فرد واگذارکننده غیرقانونی 

پروانه، به مراجع ذی صالح قضایی ارجاع شود.

گزارش خـــبری
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روزنامـه صبـح ایـران

داستان راستان شهید مطهری و فضاسازی مناسب   معارف:  نمونه دخیل کردن تخیل در قصه های قرآن،  داستان راستان شهید مطهری است. شهید مطهری در داستان راستان برای بیان ایده اصلی، 
یک فضاسازی ایجاد می کند و این گونه نیست که حوادث را کم و زیاد کند بلکه با تخیل سعی می کند فضایی ایجاد کند تا ایده و پیام اصلی در ذهن مخاطب ماندگارتر شود. الزم نیست که حتماً اصل قصه های قرآن 

دستمایه پرداخت یک نویسنده باشد بلکه نویسندگان امروز بسته به نیاز و ذائقه مخاطب می توانند خود دست به خلق شخصیت های جدید با اقتباس از این داستان ها بزنند.

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

 معارف/ فاطمی نژاد  قصه های قرآنی به عنوان 
یکی از مهم ترین ظرفیت ها بــرای مطرح کردن و 
انتقال مفاهیم وحیانی به عرصه فردی و اجتماعی 
و ارائــه الگوها برای مخاطبان با هر ســطح از فهم 
و دریافــت مطرح بوده اســت. نشســت »واکاوی 
ظرفیت هــا و ظرافت های قصه در قــرآن کریم« از 
سلســله نشســت های ضعف مرجعیت و حضور 
قرآن در فرهنگ عمومی و تخصصی با ســخنرانی 
حجت االسالم جواد محدثی، محقق و پژوهشگر در 

دفتر تبلیغات اسالمی خراسان رضوی برگزار شد.
محدثی در ابتدای برنامه و در تحلیل چرایی استفاده 
قرآن از قصه و داســتان به چهار دلیل عمده اشاره 
کرد و عنوان داشت: نخستین مسئله بحث تربیت 
و آموزش اســت. دوم، ذکر قصه و استفاده از آن به 
عنوان بهترین روش تفهیم مطالب است. کشش و 
جاذبه قصه سومین دلیل بهره بردن از قصه توسط 
قرآن بوده و دلیل چهارم نیز اســتفاده از قصه برای 

بیان حقایق و عبرت آموزی مخاطب است.

 مبارزه با اساطیر و تحریف های تاریخی 
وی در ادامه به تشــریح اهــداف قصه های قرآنی 
پرداخته و گفت: هــدف در اینجا یعنی اینکه پس 
از بیان قصه ها قرار اســت مخاطب به چه دریافت و 
فهمی برسد. یکی از اهداف، بیان حقایق دینی است. 
دیگری بحث عبرت و تفکر است که از سرگذشت 
اقوام پیشــین عبرت گرفته شود و قدرت خدا برای 
تنبیه و کیفر که در این حکایات مطرح شده، مورد 
توجه مردم قرار بگیرد. مبارزه با اساطیر و تحریف های 

تاریخی از دیگر اهداف است. بیان 
صورت صحیح این حکایات توسط 
قرآن با هدف جلوگیری از تحریف و 
انحراف اصل قضیه صورت می گیرد. 
آرامــش خاطر پیامبــر و دلگرمی 
مؤمنان در مسیر ایمان نیز اهداف 

دیگر قصه های قرآن است.
وی با بیان اینکه موضوعات متفاوتی 
در داستان های پیامبران محور قرار 
می گیرند، خاطرنشان کرد: ویژگی 
قصص قرآن، هدفمنــد بودن این 
داستان هاست، یعنی صرفاً برای نقل 

تاریخ و سرگرمی بیان نشده است. ما این هدفمندی 
را هم در سبک قصه های قرآنی و هم در زبان جذاب 

و پرکششی که در بیان و پرداخت قصه ها استفاده 
شده، می بینیم.

وی افزود: محوریت هدف و پیام در قصه های قرآن 
دلیلی است بر اینکه چرا بســیاری از داستان ها به 
طور کامل بیان نشده است. با محوریت پیام می توان 
فهمید که چرا به بخشــی از قصه اشاره شده و  در 
بعضی، زمان و مکان  و نام شخصیت ها مورد اشاره 
قرار نگرفته اند. هدف تربیتی از بیان قصه مهم ترین 
ویژگی این قصه هاست، به عنوان مثال وجود عنصر 
تکرار در برخی داستان ها مثل قصه حضرت موسی 

به همین دلیل عنصر تربیتی آن است.
وی با دسته بندی قصه های قرآن به سه بخش، عنوان 
داشت: به لحاظ تاریخی بخشی از داستان های قرآن 
مربوط به داســتان های گذشتگان و پیش از اسالم 
است؛ بخشــی مربوط به نزول قرآن و بخشی دیگر 
نیز درباره وقایعی اســت که در آینده تحقق خواهد 
یافت که وعده شکست مشرکین و غلبه روم بر ایران 

از این موارد هستند.
وی اضافه کرد: 1000 آیه از قرآن متضمن قصه است 
که طوالنی ترین آن ها، داستان حضرت موسی)ع( و 

کامل ترین آن داستان حضرت یوسف)ع( است. 

 مدل های امروزی
 استفاده از قصه های قرآنی 

وی در ادامه با اشاره به صورت بندی های متفاوتی که 
می توانند از قصه های قرآنی برای ارتقای نقش آن در 
عرصه عمومی اســتفاده شود، اشاره و تصریح کرد: 
قصه های مکتوب به صورت تک نگاری و مجموعه ای، 
قصه هــای مصور و اســتفاده از 
پویانمایی  تصویــری،  عناصــر 
 نمایش های عروسکی با محوریت 
قصه هــای قرآنــی، فیلم هــای 
سینمایی و سریال های بلند، همه 
اشــکال متفاوت و ظرفیت هایی 
هســتند که می توانند قصه های 
قرآن را وارد عرصه های عمومی 

جامعه کنند. 
وی ادامه داد: یکی دیگر از نکات 
مهم اســتفاده از قصه های قرآن، 
در نظر داشتن تناسب مخاطب و 
سن و سال آن هاست. به نظرم برای کودکان آن گونه 
که باید کار تخصصی صورت نگرفته و صرفاً سعی 

شده تا با پرداختن به وجوه هیجانی ماجرا، به سرگرم 
کردن و جذب کودکان بپردازند.

حجت االسالم محدثی، داستان حضرت موسی)ع( و 
دختران شعیب را نمونه ای خوب برای استخراج پیام 
معرفی کرده و گفت: این داستان درس ها و پیام های 
بسیار متفاوتی دارد از جمله می توان از تالش برای 
معیشت و تأمین نیاز زندگی، رعایت عفاف و تالش 
برای اختالط نکردن با نامحرم، نگاه دقیق حضرت 
موسی)ع( به همنوعان و کمک به دختران شعیب و 

قدردانی شعیب از حضرت موسی)ع( نام برد.
وی با بیان اینکه بــرای تولید محصوالت می توان 
روی این محورها تأکید کرد، گفت: تسهیل انتقال 
مطلب به مخاطبان از دیگر ظرفیت های داستان در 
قرآن است. باید روی این مسئله بیشتر فکر کرد که 
 چگونه می شــود پیام های قرآن را براحتی و بدون 

شبهه افکنی به مخاطبان امروز منتقل کنیم.

 داستانی قرآنی برای افشای چهره پهلوی
این پژوهشگر و محقق دینی، پرداخت داستان های 
قرآنی و انطباق آن ها با حــوادث معاصر را از دیگر 
ظرفیت های قصه های قرآنــی معرفی کرد و اظهار 
داشت: پیش از انقالب کتاب هایی چون »ابراهیم« و 
»موسی« نوشته ابوتراب جلی نوشته شده بود که با 

داستان ها و اصطالحات خاص سعی داشت داستان 
حضرت ابراهیم)ع( و مواجهه او با نمرود را با دستگاه 
پهلوی و ســاواک پیوند بزند که از این جهت بسیار 
اهمیت داشت. ما امروز باید این کار را برای جامعه 
جهانی هم از حیث افشاگری و هم استکبارستیزی 

انجام دهیم. 
وی در اهمیت داستان و قصه برای تربیت کودکان 
گفت: جمله ای از افالطون هســت با این مضمون 
که باید پرســتاران و مادران را متقاعد کنیم فقط 
داســتان هایی را که تأیید می کنیم برای کودکان 
بگویند زیرا تأثیر این داستان ها بیشتر از تربیتی است 

که به واسطه تمرین بدست می آید.
حجت االســالم جواد محدثی اضافه کــرد: ترویج 
قصه گویی شفاهی در عین توجه به فضای مکتوب 
بسیار مهم است که به نظر در حال کمرنگ شدن 
است. هرچند قصه های مکتوب تأثیرگذار هستند 
ولی به بیان شفاهی از حیث تأثیرگذاری نمی رسند.

وی با انتقاد از توجه نکردن به دایره واژگانی کودکان 
و پردازش قصه هایی با بی توجهی به این مســئله 
خاطرنشان کرد: بسیاری از کتاب های کودکان در 
حوزه قصه های قرآن به لحاظ واژگانی متناسب سن 
کودکان نیستند. رعایت تناسب با مخاطب و بیان 
نکته های مفید بــرای مخاطبان فعلی باید همواره 

مدنظر نویسندگان باشد.
محقق و پژوهشــگر دینی در بیــان ظرافت هایی 
کــه بایــد در پرداخت قصه های قــرآن مورد نظر 
نویســندگان باشــد، گفت: قصه های قرآن به این 
خاطر که با عقاید ارتباط نزدیکی دارند مالحظاتی 
برای بیان آن ها باید مدنظر باشد و از آنجایی که با 
غیب سروکار دارند باید به ظرفیت فهم کودکان و 
سن و ذهنیت مخاطب آن ها در هنگام نوشتن توجه 
نمود. ضمن اینکه قابل قبول بودن و باورپذیری قصه 
نیز باید با ظرافت در نظرگرفته شود چرا که می تواند 

موجب سست شدن اعتقادات شود. 
حجت االسالم محدثی در پاسخ به پرسشی مبنی 
بــر نقش تخیل در نوشــتن داســتان های قرآنی 
تأکید کرد: نمی توان داســتان های قرآنی را به آب 
بســت و حجم داستان را زیاد کرد. دست نویسنده 
برای اســتفاده از تخیل خیلی باز نیســت. ضمن 
اینکــه خیلــی از قصه های قرآنی چــون در خود 
قرآن مبهم مطرح شــده، نویسندگان به  تفسیرها 
و  روایات تفســیری در ذیل ایــن قصه ها مراجعه 
می کنند که بعضاً با اسرائیلیات مخلوط شده است. 
این اســرائیلیات از آنجایــی که نکته هایی عجیب 
 دارنــد قابل قبول نیســتند و اصل قضیــه را نیز 

زیر سؤال می برند.

حجت االسالم جواد محدثی در نشست »واکاوی ظرفیت های قصه در قرآن«:

اسرائیلیات نباید دستمایه قصه پردازان قرآنی شود

10 نکته درباره قصه پردازی قرآنی
و  شــیواترین  معــارف: 
بیــان  ابــزار  رســاترین 
و  مفاهیــم  انتقــال  و 
انگاره های مورد نظر الهی 
آســمانی،  کتاب های  در 
بویــژه قرآن مجیــد، در 
قالب روایــت و قصه های 
است.  شــده  بیان  متنوع 
در قــرآن کریم از ۲۵ تن 
از انبیای عظــام الهی نام 
برده شــده که شــرح مفصل یا کوتاه هر کدام از آن ها در قالب قصه های متنوعی 
روایت شده است. اگرچه به طور قطع مسئله انتقال معنا، اولویت اصلی قصه های 
قرآن کریم اســت اما در عین حال ویژگی های ادبی و زبانی برجســته ای در تک 
تک آیات آن قابل مشــاهده است؛ به طوری که این ویژگی در زمان وجود ادیبان 
برجسته ادبیات عرب، یکی از دالیل وحی بودن آیات قرآن تلقی می شد و شاعران 
برجسته عرب ناچاراً به فصاحت و بالغت قرآن اذعان می کردند. در این یادداشت 
به چکیده ای از مقاله ملوک خادمی، استادیار دانشگاه الزهرا)س( با عنوان »بررسی 

قصه گویی قرآن« اشاره می شود. 
در یک جمع بندی کلی می توان ویژگی قصه های قرآنی را در 10 بند خالصه کرد.

1. بنا به تحقیق، ۲08 قطعه داستانی در قرآنی مجید آمده است که برخی ادامه 
برخی دیگر و بعضی از آن ها نیز کامل و مستقل هستند.

