
 

توسعه کمی وکیفی مشارکت مردم درجشن های دهه کرامت
 آستان    مشارکت های مردمی در جشن های رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی بیان کرد

دهه کرامت امسال توسعه کمی و کیفی داشت.
رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی در 

 ............ صفحه 3مراسم شكرانه دهه کرامت...

بازار را 
از هنرمند ایرانی نگیریم

منتظر موج سنگین حمالت 
علیه کالدرون باشید!

قدس خراسان/کارکنان دستگاه قضا؛ 
افسران اجرای عدالت در جامعه
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دکتر حبیب اهلل صادقی در گفت وگو با قدس: هشدار کاپیتان پرسپولیس به هواداران رئیس قوه قضائیه در خراسان رضوی مطرح کرد
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هرکس از روی 

عمد و بدون علتی، 
سه نماز جمعه 

را ترک کند، 
خداوند مهر نفاق 

بر دل او زند. 
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بتن ریزی نیروگاه 2 
بوشهر از نیمه مرداد

annotation@qudsonline.ir

گزارش  روز

انگار داشــتن یک »وزیر بهداشت« خوب، کاری، بی حاشیه  و به قول گزارشگرهای 
ورزشی، ششدانگ به مردم و به دولت های  مختلف این 13 یا 14 سال اخیر ما نیامده 
اســت! از وزیری که با همه »هلو« بودنش، به مذاق و گلوی رئیس دولت های نهم و 
دهم خوش نیامد، خانم وزیری که با همه تالش هایش، به خاطر یک افشاگری درباره 

واردات مجبور به کنار رفتن از وزارت شد...

یک دادگاه برزیلی دستور داد به کشتی های ایران سوخت عرضه شود

برزیل بر سر دوراهی تحریم یا از دست دادن مشتری
 ............ صفحه 2

نخست وزیر انگلیس 
با بیشترین تغییرات، 

هیئت وزیران را 
تشکیل داد

کابینه  
اتوبوسی 
جانسون

معاون عمرانی موقوفات 
این آستان خبر داد

 افزایش هزار 
ظرفیت جدید 

در پارکینگ های 
حرم مطهررضوی

 رئیس سازمان انرژی اتمی خبر داد 
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 ︡﹠﹚ا︗︣ای آ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝﹫︀﹡﹩ در ︫︨︣︐︀ن ︨︣︠︦

︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ و ︻﹞︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۶

فراخوان 
تجديد مناقصه

 معاونت بهداشتى دانشگاه 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۵۱
۹

︣اج ︱﹢ری 
 ﹤﹫﹚﹆﹡ ︳︀︨و

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۴

    آ﹎︡︖︑ ﹩︡ دوم ﹁︣ا︠﹢ان ︫﹠︀﹞︨︣ ﹩︀︨︀﹥ ﹎︢ار
︑﹊﹞﹫﹏ ︋︪﹩ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ا︋︣ ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏

(﹝︤ا︡ه)
︣﹋️ ﹨︀ی                         ︪ــ﹛ ︑﹢︨ــ︺﹥ ، ﹝︀ده ٢ ﹇︀﹡﹢ن ︑︪﹊﹫﹏︫   ︫﹤﹞︀﹡︣ ︣ ا︨ــ︀س ﹝︀ده ٣٧ ﹇︀﹡﹢ن︋  شـركت آب و فاضالب اسـتان زنجان در ﹡︷︣ دارد︋ 
︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری و  ︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب و︫  ︪﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ( ٢) ، ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︭﹀﹫﹥︠  ﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  ︣︠﹩ ﹝﹢اد︋  ︀ل ١٣۶٩ و ﹝︀ده ٢٧ ا﹜︀ق︋  آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︭﹢ب︨ 
 ︬︪﹞ ﹜︖ ︀ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀ر︋︣ی ﹝︺﹫﹟ و︋  ︡ه︋  ︧︀ب ︑︭﹀﹫﹥︫   ︎︬﹫︭︑ را در ازای ︣︋ا ︣ ︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹢︗﹢د و آ︑﹩ ﹁︀︲﹑ب︫  ︣ه︋  ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب و︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︢ار وا︗︡ ︫︣ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︋ ، ﹏ذ ︳︡ود و ﹝︺﹫﹟ ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏ و ︋︀ ︫︣ا﹞ ﹩﹡︀﹞︋︣ای دوره ز
الف-شرح مختصرى از پروژه :

︣ه ︋︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹢︗﹢د و آ︑﹩ ︫︀﹝﹏: -﹝﹢︲﹢ع ︎︣وژه: ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب و ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری و ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ا︋︣ و︋ 
١-︑﹊﹞﹫﹏ و ار︑﹆︀ء ﹝︡ول اول ، دوم و ︨﹢م ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹝︐﹢︨︳ ٢١٨۵٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ در ︫︊︀﹡﹥ روز

️ ﹙﹆﹢ی ٣٢ ﹋﹫﹙﹢ ﹡﹫﹢︑﹟. ︀ ﹝﹆︀و﹝ ﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ دو ︗︡اره ﹋︀رو﹎﹫️،︋   ︎︣ ︀︤﹨︀ی ٢٠٠-۶٠٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐ ︣ از︨  ﹥ ﹝﹫︤ان ︡ود ۶٧ ﹋﹫﹙﹢﹝︐ ︴﹢ط ︗﹞︹ آوری ا︮﹙﹩ و ﹁︣︻﹩︋  ٢-ا︗︣ای︠ 
٣- ﹡︭︉ ︡ود ٢٨ ﹨︤ار ﹁﹆︣ه ا﹡︪︺︀︋︀ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹁︀︲﹑ب      -︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣: ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ز﹡︖︀ن

-﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︀︎︡ار ︎﹢︩ ﹝︊﹫﹟              -دوره ا︡اث:٢︨︀ل
-دوره ︋︣ه ︋︣داری ︑︖︀ری: ︋︀ ارا﹥ ﹝︡ل ﹝︀﹜﹩                             -را﹡︡﹝︀ن ︑︭﹀﹫﹥:٩٠در︮︡

-︗﹞︺﹫️ ︑️ ︎﹢︫︩:١١۵٠٠٠ ﹡﹀︣ در ا﹡︐︀ی ︵︣ح                       -﹝﹏ ا︗︣ا: ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن-︫︣ ا︀﹞︨︣-          ︣︋﹥ ﹝︀زاد: ٨٠١ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل 
ب-شرايط كلى براى سرمايه گذارى: 

﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹥ ︻︡ه︠  ︣﹝︀﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را︋   ︨︬﹫︭︑ ل، ︑︀﹝﹫﹟ و﹢︊﹇ ﹏︋︀﹇ ﹩︐︣︡﹞ ﹤﹆︋︀ ︀ دا︫︐﹟︨   ︋﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︬ ﹢رت︫   ︮﹤ -︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︋ 
:﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞،︀ر︑-

 ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︑︀ر٠۶ /١٣٩٨/٠۵ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۵/١٢ در ︐︀︨︀ی ︗ , http://znabfa.ir  http://iets.mporg.ir️ در︀﹁️ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ .  
︀︻️ ١۵:۴۵روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥  ︡ه، ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︫﹏﹫﹝﹊︑ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ️﹚﹞ : ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ -﹝﹏ و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨ــ︐﹩ و︋ 
︀︻️ ١١ ﹝﹢ر︠﹥ ٠٢/١٣٩٨/٠۶  ︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ︀︫ــ︡ و︎  ﹞︀﹜﹩-︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝﹩︋  ١٣٩٨/٠۵/٣٠ و ﹝﹢︑ ﹏﹏: ز﹡︖︀ن –﹋﹞︣︋﹠︡ی︫ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
ــ︣ا︗ ︳️ ﹝︢ا﹋︣ات ﹇︣اردادی  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران وا︗︫︡  ﹢د، از︨   ︫﹩﹞ ﹏﹢︑ ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︑﹊﹞﹫﹏ و  ︫︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩︋︀︣ر︨ــ﹩ ﹝︡ارک ارز ︦ از︋  -︡︋﹩ ا︨ــ️︎ 

﹢ا﹨︡ آ﹝︡.  ︠﹏﹝︺ د︻﹢ت︋ 
﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩ ︀ ﹝︀﹜﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران در ︑﹞︀م ﹝︣ا﹏ ا︠︐﹫︀ر ︑︀م دارد. -︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎ 

- هزينه كليه آگهى ها بر عهده برنده مزايده مى باشد .

ع ۹
۸۰
۵۵
۲۵

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۵
۴۶
۱

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دسـتى و گردشـگرى خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ﹝︣﹝️، ︑︺﹞﹫︣ و 
﹡︀︐︨︣︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥  ﹨︀ و آ︔︀ر ︑︀ر﹫ ︊︤ و︎  ﹡﹍︡اری ︑︃︨﹫︧︀ت و ﹁︱︀ی︨ 
️ ﹋︀ر  ﹫﹑  ︮︡ ﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨و دارای ﹎﹢ا ︳ــ︣ا  ︫︡ ﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹇︀﹜︉ ︖﹛ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟︋ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩                                                          ︋️ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜  ︨﹅︣︵ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ وا﹎︢ار

.︡  ︫︡ ﹢ا﹨ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
︨︣︐︀ن ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ و آ︔︀ر  ︑︀ر﹫ ︊︤ و︎  ︣ح ﹝︪﹞ ︭︣︐︭︀ت ﹋︀ر: ﹝︣﹝️، ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ︑︃︨﹫︧︀ت و ﹁︱︀ی︨   ︫-١

اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن.
.(١٣٩٩/٠۴/٣١ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠١) ﹩︧﹝︫ ﹏﹞︀﹋ ٢- ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه

٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن: ٨۴/١٢٣/٧٣٩/۵٠٣ ر︀ل       ۴- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣/۶۵٠/۴٧۴/٧٩١ ر︀ل
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠۶ ﹤︊﹠︪﹊ ١٩:٠٠ ️︻︀︨ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۵

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

︐︀د.  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۶ در︨  ﹫︪﹠︀د﹨︀: ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ️﹚﹞ -٧
︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.  ︨﹏﹞ رخ ١٣٩٨/٠۵/١٧ در﹢﹞ ﹤︊﹠︪︖﹠ ︊ روز︎   ︮١٢:٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋٨- ︑︀ر

️ ﹡︀م و ﹋︡ر﹨﹍﹫︣ی را ︋﹥  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊ ️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︑ http:iets.mporg.ir ️︀︨️ ︻﹠﹢ان︎  ﹋︫︣
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر ﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹢﹞ا

۵۴١٢٨٩ :﹩﹎︀ت در ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.                                                                                                                            ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︲﹢︑ ︣︀︨

      صفحه 1

 ︡﹠﹚ا︗︣ای آ  ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝﹫︀﹡﹩ در ︫︨︣︐︀ن ︨︣︠︦

︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ و ︻﹞︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۶

فراخوان 
تجديد مناقصه

 معاونت بهداشتى دانشگاه 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۵۱
۹

︣اج ︱﹢ری 
 ﹤﹫﹚﹆﹡ ︳︀︨و

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۴

    آ﹎︡︖︑ ﹩︡ دوم ﹁︣ا︠﹢ان ︫﹠︀﹞︨︣ ﹩︀︨︀﹥ ﹎︢ار
︑﹊﹞﹫﹏ ︋︪﹩ از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ا︋︣ ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏

(﹝︤ا︡ه)
︣﹋️ ﹨︀ی                         ︪ــ﹛ ︑﹢︨ــ︺﹥ ، ﹝︀ده ٢ ﹇︀﹡﹢ن ︑︪﹊﹫﹏︫   ︫﹤﹞︀﹡︣ ︣ ا︨ــ︀س ﹝︀ده ٣٧ ﹇︀﹡﹢ن︋  شـركت آب و فاضالب اسـتان زنجان در ﹡︷︣ دارد︋ 
︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری و  ︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب و︫  ︪﹩ از ﹝﹆︣رات ﹝︀﹜﹩ دو﹜️ ( ٢) ، ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︭﹀﹫﹥︠  ﹥ ﹇︀﹡﹢ن ︑﹠︷﹫﹛︋  ︣︠﹩ ﹝﹢اد︋  ︀ل ١٣۶٩ و ﹝︀ده ٢٧ ا﹜︀ق︋  آب و ﹁︀︲﹑ب ﹝︭﹢ب︨ 
 ︬︪﹞ ﹜︖ ︀ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︀ر︋︣ی ﹝︺﹫﹟ و︋  ︡ه︋  ︧︀ب ︑︭﹀﹫﹥︫   ︎︬﹫︭︑ را در ازای ︣︋ا ︣ ︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹢︗﹢د و آ︑﹩ ﹁︀︲﹑ب︫  ︣ه︋  ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب و︋ 

.︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︢ار وا︗︡ ︫︣ا﹎ ﹤︀﹞︨︣ ﹤︋ ، ﹏ذ ︳︡ود و ﹝︺﹫﹟ ︋﹥ روش ︋﹫︹ ﹝︐﹆︀︋﹏ و ︋︀ ︫︣ا﹞ ﹩﹡︀﹞︋︣ای دوره ز
الف-شرح مختصرى از پروژه :

︣ه ︋︣داری از ︑︀︨﹫︧︀ت ﹝﹢︗﹢د و آ︑﹩ ︫︀﹝﹏: -﹝﹢︲﹢ع ︎︣وژه: ︑﹊﹞﹫﹏ ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب و ︫︊﹊﹥ ︗﹞︹ آوری و ا﹡︐﹆︀ل ﹁︀︲﹑ب ︫︣ ا︋︣ و︋ 
١-︑﹊﹞﹫﹏ و ار︑﹆︀ء ﹝︡ول اول ، دوم و ︨﹢م ︑︭﹀﹫﹥ ︠︀﹡﹥ ﹁︀︲﹑ب ︋﹥ ︸︣﹁﹫️ ﹝︐﹢︨︳ ٢١٨۵٠ ﹝︐︣ ﹝﹊︺︉ در ︫︊︀﹡﹥ روز