۲. بیشــترین داســتان های قرآنی درباره حضرت موســی و قوم بنی اسرائیل و 
فرعونیان اســت. پس از آن، باالترین آمار متعلق به داستان های حضرت ابراهیم 

)ع(، داستان های حضرت عیسی)ع( و مادرش حضرت مریم )س( است.
3. هیچ یک از داستان های قرآنی براساس خیال پردازی یا شخصیت های فرضی 
نیست و همه آن ها واقعیت داشته اند و در واقع روایتی الهی از یک رویداد حقیقی 

هستند.
4. گروهــی از داســتان های قرآن با اســتفهام تقدیری آغاز می شــوند. این نوع 
اســتفهام، یکی از صنایع ادبی در فن داستان نویسی است که مخاطب را تشویق 
می کند تا قصه را پیگیری نماید)طه/9 و ص/۲0( . در این روش معموالً داســتان 

با این مقدمه آغاز می شود: »آیا این خبر را شنیده اید که ...«.
۵. گروهی از داســتان های قرآنی با روش نوین )چکیده نویســی( آغاز می شوند؛ 
یعنی پیش از شروع متن اصلی داستان، در جمالت کوتاهی چکیده و هدف اصلی 
داستان می آید و پس از ایجاد آمادگی ذهنی، به اصل مطلب پرداخته می شود. به 
عنوان نمونه، به آیات 10 تا ۲0 سوره اعراف - داستان آفرینش - مراجعه نمایید.

6. گاهی از همین روش به صورت معکوس استفاده شده است؛ یعنی ابتدا داستان 
اصلی آورده شده، ســپس به بیان خالصه و چکیده آن پرداخته شده است تا در 

جمع بندی به خواننده کمک نماید )آل عمران/۵9(.
7. شیوه قرآن در بیان قصه های عاشقانه بسیار لطیف و عبرت انگیز است. در قرآن 
کریم سعی شده با مسائل عشقی به صورت سمبلیک و اشاره وار برخورد شود و از 
ارائه جزئیات یا به زبان آوردن صریح و زننده، خودداری شــود. با خواندن داستان 

یوسف و زلیخا، این نکته را درخواهید یافت.
8. یک نکته جالب در داستان های قرآنی، شکسته شدن حصار زمان است. گاهی 
یک داستان در دل داستان دیگر آورده می شود، در حالی که در زمان های مختلف 
رخ داده اند. این خصوصیت قرآن موجب می شــود تا انســان با دقت و موشکافی، 
ســعی در چیدن صحیح قطعات مختلف این داســتان ها نماید و تمرکز بیشتری 

پیدا کند.
9. نکتــه زیبای دیگر در قصه های قرآنی، جایگاه خاص زنان و نقش تعیین کننده 
و محوری آنان در اغلب داســتان های قرآنی اســت )تحریــم 10 و 11(. زنان در 

داستان های قرآنی، به وضوح معرفی می شوند و شخصیتی مستقل دارند.
10. قــرآن در جاهایی که می خواهد الگویی عمومی ارائه کند و یا اندرزی فراگیر 
در داســتان های خود مطرح کند، از کلمات عامی مانند مردی از خاندان فرعون 
)مؤمــن/۲8( یا زن لوط و زن نــوح )تحریم/10( اســتفاده می کند و به صورت 

مشخص نامی از آن ها نمی آورد.

ویژگی قصص 
قرآن، هدفمند 
بودن این 
داستان هاست، 
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شماره:29/98/18444
 تاريخ: 1398/04/26

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398 هجرى شمسى حوزه ثبتى بخش دو 
شهرستان بجنورد

ــامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول  ــتور ماده 12قانون ثبت وماده 59آيين نامه قانون مذكور اس به دس
المالك واقع در حوزه ثبتى شهرستان بجنورد تا آخر خرداد ماه 1398هجرى شمسى تقاضاى ثبت نموده اند 
ــه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد با نوع  ــن مواردى ك وهمچني

ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم در دونوبت وبه فاصله يك ماه به شرح ذيل آگهى مى گردد.
بخش دو بجنورد:

پالك 125- اصلى قريه عزيز
ــت- ملكى ستاد  ــتان در آمده اس ــدانگ يك قطعه زمين جاى خانه كه بصورت يكباب دبيرس 155 فرعى شش

اجرايى فرمان حضرت امام (ره)
پالك 139- اصلى قريه برج

ــتاد اجرايى فرمان حضرت امام (ره) تابع دولت جمهورى  ــدانگ يك قطعه زمين- ملكى س 3726 فرعى شش
اسالمى ايران

پالك 164- اصلى موسوم به حصار شيرعلى
7267 فرعى ششدانگ يكباب منزل- ملكى آقاى على نقويان فرزند عبدا... به شناسنامه شماره 381

لذا به دستور مواد16و17قانون ثبت هرشخصى نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى باشد ويا اينكه 
بين متقاضيان ثبت وديگر اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايستى اعتراض مبنى بر جريان دعوى خودرا 
ــى  ــبت به آگهى ظرف مدت نود روز ودر مورد آگهى اصالحى ظرف مدت س ــار اولين اگهى نس از تاريخ انتش
ــليم ورسيد دريافت نمايند ودر اجراى تبصره دوماده واحده قانون  ــناد وامالك بجنورد تس روز به اداره ثبت اس
تعيين تكليف پرونده هاى معترضين ثبتى معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه 
دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم وگواهى الزم از مرجع مذكور اخذ وبه اداره تسليم 
ــدود منظور مى گردد از تاريخ  ــه تعيين ح ــد ضمنا حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورتجلس نماين

تنظيم صورت مجلس تحديدى تا سى روز قابل اعتراض خواهد بود.9805354ق
تاريخ انتشار نوبت اول:1398/05/01             تاريخ انتشارنوبت دوم:1398/06/01

احمد اصغرى شيروان
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه 2

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                                                                           
ــماره139860306010001249-1398,04,29 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــتى فرزند براتعلى بشماره شناسنامه 952 صادره از قوچان در ششدانگ  ــن بهش بالمعارض متقاضى آقاى حس
ــمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو قوچان اراضى  ــاحت 135,10 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب  نظرآباد و از محل مالكيت آقاى ابراهيم محمد على زاده محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش اعتراضى داش
تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى 
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند.بديهى اس

صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000028 آ-9805362
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15
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                                                                           
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001231-1398/04/27 هي ــر راى ش     براب
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات  وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حسينقلى حسينقلى شعار فرزند مرحوم برات بشماره شناسنامه 1590 صادره 
از قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 848,50 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 166 اصلى بخش 
دوقوچان واقع در اراضى فرخان عليا  و از محل مالكيت آقاى عباسعلى عزيز فرخانى 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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش س
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.كالسه 1398114406010000090 آ-9805363
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15
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
ــماره 139860306010001207-1398/04/25 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش

ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 2821 صادره از اسفراين در  بالمعارض متقاضى آقاى كاظم رضايى اميرآباد فرزند قربانعلى بش
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 115,2 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 53 فرعى از 172 اصلى بخش 
ــت.لذا به منظور  ــليمى چيتگر محرز گرديده اس دو قوچان واقع دراراضى نظرآباد  و از محل مالكيت قمبر س
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000081  آ-9805364
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1

تاريخ انتشار نوبت دوم  :98,5,15
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
ــماره139860306010001234-1398,04,27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــنامه 59138 صادره از مشهد در ششدانگ   ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى هادى ربانى فرزند رحيم بش
ــمتى از  ــماره 494 فرعى از 45 اصلى و قس ــاحت 470,40 مترمربع در تمامت پالك ش يك باب خانه به مس
ــت متقاضى و آقاى  ــى امامقلى  از محل مالكي ــى بخش دوقوچان اراض ــماره 114 فرعى از 45 اصل ــالك ش پ
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــين ولد مرحوم على محرز گرديده اس حس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش آگهى مى ش
ــيد،  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است  ــليم اعتراض، دادخواس ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــد. كالس ــند مالكيت صادر خواهد ش در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س

1398114406010000017 آ-9805365
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15
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
ــماره 139860306010001212-1398,04,26 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  برابر راى ش
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 144 صادره از فاروج در  ــعلى بش بالمعارض متقاضى آقاى امين احمدزاده بيركى فرزند عباس
ششدانگ يك باب خانه به مساحت 146,89 مترمربع در قسمتى از پالك 169 اصلى بخش دوقوچان . واقع در 
اراضى كالته مصطفى و از محل مالكيت آقاى على محمد موسى پور فرخانى 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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000095 آ-9805366
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك زيركوه

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

ــاده 13قانون تعيين تكليف  ــدرج در همين روزنامه و به موجب مقررات م ــرو آگهى نوبتى من پي
ــند رسمى تحديد حدود امالكى كه در اجراى آراى هيات مذكور  وضعيت ثبتى و اراضى فاقد س
ــتان زيركوه ضمن تنظيم  ــناد و امالك شهرس ــتقر در اداره ثبت اس مندرج در قانون مذكورمس
ــرح ذيل  ــيدگى واقع گرديده براى اطالع عموم به ش ــاوى تحديد حدود مورد رس ــه ح اظهارنام

منتشر مى گردد:
قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى

ــاحت  ــك قطعه زمين مزروعى ديمى به مس ــدانگ ي ــالك 2803فرعى عليرضا على زاده شش پ
30171/35متر مربع  به آدرس زيركوه اراضى ضلع جنوب شهر حاجى آباد.

ــمى به صاحبان  ــند رس لذا به موجب ماده 13قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى فاقد س
ــى گردد،كه از تاريخ  ــيله اين آگهى اخطار م ــماره هاى فوق الذكر به وس ــالك و مجاورين ش ام
ــناد زيركوه تقديم و معترضين  ــار اين آگهى به مدت 30روز اعتراض خودرابه اداره ثبت اس انتش
ــت اعتراض خود را به  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــت از تاريخ تس مى بايس
ــليم نمايند  ــالح قضايى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تس ــع ذيص مرج
درغير اينصورت متقاضى ثبت يا نماينده قانونى وى مى تواندبه دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى 
ــليم نمايد اداره ثبت بدون توجه به اعتراض  ــت رادريافت و به اداره ثبت تس عدم تقديم دادخواس

عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه مى دهد.9805361
تاريخ انتشار: 1398/05/01

غالمرضا   صادقيان    رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال1398
حوزه ثبتى زيركوه

ــامى اشخاصى كه نسبت  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اس به دس
ــال  ــهاى تابعه حوزه ثبتى زيركوه تا آخر خرداد ماه س به امالك مجهوااللمالك واقع در بخش
ــيصد و نود و هشت شمسى تقاضاى ثبت نمودهاند و همچنين مواردى كه آگهى  يكهزار و س
ــى آن برابر تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت بايد تجديد گردد، با نوع ملك مورد  نوبت

تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى شود:
بخش14 زيركوه

قطعات مفروزه مزرعه حاجى آباد پالك 49-اصلى
ــاختمان  به  ــدانگ يك باب س پالك 594 فرعى محى الدين نهتانى اصل فرزندفضل الدين شش
مساحت 172/90متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان شهيد رجايى .

پالك 1001فرعى زينب عابدينى حاجى آباد فرزند حسن ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
214/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوار پيروزى.

ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــالك 2768 فرعى عليرضا كامرانى فرزند محمدباقر شش پ
291/60مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان عدالت.

ــماره 16311 مورخه  ــند انتقال ش ــى فرزندمحمدبموجب س ــى فاطمه بخش ــالك 2772 فرع پ
1398/02/22دفترخانه اسناد رسمى شماره 3 حاجى آباد ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى 

به مساحت 216/85متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار مطهرى7 .
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــماعيل اكبرى فرزند ابراهيم شش ــالك 2773فرعى  اس پ

180متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادخيابان بهشتى3 .
ــدانگ يك قطعه زمين  ــدى فرزند رحمت اله شش ــى محمد ابراهيم محم ــالك 2787 فرع پ
ــتان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار  ــاحت 7/30متر مربع به آدرس  شهرس داير مزروعى به مس

غفارى- غفارى8.
ــدانگ يك قطعه زمين داير  ــى محمد ابراهيم محمدى فرزند رحمت اله شش پالك2788فرع
ــهر حاجى آباد بلوار  ــتان زيركوه ش ــاحت 61/90متر مربع به آدرس  شهرس ــى به مس مزروع

غفارى نبش غفارى8 .
ــدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به  ــى  فرزند حسين شش ــن بخش پالك 2794فرعى محس

مساحت 46/44متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار غفارى غفارى7.
ــه زمين به  ــك قطع ــدانگ ي ــين شش ــى فرزند غالمحس ــدى ابراهيم ــى مه ــالك 2795فرع پ
مساحت304/60متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد خيابان 20 ارديبهشت 

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين به مس ــيرمحمد شش ــا دارجى فرزند ش ــالك 2798غالمرض پ
191/70متر مربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آباد بلوار امام رضا(ع) .