️ ﹙﹆﹢ی ٣٢ ﹋﹫﹙﹢ ﹡﹫﹢︑﹟. ︀ ﹝﹆︀و﹝ ﹙﹩ ا︑﹫﹙﹟ دو ︗︡اره ﹋︀رو﹎﹫️،︋   ︎︣ ︀︤﹨︀ی ٢٠٠-۶٠٠ ﹝﹫﹙﹩ ﹝︐ ︣ از︨  ﹥ ﹝﹫︤ان ︡ود ۶٧ ﹋﹫﹙﹢﹝︐ ︴﹢ط ︗﹞︹ آوری ا︮﹙﹩ و ﹁︣︻﹩︋  ٢-ا︗︣ای︠ 
٣- ﹡︭︉ ︡ود ٢٨ ﹨︤ار ﹁﹆︣ه ا﹡︪︺︀︋︀ت ︋︀﹇﹫﹞︀﹡︡ه ﹁︀︲﹑ب      -︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣: ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ز﹡︖︀ن

-﹝︪︀ور: ︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹫﹟ ﹝︪︀ور ︀︎︡ار ︎﹢︩ ﹝︊﹫﹟              -دوره ا︡اث:٢︨︀ل
-دوره ︋︣ه ︋︣داری ︑︖︀ری: ︋︀ ارا﹥ ﹝︡ل ﹝︀﹜﹩                             -را﹡︡﹝︀ن ︑︭﹀﹫﹥:٩٠در︮︡

-︗﹞︺﹫️ ︑️ ︎﹢︫︩:١١۵٠٠٠ ﹡﹀︣ در ا﹡︐︀ی ︵︣ح                       -﹝﹏ ا︗︣ا: ا︨︐︀ن ز﹡︖︀ن-︫︣ ا︀﹞︨︣-          ︣︋﹥ ﹝︀زاد: ٨٠١ ﹝﹫﹙﹫︀رد ر︀ل 
ب-شرايط كلى براى سرمايه گذارى: 

﹢ا﹨︡ دا︫️. ﹥ ︻︡ه︠  ︣﹝︀﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز را︋   ︨︬﹫︭︑ ل، ︑︀﹝﹫﹟ و﹢︊﹇ ﹏︋︀﹇ ﹩︐︣︡﹞ ﹤﹆︋︀ ︀ دا︫︐﹟︨   ︋﹩﹇﹢﹆ ︀ ﹩﹆﹫﹆ ︬ ﹢رت︫   ︮﹤ -︨︣﹝︀﹥ ﹎︢ار︋ 
:﹩︋︀ا︨﹠︀د ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞،︀ر︑-

 ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از ︑︀ر٠۶ /١٣٩٨/٠۵ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/٠۵/١٢ در ︐︀︨︀ی ︗ , http://znabfa.ir  http://iets.mporg.ir️ در︀﹁️ ﹝﹢︗﹢د ا︨️ .  
︀︻️ ١۵:۴۵روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥  ︡ه، ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨   ︫﹏﹫﹝﹊︑ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ارز ﹏﹢︑ ️﹚﹞ : ﹩︋︀︀ت ارز﹋︀  ︎﹩︀︀ز﹎︪ــ -﹝﹏ و ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹝︡ارک در︠﹢ا︨ــ︐﹩ و︋ 
︀︻️ ١١ ﹝﹢ر︠﹥ ٠٢/١٣٩٨/٠۶  ︀﹋︀ت ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨  ︀︫ــ︡ و︎  ﹞︀﹜﹩-︫ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖︀ن ﹝﹩︋  ١٣٩٨/٠۵/٣٠ و ﹝﹢︑ ﹏﹏: ز﹡︖︀ن –﹋﹞︣︋﹠︡ی︫ 

.︡ ﹢ا﹨︫︡   ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
ــ︣ا︗ ︳️ ﹝︢ا﹋︣ات ﹇︣اردادی  ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران وا︗︫︡  ﹢د، از︨   ︫﹩﹞ ﹏﹢︑ ــ︣﹋️ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن ︑﹊﹞﹫﹏ و  ︫︳︨﹢︑ ﹤﹋ ﹩︋︀︣ر︨ــ﹩ ﹝︡ارک ارز ︦ از︋  -︡︋﹩ ا︨ــ️︎ 

﹢ا﹨︡ آ﹝︡.  ︠﹏﹝︺ د︻﹢ت︋ 
﹫︪﹠︀دات ﹁﹠﹩ ︀ ﹝︀﹜﹩ ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اران در ︑﹞︀م ﹝︣ا﹏ ا︠︐﹫︀ر ︑︀م دارد. -︨︣﹝︢︎ ﹤︀︣ در رد ︀ ﹇︊﹢ل︎ 

- هزينه كليه آگهى ها بر عهده برنده مزايده مى باشد .

ع ۹
۸۰
۵۵
۲۵

️ اول
︋﹢﹡

/ع
۹۸
۰۵
۴۶
۱

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى (نوبت دوم)
اداره كل ميراث فرهنگى، صنايع دسـتى و گردشـگرى خراسـان رضوى در ﹡︷︣ دارد ا﹝ــ﹢ر ﹝︣﹝️، ︑︺﹞﹫︣ و 
﹡︀︐︨︣︀ی ︑︀︋︺﹥ اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥  ﹨︀ و آ︔︀ر ︑︀ر﹫ ︊︤ و︎  ﹡﹍︡اری ︑︃︨﹫︧︀ت و ﹁︱︀ی︨ 
️ ﹋︀ر  ﹫﹑  ︮︡ ﹫︃︑ ﹤﹞︀﹠﹫﹨و دارای ﹎﹢ا ︳ــ︣ا  ︫︡ ﹥ ا︫ــ︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗ را از ︵︣﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ در ﹇︀﹜︉ ︖﹛ ﹋︀ر ﹝︺﹫﹟︋ 
﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩                                                          ︋️ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜  ︨﹅︣︵ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا﹝﹢ر ا︗︐﹞︀︻﹩ وا﹎︢ار

.︡  ︫︡ ﹢ا﹨ www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠ 
︨︣︐︀ن ﹨︀ی ︑︀︋︺﹥   ︫﹩︣ا﹝﹢ن ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ و آ︔︀ر  ︑︀ر﹫ ︊︤ و︎  ︣ح ﹝︪﹞ ︭︣︐︭︀ت ﹋︀ر: ﹝︣﹝️، ︑︺﹞﹫︣ و ﹡﹍︡اری ︑︃︨﹫︧︀ت و ﹁︱︀ی︨   ︫-١

اداره ﹋﹏ ا︨︐︀ن.
.(١٣٩٩/٠۴/٣١ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠١) ﹩︧﹝︫ ﹏﹞︀﹋ ٢- ﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر: ١٢ ﹝︀ه

٣- ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد ﹋﹏ ︎﹫﹞︀ن: ٨۴/١٢٣/٧٣٩/۵٠٣ ر︀ل       ۴- ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٣/۶۵٠/۴٧۴/٧٩١ ر︀ل
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ١٣٩٨/٠۵/٠۶ ﹤︊﹠︪﹊ ١٩:٠٠ ️︻︀︨ ️︀︽﹛ ﹩﹎درج او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀در ️﹚﹞ -۵

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

︐︀د.  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︀︻️ ١٩:٠٠ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/١۶ در︨  ﹫︪﹠︀د﹨︀: ︑︀︨   ︎﹏﹢︑ ﹏﹞ و ️﹚﹞ -٧
︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت اداره ﹋﹏.  ︨﹏﹞ رخ ١٣٩٨/٠۵/١٧ در﹢﹞ ﹤︊﹠︪︖﹠ ︊ روز︎   ︮١٢:٠٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ︋٨- ︑︀ر

️ ﹡︀م و ﹋︡ر﹨﹍﹫︣ی را ︋﹥  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹡﹫︤ ︔︊ ️ ﹨︀ی ﹝︐﹆︀︲﹩ ﹝﹩ ︀︋︧️ در ︑ http:iets.mporg.ir ️︀︨️ ︻﹠﹢ان︎  ﹋︫︣
.︡﹠︀﹝﹡ ﹤ر ﹇︣ارداد﹨︀ ارا﹢﹞ا

۵۴١٢٨٩ :﹩﹎︀ت در ︫︣ح ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥.                                                                                                                            ︫﹠︀︨﹥ آ﹫︲﹢︑ ︣︀︨

گفت و گوی قدس 
با آیت اهلل سیداحمد علم الهدی 
به بهانه سالروز اقامه نخستین 

نماز جمعه پس از پیروزی انقالب اسالمی 

اسلحه امام جمعه 
باید جریان استکباری 

را نشانه بگیرد

گفت و گو با امام جمعه لواسان درباره 
نقش جوانان عدالت خواه و ائمه جمعه 

در مبارزه با اشرافیت

حضور جوانان 
جرئت مرا بیشتر کرد

روایت همسر شهید خرسند 
امام جمعه کازرون از همسرش

مردم برایش 
سنگ تمام گذاشتند

پرونده ویژه قدس به مناسبت 
سالگرد نخستین نماز جمعه انقالب

خطبه های قیام
انتشار خطبه  های نماز جمعه رهبر معظم انقالب 

در مسجد آل الرسولa  ایرانشهر

 ............ صفحه 4

سخنان اخیر »سعید نمکی« چگونه جنجال برانگیز شد؟

نسخه غلط آقای وزیر

حساب رهبر معظم انقالب را که جدا کنیم، شاید 
در میان ائمه جمعه سراسر کشور کمتر کسی 

را سراغ...

عدالت خواهــی امروزه بــه بزرگ ترین مطالبه 
و مســئله در میان انقالبیون و حتی رسانه ها 

تبدیل شده...

شب بیست و سوم بود. من کمی زودتر از پایان 
مراسم برای آماده کردن سحری، مراسم را ترک 

کردم و...
 ............ صفحه 4 و 5
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روزنامـه صبـح ايـران

 آيت اهللا خاتمى: حضور مسئوالن در نماز جمعه تعظيم شعائر است  سياست: آيت اهللا سيد احمد خاتمى، امام جمعه موقت تهران در نماز جمعه عبادى سياسى ديروز تهران در سخنانى گفت: مسئوالن 
نظام در سراسر كشور به ويژه در نماز جمعه تهران بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه حضورشان در نماز جمعه تعظيم شعائر است؛ همچنين به نفع خودشان است؛ چرا كه اين از جلوه هاى مردمى بودن آن هاست. 

وى ادامه داد: مسئول اگر بخواهد مردمى باشد، يكى از راه هاى آن حضور در نماز جمعه است؛ چه گره هايى با حضور در نمازجمعه حل مى شود.

 سياســت   در حالى كه شركت نفتى 
دولتى پتروبراس به دليل ريسك تحريم هاى 
آمريكا از تأمين سوخت براى اين كشتى ها 
كه بيش از يك ماه است در بندر پاراناگوآ 
در حدود 450 كيلومترى جنوب سائوپائولو 
معطل هســتند، اجتناب كرده  بود، بنابر 
حكم دادگاهى در برزيل موظف است كه 

سوخت اين كشتى ها را تأمين كند.
ايــن حكم دادگاه ناشــى از 
تهديد ايــران بود كه دو روز 
پيش توســط ســيد على 
ســقائيان، ســفير ايران در 
برزيــل، مطرح شــده بود، 
وى به مقامات برزيلى اعالم 
كرده بــود اگر اين كشــور 
اجازه  جنوبــى  آمريــكاى 
ندهــد كشــتى هاى ايرانى 
داشته  مجدد  سوخت گيرى 
باشند، ايران مى تواند به راحتى فروشندگان 
ديگرى براى ذرت، سويا و گوشت پيدا كند.
اهميت اين تهديد در ايــن بود كه ارزش 
صــادرات برزيل به ايران ســاالنه حدود 2 
ميليارد دالر اســت كه عمده آن كاالهايى 
مانند ذرت، گوشــت و شكر است و تهران 
يك ســوم از كل صــادرات ذرت برزيل را 

خريدارى مى كند. 
هرچند روز گذشته لوكافراز، وزير تجارت 
خارجى برزيل مدعى شــد كه سرگردانى 
كشــتى هاى ايرانى در دريا و عدم تحويل 
نفت به آن ها هيچ تأثيرى در روابط دوجانبه 
تجارى ايران و برزيل و بــه ويژه صادرات 

برزيل به ايران نمى گذارد. 
به دنبال صدور دســتور ديوان عالى فدرال 
برزيل به شركت نفت و گاز پتروبراس اين 
كشــور براى سوخت رسانى به كشتى هاى 
ايرانى، وزير خارجه برزيل تأكيد كرد كه اين 
شركت دولتى با تهديد تحريم هاى آمريكا 

مواجه است.

بنا بر نوشــته پايگاه خبرى «بلومبرگ»، 
وزير خارجه برزيــل در واكنش به صدور 
دستور ديوان عالى فدرال برزيل به شركت 
پتروبراس اين كشور براى سوخت دادن به 
كشــتى هاى ايرانى درباره احتمال تحريم 
شدن اين شركت توسط آمريكا و وارد شدن 

خسارت  ناشى از اين تحريم ها هشدار داد.

 وزيرخارجه برزيل: از تحريم 
مى ترسيم اما تابع نظر دادگاهيم

«ارنســتو آرائوجــو» به خبرنــگاران در 
«برازيليا» پايتخت برزيل افزود: «ما خواستار 
توجه به اين موضوع بوده ايم كه پتروبراس 

ممكن اســت در فعاليت هايش در آمريكا 
دچار خســارت هايى شــود و اين موضوع 
همچنان هم صادق است، اما اين شركت بر 
اساس قوانين و تصميم ديوان (عالى فدرال 

برزيل) اقدام خواهد كرد».
اين روزهــا جهان به واســطه اقدام هاى 
مشــروع ايران در خليج فارس (ســاقط 
كردن پهپاد متجــاوز آمريكايى و توقيف 
نفتكش متخلف انگليسى) متوجه قاطعيت 
ايران در زمينه منافع ملى خود شده است 
و به نظر مى رســد برزيلى ها به هر شكل 
ممكن بايد چاره اى براى اين مسئله پيدا 
كنند و حكم دادگاه خــود را اجرا كنند. 
همان طور كه ســيد على ســقائيان در 
مصاحبه اى در ســفارت ايــران در برزيل 
اظهار كرده است: «من به برزيلى ها گفتم 
كــه آن ها بايد اين مســئله را حل كنند، 
نه ايرانى ها و اگر اين مســئله حل نشود، 
ممكن اســت مقامات در تهران بخواهند 
تصميم ديگرى بگيرند؛ زيرا اين يك بازار 
آزاد است و ساير كشورها نيز وجود دارند».
از سوى ديگر اين اقدام بار ديگر نشان داد 
كه تحريم هاى آمريكا نه مسائل هسته اى، 
بلكه مستقيماً مسائل انسانى همانند دارو و 

غذا را هدف قرار داده است.