ــه زمين دايرمزروعى به  ــدانگ يك قطع ــالك 2799 فرعى محمود عظيمى فرزنداعظم شش پ
مساحت 209/39متر مربع به آدرس شهرستان زيركوه بلوارمطهرى–مطهرى7.                                                   
 پالك 2800فرعى على اصغر نظرى فرزند محمدحسين ششدانگ يك قطعه زمين دايرمزروعى 
ــى آبادبلوارمطهرى  ــهر حاج ــتان زيركوه ش ــاحت 317/80متر مربع به آدرس  شهرس به مس
ــكندر ششدانگ يك قطعه زمين  خيابان مطهرى3.پالك2801فرعى رمضان كاظمى فرزند س
ــاحت 3994/90مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه اراضى ضلع جنوبى  دايرمزروعى  به مس

شهر حاجى آباد .                                            
پالك 2802فرعى زينب عابدينى فرزند رحيم ششدانگ يك قطعه زمين داير مزروعى به مساحت 

250مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه شهر حاجى آبادبلوارمطهرى خيابان مطهرى9.
ــن ديمه زار به  ــدانگ يك قطعه زمي ــا عليزاده فرزند محمد شش ــالك 2803فرعى عليرض پ

مساحت 30171/35مترمربع به آدرس  شهرستان زيركوه  اراضى جنوب شهر حاجى آباد.
لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هركس نسبت به امالك آگهى شده در باال معترض مى 
باشد ويا اينكه بين متقاضيان وديگرى اقامه دعوى شده ودر جريان است مى بايست اعتراض 
ــبت به  ــار نوبت اول اين آگهى نس ــعر بر جريان دعوى خود را از تاريخ انتش ــا گواهى مش و ي
آگهى نوبتى ظرف90روز و به استناد تبصره يك ماده 25-اصالحى قانون ثبت در مورد آگهى 
اصالحى در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالك زيركوه تسليم و رسيد دريافت نموده،و 
برابر ماده74 و86 آئين نامه قانون ثبت، معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به اداره 
ثبت،ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم 
ــليم نمايند.در غير اين صورت متقاضى ثبت و نماينده  از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تس
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به 
اداره ثبت تسليم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را طبق مقررات ادامه 
دهد. ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود در صورت مجلس تحديدى منظور ميگردد 

و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9805360
تاريخ انتشارنوبت اول1398/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/06/02
 غالمرضا  صادقيان

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك زيركوه

(آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398 حوزه ثبتى شهرستان طبس)
ــخاصيكه نسبت به امالك مجهول  ــامى اش ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مذكور اس بدس
ــتان طبس (استان خراسان جنوبى) تا آخر خرداد ماه سال  ــهاى تابعه حوزه ثبتى شهرس المالكى واقع در بخش
ــت نموده اند وهمچنين موارديكه آگهى نوبتى آن برابر تبصره يك ماده 25 اصالحى قانون  ــاى ثب 1398 تقاض

ثبت بايد تجديد گردد با نوع ملك مورد تقاضا براى اطالع عموم بشرح ذيل آگهى ميگردد.

(قطعات واقع در بخش يك طبس)
 104 فرعى از 15- اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى مهدى كيانپور.
 1815 فرعى از 29- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين محصور عباس مختارى.

396 فرعى از 30- اصلى سه پنجم دانگ از سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل وحيده جمشيدى 
مقدم.

 136 فرعى از 492 - اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور محمود سنگچولى.
 137 فرعى از 492- اصلى ششدانگ قسمتى از يكقطعه زمين سيدمصطفى كميلى.

4967-اصلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى على باقرى
(قطعات واقع در بخش دو طبس)

 1168 فرعى از 4- اصلى ششدانگ يكقطعه زمين داير مزروعى محمد شيرزاد .
(قطعات واقع در بخش سه طبس)

 1064-اصلى ششدانگ يك قطعه باغ غالمعلى دورانى
ــبت به امالك آگهى شده باالمعترض ميباشد ويابين  ــتور مواد 16 و 17 قانون ثبت هركس نس لذا بدس
ــت اعتراض ويا گواهى مشعر بر  ــت ميبايس ــده و در جريان اس متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوى ش
ــى ظرف نود روز و در  ــبت به آگهى نوبت ــار نوبت اول اين اگهى نس ــان دعوى خود را از تاريخ انتش جري
ــيد دريافت نموده و در  ــناد طبس تسليم و رس ــى روزبه اداره ثبت اس مورد آگهى اصالحى در مدت س
اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين از تاريخ تسليم 
ــت اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و گواهى  اعتراض به اين اداره ظرف يكماه دادخواس
ــوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و  ــليم نمايند ضمنا حق ــع مذكور اخذ و به اين اداره تس الزم از مرج
ــى روز قابل اعتراض  ــه تحديدى تا س ــه تحديدى منظورميگردد و از تاريخ صورت جلس در صورت جلس

خواهد بود.9805374
 تاريخ انتشار نوبت اول: 1 / 5 / 98 
تاريخ انتشار نوبت دوم: 2 / 6 / 98

(آگهى تحديد حدود عمومى)
آگهى تحديد حدودثبت امالك يك قسمت از بخش هاى سه گانه شهرستان طبس

ــاده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود  ــماره 1385621012000096- 98/1/24به موجب م پيرو آگهى ش
شماره هاى زير

( قطعات واقع در بخش يك طبس)
1770فرعى از 29- اصلى روستاى ديهشك ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى محمود عبدالهى

در تاريخ22 / 5 / 98
18فرعى از 2598 اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور وانبارى متصل به آن عليرضا جعفرى�

در تاريخ 24 / 5 / 98 
4964اصلى ششدانگ قسمتى از يكباب منزل ربابه سرابى

در تاريخ 26 / 5 / 98
4966-اصلى ششدانگ يك قطعه زمين محصور ابوالقاسم هوشنگى.

 در تاريخ 98/5/27
(قطعات واقع در بخش دو طبس)

ــهربانو به تصدى و  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى وقفى موقوفه عامه كربال ش 992 فرعى از 26 - اصلى شش
توليت اداره اوقاف طبس.

در تاريخ 28 / 5 / 98
2179 فرعى از 117- اصلى ديهوك ششدانگ يكقطعه زمين محصور حسين قديرى .

در تاريخ 31 / 5 / 98
(قطعات واقع در بخش سه طبس)

ــدانگ يك باب بقعه متبركه سيدحسين ابن جعفر فشاه عليا به تصدى و توليت اداره  126 فرعى از اصلى شش
اوقاف شهرستان طبس

در تاريخ 98/06/4
ــه موجب ماده 14 قانون ثبت امالك صاحبان ومجاورين  ــروع وبعمل خواهد آمد لذا ب قبل از ظهر در محل ش
ــاعت نامبرده باال محل حضور بهم  ــوند كه در روزوس ــيله اين آگهى اخطار مى ش ــماره هاى فوق الذكر بوس ش
ــند مطابق  ــانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يا نماينده قانونى آنها در موقع تحديد حدود حاضرنباش رس
ماده 15 قانون مزبور ملك آنها با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين و 
صاحبان امالك كه در موقع مقرره حاضر نبوده اند مطابق  ماده 20 قانون ثبت امالك فقط تا سى روز از تاريخ 
تحديد حدود پذيرفته خواهد شد و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين و تكليف پرونده هاى معترض 
ــت اعتراض خودرابه  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه دادخواس ــت از تاريخ تس ثبتى معترضين مى بايس

مرجع قضايى تقديم و گواهى الزم را از مرجع مذكور اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. .9805372
تاريخ انتشار: 01 / 5 / 98

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

امالك واقع در بخش 39 يزد - دهشير و توابع
ــدانگ  ــاع از72927/50 شش ــهم مش ــخى باز 23793/80 س ــيد جمال راس 1فرعى از183- اصلى – آقاى س
ــدانگ 72927/50 مترمربع بموجب راى اصالحى شماره  ــاحت شش مزرعه  گود زردان پالك ثبتى برابربه مس
ــودزردان خريدارى عادى  از موروثى  و  ــع در مزرعه  گ ــورخ1398/04/02 واق 139860321006000832 م

خريدارى عادى مع الواسطه  از سيد غضنفر راسخى  بازى 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش ــالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــه منظور اط ــذا ب ل
ــاراولين آگهى به مدت دو ماه  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر خواهد  ــدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م بديهى اس

شد.
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه :1398/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/05/16

اميرحسين جعفرى ندوشن   
 رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت



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

 نشاط در منظومه معارف دینی از اهمیت باالیی برخوردار است  آستان: حجت االسالم علیرضا پناهیان در حرم مطهر رضوی گفت: انسان های متقی همیشه بانشاط هستند؛ گریه مؤمنان با شادی آن ها منافات 
ندارد، بلکه گریه ایشان در راستای عبودیت است و نشاط و آرامش قلبی را به همراه دارد. برخالف تصور رایج، نشاط و سرزندگی در منظومه معارف دینی از اهمیت باالیی برخوردار است. ریشه اصلی نشاط در دین، 
محبت زیاد است و نشاط عمیق با شدیدترین محبت به وجود می آید. اگر مختصات و شاخصه های محبت را ترسیم کنیم به این نتیجه می رسیم که انسان فقط می تواند اهل بیت)ع( را این طور شدید دوست داشته باشد.

آیت اهلل علیرضا اعرافی: 
انقالب اسالمی به دنبال جبران خأل تاریخی علوم ناظر به 

عرصه تمدن سازی است
حوزه: تمام علوم مبتنی بر مفروضات و پیش فرض های فلســفی و کالمی نهفته در 
الیه های علمی اســت؛ علوم پایه، مبتنی بر نگرش های فلسفی و بنیادی است که بر 
شناخت عالم، طبیعت، هستی و انسان و نیز مسائل علم تا غایات و بهره گیری از آن سایه 
افکنده که علم را نمی توان از آن پایه ها تفکیک نمود. هیچ گاه نباید از نگاه فلسفی خاص 
حاکم بر علوم غافل باشیم؛ اگر این دانش ها در مبنای اسالمی قرار گیرند، مبانی فلسفی 
و کالمی متعالی را در بر خواهند گرفت. اندیشــمند مسلمان در ورود به حوزه دانشی 
و رشته ای، باید از خزائن اسالمی، گزاره های کالمی، توصیفی و فلسفی هدایتگر رشته 
را استخراج و مورد توجه قرار دهد. انقالب اسالمی همواره به دنبال جبران گسست و 
خأل تاریخی علوم ناظر به عرصه تمدن سازی است. تعامل روح و بدن و تأثیرات متقابل 
آن در یکدیگر، از اصول فلســفه اسالمی است که توسط اندیشمندان مسلمان بخوبی 
بازتعریف و ترسیم شده است. حاکمیت و سیطره بالقوه روح بر بدن، در حاالت طبیعی 
بشر معجزه های شگفت آوری را ایجاد می کند. توجه به اصالت روح و تجرد و نیز امکان 
سیطره روح بر بدن و ارتقای این سیطره، تأثیرات فراوانی را در زندگی انسانی رقم خواهد 
زد؛ براساس اندیشه الهی هر آسیبی در نظام جسم و روان آدمی راه حل و درمان دارد؛ 
این مهم ضمن انگیزه بخشی و جهت دهی به تحقیقات پژوهشی، ابوابی نو و آفاقی روشن 

را پیش روی اندیشمندان معتقد باز می کند.

کرسی علمی ترویجی »کالم وجودی« برگزار می شود 
معارف: کرســی علمی ترویجی »کالم وجودی« توسط پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اســالمی برگزار می شود. در این کرســی علمی جناب دکتر مهدی عباس زاده به ارائه 
مطلب پرداخته و نقد این کرســی علمی نیز بر عهده حجج اســالم دکتر عباس شیخ 
شعاعی و علیرضا قائمی نیا خواهد بود. دبیری علمی این کرسی نیز بر عهده دکتر حمید 
امیرچقماقی است. این کرسی علمی ترویجی چهارشنبه 2مرداد از ساعت ۱۰ تا ۱2 در 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی به نشانی »تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان 
احمد قصیر، خیابان پژوهشگاه)2(، پالک 2« و از طریق ارتباط ویدئوکنفرانس در دفتر 

قم این پژوهشگاه به نشانی »بولوار ۱5خرداد، کوچه میثمی« برگزار می شود. 

کتاب »وحیانیت الفاظ قرآن کریم« روانه بازار نشر شد
معارف: کتاب »وحیانیت الفاظ قرآن کریم« نوشته لطف اهلل خراسانی توسط پژوهشگاه 
علوم و فرهنگ اسالمی منتشر شد. در معرفی این کتاب عنوان شده است: »قرآن کریم 
از ابتدای نزول با شبهاتی رو به رو بوده است. یکی از آن شبهات، وحیانی ندانستن کلمات 
قرآن است؛ به اعتقاد شبهه افکنان، حقایق وحیانی تفسیری از تجربه دینی پیامبر)ص( 
است. با چنین نگرشی به وحی، قرآن از متنی الهی به متنی بشری فروکاسته می شود 
و ماننــد دیگر متن های بشــری احتمال خطا در آن می رود. این پژوهش با بررســی 
خاستگاه  های این شبهه و ارائه ادله درون وحی  و برون وحی  ثابت کرده است که نه تنها 
محتوا و مضامین قرآن، الهی است، بلکه الفاظ، کلمات و ساختار هندسی آن نیز وحیانی 

است و دست هیچ بشری به محتوا، واژگان و ساختار هندسی آن راه نیافته است«.

انتشار کتاب »اخالق اوقات فراغت با رویکرد اسالمی« 
مهر: کتاب »اخالق اوقات فراغت با رویکرد اسالمی« تألیف نقی سنایی به همت دفتر 
نشر معارف منتشر شد. این کتاب بر آن است تا با واکاوی تحلیلی متون دینی )قرآن 
و روایات( گزاره های مورد نظر را از منابع دینی اســتخراج و در پنج فصل طبقه بندی، 
تشریح و تحلیل نماید و به اقتضای ضرورت، بایسته ها و نبایسته های اخالقی فراغت را 
شناسایی، تنظیم و تدوین کند. در این کتاب کارکردهای فردی و اجتماعی و پیامدهای 
منفی ناشی از سوء استفاده از فرصت ها نیز مد نظر قرار گرفته و در مورد کاهش و رفع 
آسیب ها، راهکارهای مناسبی ارائه شده تا الگوی مطلوب فراغت از منظر اسالم معرفی 
شود. سرفصل های این کتاب عبارت است از »کلیات و مفاهیم«، »مبانی و اصول اخالقی 
اوقات فراغت«، »بایدها و نبایدهای )فضائل و رذائل( اخالقی فراغت« و »کارکردهای مثبت 

و منفی فراغت«. 

 معارف/ مریم احمدی شیروان  هر چند 
آمار دقیقی از تعداد مؤسسه های قرآنی کشور 
در دست نیست اما بر اساس آنچه مسئول امور 
ارتباطات و امور استان های سازمان دارالقرآن 
کریم اعالم کرده، بیش از 23۰۰ مؤسســه 
قرآني زیر نظر اتحادیه تشــکل هاي قرآن و 
عترت کشــور و 25۰۰ مؤسســه قرآني زیر 
نظر اتحادیه مؤسسات و تشکل های فرهنگی 
مردمی قرآن و عترت کشــور مشــغول به 
فعالیت هستند؛ دو اتحادیه ای که بنا بر مصوبه 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی باید در یکدیگر 
ادغام شوند؛ مصوبه ای که حجت االسالم قمی، 
رئیس سازمان تبلیغات اسالمی هم 22 خرداد 
ماه بر ضرورت اجرای آن به عنوان مصوبه ای 
قانونی تأکید کرده بود؛ اما از اواخر خرداد ماه 
که مقرر شد شورای توسعه فرهنگ قرآنی در 
دو هفته تصمیم نهایی خود را اعالم کند، یک 
ماه می گذرد و هنوز کش و قوس ها بر ســر 

اجرای این مصوبه ادامه دارد.

 مصوبه ادغام، الزام آور نیست
دکتر  حال،  همین  در 
محمــدی،  حســن 
اتحادیه  مدیرعامــل 
تشــکل های قــرآن و 
عترت کشور با اشاره به 
بحث ادغام نهادهای موازی قرآنی در کشور 
می گوید: ســال ۱382 اتحادیه تشکل های 
قرآن و عترت کشــور با مصوبه شورای عالی 
انقالب فرهنگی تشکیل شــد و چند سال 
بعد اتحادیه دیگری توسط سازمان تبلیغات 
اسالمی به نام اتحادیه مؤسسات و تشکل های 
مردمی قرآن و عترت کشور شکل گرفت. پس 
از چند سال و به دلیل موازی بودن اقدامات، 
فرایند ادغام در شــورای توسعه تصویب شد 
و به سمت ادغام حرکت کردیم اما از همان 
ابتدا انحرافاتی در فرایند مصوب وجود داشت 
که نباید اتفاق می افتاد؛ دستگاه هایی به این 
کار ورود کردند که نباید دخالت می کردند و 
جریان را منحرف نمودند. کار به جایی رسید 
که احساس شد برخالف تصوری که از ادغام 
داشــتیم این ادغام جریان اصیل قرآنی را از 

مســیر خود منحرف می کند. وی می افزاید: 
تمام موارد ســبب شــد پس از گزارشی که 
در مجمع اتحادیه به عنوان باالترین مرجع 
تصمیم گیری ارائه دادیــم، رأی به خروج از 
ادغام داده و این فرایند متوقف شــد ضمن 
اینکه مصوبه ای در ارتباط بــا الزام ادغام در 
شورای توسعه فرهنگ قرآنی وجود ندارد و 
مصوبات شورا، توصیه ای و ارشادی هستند و 
برای اجرا الزام آور نیســتند. عالوه بر آن باید 
بررســی کرد که اگر این ادغام صورت بگیرد 
به نفع مجموعه های مردمی است یا خیر؟ اگر 
هم بنا بر ادغام است با چه فرایند و سبک و 
سیاقی باید باشد تا اینکه به هدف رسیده و 

عقب گرد نداشته باشیم.

 ادغام برای حمایت بیشتر از 
مؤسسه های قرآنی است

از ســوی دیگر، دکتر 
مدیر  قربانــی،  رحیم 
اتحادیه مؤسســات و 
تشــکل های فرهنگی 
مردمی قرآن و عترت 
کشــور نیز با بیان اینکه تشکیل مؤسسات 
و تشــکل های مردمــی قرآنی بــه دهه8۰ 
برمی گردد، توضیح می دهــد: در آن مقطع 
 تعــداد مؤسســه های مردمــی خودجوش 
روز به روز بیشتر می شد؛ بنابراین به منظور 
هماهنگــی، نظارت و پشــتیبانی؛ اتحادیه 
تشــکل های قرآن و عترت کشــور با مجوز 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شکل گرفت. 
چند ســال بعد هم که به مؤسسات قرآنی 
مردمی توسط سازمان تبلیغات اسالمی مجوز 
داده  شــد، اتحادیه مؤسسات و تشکل های 

فرهنگی مردمی قرآن و عترت زیر نظر این 
سازمان ایجاد شد. از همان سال ها همه بر این 
باور بودند که وجود دو اتحادیه صنفی بدون 
شک مشکل ساز خواهد بود و نیاز به وحدت 
رویه احســاس می شــد. وی در ادامه بیان 
می کند: از اوایل دهه 9۰ به طور جدی بحث 
ادغام این دو اتحادیه مطرح شد تا حدود دو 
سال و نیم پیش این قضیه با توافقی که بین 
سازمان دارالقرآن وابسته به سازمان تبلیغات 
اسالمی و معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد 
صورت گرفت، ادامه کار به شــورای توسعه 
فرهنگ قرآنی، زیرمجموعه شــورای عالی 
انقالب فرهنگی ارجاع شد. قربانی می افزاید: 
در نهایت حدود دو سال پیش، مصوب شد دو 
اتحادیه با هم ادغام شده و اتحادیه »مؤسسات 
و تشــکل های مردمی قرآن و عترت کشور« 
به وجود بیاید؛ اســاس نامه آن هم نوشــته 
شــد و از آنجایی که مصوبات شورای عالی 
انقالب فرهنگی برای همه الزم االجراســت، 
زیر نظــر نمایندگانی از ســازمان تبلیغات 
اســالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و 
شورای توســعه فرهنگ قرآنی اتحادیه های 
واحد استان ها تشکیل شدند. پس از آن، بر 
اساس اساس نامه باید مجمع عمومی کشوری 
از مجموع منتخبین استان ها برگزار می شد 
اما به خاطر تعلل های شورای توسعه فرهنگ 

قرآنی این کار به تأخیر افتاد.

 وعده شورای عالی انقالب فرهنگی 
برای ادغام

وی عنوان می کند: این تأخیر ســبب شــد 
خوِد مؤسســه ها و تشکل ها پای کار آمده و 
بر اساس روندی که پیگیرش بودند، در آذرماه 

سال گذشته مجمع عمومی اتحادیه مدغم را 
در قم تشکیل دهند؛ اما اتحادیه تشکل های 
قرآن و عترت کشــور تمام اقدام های صورت 
گرفته در سال های گذشته را نادیده گرفت 
و اعــالم کرد اتحادیه مدغــم را نمی پذیرد. 
آن ها ادعا می کردند که در انتخابات استان ها 
دخالت هایی انجــام می شــود؛ ادعایی که 
کمیته تحقیق شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
آن را رد کــرد. با این حال، این مصوبه هنوز 
به سرانجام نرســیده است و شورای توسعه 
فرهنگ قرآنی هم پاســخ درستی نمی دهد. 
مدیر اتحادیه مؤسسات و تشکل های فرهنگی 
مردمی قرآن و عترت کشور با اشاره به تجمع 
اعتراضی جمعی از مدیران مؤسسه های قرآنی 
در شــورای عالی انقــالب فرهنگی و مهلت 
دوهفته ای به شورای توسعه فرهنگ قرآنی 
از 3۰ خرداد ماه برای رســیدگی به موضوع، 
یادآور می شــود: آن مهلت، یک هفته دیگر 
تمدید شد و در این فاصله جلسات مشترکی 
با حضور مسئوالن ذی ربط برگزار شد که همه 
اذعان به انجام کار دارند؛ حال منتظر هستیم 
تا دبیر شــورای عالی انقالب فرهنگی طبق 

قولی که داده است در همین 
این  تکلیف  روزهای پیش رو 

ادغام را روشن کند.
رحیم قربانی در پایان ضمن 
برشــمردن ایرادهای قانونی 
تشکل های  اتحادیه  فعالیت 
قــرآن و عترت کشــور در 
سال های اخیر، استمرار این 
فعالیت غیرقانونی را ناشی از 
آن  دولتی  مدیران  ارتباطات 
می داند و تصریــح می کند: 
با توجه به ادغــام باید تمام 
اموال منقــول و غیرمنقول 
دو اتحادیه، به اتحادیه مدغم 
کشوری منتقل شود؛ از این 
رو اتحادیه تشکل هاي قرآن و 
عترت که به میلیاردها تومان 

منابع غیرشفاف دسترسی دارد و با این ادغام 
دســتش از آن منابع کوتاه می شود، زیر بار 

ادغام نمی رود.

با پایان مهلت شورای توسعه فرهنگ قرآنی برای اجرای مصوبه، مؤسسات قرآنی منتظر ادغام اتحادیه های کشوری هستند  

آیت اهلل محمدباقر تحریری مطرح کرد وضعیت مبهم اتحادیه مدغم
تقویت ایمان برادران دینی 

سرمایه گذاری پرسود معنوی
شبســتان: ابلیس برای گمراهی انسان از 
صراط مستقیم شبکه و ریسمان های متنوعی 
دارد. مخالفــت با دســتورات الهی، اعتقادات 
انحرافی و رذایل اخالقی از جمله ابزار شیطان 
برای گمراهی و انحراف انســان است؛ حتی 
در مراحلی نظیر شــکوفایی عقل و ایمان نیز 
شیطان از طمع برای گمراهی انسان رویگردان 
نیست. شیطان در برابر خداوند بسیار گستاخ و 
طمع کار است؛ ابلیس حتی نسبت به پیامبران 
و اولیای  الهی نیز طمــع دارد اما هیچ گاه در 
آن پیروز نشده اســت زیرا آن ها این طمع را 
قطع کردند. شیطان برای پیشبرد اهداف شوم 
خود ســربازانی دارد؛ خداوند در قرآن مجید 
درباره شــیطان می  فرماید که او و سربازانش 
بر انســان اشــراف دارند و با وسوسه و زینت 
شــئونات دنیا در تالش هستند که انسان را 
از صراط مســتقیم گمراه کنند. در رفتارهای 
اجتماعی بسیار دقت کرده و به برادران دینی 
خود نیکی کنید؛ تقویت ایمان برادران دینی 
از جمله نیکی ها در حق آن هاست که ذخیره 
معنوی بسیار خوبی برای آخرت است. در کنار 
تقویت ایمان برادران دینی از ایمان خود غافل 
نشوید؛ خداوند نظام خلقت را طوری نظم داده 
که هر عملی عکس العملی را به دنبال دارد بر 
همین اساس بســیار درباره اعمال نیک و بد 
خود دقت کنید. ایمان خالص بهترین مسیر 
رسیدن انســان به تقوای الهی است؛ شخص 
باتقوا با اعمال نیکی که انجام می دهد الگوی 
اطرافیان شده و بر آنان در انجام اعمال نیک 
اثر دارد. شــرع مقدس اســالم تنها به نیکی 
شــخص توجه ندارد بلکه به گسترش آن در 
جامعه بســیار بها می دهد؛ وقتی قرآن مجید 
می فرماید: خداوند متعــال به اندازه نیکی به 
برادران ایمانی بندگی نشــده است، به همین 
دلیل بایــد اعمال صالح با نیکــی در جامعه 
گسترش یابد. در جامعه ایده آل همه افراد تنها 
به بندگی خدا توجه دارند و نیکی های آن ها 
هم بر همین مبناســت؛ در آخرالزمان پس از 
ظهور امام زمان)عــج(  نیکی در کنار بندگی 

الهی تجلی عینی می یابد.