يك دادگاه برزيلى دستور داد كه به كشتى هاى ايران سوخت عرضه شود

برزيل بر سر دوراهى تحريم يا از دست دادن مشترى

 تا پيش از برجام آمريكايى ها و اروپايى ها از ما كمك مى خواستند و بعد ازبرجام به 
همت روحانى و ظريف ما بايد دنبال دشمنان بدويم! 09150002864

 قانون گذاران و مجريان اكثراً درتالش اند چه اقدامى بكنند كه آراى آخر سال را به 
خود و يا گروه منتسب اختصاص دهند و گرنه راه خدا و خدمت به ملت شعار است. 

و بعد انتخابات همين آش و همان كاسه! 09150007215
 آقاى شهردار منطقه 10 هيچ گونه نظارتى بر آسفالت هايى كه بعد از آسفالت شكاف 
انجام ميشــه ندارى؛ چون يا گود ميشه يا بر آمده! جاى تأسف است آقاى شهردار 

نظارت كن و دستور بده من از تمام كوچه ها فيلم بردارى كردم. 09150004341
 در خبرهــا آمده بود يكى از معاونان وزارت آموزش و پرورش ماهيانه نزديك به 
20 ميليون حقوق دريافتى دارد ، اين در حالى اســت كه آن وزارت حدود هشت 
ماه است مطالبات فرهنگيان را به بهانه نبود بودجه پرداخت نكرده. 09150003191

 افتتاح و اختتاميه جشنواره فيلم شــهر شهردارى تهران با برگزيدگان پرشمار 
رئيس ســازمان فرهنگى شهردارى و دبير جشــنواره، ذكرى از هزينه ها و ميزان 
جوايز جشــنواره نشد و در شرايط سخت اقتصادى، اين برنامه، تاراج درآمدهاست. 

09360005568
 گفتن تا 20 مردادماه بايد از كارت سوخت خودتون استفاده كنيد، ولى اطالع رسانى 
مناســبى در زمينه آن هايى كه رمز كارت سوختشون رو ندارن يا در فرايند انتقال 

كارت سوخت به نام كسى ديگه است، انجام نشده است. 09150003654
 تابستونه و فصل جابه جايى، هنوز هيچ كارى از طرف مسئوالن براى حل مشكل 

مستأجران نشده، كى قراره اقدام كنند؟ 09130002587
 واقعيت ماجراى مزدك ميرزايى چيه؟ تقصير صداوسيماست يا خودش؟ به هر 
حال حاال كه رفته اون ور آب، ولى كى بايد در مورد آرشــيو صداوسيما كه با خود 

برده، جواب بده؟ 09120001478
 كاش جريان هاى سياسى اين قدر دنبال دعوا نباشند، بد نيست حرف همديگر را 
يك بار بشنويد، اگر گفت وگو كنيد، باور كنيد خيلى بيشتر حرف هم رو مى فهميد. 

البته اگر قبيله گرايى بذاره. 09120008536
 در حالى كه خيلى از جوانان امكان ازدواج ندارند، به داليل اقتصادى و فرهنگى، 
چرا يك عده هميشــه فقط از كودك همسرى صحبت مى كنند، مرديد يك طرح 

درست درمون واسه ازدواج جوان ها راه بندازيد 09150009463
 مردم مگه تحت فشار اقتصادى نيستند، پس اينايى كه هر روز تعطيل و آخر شب ها 

هجوم مى برند به ييالقات و شهرهاى شمال جزو مردم نيستند؟ 09150001295

خوش چشم در گفت وگو
 با قدس آنالين مطرح كرد

مقابله با تحريم با ايجاد قطب 
اقتصادى در محور مقاومت

سيد مصطفى خوش چشم، تحليلگر 
مسائل بين الملل و سياست خارجه در 
گفت وگــو با مــا در خصــوص غيرقانونى بودن 
تحريم هاى آمريكا عليه جمهورى اسالمى ايران 
گفت: هر تحريمى خارج از منشور سازمان ملل و 
فصل هفتم منشور سازمان ملل بر كشورها اعمال 
شود، غيرقانونى اســت. بر پايه بديهيات قوانين 
بين المللى، آنچه آمريكا به عنوان تحريم به ايران 
تحميل كــرده، غيرقانونى اســت؛ ضمن آنكه 
اياالت متحده آمريكا با دســت زدن به اقدام هاى 
تحريمى، حاكميت و اســتقالل ساير كشورها را 
نقض كرده اســت، به عبارت ســاده تر آمريكا با 
قوانين تحريمى فراملى خود استقالل و حاكميت 
ديگر كشــورها را تحت تأثير قرار داده و آن ها را 
به زور مجبــور به قطــع ارتباط با بســيارى از 

كشورهاى جهان كرده است.
وى در ادامــه افزود: قطع يقيــن چنين اقدامى 
نه فقط تضعيف كشــورهايى اســت كه از سوى 
آمريكا تحريم مى شوند؛ بلكه مجموعه اقدام هاى 
خودسرانه و يكسويه آمريكايى ها به نوعى تضعيف 
نهادهاى بين المللى چون ســازمان ملل، شوراى 

امنيت و ديگر نهادها را هم به دنبال دارد.
سيد مصطفى خوش چشــم تحليلگر سياست 
بين الملل گفت: متأسفانه در ساختار فعلى شوراى 
امنيت سازمان ملل و باوجود حق وتو براى پنج 
قدرت جهانى، خروج از قانون جنگل بسيار مشكل 
اســت. قطعاً آنچه مى تواند مانع تحميل تحريم 
يا تروريســم اقتصادى آمريكا يا غرب به ســاير 
كشورها شود، شــكل گيرى بازارهاى مشترك و 
روابط اقتصادى قدرتمندى با بازيگران مســتقل 
عرصه بين الملل مثل چين و روســيه و حضور 
كشــورهاى اسالمى و كشــورهاى منطقه است 
تا از اين روش مانع بزرگــى در برابر تحريم ها و 
قوانين فرامليتى آمريكا قرار دهيم. قطعاً گسترش 
ارتباط با كشورهاى يادشده به معناى قطع كامل 
ارتبــاط اقتصادى با دنياى غرب نيســت، بلكه 
افزايش ارتباطات با كشورهاى همسايه و دوست 
در افزايش استقالل اقتصادى و كاهش وابستگى 
نتيجه بخش خواهد بود. وى افزود: حضور قدرتمند 
جمهورى اسالمى ايران به لحاظ سياسى، امنيتى 
و اقتصادى در منطقــه، به منزله افزايش تثبيت 
خود است؛ امروزه جمهورى اسالمى ايران يكى از 
بازيگران اصلى منطقه خاورميانه به شمار مى رود، 
اما آنچه منجر به چالش هايى در اقتصاد ما شده، 
بهره بردارى نكردن مناسب از ظرفيت ها و ابزارهاى 

در دسترس بوده است.
مصطفى خوش چشــم گفت: به نظر مى رسد با 
ايجاد قطب هاى اقتصادى در كشــورهاى عضو 
محور مقاومت و ايجاد يك شــبكه مســتقل در 
كشــورهاى عراق؛ ايران، ســوريه و لبنان بتوان 
ســد غيرقابل نفوذى در برابر تحريم هاى آمريكا 
ايجاد كرد. اصوالً تحريم فقط در مورد دســته اى 
از قوانيــن و اقدام هايى بايد به كاربرده شــود كه 
در منشور ســازمان ملل و فصل7 صورت گرفته 
باشد؛ بنابراين آن گونه كه اشاره شد در ساير موارد 
اقدامى غيرقانونى است، شايد به گفته آقاى ظريف 
بهتر است واژه تروريسم اقتصادى به جاى تحريم 
اقتصادى استفاده شود؛ چراكه بسيارى از تعاليمى 
كه در خصوص تروريسم صادق است، در قوانين 
فراملى آمريكا هم صادق اســت كه ازجمله آن 
مى توان به هدف قرار دادن كور كشورها با تحميل 

فشارهاى اقتصادى اشاره كرد. 
وى خاطرنشان كرد: به عبارتى تحريم اقتصادى 
هماننــد حمالت تروريســتى به شــكل كور 
انجام گرفته و تر و خشــك را با هم مى سوزاند. 
ســران آمريكايى هدف گذارى مشــخصى در 
زمينه جمعيتى كه قرار است در معرض حمله 
اقتصادى قرار بگيرند، ندارند؛ بنابراين تحريم هاى 
اقتصادى، به ايجاد نگرانى و هرج ومرج در عموم 
مردم و افزايش فشــار به طبقات متوســط به 
پاييــن جامعه منجرمى شــود، همان گونه كه 
حمله تروريستى ســبب افزايش هرج ومرج و 
نگرانى در جامعه مى شود. خوش چشم در پايان 
تصريح نمــود: يكى از مهم ترين اهداف تحريم 
اقتصادى ايران ايجاد نگرانى، دلهره، اضطراب و 
هرج ومرج در جامعه اســت كه آمريكا با شدت 
آن را دنبال مى كند. از جمله مصاديق شباهت 
تروريسم اقتصادى با تحريم اقتصادى آن است 
كه در يك حمله تروريســتى اصوالً بسيارى از 
مردم غيرنظامى كشته مى شــوند؛ در تحريم 
اقتصادى نيز به دليل تأمين نشدن دارو يا غذاى 
موردنياز بشر بســيارى از بيماران و نيازمندان 
بدون كمترين گناهى قربانى اقدام هاى آمريكا 
مى شوند؛پس تروريسم اقتصادى آمريكا عبارت 
بهترى اســت كه بايد جايگزيــن تحريم هاى 
اقتصــادى قــرار بگيرد؛ چرا كه نــوع حمله و 
اهــداف آن شــباهت هاى بســيارى با حمله 
تروريســتى دارد، ازاين رو به جهت غيرقانونى 
بودن اقدام هاى آمريكا در قبال مردم بى گناه نام 
تروريسم اقتصادى به جاى تحريم هاى اقتصادى 
گذاشــته شــود، تا ذيل آن با فشار كشورها و 
نهادهاى بين المللى مسئوليت هايى به واشنگتن 

وارد شود.

صداى مردم   

خبر

شماره پيامك: 30004567

 تحريم هاى آمريكا 
نه مسائل هسته اى، 
بلكه مستقيماً مسائل 
انسانى همانند دارو 
و غذا را هدف قرار 
داده است

بــــــــرش

پمپئو: مايلم به ايران بروم و با مردم حرف بزنم!نخست وزير انگليس: رهبر حزب كارگر طرفدار تهران است!
نخست وزير  بوريس جانســون،  سياست: 
بريتانيا، در نخســتين ســخنرانى  جديد 
خــود در جمع نماينــدگان مجلس عوام، 
در پاســخ به جرمى كوربين، رهبر حزب 
كارگر(حزب مخالــف)، در مورد تعامل با 
ايران، به شدت از او انتقاد كرد. كوربين از 
جانسون پرسيد آيا او به همراه كشورهاى 
برجام  توافق هسته اى  امضاكننده  اروپايى 
به اين توافق پايبنــد خواهد ماند يا خير. 
او همچنين از جانســون خواست در مورد 
گمانه زنى هــاى مربــوط بــه اينكه دولت 
آمريكا  بريتانيا مجرى سياست هاى  جديد 
خواهد بود، توضيح دهد. جانســون گفت: 
درباره ايران پرســيد؟! اين آقاى محترمى 
كه از پــرس تى وى ايران پــول مى گيرد. 
او به جاى اينكــه در اتفاقات خليج فارس 
طرف دوســتانمان را در آمريــكا بگيرد، 
دائماً طرفــدارى مقامات تهران را مى كند!  
نخســت وزير بريتانيا در سخنرانى خود، 
وعــده آغاز دوران طاليــى جديدى را نيز 
داد. جانســون گفــت: دولتش بــا انرژى 

مذاكرات مربوط به برگزيت (خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپا) را انجام خواهد داد.

نخســت وزير بريتانيا افزود: كابينه او تدوين 
طرح هايى در صورت برگزيت بدون توافق با 
اتحاديه اروپا را اولويت اصلى قرار داده است. 
بوريس جانسون به شهروندان اتحاديه اروپا 
اطمينــان داد كه آن ها حق زندگى و ماندن 
در بريتانيا را خواهند داشت. جرمى كوربين، 
رهبر حزب كارگر (حزب مخالف) در پاســخ 
به سخنان جانسون گفت: كشور عميقاً نگران 
آن است كه نخست وزير جديد خود را بسيار 
دســت باال گرفته است. كوربين افزود: آقاى 
جانســون وارث كشورى اســت كه با برنامه 

رياضت عقب نگه داشته شده است.