حدود دو سال 
پیش، ادغام دو 
اتحادیه قرآنی 

کشور تصویب شد؛ 
اساس نامه آن هم 

نوشته شد و از 
آنجایی که مصوبات 

شورای عالی 
انقالب فرهنگی 
الزم االجراست، 

اتحادیه های واحد 
استان ها تشکیل 

شدند اما...

بــــــــرش

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

علم دینی

خـــبر

اخالق

   سه شـنــبــه   1 مرداد 1398 20 ذی القعده 1440 23 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9020 

      صفحه7
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك قوچان

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
ــون تعيين تكليف  ــت اول موضوع قان ــماره139860306010000463-1398/02/28 هيئ ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 1912  ــماره شناس ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى ذوالفقار كدخدامزرجى فرزند برات بش تصرف
ــاحت 174199,36 مترمربع  در قسمتى از  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مس صادره از قوچان درشش
ــركت تعاونى مسكن  ــماره 169 اصلى بخش دوقوچان اراضى كالته مصطفى  و از محل مالكيت ش پالك ش
چهل چشمه مزرج آساك و آقايان  على اصغر اصغر خواه فرخانى ومحمد رحيم و على محمد وعيد محمد 
ــى ومحمد رحيم على فرخانى و  ــى پور و بابا محمد على بابا فرخان ــور فرخانى و على محمد موس ــى پ موس
قربان بابا فرخانى   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. 9804528
كالسه 1396114406010000117

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/17
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/01

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

ــت اول موضوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015002503 – 1398/03/12 هيئ ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 1473 كد ملى  ــنامه ش ــبحان احدى آبقه ئى به شناس ــات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى س تصرف
ــن در ششدانگ يكباب منزل به سماحت 125,73 متر مربع  0748463224 صادره تايباد فرزند غالم حس
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد  ــان رضوى بخش 14 مش ــماره 172 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس پالك ش
ــمتى از پالك محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع  ــتى و قس ــمتى از مالكيت نوراحمد چش از محل قس
ــخاص نسبت به صدور سند  ــود در صورتى كه اش عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس را به اين اداره تس
را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804533
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/17 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/01

غالمرضا آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره :303/98/1593                 تاريخ : 04/15/  1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند 

رسمى حوزه ثبتى شهرستان فردوس
نظر به دستور موارد يك و سه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــتقر در اداره ثبت  و ماده 13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مس
ــناد و امالك شهر فردوس مورد رسيدگى و راى آن صادر گرديده است جهت اطالع عموم به شرح ذيل  اس

اگهى مى گردد .
ــتمل بر ساختمان ، به مساحت 1657/91  ــبان برون فرزنده حمزهء ششدانگ يك قطعه مس خانم زهرا ش
ــتاى برون ـ بخش يك فردوس خريدارى شده مع  ــماره پالك 93 فرعى از 9 ـ اصلى روس متر مربع ، از ش
ــتاى برون ـ واقع در  ــتان فردوس ـ روس ــتم زاده ـ مكان وقوع ملك شهرس ــطه از آقاى ذبيح اله رس الواس

اراضى و باغ هاى برون 
ــر مى شود لذا  درصورتى كه  ــبت  به امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش اين آگهى ,  نس
اشخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت 
دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى  به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم دادخواس
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين صورت اقدامات ثبت ،موكول به ارائه حكم  تقديم دادخواس
ــت مقرر قانونى واصل نگردديا معترض ،گواهى  ــى دادگاه خواهد بود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهل قطع
ــد،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور  ــت به دادگاه عمومى محل را ارائه نكن تقديم دادخواس

سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9804554
تاريخ انتشار نوبت اول:   17/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/01

حسن رضا ندائى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك  شهرستان  فردوس

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 هيئت 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. 
ــماره 139860330002004901 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000134 آقاى محمد رضا  1ـ رأى ش
ــش دانگ 117/18متر مربع پالك شماره 5فرعى از  ــش دانگ  به مساحت ش ــه دانگ از ش اكبرى فرزند محمد  در س

1876 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت ميباشد(م الف 1863) 
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. ( قدس) 9804551

تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/17
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/1

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

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

امالك واقع در بخش 12 يزد- ده باال و توابع
2فرعى از3107– اصلى – آقاى محمد بهنيا ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتى ازپالك برابربه مساحت 110/85مترمربع 
بموجب راى شماره 139760321006003477 مورخ1397/12/05 واقع درميانده هدش ده باال تفت در ازاى مالكيت 

رسمى مشاعى متقاضى
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض ، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند.   بديهى اس

خواهد شد.9804526
تاريخ انتشارنوبت اول: دو شنبه 1398/04/17

تاريخ انتشار نوبت دوم: سه شنبه 1398/05/01
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

اداره كل ثبت اسناد و امالك خراسان جنوبى
اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان قاين

 «آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى واراضى وساختمان هاى   فاقد سندرسمى» 

ــماره 139760308002000117 – 02 / 03 / 1398 هيئت اول موضوع قانون  برابر راى ش
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمان هاى فاقد س تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وس
ــاب ( از محل مالكيت  ــروى نوغ ــن تصرفات مالكانه و بالمعارض متقاضى آقاى حامد خس قاي
ــنامه 0880082445 صادره از قائن بشماره  ــماره شناس برات براتى نوغاب) فرزند محمد بش
ملى 0880082445 در ششدانگ يك قطعه زمين ديمه زار بمساحت 15, 13457 مترمربع 
ــتاى  ــمتى از پالك 325 فرعى از 7 اصلى بخش 12 قاين اراضى دولت آباد واقع در روس قس
نوغاب حاجى آباد اراضى دولت آباد خريدارى (مع الواسطه ) از مالك رسمى ورثه آقاى برات 

براتى نوغاب محرزگرديده است. 
ــود و در صورتيكه  ــذا بمنظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15روز آگهى مى ش  ل
اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند ميتوانند از تاريخ انتشار 
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت  اولين آگهى بمدت دو ماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــى تقديم نمايند. بديهى  ــت خود را به مراجع قضاي ــليم اعتراض، دادخواس يكماه از تاريخ تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر  اس

خواهد شد. 9804474
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/4/16

تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1398/5/01
على صفايى فر  /  رئيس  اداره  ثبت  اسنادو امالك  شهرستان  قاين

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

    برابر آراى صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ــت. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد  واحد ثبتى درگز تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده اس
تقاضاى آنان به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك درگز تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

ــليمان سنقزى فرزند حضرتقلى ششدانگ يك باب منزل به مساحت 132/25 متر مربع قسمتى  1.آقاى  على اصغر س
ــك درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع  ــهر درگز قطعه ي ــالك 554ـ اصلى و يك فرعى از 554ـ اصلى واقع در ش از پ

الواسطه از مالك رسمى آقاى آدينه محمد يزدانى
2.آقاى فرشيد شادكام فرزند رشيد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 76/98 
ــهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى  ــمتى از پالك 19 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش مترمربع قس

مع الواسطه از مالك رسمى آستان قدس رضوى و خانم جميله روحانى
ــمتى از پالك  ــاحت 458/65 متر مربع قس ــدانگ يك باب منزل به مس ــين باقرنژاد فرزند داداله شش 3.آقاى غالمحس
ــاع از ده  ــهم مش ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه س ــهر درگز قطعه س 28 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش
ــاع از ده سهم ششدانگ از آستان  ــمى آقاى رضا داداله پور و يك سهم مش ــدانگ مع الواسطه از مالك رس ــهم شش س

قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــاع از ده سهم شش ــهم مش ــكورى پاكتل فرزند برات محمد يك س 4.آقاى محمد ش
ششدانگ 123/86 متر مربع قسمتى از پالك 37 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
5.خانم فاطمه براتى فرزند رمضان يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 162/17 
متر مربع قسمتى از پالك 48 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى 

از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت  ــاع از ده س ــهم مش 6.آقاى محمدعلى خيرخواه برج قلعه فرزند عباس يك س
ششدانگ 357/21 متر مربع قسمتى از پالك 66 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى

7.آقاى غالمحسين رحيم زاده فرزند محمد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
220/50 متر مربع قسمتى از پالك 70 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى و محمد رحيم زاده
8.آقاى معاذ دين محمدى فرزند عبدالمجيد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
386/32 متر مربع قسمتى از پالك 100 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
9.آقاى على فرهمندچرمى فرزند حبيب اله يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
405/87 متر مربع قسمتى از پالك 244 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
10.خانم صنم روحى دربندى سفلى فرزند عبداهللا ششدانگ يك باب منزل به مساحت 239/54 متر مربع تمامى پالك 
403 فرعى مجزى شده از 32 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى سهراب دالورى
ــاحت 311/64 متر مربع قسمتى از پالك  ــين زاده فرزند شرويه ششدانگ يك باب منزل به مس ــعيد حس 11.آقاى س
ــطه از  ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواس ــهر درگز قطعه س يك فرعى از 18ـ اصلى واقع در مزرعه خيرآباد ش

مالك رسمى آقاى محمدعلى شيخ
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 94/58 متر مربع قسمتى از  ــته محمودى واستانى فرزند اسمعيل شش 12.خانم فرش
پالك 55 فرعى از 22ـ اصلى واقع در كالته كوشك شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواسطه 

از مالك رسمى آقاى خداوردى روحى سعد آباد
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 300/74 متر مربع  آقاى منصور ثنائى مقدم فرزند محمدنقى شش  .13
ــهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى  ــمتى از پالك 20 فرعى از 24ـ اصلى واقع در كالته مرادآباد ش قس

مع الواسطه از مالكين رسمى آقايان محمدعلى پروازى ايلخچى و محمدتقى ثنائى مقدم
14.آقاى حسن سخاوت پور فرزند محمد ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 16/48 متر مربع قسمتى از پالك هاى 
ــطه از  ــهر لطف آباد قطعه چهار درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواس 305 الى 307 فرعى از 50ـ اصلى واقع در ش

مالك رسمى آقايان عزت ناصرى خاكستر و عبداهللا بقاالن سرابى
15.آقاى شهرام نشاط فرزند حسينعلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 283347/31 متر مربع قسمتى 
ــهم مشاع از سى  ــت و نه س ــش درگز بخش 7 قوچان خريدارى بيس از پالك 99ـ اصلى واقع در مزرعه طبرق قطعه ش
ــطه از مالك رسمى آقاى الهوردى پورآزاد و يك سهم مشاع از سى سهم ششدانگ از آستان  ــهم ششدانگ مع الواس س

قدس رضوى-9805349
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/01   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/16

ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى نوبتى سه ماهه اول سال 1398
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئين نامه قانون مذكور اسامى اشخاصى كه نسبت به امالك واقع در قطعات 
3 و 11  درگز بخش 7 قوچان تا پايان خرداد ماه سال 1398 تقاضاى ثبت نموده اند با اشاره به نوع ملك مورد تقاضا 

براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى ميشود:
پالك يك اصلى اطراف شهر قطعه سه درگز بخش 7 قوچان

1.پالك 4977 فرعى مجزى شده از 48 فرعى از يك اصلى خانم فاطمه براتى نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك 
باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 162/17 متر مربع

ــيد شادكام نه سهم مشاع از ده سهم ششدانگ  ــده از 19 فرعى از يك اصلى آقاى فرش 2.پالك 4978 فرعى مجزى ش
يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 76/98 متر مربع

ــاع از ده  ــهم مش ــده از 66 فرعى از يك اصلى آقاى محمدعلى خيرخواه برج قلعه نه س 3.پالك 4979 فرعى مجزى ش
سهم ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 357/21 متر مربع

ــهم  ــاع از ده س ــهم مش ــده از 100 فرعى از يك اصلى آقاى معاذ دين محمدى نه س 4.پالك 4980 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 386/32 متر مربع

ــاع از ده سهم  ــهم مش ــكورى پاكتل نه س ــده از 37 فرعى از يك اصلى آقاى محمد ش 5.پالك 4981 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 123/86 متر مربع

ــهم  ــاع از ده س ــهم مش ــده از 244 فرعى از يك اصلى آقاى على فرهمندچرمى نه س 6.پالك 4982 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 405/87 متر مربع

ــهم مشاع از ده سهم  ــين رحيم زاده نه س ــده از 70 فرعى از يك اصلى آقاى غالمحس 7.پالك 4983 فرعى مجزى ش
ششدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت ششدانگ 220/50 متر مربع

پالك 258 ـ اصلى مزرعه نوخندان قطعه يازده درگز بخش 7 قوچان
ــهرام نشاط ششدانگ يك قطعه باغ مشجر و  ــده از 708 فرعى از 258ـ اصلى آقاى ش 8.پالك 1678 فرعى مجزى ش
خانه باغ به مساحت 7553/26 متر مربع (اين پالك در راستاى استاندارد نمودن پالك هاى ثبتى براى پالك باقيمانده 

708 فرعى از 258ـ اصلى منظور شده است)
      لذا به دستور مواد 16و 17 قانون ثبت هر كس نسبت به امالك آگهى شده در باال اعتراضى داشته باشد و يا اينكه 
بين متقاضيان و ديگرى اقامه دعوى شده و يا در جريان باشد بايستى اعتراض و يا گواهى مشعر بر جريان دعوى خود را 
از تاريخ انتشار نوبت اول اين آگهى تا 90 روز كتباً به اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان درگز تسليم و رسيد دريافت 
دارند و در اجراى تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پــرونده هاى ثبتى، معترضين از تاريخ تسليم اعتراض به 
ــت اعتراض خـود را به مراجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الزم از مرجع مذكور  اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواس
اخذ و به اين اداره تسليم نمايند ضمناً حقوق ارتفاقى در موقع تحديد حدود و در صورت مجلس تحديدى قيد ميگردد 

و از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9805350
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/01       تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/06/02

ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

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

ــماره 139860306015002475 – 1398/03/11 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى ناصر محمدزاده استادى به شناسنامه شماره 9324 كد ملى 0748432825 صادره تايباد فرزند جان محمد در 
ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 125 متر مربع پالك شماره 2082 فرعى مجزا شده از 765 و 1038 فرعى 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت مشاعى ناصر  ــان رضوى بخش 14 مش از 251 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به  ــتادى (متقاضى) و تمامت پالك محرز گرديده اس محمدزاده اس
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 

ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض ، دادخواس يك ماه از تاريخ تس
مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805351

تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/16

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 139860306015002549 – 1398/03/19 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
خانم معصومه درويش حسينى ئى به شناسنامه شماره 100 كد ملى 0749346124 صادره فرزند درويش محمد در 
ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 213,32 متر مربع پالك شماره 589 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان 
رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى غفار مردانشاهى 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 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض ،  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
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. 9805353
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/16

غالمرضا آقازاده   رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

 آگهى نوبتى سه ماهه اول  سال 1398 حوزه ثبتى بخش نيمبلوك        
ــامى اشخاصى كه نسبت به امالك مجهول المالك  ــتور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آيين نامه قانون مزبور اس به دس
واقع در بخش 12 حوزه ثبتى نيمبلوك تا آخرخرداد  ماه سال1398  تقاضاى ثبت نموده اند همراه با نوع ملك مورد 

تقاضا براى اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش 12 نيم بلوك  پالك 17- اصلى مزرعه دهشك     

ــات گاودارى  ، به  ــتمل بر تاسيس ــدانگ يك قطعه زمين مش ــكى  فرزند محمد  ، شش پالك 2017 فرعى اكبر دهش
مساحت 24010 مترمربع.

ــد و يا اينكه بين  ــده فوق معترض مى باش ــبت به ملك آگهى ش لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر كس نس
متقاضيان ثبت و ديگرى اقامه دعوا شده و در جريان است ،مى بايست اعتراض و يا گواهى مشعر به جريان دعوى خود 
ــبت به آگهى نوبتى ظرف 90 روز ودر مورد آگهى اصالحى در مدت سى روز  ــار نوبت اول اين آگهى نس را ازتاريخ انتش
ــليم و رسيد دريافت دارند و دراجراى مواد74و86 آئين نامه اصالحى  ــناد و امالك بخش نيمبلوك تس به اداره ثبت اس
ــت اعتراض خودرا به مرجع ذيصالح  ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف يكماه ، دادخواس قانون ثبت معترضين ازتاريخ تس
ــن صورت متقاضى ثبت يا نماينده   ــليم نمايند درغير اي ــى تقديم وگواهى الزم از مرجع مذكور اخذ وبه اداره تس قضاي
قانونى وى مى تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهى عدم تقديم دادخواست را دريافت و به اداره ثبت تسليم نمايد 
ــدون توجه به اعتراض عمليات ثبتى را با رعايت مقررات ادامه خواهد داد ، ضمنا حقوق ارتفاقى درموقع  ــت ب و اداره ثب
ــورت مجلس تحديدى تا 30 روز قابل  ــدود و در صورت مجلس تحديد منظور ميگردد و از تاريخ تنظيم ص ــد ح تحدي

اعتراض خواهد بود.9805357
تاريخ انتشار نوبت اول 01/ 1398/05
تاريخ انتشار نوبت دوم1398/06/02

حميد رضا توسلى  /  رئيس ثبت اسناد و امالك يخش نيم بلوك

شماره : 29/98/19099   تاريخ: 1398/04/30
آگهى فقدان سند مالكيت

 نظر به اينكه آقاى محمدرضا صائمى فرزند غالمرضا به شماره شناسنامه 2 به استناد دو برگ استشهاد محلى كه امضاء 
شهود آن توسط دفترخانه اسناد رسمى شماره 9 بجنورد گواهى امضا شده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك 
برگ سند مالكيت المثنى نوبت اول به چاپى 120287 به اين اداره مراجعه كرده و مدعى سند مالكيت ششدانگ پالك 
ــاهد 8 و 10 حاشيه  ــاهد بين ش 4127فرعى از 164 اصلى واقع در اراضى حصار بخش دو بجنورد به آدرس خيابان ش
خيابان بعلت نامعلوم مفقود شده است و با بررسى دفتر امالك معلوم شد سند مالكيت اوليه ذيل ثبت73070 صفحه 
ــت مى باشد دفتر امالك بيش از اين  ــابقه رهن و بازداش ــليم و فاقد س 298 دفتر 473 به نام نامبرده فوق صادر و تس
حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كسى نسبت به 
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى ظرف ده روز از تاريخ انتشار 
اين آگهى اعتراض كتبى خود را بپيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى در 
صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به 

صدور سند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از درجه اعتبار قانون ساقط است.
 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2بجنورد.9805355

شماره : 29/98/19103 تاريخ: 1398/04/30
آگهى فقدان سند مالكيت

ــنامه يك باستناد دو برگ استشهاد محلى كه امضاء شهود  ــماره شناس  نظر به اينكه آقاى احيا نودهى فرزند رضا به ش
ــده منضم به تقاضاى كتبى جهت دريافت يك  ــمى شماره يك بجنورد گواهى امضا ش ــط دفترخانه اسناد رس آن توس
ــدانگ  ــند مالكيت شش ــند مالكيت المثنى نوبت اول به چاپى 936807 به اين اداره مراجعه كرده و مدعى س برگ س
ــهيد محمدى  ــى از 155 اصلى واقع در اراضى كهنه كند بخش دو بجنورد به آدرس نيروگاه كوچه ش ــالك 142 فرع پ
ــت و با بررسى دفتر امال ك معلوم شد سند مالكيت  ــمت چپ پالك 100 بعلت نامعلوم مفقود شده اس ــوم س فرعى س
اوليه ذيل ثبت25373 صفحه 48 دفتر 115 به نام نامبرده فوق صادر و تسليم و فاقد سابقه رهن و بازداشت مى باشد 
ــالك بيش از اين حكايتى ندارد لذا طبق ماده 120 آيين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى  ــر ام دفت
ــبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود باشد بايستى  ــى نس گردد هر كس
ظرف ده روز از تاريخ انتشار اين آگهى اعتراض كتبى خود را بپيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين 
ــند مالكيت  ــليم نمايد بديهى در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه س اداره تس
ــند مالكيت و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد و سند مالكيت اوليه از  ــند معامله رسمى نسبت به صدور س يا س

درجه اعتبار قانون ساقط است9805356
 احمد اصغرى شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه 2بجنورد
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

   سه شـنــبــه   1 مرداد 1398 20 ذی القعده 1440 23 جوالی 2019   سال سی و دوم  شماره 9020 

 آنگرت کرامپ کارن باوئر، وزیر جدید دفاع آلمان گفت: این 
کشــور قصد دارد در پنج سال آینده بودجه دفاعی خود را به 

سطح مقرر شده توسط ناتو برساند.
 

مولود چاووش اوغلو، وزیر خارجه ترکیه ادعا کرد: اگر آمریکا 
اف ۳۵ به ما ندهد یا خودمان تولید یا از جای دیگر تأمین می کنیم .

در بزرگ ترین عملیات تخریب 50سال اخیر، اشغالگران 225 خانه فلسطینی را ویران می کنند

میوه چینی صهیونیست  ها   از نشست منامه
  جهان  ارتــش رژیم صهیونیســتی در میان 
اعتراض های فلسطینیان و انتقادهای بین المللی 
ضمن محاصره منطقــه وادی الحمص در قدس 
اشــغالی، روز گذشــته عملیــات تخریب منازل 
مسکونی در این منطقه را آغاز و چندین ساختمان 
و منزل متعلق به فلسطینیان را در روستای صور 
باهر در جنوب قدس تخریب کرد. عملیات تخریب 
شامل ۷۰ منزل و بیرون کردن حدود ۱۰۰ خانواده 
فلسطینی اســت. این منطقه در حال حاضر در 
کنترل تشکیالت خودگردان فلسطین است. این 
عملیات با مجوز دادگاه عالی رژیم صهیونیســتی 
انجام می شود.حماده حماده، رئیس کمیته اهالی 
محله وادی الحمص به خبرگزاری معا گفت: این 
ساختمان ها در منطقه »آ« تحت کنترل تشکیالت 
خودگردان فلسطین قرار دارد و مالکان آن ها مجوز 
ســاخت و ســاز را از وزارت اداره محلی دریافت 
کرده اند، اما رژیم صهیونیســتی اصرار بر تخریب 
آن ها به بهانه نزدیکی به دیوار امنیتی دارد.این دیوار 
شامل دو مانع با سیم های خاردار است که مسیر 
ویژه عبور گشتی های نظامی رژیم صهیونیستی 

آن دو را از هم جدا می کند.ولید عســاف، رئیس 
هیئت مقاومت در برابر دیوار و شهرک سازی، این 
عملیات تخریب را جنایــت جنگی و بزرگ ترین 
فرایند تخریب از سال ۱۹۶۷ خواند که شامل بیش 
از ۱۰۰ واحد آپارتمان در مرحله نخست می شود و 
قرار است در مجموع ۲۲۵ واحد آپارتمان تخریب 
شود.محله وادی الحمص در واقع از توابع روستای 
صورباهر خارج از مرزهای قدس اســت، اما رژیم 
اشغالگر به واســطه دیوار حائلی که اطراف قدس 
کشیده آن را از روستای صورباهر جدا کرده است.

وزارت خارجه فلســطین هم یــورش نیروهای 
اشغالگر به وادی الحمص را محکوم کرد و نسبت 
به عاقبت این اقدام هشدار داد، چرا که این جنایت 
تأثیر فاجعه باری بر خانواده های فلسطینی خواهد 
گذاشت.این نهاد، دستگاه قضایی صهیونیست ها 
را بخشی از دستگاه استعمار این رژیم دانست که 
ارتباطی به قانون نداشته، بلکه پوشش و حمایتی از 
نقض های اسرائیل است.»صائب عریقات« دبیرکل 
کمیته اجرایی ســازمان آزادیبخش فلســطین 
»ساف« هم گفت: چرا دادگاه جنایات بین المللی 

مانع انجــام تحقیق قضایی در قبال مســئوالن 
صهیونیستی می شود؟ باید به این وضعیت پایان 

داده شود.
حازم قاســم، ســخنگوی حماس هم اعالم کرد: 
افزایش جنایات رژیم اشــغالگر علیه اهالی قدس 
نتیجه حمایت های مطلق آمریکاســت. اما گزینه 
مقاومت قادر به مقابله با این سیاســت و شکست 
آن اســت.عبداللطیف القانوع، دیگر ســخنگوی 

حماس هم گفت: آنچه در وادی الحمص در حال 
انجام است، پاکسازی نژادی است و انتظار می رود 
سازمان ملل برای نجات ملت فلسطین وارد عمل 
شود.سامی ابوزهری، از دیگر اعضای ارشد حماس 
هم گفت: تخریب واحدهای مسکونی در صورباهر 
تنشی خطرناک است. تخریب های اخیر در قدس 
نتیجه طبیعی نشســت بحرین و روابط دوستانه 

برخی کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی است.