سياست: مايك پمپئو، وزير خارجه آمريكا در 
مصاحبه اى با شبكه خبرى بلومبرگ گفته دوست 
دارد به ايران ســفر كند. پمپئو اظهار داشــت: 
مطمئناً، اگر ضرورت داشته باشد، با كمال ميل 
به آنجا مى روم. دوست دارم فرصتى باشد و [به 
ايران] بروم، نه براى اينكه صحبت هاى تبليغاتى 
بكنم، بلكه حقايق را به مردم ايران درباره اينكه 
رهبرانشان چه كار كرده اند و چطور اين موضوع 

به ايران لطمه زده، بگويم.
به گزارش فارس پمپئو پيش از حضور در اين 
ســمت، زمانى كه نماينده ايالت «كانزاس» 
در مجلس ســناى آمريكا هم بود، همراه با 
دو ســناتور ديگر -«لى زلدين» و «فرانك لو 
بيوندو»- بهمن ماه سال 1394 از دفتر حافظ 
منافع ايران تقاضاى رواديد براى سفر به ايران 
كرد. ايران درخواست ويزاى اين سه نماينده 

را رد كرد.
پمپئــو در حالى از گفت وگو بــا مردم ايران 
سخن گفته كه دولت آمريكا توهين آميزترين 
الفاظ و سياســت ها عليه ملت ايــران را با 
پرده پوشــى هاى كمتر نسبت به دولت هاى 

قبلى در صدر سياســت هاى خود قرار داده 
است. ترامپ در يكى از نخستين تصميم هاى 
خود پــس از ورود به كاخ ســفيد با صدور 
يك فرمان، شــهروندان ايران و چند كشور 
مســلمان ديگر را از ورود بــه خاك آمريكا 
منع كرده اســت. نام عربستان كه 15 نفر از 
شهروندانش جزو عوامل حادثه 11 سپتامبر 
2001 بودند، در فهرست اين كشورها نبود. 
كاخ ســفيد همچنين در زمــان وقوع زلزله 
كرمانشاه، در حالى كه ايرانى ها در سراسر دنيا 
سرگرم جمع آورى كمك براى آسيب ديدگان 
بودند، بــا صدور چندين بيانيه به طور مكرر 
درباره احتمال نقض قوانين تحريم ها هنگام 

كمك رسانى به زلزله زدگان هشدار داد.

 سياســت/ سيد مرتضى حســينى  با نزديك شدن به 
انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراى اسالمى، جريان هاى 
سياسى تحركات خويش را آغاز كردند و در اين باره به چانه زنى 
و گفت وگو مشغول هستند. در ميان دو جريان سياسى  كشور، 
اصولگرايان كه با كاهش اعتبار و ســرخوردگى بدنه اجتماعى 
رقيب، يعنى اصالح طلبان مواجه است، آراى ريزشى آنان را به 
سود خود مى بيند و نگرانى نيز از بابت ردصالحيت ها ندارد. از 
ايــن رو خود را پيروز ميدان مى دانــد. باور به پيروزى در ميان 
برخى اصولگرايــان از جمله محمدرضا باهنر، دبير كل جامعه 
اسالمى مهندسين و غالمرضا مصباحى مقدم، سخنگوى جامعه 
روحانيت مبارز بيشتر اســت. اين جريان همچنين در تالش 
اســت از وضعيت حال در راستاى بهبود جايگاه خود و جبران 

شكست هايش بهره گيرد. 
جريان اصولگرايى نيز همچون اصالح طلبان از تنوع برخوردار 
هستند و مى توان آن را در قالب اصولگرايان سنتى و جديد جاى 
داد. در اين ميان، جريان جديد حول حاميان حداد عادل، جليلى 
و قاليباف متكثر شدند. به همين خاطر نيز اقدام پيش دستانه 
قاليبــاف در فراخوان نواصولگرايان بــراى حضور در انتخابات 
مجلس با استقبال سردى از سوى اغلب اصولگرايان مواجه شد. 
در اين ميان اما به نظر اصولگرايان سنتى از اجماع بيشترى بويژه 

حول مركزى جامعه روحانيت مبارز برخوردار هستند.
عالوه بر اين، تالش هاى داخلى اصولگرايان براى وحدت حول 
محوريت جمنا كه اينك با نام هاى ديگرى چون شاجا (شوراى 
ائتالفى جريان ارزشــى انقالب اسالمى) خوانده مى شود، ادامه 

دارد. در اين باره برخى چون باهنر و كوهكن جمنا را تمام شده 
مى خوانند، اما مهدى چمران اين را رد مى كند و بر تغييرنكردن 

جمنا تأكيد مى كند. 

 جمنا يا شاجا
به گفته مصباحى مقدم، جمنا در شــاجا دعوت شد، اما كارى 
نمى كند و همچنين شــوراى نيروهاى ارزشى انقالبى(شاجا)، 
همان شــوراى وحــدت اصولگرايان اســت. شــوراى وحدت 
اصولگرايــان به گفته محمدرضا ميرتاج الدينى مكانيزمى براى 
همگرايى اصولگرايان در انتخابات مجلس 98 است كه قرار است 
انتخابات را پوشش دهد و همه در آن حضور داشته باشند. اين 
شورا جلساتى دارد كه از حدادعادل، باهنر، قاليباف تا جليلى، 
محســن رضايى و ديگر چهره هاى اصولگــرا به آن رفت و آمد 
دارند. شايد اين شورا بتواند تنوع اصولگرايان را در قالب اصولى 

مشخص سازمان دهد. 
البته محســن كوهكن درباره نحوه اداره جلســات شــوراى 
وحدت و رياســت اين شــورا مى گويد: افرادى جلسات شورا 
را اداره مى كنند. اما وقتى ســازوكار قطعى آن مشخص شود 
رسانه اى خواهند شد؛ بنابراين هنوز سازوكار شوراى وحدت و 
اركان، عناوين و چارچوب آن به صورت كامل، روشن نيست. 
در نتيجه شــوراى وحدت هنوز به ابهام آميخته اســت. به 
گفته كوهكن اعضاى جبهه پايدارى نيز كه قبًال در جلسات 
شورا حضور نداشــتند، چندى است در اين جلسات شركت 
مى كنند. آنچه از ســوى حميدرضا ترقى تغيير موضع جبهه 

پايدارى به دليل توصيه آيت   اهللا مصباح خوانده شد. اما مجيد 
متقى فر سخنگوى جبهه پايدارى، آن را رد مى كند و جبهه را 
بى خبر از شورا مى خواند. اين امر مى تواند رقابت هاى درونى 
اين جريان را بازنماياند. به نظر مى رسد اختالف نظرها درون 
اصولگرايان و وجود چهره هاى متكثر ميان آن ها مانند اصالح 
طلبان وجود دارد، اما حضــور جامعه روحانيت مبارز كه در 
اين جريان هنوز از مرجعيت برخوردار است، موجب مى شود 
تا رويه وحدت درونى ســخت اما بعيد به نظر نرسد. در اين 
ميان تجربه انتخابات گذشته نيز نشان داده نيروهاى جديد 
اصولگرا براى كسب اعتبار ناگزير از نزديكى و هم پيوندى با 
اين جامعه هستند. اين در صورتى است كه چنين مرجعيتى 
در جريــان اصالح طلب وجود ندارد. حتى خود رئيس دولت 
اصالحات نيز در اظهاراتــى از كاهش دايره نفوذ و اثرگذارى 
خود و همفكرانش ســخن گفته است. اما باز هم بايد منتظر 
ماند. انتخابات در ايران عرصه شگفتى هاســت، شايد تالش 
بزرگان هر دو جريان براى وحدت موفقيت آميز باشد و بازى 

به گونه ديگرى رقم بخورد.

گفت وگو

اقتصادى در محور مقاومت

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

شبكه اجتماعى

نشانه شناسى تاريخى پايين آوردن پرچم انگليس
سعيد شعرباف تبريزى، فعال رســانه اى با اشاره به استقبال افكار 
عمومى منطقه از توقيف نفتكش انگليســى توسط ايران، نوشت: 
كاش آن استاد دانشگاه محترم كه با ديدن اسم ايرانى آدم هاى نقش 
منفى در سريال گاندو، تحليل نشانه شناسى ارائه داده بود مبنى بر 
فاجعه بودن اين ســريال! آن قدر مى بود كه نشانه شناسى تاريخى 
پايين آوردن پرچم نيروى دريايى انگليس در اذهان ايرانيان قربانى 
انگليسى هاى خبيث را هم بررســى كند. كاش يك باغيرت علوم 
اجتماعى خوانده اى يافت بشود كه فراتحليل ادراك مردم جهان و 

منطقه را در قبال اين اتفاق بررسى كند. 

جنگ روانى همراه با ترويج فحشا
علــى عليزاده، تحليلگر ســاكن لندن با اشــاره بــه موضوع عدم 
سوخت رسانى برزيل به كشــتى هاى ايرانى و انتشار فيلم گزارش 
بى بى سى از اين موضوع، نوشت: موضوع گزارش، مشكالت واردات 
خوراك دام است و هدف گزارش ضريب دادن به وحشت و نگرانى از 
ادامه تحريم، تكنيك رسانه اى جذب مخاطب Clickbait  يا كليك 
دزدى هم از طريق اختصــاص 3 ثانيه اول ويدئو به نمايش كامًال 
بى ربط بدن برهنه زنان. وقتى از تكنيك هاى پيچيده جنگ روانى 

صحبت مى كنيم، از چنين چيزى صحبت مى كنيم.

تأييد نفوذ نفتى 
على قلهكى، فعال رسانه اى نوشت: منبع آگاه در وزارت نفت به ايرنا 
گفته است دو ســال پيش خانم كارمند يك شركت سوئيسى در 
تهران، به دليل ارتباط غيرمتعارف كارى با ســه كارشناس يكى از 
شركت هاى زيرمجموعه وزارت نفت، بازداشت شده كه سند محرمانه 
نفتى را در اختيار داشــته اســت. خب؛ پس تأييد شد خبر! فقط 

اختالف در كم  وكيف واقعه بود.

اعتياد برجامى
محمد ايمانى، تحليلگر مسائل سياسى و فعال رسانه اى نوشت: برجام، 
اقتصاد ما (و به تبع آن، ســفره مردم) را بزرگ تر كرد يا كوچك تر؟ 
پاسخ گزينه دوم است. اقتصاد شرطى شده مانند يك معتاد، ابتدا 
دچار هيجان و توهم شد و اين تصور القا گرديد كه وضع اقتصاد در 
حال توپ شدن است، اما برجام در فرايند زمانى، مانند يك تحليل 

برنده قوى توانمندى هاى اقتصادى، به ويژه توليد عمل كرد.

سياست داخلى

فعاليت ها و تحركات انتخاباتى اصولگرايان براى انتخابات اسفندماه چيست؟

دنبال وحدت پشت در هاى بسته

سياست خارجىسياست خارجى
آرزوهاى وزيرخارجه آمريكاحمله تند جانسون به جرمى كوربين به خاطر حمايت از ايران

انرژى هسته اى
رئيس سازمان انرژى اتمى خبر داد
بتن ريزى نيروگاه 2 بوشهر

از نيمه مرداد

محور مقاومت
تحليلگر  صهيونيست :

ديدار اخير  حماس با رهبر 
ايران در شأن يك متحد بود

دولت
سخنگوى دولت: 

پاسخ تحريم ها پاى صندوق هاى 
رأى داده خواهد شد

سياست داخلى
سعيد جليلى: 

چرا برخى اصرار به مذاكره 
دارند؟

خانه ملت: على اكبر صالحى، رئيس سازمان 
انرژى اتمى با تأكيد بر اينكه بازسازى راكتور 
اراك با همكارى كشورهاى چين و انگليس 
خــوب پيش مى رود، افزود: از پيشــبرد كار 
راضى هستيم. وى توضيح داد: اواسط تا اواخر 
مردادماه سال جارى بتن ريزى نيروگاه شماره 
2 اتمى بوشهر آغاز خواهد شد و مطابق برنامه 
6 سال آينده نيروگاه دوم آماده بهره بردارى 
و هشت ســال آينده نيروگاه3 بوشهر آماده 

خواهد شد.

سياســت: «شــلومى اَلــدار» تحليلگــر 
صهيونيست در يادداشــتى در «المانيتور» 
نوشت: صالح العارورى از زمانى كه براى اين 
پســت انتخاب شده، هدفى اصلى براى خود 
انتخاب كرده كه (اين هدف) تقويت روابط با 
تهران است؛ درست است كه العارورى چندين 
بار به تهران مسافرت كرده، اما در سفر اخير 
با آنچه مناسب ديدار متحدان است، روبه رو 
شد. او با رهبر ايران (آيت اهللا) خامنه اى ديدار 
و وعده اى از وى درباره حمايت، دريافت كرد.

ايسنا: على ربيعى، سخنگوى دولت با اشاره 
به برگزارى انتخابات شورايارى ها نوشت: در 
همان صحنه شورايارى مى توان از انتخابات 
بنياد بودن ايران ســخن گفت و اضافه كرد 
انتخابات شــرط اصلى مردم ساالرى است و 
ملت ما امسال در انتخابات مجلس دوباره ايران 
خواهد گفت و پاسخ تحريم هاى آمريكايى را 
در پاى صندوق ها خواهد داد. شــورايارى به 
عنوان يك تجلى بارز از خودمديرى محلى و 

مكمل انتخابات سراسرى است.

تسنيم: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
ديروز در يازدهمين يادواره شهيد محمدحسين 
نظرنژاد گفت: برخى به دنبال مذاكره با اروپايى ها 
هستند، در حالى كه خود اروپايى ها مى گويند 
ما با آمريكا تفاهم راهبردى داريم. چرا برخى ها 
اصرار به مذاكره دارند؟ دشــمن مى خواهد ما 
را پاى ميز مذاكره بكشــاند تا امتياز بگيرد، به 
طورى كه رئيس جمهورى فرانسه به صراحت 
گفته است ما مى خواهيم با ژست هاى كوچك 

ايران را پاى ميز مذاكره بياوريم.

آمريكا  ادعا كرد
آزمايش موشك بالستيك ايران  با برد هزار كيلومتر

باشگاه خبرنگاران: خبرگزارى ســى ان ان به نقل از منابعى در وزارت دفاع آمريكا 
مدعى شــد ايران يك موشك بالستيك با برد هزار كيلومتر آزمايش كرده است. كاخ 
سفيد در واكنش به اين خبر اعالم كرد: از آزمايش يك موشك از نوع شهاب 3 با برد 
بيش از هزار كيلومترآگاه هستيم. اما آزمايش آن خطرى براى كشتيرانى يا پايگاه هاى 
آمريكا در منطقه ايجاد نكرده است. آمريكا و كشورهاى اروپايى مدعى هستند برنامه 
موشكى ايران در تناقض با قطعنامه شوراى امنيت در سال 2015 است. اين در حالى 
است كه قطعنامه موردنظر تنها از ايران خواسته موشك هايى با قابليت حمل كالهك 
هسته اى را آزمايش نكند و تهران بار ها در دفاع از برنامه موشكى خود اعالم كرده هيچ 

يك از اين موشك ها براى اين منظور طراحى نشده اند.