سانا: هیئتی از سازمان آزادی بخش فلسطین 
روز گذشته به سوریه سفر کرد تا درباره برخی 
موضوع ها از جمله وضعیت آوارگان فلسطینی 

در این کشور بحث و تبادل نظر کند.
روسیاالیوم: ده ها سفیر رژیم صهیونیستی در 
سراسر جهان تهدید کردند، در پی بحران مالی 
شدیدی که وزارت خارجه این رژیم درگیر آن 
اســت، نمایندگی ها و دفاتر دیپلماتیک این 

رژیم را در قالب یک اعتصاب می بندند.
اسپوتنیک: ارتش هــای هند و پاکستان با 
اتهام زنی علیه یکدیگر، روز گذشته دور تازه ای 
از درگیری هــا را در نــوار مرزی که منجر به 
کشته و مجروح شــدن چند نفر شده، آغاز 

کردند.

اندیشکده کارنگی بررسی کرد
حراج جان آدمی در جنگ لیبی

خالدی: فردریک وری، عضو ارشد اندیشکده 
کارنگی در یادداشــتی با عنــوان »ضرورت 
توجه به حفــظ جان شــهروندان در جنگ 
کابوس وار لیبی« نوشــت: در حالی که همه 
راه های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ 
نیابتی در لیبی به بن بست رسیده است، این 
روزها ضرورت یافتــن راهی برای نجات جان 
غیرنظامیان از این جنگ کابوس وار بیشــتر 
احساس می شــود. در مدت سه ماهی که از 
آغاز جنــگ داخلی لیبی می گــذرد تقریباً 
۱۰۰۰ غیرنظامی جان خود را از دســت داده 
و بیــش از ۱۰۰ هزار نفر آواره شــده اند. این 
در حالی اســت که ستیزه جویان از خانه های 
مردم به عنوان ســنگر استفاده می کنند. در 
انتها آمده است: بهترین روش برای پایان دادن 
به رنج های انسانی در لیبی خاتمه جنگ است، 
اما در شرایطی که طرفین تصمیمی به ترک 
مخاصمه ندارند کشورها و نهادهای بین المللی 
می توانند در زمینه انسان دوستانه فعال شوند تا 
مرحله ای برای بازیابی آینده لیبی فراهم شود.

  نفت بی برکت
کسری بودجه 50 میلیارد 
دالری در کشورهای عربی

آناتولی: یک پژوهشــکده کویتی اعالم 
کرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس 
در ســال ۲۰۱۹ در مجموع ۵۰ میلیارد 
دالر کسری بودجه دارند. این پژوهشکده 
اعالم کرد: کسری بودجه در سال ۲۰۱۸ 
در این کشــورها ۲۸ میلیارد دالر بود، اما 
امسال به علت افزایش هزینه های دولت، 
به ۵۰ میلیارد دالر افزایش یافته اســت. 
صندوق بین المللی پول نیز در گزارشــی، 
کسری بودجه امسال عربستان را معادل 
۷.۲ درصد از تولیــد ناخالص داخلی اش 
دانســت و اعالم کرد رشد اقتصادی این 
کشور امسال ۳ درصد کاهش خواهد یافت.

در مناطق تحت کنترل کردهای سوری چه می گذرد؟
بتازگی اخبار ناخوشایندی از دسیسه چینی و تحرکات مشکوک صهیونیست ها در 
مناطق کردنشین شمال و شرق سوریه به گوش می رسد که توجه تحلیلگران را به 
خود جلب و ناظران سیاسی را نگران کرده است. در حالی که چند روز پیش روزنامه 
االخبار لبنان ســندی محرمانه افشــا کرد که بر اساس آن »رئیس مشترک هیئت 
اجرایی شورای سوریه دموکراتیک« همه امور مربوط به فروش نفت در مناطق تحت 
کنترل کردهای مورد حمایت آمریکا را به یک بازرگان صهیونیست سپرده است، روز 
یکشنبه نیز منابعی مربوط به کردهای سوریه، از سفر محرمانه آویگدور لیبرمن، وزیر 
جنگ پیشــین رژیم صهیونیستی به اقلیم کردستان عراق با هدف بررسی تشکیل 
»کردستان سوریه« خبر دادند.باید توجه داشت چالش اقلیم کردستان عراق و مناطق 
کردنشین سوریه در چند سال اخیر به موضوعی پیچیده و بغرنج تبدیل شده است. 
همه ما همه پرسی برای استقالل کردستان عراق که در تاریخ ۳ مهر سال ۱۳۹۶ )۲۵ 
سپتامبر ۲۰۱۷( برگزار شد را به یاد داریم. در این مقطع با وجود هشدار و مخالفت 
دولت مرکزی، ترکیه، ایران و قاطبه کشورها، مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان 
عراق با برگزاری رفراندومی قالبی بر تمایل این منطقه برای جدایی از بغداد تأکید کرد. 
اکنون نیز از اخبار موجود در مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه بوی 
خیانت در زیر سایه دسیسه چینی رژیم صهیونیستی و با داللی ایاالت متحده به مشام 
می رسد؛ بنابراین کشورهای منطقه با درک شرایط باید هوشیاری خود را حفظ کرده 
و طرح خاورمیانه جدید مورد نظر آمریکا که با هدف و آرزوی تجزیه و تکه تکه کردن 

کشورهای مسلمان آماده شده را خنثی کنند. 
از سوی دیگر در کنار استفاده از ظرفیت این محدوده جغرافیایی برای ضربه زدن به 
کشورهای منطقه که با رژیم صهیونیستی اصطکاک دارند، موضوعی که این روزها 
توجه مقامات واشنگتن را به مناطق کردنشین سوریه جلب کرده، مسئله نفت و تالش 
آن ها برای تداوم غارت آن است. قرار و مدارهایی برای تداوم سرقت این ماده حیاتی 
از طریق انتقال آن به اقلیم کردستان عراق و سپس به فلسطین اشغالی صورت گرفته 
است. این در حالی است که بر اساس اخبار منتشر شده پیشین، بخش عمده ای از نفت 
کرکوک عراق که پیش از این در کنترل کردها قرار داشت، به سرقت رفته که بر اساس 
اسناد موجود ۷۰ درصد آن به فلسطین اشغالی ارسال شده است. در انتها باید گفت 
این همراهی و ائتالف آشکار نیروهای دموکراتیک سوریه با آمریکا و رژیم صهیونیستی 
که تمامیت ارضی سوریه را در معرض خطر قرار می دهد، برای آن ها بی هزینه نبوده 

و می تواند با واکنش سخت دمشق روبه رو شود. 
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 آمار عجیب از کشوری عجیب مأموریت نا تمام  نامه نگاری واتیکان و دمشق
نماینده پاپ با بشار اسد 

دیدار و گفت وگو کرد
 جانشینان یوکیو آمانو 

چه کسانی هستند؟
 شرکت 99/98 درصد مردم 
کره شمالی درانتخابات محلی

سانا: پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های 
جهان در نامه ای به رئیس جمهور سوریه 
بر حمایت از بازگشت ثبات به این کشور 
و پایان جنگ تأکید کرد. پیتر تارکسون، 
رئیس شورای عدالت و صلح واتیکان نامه 
مذکور را به اسد تحویل داد و در این دیدار 
درباره اوضاع این کشور بحث و تبادل نظر 
شــد. بشار اســد هم در این دیدار گفت: 
بهترین روشــی که می توان با آن به ملت 
سوریه کمک کرد، فشــار بر کشورهایی 
است که از تروریست ها حمایت می کنند، 
برای طوالنی شــدن جنگ می کوشند و 

ملت سوریه را تحریم می کنند.

جهان: یک هفته پس از اعالم استعفای 
آمانو، او ناگهان ُمرد. پس از قطعی شــدن 
خبر مرگ مدیر ســابق، دو عضو ارشــد 
آژانــس اتمی کــه یکی اهــل رومانی و 
دیگری اهل آرژانتین است، تالش می کنند 
به عنــوان مدیرکل بعدی این ســازمان 
بین المللــی انتخاب شــوند. کورنل فروتا 
رومانیایی، هماهنگ کننده ارشــد آژانس 
اتمی است و وظیفه هماهنگی فعالیت های 
داخلی و خارجــی آژانس را برعهده دارد. 
رافائل گروسی آرژانتینی هم گزینه بعدی 
است و در ســال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ به 
عنوان دستیار مدیرکل فعالیت کرده است.

ایسنا: رهبــر کره شــمالی در انتخابات 
محلی کشورش پای صندوق رأی حاضر 
شد. گفته شده که نزدیک به ۱۰۰ درصد 
مردم این کشــور در این انتخابات شرکت 
کردند. حضور ۹۹.۹۸ درصدی در انتخابات 
محلی امسال کره شمالی یک رشد ۰.۰۱ 
درصدی نســبت به آمارهــای ثبتی در 
۲۰۱۵ نشان می دهد. تنها کسانی که در 
سفر خارج از کشور یا در اقیانوس بودند، 
نتوانسته اند رأی بدهند. معموالً ۹۹ درصد 
از رأی دهندگان در این کشور تک حزبی در 
این انتخابات شرکت می کنند و ۹۹ درصد 

هم به نامزدهای بی رقیب آری می گویند!

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید هادی سید افقهی، تحلیلگر مسائل منطقه
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      صفحه 8

ع ۹
۸۰
۵۴
۰۲

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی 
﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ام ا﹜︊﹠﹫ــ﹟ (س) را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
  ﹤ ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٠، ︻﹞﹢﹝ــ﹩︋  ︋ــ﹥︫ 
︋ــ︩ ︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎︤اری 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د 
️ ﹨ــ︀، از ︵︣ــ﹅ در﹎︀ه  ﹋︀︎ ﹩︀ــ︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞

︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩:
 www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨ــ︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ 
 ﹏ــ﹩، ﹝︣ا﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ــ︣ان در ︮﹢رت ︻ــ︡م﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞
️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨ــ﹩ ا﹝︱︀ی  ︊︔
ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. 

﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢٨٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ام ا﹜︊﹠﹫﹟ (س) ︋  ︧︀︋︡اری︋ 

– ︀رراه ︫︡ا – آ️ ا... ١۶ ️︖︋  ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۴/٣١ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٧/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۴/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

٠٢١٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٠٢١٨۵١٩٣٧۶٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
عروابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد ۹

۸۰
۵۳
۹۴

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣ ، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی 
﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩  و  ا﹜﹊︐︣﹊ــ﹩  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت 

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫﹫︡ ﹋︀﹝﹫︀ب را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 
 ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ١
︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
﹫︪﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀از در
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︨ــ︐︀د) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٢۵٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︪︡﹞ :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ︀ب﹫﹞︀﹋ ︡﹫︫ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن
 ﹏﹢︑  ︀ن ا︨ــ﹑م﹫︧ــ﹩ – ︠﹫︀︋︀ن ﹁︡ا︣﹡ ــ︀رراه –

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

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٧

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٧/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۴/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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
۵۳
۹۶

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ا﹝﹢را︀ب و ذ﹨︀ب ︎︨︣ــ﹠﹏ 
 ﹅︣︵ ︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︀م ر︲︀ (ع)  را از﹝﹫︋

ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︋﹥ ︋ــ︩ ︾﹫︣ دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار 
﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان   ︫﹤ ︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥︋   ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡
 ﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶۴، از در
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/۶١۵ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 ︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋  (ع) ︀︲︧︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ا﹝︀م ر

-﹝﹫︡ان 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

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم) 
︑︭﹢ــ︉                                  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥   ﹤︋︪ــ︣و ︫ــ︣داری 
١۶۵﹝ــ﹢رخ١٣٩٧/١١/٢٩  ︫ــ﹞︀ره  ﹨ــ︀ی  ﹡︀﹝ــ﹥ 
﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩  و١٨٩﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠٣/١٣︫ 
︡ادی  ﹥    ١- ﹁︣وش ︑︺ ︫ــ︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️︋ 