انگليس كشتى كافى براى تشكيل ناوگان ندارد
سياست: بريتانيا در حالى قصد دارد با شركاى اروپايى خود ناوگانى را تحت رهبرى اروپا 
در خليج فارس به بهانه حمايت از كشتيرانى در تنگه هرمز تشكيل دهد كه كشتى هاى 
كافــى براى تحقق چنين هدفى را ندارد. روزنامه آمريكايى «واشــنگتن اگزمينر» در 
گزارشى با اين مقدمه ادامه داد، «جرمى هانت» وزير خارجه پيشين انگليس سه روز 

پس از توقيف كشتى متخلف انگليس در تنگه هرمز چنين طرحى را پيشنهاد داد. 

بوليوى درصدد خريد پهپادهاى ايرانى
سياست: يك نشريه انگليسى كه اخبار مربوط به تحوالت نظامى را رصد مى كند، ديروز 
از قصد بوليوى براى خريد پهپادهاى ايران خبر داده است. بنا بر نوشته نشريه انگليسى 
«جينز»، به دنبال ديدار 23 جوالى (اول مرداد) هيئت هاى عالى رتبه ايرانى و بوليويايى 
در اين كشور آمريكاى التين، بوليوى در آستانه خريدن پهپادهاى ايران قرار دارد. برپايه 
اين گزارش، «ديگو پارى» وزيــر خارجه بوليوى پس از ديدار «محمد جواد ظريف» 
با «اوو مورالس» رئيس جمهور بوليوى امضاى يادداشت تفاهم در زمينه هاى تبادالت 
دانشگاهى و فناورى به ويژه در حوزه هاى فناورى دفاعى بين دو كشور را اعالم كرده بود.

گروكشى انگليس در قرارداد تانك چيفتن با ايران
تسنيم: دادگاه عالى بريتانيا حكمى صادر كرده كه بر اساس آن يك شركت تسليحاتى 
بريتانيايى نبايد سود ناشى از فروش تانك هاى چيفتن را به ايران بپردازد اختالف ميان 
ايران و بريتانيا بر ســر قرارداد خريد تانك هاى چيفتن به حدود 40 ســال پيش باز 
مى گردد. توافق بر سر خريد هزار و 500 تانك چيفتن در سال 1971 به دست آمد و 
ايران نيز در سال 1976، مبلغى افزون بر يك ميليارد دالر براى اين تانك ها پرداخت 
كــرد. پس از عقد قرارداد، انگليس حــدود 150 تانك به ايران تحويل داد،  اما با وقوع 

انقالب اسالمى در سال 1357 تحويل تانك ها متوقف شد. 
انگليس در سال 2009 به پرداخت 450 ميليون پوند سود به ايران محكوم شد، اما به 

بهانه هاى مختلف از پرداخت آن خوددارى مى كند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 افزایش هزار ظرفیت جدید در پارکینگ های حرم مطهر رضوی   آستان: هزار ظرفیت جدید در پارکینگ های حرم مطهر رضوی فعال شد.معاون عمرانی موقوفات آستان قدس رضوي با اعالم این 
خبر گفت: به منظور فراهم آوردن شرایط زیارت آسان زائران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، بخشی از اراضی پروژه های ره باغ رضوان در نزدیک ترین مکان به حرم مطهر، برای پارکینگ هزار خودرو اختصاص یافت.

مهندس خلیل اکبری با قدردانی از مساعدت شهرداری و فرمانداری مشهد مقدس تصریح کرد: این پارکینگ ها از جمعه 4 مردادماه تا 7 آبان ماه)پایان ماه صفر( در اختیار زائران خواهد بود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  jآیین روز زیارتی حضرت رضا 
در حرم مطهر رضوی برگزار شد 

قدس- مروج کاشــانی: دیروز حرم 
مطهر رضوی، بیشتر از هر روز دیگر، قبله 
دل های عاشق و مطاف جان های شیفته 
بود. بارگاه منور حضرت رضا)ع( همزمان 
با بیست وسوم ذی القعده روز زیارتی آن 
حضرت، غرق در دریای جمعیت زائر بود. 
بخش زیادی از مردم مشــهد هم طبق 

یک ســنت دیرینه از مسافت های دور و نزدیک در قالب گروه های پیاده به بارگاه 
منور رضوی مشرف شدند.

 پرچم بارگاه منور رضوی نیز از روز پنجشــنبه به رنگ ســیاه درآمده بود. روز 
23 ذی القعده بنا به برخی روایت ها ســالروز شهادت حضرت رضا)ع( نیز هست. 
ویژه برنامه های روز زیارتی امام هشتم)ع( از ساعت 18 دیروز جمعه با قرائت آیاتی 
از کام اهلل مجید در رواق امام خمینی)ره( آغاز شــد و پس از آن حجت االســام 

و المسلمین سیدحسین مؤمنی به ایراد سخنرانی پرداخت. 
در ادامه این مراسم پس از شعرخوانی و مداحی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت)ع( 

زیارت جامعه کبیره قرائت شد. 

در محل اقامت این مرجع عظام تقلید انجام شد
دیدار تولیت آستان قدس رضوی با آیت اهلل علوی گرگانی

تولیت آستان قدس رضوی با 
آیت اهلل علــوی گرگانی مرجع 
تقلید شیعیان در مشهد دیدار و گفت وگو 
کرد.به گزارش قدس آناین حجت االسام 
والمسلمین مروی پیش از ظهر پنجشنبه 
با حضور در محل اقامت آیت اهلل العظمی 
علوی گرگانی، با ایشــان دیدار و درباره 

مسائل مختلف گفت وگو کرد.آیت اهلل علم الهدی، امام جمعه مشهد مقدس و نماینده 
ولی فقیــه در خراســان رضوی نیز در دیدار جداگانه ای بــا حضور در محل اقامت 

آیت اهلل العظمی علوی گرگانی، با این مرجع عظام تقلید دیدار و گفت وگو کرد.

با هدف گرامیداشت چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه انجام شد
اجرای سرود  آوای رضوان درنمازجمعه 55 شهر 

آستان: ســرود آکاپای آوای رضوان 
به مناســبت چهلمین ســالگرد اقامه 
نماز جمعه کشــور به همت مؤسســه 
آفرینش های هنری آستان قدس رضوی 
در مراســم نماز جمعه 55 شهر کشور 
اجرا شد.مســئول واحــد آوای رضوان 
آستان  هنری  آفرینش های  مؤسســه 

قدس رضوی گفت: ســرودی ویژه با عنوان »نماز جمعه« با هدف گرامیداشت 
چهلمین سالگرد اقامه نماز جمعه کشور به سفارش این مؤسسه تولید شد و در 
اختیار گروه های سرود همکار با آوای رضوان در سراسر ایران اسامی قرار گرفت. 
ســیدمجتبی ذبیحی با تأکید بر اینکه ســرود تولیدی آوای رضوان در مراسم 
نماز جمعه بیش از 50 شــهر کشور اجرا شــد، افزود: شعر سرود نماز جمعه را 
سیدمحمدمهدی شــفیعی ســروده و ملودی آن را نیز احسان جوادی تنظیم 
کرده است. وی گفت: این سرود در مراسم نماز جمعه شهرهای مشهد مقدس، 
چناران، سبزوار، تربت حیدریه، نیشابور، طرقبه، فریمان، تهران، قرچک، کرج، یزد، 
اردکان، میبد، بیرجند، فردوس، بشرویه، اصفهان، کوشک، خمینی شهر، قم، اهواز، 

خرمشهر، آبادان، بوشهر، برازجان، گناوه، دیلم و کرمانشاه طنین انداز شد. 
مسئول واحد آوای رضوان مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی ادامه 
داد: اراک، دلیجان، شهرکرد، بروجن، شــیراز، الرستان، آباده، کرمان، جیرفت، 
ساری، رشــت، تبریز، ارومیه، اردبیل، زنجان، زاهدان، همدان، بجنورد، گرگان، 
گنبدکاووس، ایام، خرم آباد، سمنان، یاسوج، قزوین، بندرعباس و میناب دیگر 
شــهرهایی بودند که نوای سرود نماز جمعه در آن ها پیچید. گفتنی است؛ واحد 
آوای رضــوان با تولید ســرودهایی با مضامین ملی و مذهبــی به ویژه رضوی و 
بهره گیری از موســیقی آکاپا و اجرای این آثار توسط گروه های سرود نوجوان 
و جوان در معابر پرتردد شــهری و مراســمی مانند نماز جمعه توانسته حال و 
هوای معنوی خاصی را در مناســبت های مختلف به دوستداران فرهنگ و هنر 
اسامی- ایرانی منتقل کند. برخی از این آثار در قالب نماهنگ یا تولیدات صوتی 

ضبط و پخش می شود. 

به همت مرکز امور ایثارگران آستان قدس رضوی صورت گرفت
 تجلیل از خانواده شهدای

 فاجعه جمعه خونین مکه معظمه
آستان: توســط مرکز امور ایثارگران 
آستان قدس رضوی از خانواده شهدای 
فاجعه جمعــه خونین مکه معظمه در 

سال 66 تجلیل شد.
نهم مرداد ســال 1366 پــس از آنکه 
حجاج ایرانــی در تظاهــرات برائت از 
مشرکین، »شــعار مرگ بر آمریکا« و 

»مرگ بر اسرائیل« سر دادند، نیروهای امنیتی عربستان روی آنان سنگ و آتش 
ریختند که در این واقعه دردناک 2۷5 نفر شهید و  303 نفر زخمی شدند.مرکز 
امور ایثارگران آســتان قدس رضوی در آستانه فرا رسیدن سی ودومین سالگرد 
فاجعه دردناک کشتار عظیم حجاج ایرانی در جمعه خونین مکه معظمه با سه 
خانواده شــهید این واقعه که در حرم مطهر رضوی مدفون هستند، دیدار کرد و 

تجلیل به عمل آورد.
یادآور می شــود؛ پیکر مطهر بیش از 10 شــهید این واقعه اســفبار که توسط 
دژخیمان آل سعود رقم زده شد در بهشت ثامن االئمه)ع( صحن آزادی به خاک 

سپرده شده است که هفت نفر از این شهدا را بانوان شامل می شوند.

 آســتان    مشــارکت های مردمی در 
جشــن های دهه کرامت امســال توسعه 
کمــی و کیفی داشــت.رئیس ســازمان 
فرهنگی آســتان قدس رضوی در مراسم 
شــکرانه دهه کرامت کــه در تاالر قدس 
حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: 
در فرصت های شادی و به ویژه دهه کرامت 
نیاز است الگوهای تراز معرفی شوند، توجه 
به نوآوری و خاقیت از مواردی است که با 
جمع آوری نظرات نخبگان، صاحبنظران و 

فعاالن فرهنگی محقق می شود.

 اجرای طرح »ردای خدمت«
 با الهام از سیره اهل بیت)ع(

حجــت  والمســلمین  حجت االســام 
گنابادی نژاد ادامه داد: خدمت به محرومان 
و مستضعفان در دهه کرامت امسال با الهام 
از ســیره اهل بیت عصمــت و طهارت)ع( 
محقق شــد، تا بیش از گذشته جلوه هایی 
از دســتگیری محرومان را شــاهد باشیم. 
با هدایــت و رهنمودهــای تولیت محترم 
آســتان قدس رضــوی و عنایت و حمایت 
علمای معظــم و اســتادان گرانقدر طرح 
»ردای خدمت« اجرا شــد که در آن علما 
با سرکشــی از منازل مســتضعفان جلوه 
و تــراز جدیــدی را در عرصــه خدمت به 
ساختند.حجت االسام  روشن  مستضعفان 
والمســلمین گنابادی نژاد با بیان اینکه با 
هدف تسهیل و تســریع خدمت به زائران 
امام علی بن موســی الرضا)ع( برنامه هایی 
در ستاد مناســبت های ویژه آستان قدس 
رضوی طرح ریزی شد، افزود: ارتقا و توسعه 
کمی و کیفی مشارکت های مردمی از دیگر 
اولویت هایی بود که در برنامه های دهه کرامت 
آستان قدس رضوی مورد توجه قرار گرفت.

 »رواق رضوی« الگویی برای ترویج 
کتاب و کتابخوانی

حجت االســام والمســلمین گنابادی نژاد 
با اشــاره به اهمیت برنامه هــای کتاب و 
کتابخوانی افزود: در هر استان حداقل یک 
»رواق رضوی« راه اندازی شد و در استان ها 

برنامه هــای متنوعی با موضــوع کتاب و 
کتابخوانــی به همت خادمیــاران و دفاتر 
نمایندگی استان ها شاهد بودیم، فهرست 
این نوآوری ها می تواند الگویی برای ترویج 
توسعه کتاب و کتابخوانی کشور باشد.وی 

عنوان کرد: بسته برنامه ای  از سوی معاونت 
محرومیت زدایی در رسیدگی به محرومان و 
مستضعفان شامل جهیزیه زوج های جوان، 
بسته های ارزاق و کمک به درمان بیماران 
در دهه کرامت امسال طراحی و اجرا شد.

 برگزاری جشن های دهه کرامت
 با کمک اصناف و مردم

حجت االسام والمسلمین گنابادی نژاد بیان 
کرد: دفتر نمایندگی آستان قدس در استان 
خراسان رضوی، سپاه امام رضا)ع(، کانون های 
فرهنگی مشهد مقدس، شهرداری مشهد و 
مرکز رسیدگی به امور مساجد در یک جریان 
فرهنگی با عنوان »شــهر کرامت« شرایط 
متفاوتی را برای برگزاری جشــن های دهه 
کرامت با کمک اصناف و مردم در مشهدالرضا 
فراهم کردند.وی تأکید کرد: امسال در دهه 
کرامت نورپردازی در صحن جامع رضوی و 
مسجد جامع گوهرشاد به نحوی هنرمندانه 
و بدیــع انجام  شــده بــود و امیدواریم این 
فعالیــت ادامه یابد تا الگویــی در تراز هنر 

ایرانی و اســامی ارائه شــود.

 اجرای طرح زیر سایه 
خورشید در 2 هزار نقطه 

از کشور
وی ادامه داد: طرح زیر ســایه 
خورشید یکی از ویژه  برنامه های 
بزرگ آســتان قدس برای ایام 
دهه کرامت اســت که امسال 
نیز در 2هزار نقطه از کشــور 
برگزار شد. در کنار برنامه های 
انجام شده، تشکل های مردمی 
ده ها برنامه دیگر در سراســر 

کشور برگزار کردند.رئیس سازمان فرهنگی 
آســتان قدس رضــوی بیان کرد: امســال 
مراســم های تــاوت قرآن کریم باشــکوه 
برگزار شــد و محافلی را بــا محوریت قرآن 
کریم در سراسر کشــور برگزار کرده ایم.وی 
خاطرنشــان کرد: در گذشته در قفسه های 
کتاب حرم مطهر رضوی تنها قرآن و مفاتیح 
وجود داشــت و بعدها صحیفه ســجادیه و 
نهج الباغه نیز اضافه شد، اما از دهه کرامت 
امســال به همت معاونت تبلیغات اسامی 
آستان قدس رضوی کتاب های ویژه مطالعه 
زائــران در رواق هــای حــرم مطهر رضوی 
قرار داده شــدو این حرکت آغــاز جریانی 
بود که در اســتان های کشــور ادامه یافت.

ارتقا و توسعه 
کمی و کیفی 
مشارکت های 

مردمی از 
اولویت هایی بود 
که در برنامه های 

دهه کرامت آستان 
قدس رضوی مورد 

توجه قرار گرفت

بــــــــرش

رئیس سازمان فرهنگی آستان قدس رضوی بیان کرد  

 پیشنهاد می کنم به آریا عظیم نژاد هم به توسعه کمی   وکیفی مشارکت مردم درجشن های دهه کرامت
خاطر قطعات ماندگارش برای امام رضا)ع( 
حکم خادمی افتخاری امام رضا)ع( داده بشود. 

09360006158

 ســام و عرض ارادت به مسئوالن بارگاه 
حضرت ثامن االئمه)ع(. تقاضا و پیشــنهاد 
می شود همان طور که بعضاً و گاه و بی گاه از 
سوی برخی از عزیزان موضوع مسقف شدن 
صحنین مطهر برای رفاه زائران عزیز مطرح 
می شــود این مهم با کارشناسی و مطالعه 
دقیق و با فناوری روز دنیا هر چه زودتر در 

دستور کار و اجرا قرار گیرد.
09150005318

 چرا مسئوالن آســتان قدس کمدهای 
کفش و همزمان با آن کفشداری های سیار 
در صحن گوهرشــاد را برداشتند؟ آیا بهتر 
نبود همزمان با ایام زیارتی برای رفاه زائران 

جاکفشی ها برقرار می بود؟
09150003660

 لطفاً اقدام های بیشتری برای ورود زائران 
با صندلی چرخدار و زیارت آسان برای آنان 
در حرم مطهر امام رضــا)ع( صورت گیرد. 
صف انتظار برای تشرف با صندلی چرخدار 

به روضه منوره طوالنی است. 
09150009236

 از پشت بام های حرم مطهر امام رضا)ع( 
می توان برای نصب صفحات خورشــیدی 
برای تأمین برق مورد نیاز حرم استفاده کرد.

09150000166

 تابلوهــای راهنمای اماکــن، صحن ها و 
رواق هــای مختلف در حرم امــام رضا)ع( 
بیشتر نصب شــود تا زائران راحت تر برای 

رفت و آمد از آن ها استفاده کنند.
09190005899

سبد کاالی شرکت 
فراورده های غذایی رضوی 

توسعه می یابد
آستان: مدیرعامــل شــرکت فراورده های 
غذایی رضوی از توســعه ســبد کاالی این 
شرکت در ســال جاری خبر داد.حمید رضا 
اصیلی گفت: درصدد هستیم تا سبد کاالی 
این شرکت را از طریق برون سپاری توسعه 
دهیم.وی درباره برنامه های این شرکت برای 
افزایش کیفیت و کمیت محصوالت شرکت 
گفت: بازنگری در بسته بندی کنسروجات و 
نیز بودجه ریزی صورت گرفته در راســتای 
افزایش تولید و فروش در دســتور کار قرار 

گرفته است.
وی جایگزیــن کــردن قوطی چاپــدار به 
جای اتیکت در گروه محصوالت کنســرو و 
کمپوت جات را یکی از برنامه های شــرکت 
فراورده  های غذایی رضوی برای بسته بندی 
جدیــد محصوالت به منظــور جذب بهتر 
مشتری عنوان کرد.اصیلی ادامه داد: همچنین 
درصدد هستیم تا کیفیت طرح محصوالت 
نظیر نوشــیدنی های میوه ای بــدون گاز و 
انواع کمپوت و کنســروجات را به روز کنیم.

وی اضافه کرد: عاوه بر این، در سال جاری 
افزودن برند تقدیس رضوی به گروه محصول 
رب گوجه فرنگــی را در دســتور کار داریم.

صدای مردم

رونق تولید

خـــبر

خبر
تولیت آستان قدس رضوی در مراسم شکرانه دهه کرامت تأکید کرد

 ائمه اطهارb راهبران حقیقی بشریت
 به سوی سعادت دنیوی و اخروی

تولیت آســتان قدس رضوی در مراسم 
شــکرانه برنامه های دهه کرامت که در 
تاالر قدس حرم مطهر رضوی با حضور 
دســت اندرکاران برگزاری جشــن های 
میاد امام رضا)ع( در مشــهد مقدس 
برگزار شد، ائمه اطهار)ع( را هدایتگران و 
راهبران حقیقی بشریت به سوی سعادت 

زندگی دنیوی و اخروی خواند.
حجت االســام والمســلمین احمــد 
مــروی دهه کرامت را فرصت و بهانه ای 
برای معطــوف کردن توجــه مردم به 
ائمه اطهــار)ع( به عنــوان کانون های 
اصلی هدایت بشــریت دانست و اظهار 
کرد: ائمــه اطهار)ع( هادیان بشــریت 
برای چگونه زیستن هســتند و انسان 

تنها در پرتو آموزه هــای آن ها مي تواند 
راه ســعادت را طي کنــد.وی حضرات 
معصومین)ع( را واســطه فیوضات الهي 
برای انســان ها معرفــی و تصریح کرد: 
دهه کرامت بهانــه ای برای معرفی ائمه 
اطهار)ع( به بشریت به عنوان هادیان و 
راهبران اصلی برای سعادت زندگی دنیا و 
آخرت انسان هاست.تولیت آستان قدس 
رضوی ابراز کرد: این دهه فرصتی برای 
اشاعه، نشــر و تعمیق معارف اهل بیت 
عصمت و طهارت)ع( است تا مردم بدانند 
اگر بخواهند در مسیر صاح، سعادت و 
خوشبختی دنیا و آخرت گام بردارند، باید 
پیرو چه کسانی باشند و به آموزه های چه 

کسانی عمل کنند.

 آستان  با حضور بیش از 400 نفر از فعاالن مهدوی از سراسر 
»مجمع  سراسری  اجاسیه  دومین  اختتامیه  آیین  کشور 
برگزار  رضوی  مطهر  حرم  در  مهدویت«  اندیشه  راهبردی 
شد.این آیین صبح جمعه چهارم مرداد در سالن نمایشگاه و 
همایش های روابط عمومی آستان قدس رضوی با حضور عموم 

شرکت کنندگان در اجاسیه برگزار شد.
اجاسیه سراسری »مجمع راهبردی اندیشه مهدویت« از روز 
چهارشنبه صبح کار خود را به صورت فشرده آغاز کرد و تا ظهر 

روز جمعه ادامه داشت.
در این اجاسیه آیت اهلل سیداحمد علم الهدی؛ نماینده ولی فقیه 
در خراسان رضوی، حجت االسام و المسلمین کاظم صدیقی؛ 
رئیس شــورای راهبردی اندیشــه مهدویت، حجت االســام 
و المسلمین پناهیان؛ دبیر شورای راهبردی اندیشه مهدویت، 
حجج اسام نیلی پور، دکتر غامی، شجاعی، حاجتی، رحیمیان، 
هاشم الحیدری و آقایان رحیم پور ازغدی و اسماعیل شفیعی 
سروستانی و خانم مرضیه هاشمی در مورد مباحث مهدویت به 

ایراد سخنرانی پرداختند.
این اجاسیه که با همکاری معاونت تبلیغات اسامی آستان 
قدس رضوی و مجمع راهبردی اندیشه مهدویت برگزار شد با 

استقبال پرشور فعاالن مهدوی روبه رو شد.

 آمادگی سازمان تبلیغات اسالمی برای برگزاری 
دوره های مهدوی در مؤسسه های مختلف

در بخــش ابتدایــی آیین اختتامیــه این اجاســیه حجت 
 االسام والمسلمین محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسامی 
کشور با بیان شاخصه های فعاالن مهدوی، تشکیل این اجاسیه 
را امری مبارک و ضروری برشمرد و عنوان کرد: سازمان تبلیغات 
اســامی آمادگــی الزم را برای برگــزاری دوره های مهدوی و 
آمــوزش و تربیت مربی در مؤسســه های مختلف دارد.رئیس 
سازمان تبلیغات اسامی پس از پایان سخنرانی کوتاه خود، در 
بین فعاالن مهدوی حضور به هم رساند و به پرسش های ایشان 
پاسخ داد.آیت اهلل کاظم صدیقی سخنران دیگر آیین اختتامیه 
اجاسیه »مجمع راهبردی اندیشه مهدویت« نیز به بیان چند 
نکته اخاقی پرداخت و گفت: نور امام زمان)عج( در دل و جان 
پاک منعکس می شود، اگر قلبی ظلمانی باشد هرگز نمی تواند از 
نورانیت حضرت بهره مند شود.امام جمعه موقت تهران ادامه داد: 
اگر می خواهیم دل خویش را از آلودگی و زنگار گناه پاک کنیم 
باید به دنبال خودسازی و مبارزه با نفس باشیم و پیوسته محبت 
اهل بیت)ع( را با توسل به ایشان در دل و جانمان افزایش دهیم.

وی مقاومت و ایســتادگی در برابر ظلم، گناه، سکوالر داخلی و 
تقویت روحیه جهادی را از شاخصه های جامعه مهدوی برشمرد.

 فعاالن فرهنگ  مهدویت دیدگاه فراملی داشته باشند 
حجت االسام والمسلمین پناهیان نیز به عنوان آخرین سخنران 
این مراسم اظهار کرد: طبیعتاً ظهور حضرت مهدی)عج( فقط 
برای ملت ایران و شیعیان نیست بلکه برای تمام بشریت است 
از این رو فعاالن فرهنگی باید در حوزه مهدویت دیدگاه جهانی 

و فراملی داشته باشند.
حجت االسام والمسلمین پناهیان تأکید کرد: دیدگاه مهدوی 
مرزبندی سیاسی ندارد و همه در راستای زمینه سازی ظهور 
حضرت گام برمی دارند.پناهیان خاطرنشان کرد: اکنون به لطف 
خداوند متعال لشــکرهای فاطمیون، زینبیون، حشد الشعبی، 
بــرادران یمنی و دیگر آزادی خواهان جهان در جریان بیداری 
اسامی، موضوع مرزهای سیاسی را کنار گذاشته و همه آن ها 
در راســتای صیانت از اسام و زمینه ســازی ظهور حضرت 

مهدی)عج( در حال جهاد هستند.

پایان کارهمایش »مجمع راهبردی اندیشه مهدویت« 
صبح جمعه درحرم مطهر رضوی صورت گرفت

گزارش خبری

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

      صفحه 3

آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران (﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ - ︣﹞ ﹉﹙﹥ ای)
 ﹤︣ی، ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︪︣و ــ︣﹋️ ﹨︀ی آب و ﹁︀︲﹑ب︫  ︀ ر︻︀️ ﹝﹀︀د آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ دا︠﹙﹩ ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ــ︣﹋️ در ﹡︷︣ دارد︋   ︫﹟ا

.︡︀﹝﹡وا﹎︢ار ،︡﹠︫︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ﹑﹫️ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡ و ﹝︣︑︊︳︋  ﹥ ا︫︀ص ﹆﹢﹇﹩ وا︗︡︮  ذ﹏ را︋ 

مدت قراردادمشخصات فعاليترديف
مبلغ برآورد

«ميليون ريال»

نوع و ميزان تضمين شركت در 
فرايند ارجاع كار (ريال)

1

انجام خدمات پيمانكاري (فعاليتهاي بهره بردارى ،مشتركين 
وخدمات عمومى) در قالب كار مزدى در 

حوزه فعاليت شركت آب و فاضالب استان خراسان رضوى شامل 
ستاد مركزى و امورهاى تابعه با ادارات زير مجموعه آن

12107346 ماه
 3400000000

﹋︀ر﹁︣﹝︀ : ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص)
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ️﹋︣ ︣داری،﹝︪︐︣﹋﹫﹟ و﹝︀﹜﹩ و︎︪︐﹫︊︀﹡﹩︫  ︣ه︋  ︣ ︻︡ه ﹝︺︀و﹡﹫﹟︋   ︋ً︀ د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت : ﹝︪︐︣﹋

﹑﹫️ ا﹞﹠﹩ ﹝︺︐︊︣ ا﹡︖︀م ﹋︀ر در ز﹝﹫﹠﹥ ﹝︣︑︊︳ از وزارت  ︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮  ﹑﹫️ در ر︫︐﹥︠      ٣- دا︫︐﹟ ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥︮ 
︑︺︀ون ، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا︗︐﹞︀︻﹩ از ︨﹢ی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۵ روز ﹋︀ری از ︑︀ر﹢︑ ﹩﹞ ︳︫︣ا ﹟︡︗وا : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ﹏﹞ و ️﹚﹞ ،۴-︑︀ر 
︣ا︨︀ن  ــ︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠  ﹥ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ی︫   ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀اوراق ا︨ــ︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️︗ (١٣٩٨/٠۵/١٢ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر)
 ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ ﹅︣︵ از ︀ و ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ـ ︋﹢﹜﹢ار و﹋﹫﹏ آ︋︀د ـ ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ︮︡ف -  ︑﹙﹀﹟ ٨۶۶٣٩٣٨-۵١٣ ︪︡﹞ : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ ر︲﹢ی
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١۴ روز و ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر را در﹢﹋︢﹞ ا︨﹠︀د iets.mporg.ir : ﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ︀︎﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت︋ 
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معارف | ويژه نمازجمعه روزنامـه صبـح ايـران