﹝︡ود  ﹇︴︺︀ت ﹝︧﹊﹢﹡﹩ و ︑︖︀ری  
ــ﹠︐﹩  ٣-ا︗︀ره  ︀زار︨  ٢-﹁ــ︣وش ﹇︴︺︀ت ︑︖︀ری︋ 
︋︣︠﹩ ا﹝﹑ک در ا︠︐﹫︀ر ︫︣داری از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه 
 .︡︀﹝﹡ ︋︣ا︨ــ︀س ﹇︣ارداد ا︗ــ︀ره وا﹎︢ار ︀ ﹩︊︐﹋
 ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ــــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞
︑︖︡ــ︡ ﹝︤اــ︡ه ︎﹫︪ــ﹠︀دات ︠ــ﹢د را در ﹇︀﹜︉ 
ا︨ــ﹠︀د ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤اــ︡ه ︑﹊﹞﹫ــ﹏ و در ︎︀﹋️ 
︨︣︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه ︨ــ︍︣ده ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری 
روز ︫ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١٢ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ﹏﹢︑ ︣داری︫
ــ︀︻️ ١٠︮︊ــ روز  ︎﹫︪ــ﹠︀دات وا︮﹙ــ﹥ راس︨ 
﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١٣︋ــ︀ ︱ــ﹢ر ا︻︱︀ء 
 ️︀ز و ﹇︣ا ︣داری︋  ﹝︐︣م ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت︫ 

.︡ ︠﹢ا﹨︫︡ 
︗ــ️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻ــ︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ در ︨ــ︀︻︀ت اداری ︋ــ﹥ 
︫︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ ︋︀ ︫﹞︀ره ︑﹙﹀﹟ ٠۵۶٣٢٧٨٧٧٠۵ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 ﹤︪︣و ︣دار︋   ︫﹩﹛﹑  ︋﹟﹫︧

/ع
۹۸
۰۴
۹۲
۰

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه (﹡﹢︋️ دوم)
 ﹤﹞︀﹡ ︉﹢︭︑ ا︨ــ︐﹠︀د ﹤︋ ﹤︣داری ︋︪︣و︫ــ 
﹢رای ﹝︐︣م  ︫﹞︀ره ١۴٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٧/١٠/٠١︫ 
ا︨﹑﹝﹩ ︫ــ︣ در ﹡︷︣ دارد ﹡︧ــ︊️ ︋﹥ ﹁︣وش 
︨︀︠︐﹞︀ن ︠﹢ا︋﹍︀ه دا﹡︪︖﹢︡﹇ ﹩﹛ (︨︀︠︐﹞︀ن 
اداری ﹋﹞﹫︐ــ﹥ ا﹝︡اد ︨ــ︀︋﹅) وا﹇ــ︹ در ︠﹫︀︋︀ن 
﹝︖︐︡ ︋︪ــ︣وی ︋︀ ﹋︀ر︋︣ی اداری از︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه 

.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩︊︐﹋
 ﹩﹎ا﹡︐︪ــ︀ر آ ــــ︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀ر﹫︲︀﹆︐﹞
 ️﹋︣ ﹢د را در ﹇︀﹜︉ ا︨﹠︀د︫  ﹫︪﹠︀دات︠  ﹝︤ا︡ه︎ 
در ﹝︤ا︡ه ︑﹊﹞﹫﹏ و در ︎︀﹋️ ︨︣︋︧︐﹥ ︋﹥ ﹨﹞︣اه 
ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︀︀ن و﹇ــ️ اداری روز︫  ︨ــ︍︣ده ︑ــ︀︎ 
١٣٩٨/٠۵/١٢ ︋ــ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︫ــ︣داری ︑﹢﹏ و 
ر︨﹫︡ در﹠︪﹫︎ .︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀︀دات وا︮﹙﹥ راس 
︨︀︻️ ︊︮١٠ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣/١٣٩٨/٠۵ 
︋ــ︀ ︱ــ﹢ر ا︻︱ــ︀ء ﹝︐ــ︣م ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ﹝︺︀﹝ــ﹑ت 
 ︉︧﹋ ️︗ .︡ــ ﹢ا﹨︫︡   ︠️︀ز و ﹇︣ا ︫ــ︣داری︋ 
ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪ــ︐︣ در ︨ــ︀︻︀ت اداری ︋﹥ ︫︣داری 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵۶٣٢٧٨٧٧٠۵ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑
 ﹤︪︣و ︣دار︋   ︫﹩﹛﹑  ︋﹟﹫︧ 

/ع
۹۸
۰۴
۹۱
۹

︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐︀ن 

﹇﹛ (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)  ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٨٠۵
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ︨︀﹝︡اران و ︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎︀ن 
ــ︀︻️  ︺﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ راس︨  ﹇︀﹡﹢﹡ــ﹩ آ﹡︀ن د︻﹢ت︋ 
︗ــ️    ٩٨/٠۵/١۴ ﹝ــ﹢رخ   دو︫ــ﹠︊﹥  روز   ١٣
︱ــ﹢ر در ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده، 
                              ﹉ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋)ــ﹏ د﹁︐ــ︣ ︫ــ︣﹋️ وا﹇ــ︹ در﹞ در

آزاد راه  ﹇﹛ - ︑︣ان) ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡.
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١. ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢. ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس

٣. ︋︣ر︨﹩ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ و ︮﹢رت ︨﹢د و ز︀ن 
و ︑︭﹢︉ ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ١٣٩٧ ︫︣﹋️

۴. ا﹡︐︀ب ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
 ︣︀ــ︒ و ︑︭﹞﹫ــ﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ﹝ــ﹢رد ︨ــ︋ .۵
﹝﹢ارد ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر 

︀ده ﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ
 ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه  ︫︣﹋️ ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹞︀︪﹍︀ه ﹨︀ی

 ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا︨︐︀ن ﹇﹛

/ع
۹۸
۰۵
۴۱
۲

 ︤︡اران ︫︣﹋️ ︎︀ر﹞︀︨ د︻﹢ت ﹩﹎آ
︫︣ق ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ︔︊️ ︫︡ه ︋﹥ ︫﹞︀ره 
۶٨۵۵ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢٢۶۶۵٠

︗ــ️ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی ︋ــ﹥ ︵﹢ر                  
ــ︀﹝︡اران  ︡﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨  ﹁ــ﹢ق ا﹜︺︀ده︋ 
︫ــ︣﹋️ د︻ــ﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︑ــ︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹋﹥ در ︨ــ︀︻٨️ 
︮︊ــ ﹝﹢ر︠ــ﹥ ٩٨/۵/٣ در آدرس ︋﹙﹢ار آب و 
ــ︣ج اداری  ︋ــ︣ق، ﹡︊ــ︩ ﹨﹀️ ︑﹫︣ ٨ (﹎﹙︪ــ﹟)،︋ 
︧ــ︐﹩   ︎︡﹋ ﹜︖﹠ ︑︖ــ︀ری آر﹝﹫︐ــ︀ژ ﹎﹙︪ــ﹟، ︵︊﹆﹥︎ 
٩١٧٨٧٧٢٩٠٣ ︑﹙﹀ــ﹟ ٣١٩٠۵، ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝ــ﹩ ﹎︣دد 

︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡. د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥: 
︑︽﹫﹫︣ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︫︣﹋️
﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︫︣﹋️ ︎︀ر︤ ︫︣ق

/ع
۹۸
۰۵
۳۹
۲

/ع
۹۸
۰۵
۴۱
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ︮︊ــ︀ GTX ﹝︡ل 
١٣٨١ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 00273927 و ︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ S1412280739142 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶١٣ 
ق ٩٩  اــ︣ان ٧۴ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︗︺﹀︣ ︾﹑﹝ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

س
,۹
۸۰
۵۳
۳۳

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︣ام ﹎﹠︀︋︀د︫   ︨︀﹠︀ر  ︨️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٢۶٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠٣۶٣۶٧٠٨

︡ : ا﹇︀ی  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
︻﹙﹩ ︋︀دری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙٠٨٧٠٨۶٣۴۴۴﹩ ︋︧﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
ا﹇︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ ﹎﹙︧ــ︐︀ن ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴١٠۶٧٠٣٣ ︋︧﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه ︠︀﹡﹛ 
﹁︀︵﹞﹥ ︋︀دری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٢۵٢٢٣۵١۴ ︋︧﹞️ ︻︱﹢ ا︮﹙﹩ ﹨︡﹞ ️﹫︣ه ︋︣ای ﹝︡ت 
︀دار و               ︋︀﹇﹫﹞︀﹡ــ︡ه ︑︭ــ︡ی ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٩,١٢,٢۵ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡ــ︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨ــ﹠︀د︋ 
 ︑︺︡ آور ور︨ــ﹞﹩ و ︋︀﹡﹊﹩ ﹉ و ︨ــ﹀︐﹥ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ر﹫﹨ ︦﹫️ ﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ 

﹝︣ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د و ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی اداری ︋︀ا﹝︱︀ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 ﹝︣︗︹ ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹎﹠︀︋︀د (۵۴٠٣٧٣)

︊︀ ﹝︡ل ١٣٨٠ ر﹡﹌  ︣اــ︡︮  ﹢دروی︎  ︨ــ﹠︡ ﹝︱︣ی︠ 
︨ــ︊︤ ︪ــ﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨٢۶﹨ـــ١٩ ا︣ان 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   00251288 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ٣۶
S1412280720282 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝﹞︡ر︲︀ ا﹋︊︣زاده 
︫ــ﹢ر﹋﹩ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ /ع
۹۸
۰۵
۴۲
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

« ﹤︭﹇︀﹠﹞ ️︗ ︣ا︠﹢ان ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر﹁  »
 ﹤︣وژه ﹝︪ــ︣و ﹥ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ا︗︣ای︎  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ︺﹥ ر︲﹢ی وا︋︧ــ︐﹥︋ 
ــ︣ا︳ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ﹁︣م ﹨︀ی  ️ ﹨︀ی وا︗︫︡  ــ︣﹋  ︫﹤ ذــ﹏ را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥︋ 
﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ را از ︨ــ︀️ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋ــ﹥ آدرس: WWW.OAQR.IR و ︀ از ︵︣ــ﹅ ﹝︣ا︗︺﹥ ︱﹢ری ︋﹥ 
                                            ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ﹤︵﹢︋︣﹞ ︣اه ﹝ــ︡ارك﹝﹨ ﹤ ︦ از ︑﹊﹞﹫﹏︋  ﹥ آدرس ذــ﹏ در︀﹁️ ﹡﹞﹢ده و︎  ا﹝ــ﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ ﹝﹢︨︧ــ﹥︋ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ︀ز︐︪﹫︎ ️︧︎ ︀ و ﹏﹢︑ ٩٨/٠۵ /١٠
آدرس: ﹝︪︡، ︑﹆︀︵︹ ︋﹙﹢ار ︨︖︀د ︠﹫︀م- ﹡︊︩ ︋﹙﹢ار ︫﹫︡ د︨︐︽﹫︉، ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ (︑﹙﹀﹊︦: ٣٧۶٨٢١٩٩-٠۵١)

 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی
/ع
۹۸
۰۵
۴۲
۴

آ︨︐︀ن ﹇︡س 
﹝﹢︨︧﹥ ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥ ر︲﹢ی

شماره 
عنوان كارمناقصه

برآورداوليه
 ميليون ريال

مساحت 
زيربنا(مترمربع)

پايه 
پيمانكارى
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 140 كيلومتر  در  واقع  رضا(ع)  امام  راهى 
محور ديهوك به راور (ديگ رستم) شهرستان 

طبس استان خراسان جنوبى

24/0004200
پايه 5 

ساختمان 
به باال

 ﹤︨﹑﹋ ﹩︎︣و﹡︡ه ا︗︣ا ﹩﹑︮ا ﹩﹎آ
٩۶٠١٠١١ و ٩۶٠١٠١٢ و ٩۶٠١٠١٣

  ١٣٩٨٠۴٣٠۶٠٩١٠٠٠٠۴٩ ﹝︤اــ︡ه  آ﹎ــ﹩  ︎﹫ــ︣و 
در  ︫ــ︡ه  ﹝﹠︐︪ــ︣   ١٣٩٧/٠٢/١٨ ﹝﹢ر︠ــ﹥ 
ــ﹥  روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹇ــ︡س ﹝﹢ر︠ــ﹥ ١٠/١٣٩٨/٠۴︋ 
︡﹟ و︨﹫﹙﹥ ا︻﹑م ﹝﹫︡ارد  ︫﹞︀ره ٩٨٠۴٠٨۵︋ 
در︠ــ︳ ︀رم ﹡ــ︀م ︠︀﹡﹢اد﹎﹩ ﹝﹞ــ︡ ﹝︣ان 

. ︫︡︀︊﹫﹞ ﹫ ﹝︪︀ری︮ 
︪︡﹞ ﹩﹝︨اداره ا︗︣ای ا︨﹠︀د ر

/ع
۹۸
۰۵
۳۴
۱
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