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

روايت آيت اهللا آل هاشم، امام جمعه تبريز از ارتباط خود با مردم

مردمى بودن، وظيفه است
معارف: براى مردمى بودن و شــناخته شــدن به اين عنوان هيچ كار خاصى انجام نداده ام. 
همان كارى كه روحانيت،  ائمه جمعه و نماينـدگان ولى فقيه در سراسر 
كشور بايد انجام دهند را انجام 
مى دهم. ايجاد رابطه خوب با 
مردم و جلب اعتماد آن ها، 
طلبگى  وظيفــه  يك 
روحانيــت  اســت. 
مردم  با  بتواند  بايد 
بــه  و  گفت وگــو 
بنشيند  صحبت 
اتفــاق  ايــن  و 

عجيبى نيســت. اگر غير اين باشد، بايد اســباب اعجاب ما باشد. خوشحال شدن از اتفاقاتى 
همچون برداشتن نرده هاى نماز جمعه آن هم 40 سال پس از انقالب، نشان دهنده تأثير هجمه 
دشــمن بخصوص در فضاى مجازى و جنگ نرم و دليلى بر فاصله اى بود كه ما  نســبت به 
اول انقالب شــاهدش بوديم. در عين همه رويش ها در نمازجمعه، ريزش ها عمدتاً ناشــى از 
تأثيرگذارى مشكالت اقتصادى، تبليغات فراوان دشمن عليه ائمه جمعه و تا حدودى نيز رفتار 
خود ائمه جمعه بوده است. يكى از مسائلى كه بخصوص پس از شهادت پنج شهيد محراب بين 
ائمه جمعه و مردم فاصله انداخت، مسائل امنيتى بود. البته من اعتقاد دارم هرچند رعايت نكات 
امنيتى ضرورت دارد ولى نبايد به آن ها وابسته شد. به همين دليل عالوه بر برداشتن نرده ها 
در نماز جمعه، خودم و مسئوالن نيز از همان درى وارد مصال مى شويم كه مردم وارد مصالى 
نماز جمعه مى شوند. در نماز جمعه مقرر كرديم تا هر هفته مسئوالن يكى از ادارات، پيش از 
نماز جمعه حاضر و به مشكالت مردم رسيدگى كند. ما بايد با صداقت با مردم رفتار كنيم تا در 
دل مردم جاى بگيريم. يك شاخص براى روحانيت به تعبير من اين است كه اگر مردم روحانى 
محل و شهر خود را ديدند و به ياد خدا و پيامبر افتادند، كارش درست بوده است. ارزش قائل 
شــدن براى مردم است كه موجب خشنودى و نزديك شدن مردم به روحانيت و ائمه جمعه 

مى شود. من خودم به شخصه سعى كرده ام در برنامه هاى اقشار مختلف دركنار آن ها باشم. چند 
بارى به خوابگاه دانشجويى رفته و پاى صحبت جوانان نشسته ام و چند مرتبه  نيز به ورزشگاه 
رفته ام. اكنون نيز هر روز مالقات مردمى دارم تا مردم حرف هايشان را بزنند. رهبر معظم انقالب 
نيز روى همين مسئله تأكيد كردند كه شايد امام جمعه نتواند مشكل مردم را حل كند ولى 
گوش دادن به حرف مردم موجب رضايت مردم و اميدبخشى به آن ها مى شود. در مالقات هاى 
مردمى حدود 90 درصد مراجعان مشكالتى را مطرح مى كنند كه مربوط به امام جمعه نمى شود 
ولى مردم بايد احساس كنند كه دستشان به امام جمعه مى رسد. مردمى بودن نمايش عوام 
فريبى و رفتار پوپوليستى نيست. كار نمايشى كوتاه مدت است و دوام نمى آورد، ضمن اينكه 
مردم نيز رفتار مردمى را از كارى كه براى عوام فريبى انجام شود، به خوبى تشخيص مى دهند. 
امام جمعه بايد پدر معنوى همه باشد و با حفظ اصول به همه به يك چشم نگاه كند. البته 
نمى شود نسبت به اصول انقالب بى تفاوت بود. تأكيد روى اصول اساسى انقالب بايد با حمايت 
از افراد دردمند، مستضعفان و حاشيه نشين ها باشد. هر چند امام جمعه مسئول حل مشكالت 
اقتصادى نيســت ولى بايد براى حل اين مشكالت تالش كند. به همين واسطه امام جمعه، 

بلندگوى مردم است، يعنى حرف مردم را مطرح كرده و به گوش مسئوالن مى رساند.

روايت همسر شهيد خرسند، امام جمعه كازرون از همسرش

مردم برايش سنگ تمام گذاشتند
معارف: شب بيست و سوم بود. من كمى زودتر از پايان مراسم براى آماده كردن سحرى، مراسم 
را ترك كردم و به خانه آمدم. مشغول انداختن سفره سحرى بودم كه صداى ماشين حاج آقا 
را دم در شنيدم. حتى صداى انداخته شدن كليد داخل در را نيز شنيدم ولى ديدم كه حاج آقا 
كمى تأخير كردند. كمى به دلم بد آمد اما با خودم گفتم حتماً مثل هميشه كسى خواسته اى 
از ايشان داشته و دم در سراغ ايشان را گرفته است. همين فكرها داشت در سرم مى چرخيد 
كه آيفون زنگ خورد. آيفون را برداشــتم كه ديدم همراه ايشان مى گويد سريعاً بياييد پايين. 
ســريع چادر ســر كردم و رفتم. ديدم حاج آقا غرق خون روى زمين افتاده و همراه ايشان داد 
مى زد كه حاج آقا را زدند. ســر ايشان را از روى زمين برداشتم و به دامن گرفتم؛ در حالى كه 
به خاطر از دست دادن خون زياد، ايشان تقريباً بى حال شده بود و در همان حال شهادتين را 
زمزمه مى كرد. پس از شهادت ايشان، فهميدم ضارب در حالى كه لباس تعزيه به تن داشته، 
به بهانه گرفتن عكس، ايشان را پشت ماشين كشانده و با چاقو دو ضربه به سينه و دو ضربه به 

كشاله ران ايشان زده است. در حقيقت او از اعتماد حاج آقا به مردم براى ضربه زدن به ايشان 
سوء استفاده كرد. حتى خود قاتل چند شب پيش براى كمك به حاج آقا مراجعه كرده بود و 

شهيد خرسند با درخواست او موافقت كرده بودند. 
بســيار اتفاق مى افتاد كه زنگ خانه ما را مى زدند و كمك مى خواســتند كه حاج آقا اگر 
پول داشــتند كمك مى كردند. حتى پيش مى آمد كه از من سراغ پول مى گرفتند و من 
اگر داشــتم خودم مى رفتم دم در و به آن ها مى دادم. حتى زمانى كه مسافرت بوديم به 
ايشــان زنگ مى زدند و ايشــان همان جا مى رفتند دم عابربانك و پول واريز مى كردند. 
بعضى وقت ها به ايشــان مى گفتم حاج آقا چيزى نيز براى خودتان نگه داريد كه ايشان 
هميشــه مى گفتند خدا بزرگ است و مى رساند. ما تا ســال ها با همان شهريه طلبگى 
زندگى مى كرديم و حتى تا همين اواخر كه گوشت به شدت گران شد تا سه ماه ايشان 
گوشــت نخريد و وقتى به ايشــان گفتم حاج آقا فكر نمى كنيد گوشت نياز طبيعى بدن 
است و ممكن است موجب بيمارى شود، گفتند وقتى مردم ندارند گوشت بخرند ما چه 

فرقى با آن ها داريم؟ 
نه تنها بحث همراهى مردم در ايشــان وجود داشت بلكه از موقعيتى كه داشتند نيز به نفع 

خودشــان استفاده نكردند. وقتى پسر بزرگم دانش آموخته شد و در مورد كار گفت، حاج آقا 
گفت كه من هيچ كارى در اين مورد نخواهم كرد و به هيچ كس سفارشى نخواهم كرد. پس 

از موج گرانى هايى كه در اين يكى دو ســال شدت 
يافت، هميشه در خودش بود و وقتى 
از علتش مى پرســيدم، مى گفت از 

بسيار  مســئوالن  كم كارى 
ناراحتــم و ايــن گرانى ها 
خيلــى مــردم را اذيــت 
مى كند. همين دلسوزى ها 
براى مردم بود كه ســبب 
آن تشييع باشكوه ايشان 
شــد. چون با مردم بود، 
مردم نيز برايش ســنگ 

تمام گذاشتند. 

بهترين مكان پاسخ به سؤاالت جوانان نماز جمعه است   KHAMENEI.IR: رهبر معظم انقالب در ديدار با ائمه جمعه فرمودند: امروز جوان هاى ما درباره  مسائل [مختلف] سؤاالتى دارند؛ چه سؤاالت سياسى، چه سؤاالت دينى، چه سؤاالت شخصى نسبت به ماها؛ بايد بتوانيم اين سؤاالت را 
پاسخ بگوييم. بهترين جا هم نماز جمعه است، چون هر هفته است؛ منتها اين نياز را چگونه تشخيص بدهيم؟ يعنى از كجا بفهميم كه امروز ذهن جوان نيازمند چه ارشادى است، دنبال چه سؤالى است از ما؟ اين را بايد تشخيص داد. حاال مطالعه و بحث كردن و مالحظه  جوانب و مانند اين ها كه خب هست، [اّما] 
به نظر من يكى از راه هايش اُنس با خود جوان ها است؛ با خود جوان ها، انسان [انس پيدا كند].  من باب مثال عرض ميكنم، فرض كنيد شما اعالن كنيد كه هفته اى يك روز و يك ساعت مخصوص ديدار با جوان ها است؛ جوان ها مى توانند بيايند در اين يك ساعت حرف بزنند، سؤال كنند، بشنوند، بگويند.
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حضور جوانان جرئت مرا بيشتر كرد  معارف/ محسن فاطمى نژاد   عدالت خواهى امروزه به بزرگ ترين مطالبه 
و مسئله در ميان انقالبيون و حتى رسانه ها تبديل شده است. شكاف طبقاتى، 
تبعيض و اشــرافيت همچون اهرم هاى فشار، فضاى افكار عمومى را نشانه 
گرفته و ضرورت مقابله با آن بيشــتر احساس مى شود. در حال حاضر شهر 
لواســان با آن قصرهاى چندصدميلياردى اش، نماد مواجهه و زورآزمايى دو 
جريان اشرافيت و عدالت خواهى شده است. زمينه هاى شكل گيرى اشرافيت، 
مدل مطالبه گرى عدالت خواهانه و نقش ائمه جمعه در اين مواجهه بهانه اى 
شــد تا همزمان با سالگرد اقامه نخستين نماز جمعه در جمهورى اسالمى 
ايران، با حجت االسالم سيدسعيد لواسانى، امام جمعه لواسان كه خود خط 

مقدم اين مبارزه قرار دارد، به گفت و گو بنشينيم.

  جناب لواسانى! اولويت بندى ائمه جمعه در پرداختن به مسائل 
چقدر بايد متأثر از اقتضائات روز جامعه باشد؟ 

مســائلى كه در نماز جمعه طرح مى شــود، مشكالت اجتماعى و سياسى 
برجسته جامعه است. نماز جمعه به عنوان نهادى مردمى يا نهادى كه جنبه 
عمومى دارد، وظيفه رصد و نظارت بر مسائل در سطح خرد و كالن را دارد. 
عدالت و مبارزه با فساد به عنوان يكى از مسائلى كه در گام دوم انقالب توسط 
رهبر معظم انقالب مورد تأكيد واقع شده و مسئله امروز جامعه نيز هست 
بايد تا به آنجا در نماز جمعه مطرح شود كه مبارزه با فساد و تبعيض و فاصله 

طبقاتى تبديل به يك فرهنگ عمومى شود.

  ائمــه جمعه چگونه بايد به مطالبه گرى بپردازند تا به گرايش به 
حزب و گروهى خاص متهم نشوند؟

امام جمعه نبايد وابســتگى جريانى جز به جريان واليت داشــته باشد. او 
نبايد وارد بحث هاى جناحى شــود تا بتواند مطالبات نظام اسالمى را جدا 
از گروه بندى هاى سياسى به سرانجام برساند. عدالت يكى از اهداف انقالب 

اسالمى و از اصول جامعه اسالمى به شمار مى رود. به تعبير طلبه ها، عدالت 
براى ما موضوعيت دارد و مبارزه با فساد براى ما طريقيت دارد؛ يعنى يكى 
از راه هاى تحقق عدالت، مبارزه با فســاد است، بنابراين پيگيرى مطالبات 
عدالت خواهانه با ســوگيرى هاى سياسى و جناحى نه تنها به حل موضوع 

كمكى نخواهد كرد، بلكه بايد آن را سم و آفت اين راه تلقى كرد.

  سبك زندگى ائمه جمعه چه تأثيرى در نفوذ كالم آن ها در جامعه 
دارد؟

ســبك زندگى روحانيت از اول تاريخ مردمى بوده و يكى از داليل گرايش 
مردم به روحانيت، همين ارتباط با مردم، ســاده زيستى و زندگى در ميان 
مــردم به صورت طبيعى و نه تصنعى اســت. در ديدار اخير ائمه جمعه با 
رهبر معظم انقالب نيز ايشــان به همان روايت معروف «كونوا دعاة الناس 
بغير السنتكم» اشاره داشتند كه مصداق همين موضوع است. جامعه ما به 
روحانيت اعتقاد دارد و اگر روحانيت وارد مســائل اصلى مردم شود، مردم و 

نيروهاى متدين به آن ها اطمينان كرده و با آن ها همراه خواهند شد.

  توصيه رهبرى مبنى بر همســفره نشدن ائمه جمعه با صاحبان 
قدرت و ثروت چه داليلى دارد؟

به طور طبيعى وقتى با اشــراف بگرديم از مردم جدا خواهيم شــد. عتاب 
حضرت اميرالمؤمنين به عثمان بن حنيف نيز از اين جهت اســت كه چرا 
در مجلسى حاضر شد ى كه مردم عادى را به آن راه نمى دهند. خو گرفتن 
با اشرافيت، نفوذ اجتماعى ما را از ميان مى برد و جريان اشرافيگرى بتدريج 
در مغز ، دل و انديشــه ما نفوذ خواهد كرد و آنگاه ائمه جمعه نيز جزوى از 
چرخه معيوب و خطرناك اشرافيگرى خواهند  شد. هدف جريان اشرافيت 
اين اســت تا با قدرت و ثروت ما را به سوى خود جذب كرده و نگاه ما را از 

مسائل اصلى مردم قطع كند. 

  به نظر شما حساس شدن به مسئله اشرافيگرى چه اهميتى دارد 
و چرا بايد نسبت به آن واكنش نشان داد؟

اشرافيگرى منجر به اين مى شود كه انسان خود را برتر از ديگران ببيند كه 
عمدتاً نيز از راه رانت يعنى منفعت بدون زحمت حاصل مى شود. خصلت هاى 
معيوبى كه در نظام پولى و بانكى، صادرات و واردات و بخش خصوصى سازى 
وجود دارد موجب به وجود آمدن نودولت ها يا همان نوكيسه هايى شده كه 
جامعــه را به دوطبقه اقليت ثروتمند و اكثريت فقير تبديل كرده و بتدريج 
جامعه را از دورن مى پوسانند. وضعيت كنونى فاصله طبقاتى به شكلى است 
كه براى يك ويال در باستى، 800 ميليارد تومان قيمت تعيين مى شود در 

حالى كه بسيارى از مردم توان پرداخت اجاره بها را نيز ندارند. 

  چرا پس از انقالب و با وجود حساسيت حضرت امام و رهبرى باز 
هم شاهد اشرافيگرى بوديم؟

اسالم اشرافيت قريش را از بين برد ولى پس از اسالم دوباره جريانى اشرافى 
به اسم اســالم شــكل گرفت. حضرت على (ع) وقتى به خالفت رسيدند 
جنگ هايى به ايشان تحميل شد كه در همه آن ها، جريان اشرافيت مقابل 
ايشــان قرار گرفته بود. جنگ جمل و صفيــن نمونه هاى كاملى از جنگ 
اشــرافيت با حضرت بود. در مورد انقالب اسالمى نيز همچون صدر اسالم 
جريان اشرافيگرى پيش از انقالب از بين رفت ولى پس از انقالب دوباره اين 
جريان شكل گرفت. البته در حال حاضر شكافى در ديوار اشرافيت ايجاد شده 
كه ان شــاءاهللا در ادامه، جريان عدالت خواه به طور كامل آن ديوار را از بين 
خواهد برد. شكل گيرى اشرافيت نيز برخواسته از  نظام اقتصادى غيرشفاف 
ماســت كه اجازه البيگرى و فساد را مى دهد. در ادامه اين جريان ما با يك 
جريان نابرابر و نامتعارف مواجه مى شويم كه تبعيض از دل آن سربرمى آورد. 
تبعيض موجب شكل گيرى دو گروه مى شود؛ گروه برخوردار كه داراى اخالق 

اجتماعى ضعيف  شده و بعضاً حتى غيردينى و غيرانسانى است و گروهى كه 
برخوردار نيستند.  اشرافيتى كه موجب تبعيض و فاصله طبقاتى شده نه تنها 
از ظرفيت هاى قانون براى برخوردارى بيشتر استفاده مى كند، بلكه در مقام 
اجراى قانون نيز به گونه اى اثر مى گذارد كه مجرى قانون به صورت خودآگاه 
و ناخودآگاه طرف جريان اشراف و پولدار را مى گيرد در حالى كه براى مردم 

نسبت به تخلف مشابه واكنش شديدى نشان مى دهد.

   آيا ورود جوانان عدالت خواه و رسانه اى كردن پرونده لواسان در 
پرداختن شما به اين قضايا نيز تأثيرگذار بود؟

من سال هاست كه دارم اين موضوع را مطرح مى كنم اما رسانه ها عالقه اى به 
مطرح كردن اين مسائل نداشتند و سانسور شديدى در مورد اين قضيه وجود 
داشت. حتى هم اكنون نيز خيلى از رسانه ها به اين مسئله ورود نمى كنند. 
جســارت جوانان نه تنها به من بلكه به بسيارى ديگر نيز جرئت و جسارت 

داد. هر وقت جوانان انقالبى وارد مسئله اى شده اند، با خود جرئت و جسارت 
به همراه آورده اند. دليل جســارت يافتن بيشتر من نيز اين بود كه فهميدم 
گروهى هستند كه مى توانند مسئله را به صورت جزيى و دقيق تا رسيدن به 
نتيجه پيگيرى كنند. تا پيش از حضور جوانان و ورود آن ها به مسئله لواسان، 
من آن را مثل ســيبى مى دانستم كه هنوز نرسيده و اگر كنده شود به درد 

نخواهد خورد.

  تعامل ائمه جمعه با جريان هاى عدالت خواه چگونه بايد باشد؟
رهبــر معظم انقالب در ديدار اخير خود بــا ائمه جمعه روى چند موضوع 
تأكيد ويژه اى داشتند كه مهم ترين آن مسئله انقالبى بودن و عدول نكردن 
از اصول انقالبى بود. ايشان تأكيد كردند ائمه جمعه قرارگاه مركزى هستند، 
بنابراين ائمه جمعه مى توانند محور باشند، با اين شرط كه به صورت جدى 
و عملى وارد شــوند. البته اين محوريت به اين معنا نيست كه قرار است 
ما خودمحور باشــيم. نگاه ما به موضوع به صورت يك پازل اســت كه 
هر كس بايــد نقش خودش را ايفا كند. در پازل عدالت خواهى، جوانان، 
فضاى مجازى، نخبگان دانشگاهى و روحانيت و همچنين ائمه جمعه هر 
كدام همچون تكه هاى پازل در كنار هم هســتند كه مى توانند تصوير و 
مدل كاملى از عدالت خواهى را به ما نشــان بدهند. اگر كار را قرارگاهى 
بدانيم، مى بينيم كه الزم نيست ائمه جمعه در جزئيات ورود كنند، بلكه 
مى توانند به صورت تبيينى به مســئله بپردازند. اگر بخواهم مثال دفاع 
مقدســى بزنم، به نظرم كسى كه با فساد مبارزه مى كند، يك تخريبچى 
است. پس تخريب و بازكردن فضا كار عدالت طلب است. كار ائمه جمعه 
در اين ميان يك كار اطالعاتى- عملياتى اســت كــه زمينه ها، موانع و 
راهكارهاى موجود را به عدالت طلبان نشان دهد. البته نبايد نقش رهبرى 
را نيز به عنوان فرمانده ميدان از ياد ببريم. پس كار ائمه جمعه تبيينى و 

كار جوانان عدالت طلب، ورود به عرصه است.

  آيا جوانان عدالت خواه مى توانند روى ظرفيت ائمه جمعه هر شهر 
براى مبارزه با اشرافيت حساب باز كنند؟

قدرت امام جمعه قدرت زيادى است. امام جمعه مى تواند مطالب را مطرح 
و جوانان مطالبه گر را پشــت سرش جمع كند. اين موضوع فقط در بحث 
عدالت خواهى نيست بلكه در زمينه هاى علمى و اجتماعى نيز همين طور 
است. ما براى اينكه بتوانيم با فساد مقابله كنيم بايد چهار شاخصه را كنار 
همديگر داشته باشيم: نخست اينكه منافذ قانونى فساد بايد بسته شود. اين 
كار مجلس است و شــفافيت در اين قوانين مثالً براى ماده 100 مى تواند 
جلو تفسير هاى منجر به تخلف و بى قانونى را بگيرد. بحث دوم از بين بردن 
زمينه ها و بســتر هاى فساد است كه اين وظيفه بر دوش دولت است. نظام 
پولــى، بانكى و مالياتى به اين منظور بايد اصالح شــوند. اكنون 80 درصد 
اقتصاد ما در اختيار دولت است كه اين موضوع خيلى خطرناك و دولت بايد 
به عنوان تصديگر كنار برود. نظام خصوصى سازى ما سرتاپا غلط و موجب 
درست شدن ويژه خوارى شده است. رانت خوارى و قبيله گرايى اقتصادى و 
سياسى نيز بايد از بين برود و ساختار معيوب دولتى و ديوان ساالرى ناكارآمد 
بايد كارآمد شــوند. سومين بحث، وظايف قوه قضائيه است كه يك بخش 
نظارتى به اسم پيشگيرى از جرم و يك بخش قضايى دارد كه شامل برخورد 
سريع، قدرت آموز و متقن و بدون تأخير با فساد اقتصادى را شامل مى شود. 
بحــث چهارم وظيفه نهادهاى مردمى چون ائمه جمعه اســت كه وظيفه 
دارند به عنوان يك مســئوليت اجتماعى، حساسيت مردم به اين قضايا را 
بيشــتر كنند. اگر ائمه جمعه با نگاه تبيينى وارد شوند، چتر حمايتى براى 
دنبال كنندگان اين مسئوليت اجتماعى خواهند شد. در وضعيت فعلى، به 
نظر قوه قضائيه و آقاى رئيســى به طور جدى به اين مسئله ورود كرده اند 
كه موجب شكل گرفتن اميدوارى هاى زيادى در اين قضيه شده است. اگر 
همچون قوه قضائيه ساير نهادهاى مسئول از جمله مجلس، دولت و نهادهاى 

مردمى وارد عمل شوند، اتفاق هاى بهترى در اين زمينه خواهد افتاد.

  ورود شما به موضوع عدالت خواهى چه تأثير عينى در استقبال و 
اميدوارى مردم داشته است؟

اگر بحث لواســان به صورت جدى و به اين شــكل مطرح نمى شد، شايد 
قوه قضائيه نيز به صورت جدى وارد عمل نمى شد. نكته دوم اينكه جريان 
عدالت طلبى در نقاط مختلفى حساس شــده و هر كدام در حال پيگيرى 
مطالبات عدالت خواهانه خودشان هستند و پيگيرى اين قضايا و حساسيت 
اجتماعى الزم نيز در مردم به وجود آمده اســت. مراكز دولتى و نظارتى نيز 
حساس تر شده و خود مسئوالن محلى نسبت به كارشان حساسيت بيشترى 
دارند. چند اتفاق ديگر نيز در ادامه افتاده است: نخست اينكه ديوار اشرافيت 
ترك خورده و ديگر اشرافيت نمى تواند يك ويژگى خاص براى خودش قائل 
شــود و حتى مجبور مى شود اشــرافيت خودش را مخفى كند. تا پيش از 
اينكه اين حساســيت ها نسبت به قضيه اشرافيگرى به وجود بيايد، اشراف 
براى خودشان شــخصيت قائل بودند ولى اكنون ديگر اين ها وجود ندارد. 
دومين نكته اين است كه اكنون ما وارد بسترى شده ايم كه بايد خوشه هاى 
اصلى را بزنيم و ريشــه ها را پيــدا و تحليل كنيم كه چه چيزى در جريان 
تصميم ســازى و تصميم گيرى به وجود آمده كه به اينجا رسيديم و چگونه 
مى توانيم نظام كارآمد و شفاف را گسترش بدهيم. نظارت مردم در اين بستر 
رشــد كرده و حتى كسى كه بخواهد مسئوليتى قبول كند خودش را زير 
ذره بين مى بيند. پس ترك خوردن ديوار اشرافيت و مسئله شدن شفافيت، 
نتيجه عدالت خواهى ها در جريانات اخير بود. حساسيتى كه در سطح كالن 
به وجود آمده، مى تواند بستر مناسبى براى اين قضايا باشد. زمانى باستى هيلز 
يك شهرك جدا بود كه من امام جمعه اگر مى خواستم به آن وارد شوم بايد 
با لباس مبدل مى رفتم ولى اكنون گيت هاى ورودى برداشــته شده است. 
هرچند ما به اين قدر راضى نيستيم و به نظرمان بايد ديوارها و ساير مسائل 
آن نيز برطرف شود. به نظرم حداقل در لواسان و تهران اين شهرك سازى ها 

متوقف شد.
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روزنامـه صبـح ايـران

امام جمعه بودن جزو مشاغل سخت است    معارف: حجت االسالم حاج على اكبرى در گفت وگو با برنامه بدون تعارف بخش خبرى 20:30 گفت: به نظرم امام جمعه بودن جزو مشاغل سخت است؛ چراكه همه نوع انتظارى از امام جمعه وجود دارد در حالى كه امكانات الزم در اختيار وى قرار ندارد. 
البته اگر كسى بپرسد آيا امام جمعه به كار اقتصادى مجاز است بايد بگويم صريح فرمان رهبر اين است كه خير؛ اينكه امام جمعه بخواهد وارد فعاليت اقتصادى بشود، ممنوع است. البته گاهى افرادى خود را به ائمه جمعه نزديك كرده و زير اين پوشش سوءاستفاده هايى كرده اند كه بسيار اندك هستند 

ولى حتى يكى نيز در اين مورد زياد است. فرزندان ائمه جمعه نوعاً بچه هاى زحمتكش و سالمى هستند ولى مواردى از آقازادگى بد نيز در شهرهاى شاخص داشتيم كه متأسفانه عوارض آن دامن آقايان را گرفته است.

 معارف/ مصطفى لشكرى دربندى  حساب رهبر معظم انقالب 
را كه جدا كنيم، شــايد در ميان ائمه جمعه سراسر كشور كمتر 
كسى را سراغ داشته باشيم كه هر هفته دوست و دشمن منتظر 
باشــند تا خطبه هاى او را با دقت گوش كنند؛ و تجربه نشــان 
داده است كه سيداحمد علم الهدى يكى از آن هاست. امام جمعه 
مشــهد، نماز جمعه را ميدان مبارزه با اســتكبار و هر جريانى 
مى داند كه رنگ و بوى استكبارى دارد؛ به عقيده او «نماز جمعه 
جريانى است مؤيد از طرف امام زمان(عج) و حضرت با اين ابزار، 
جريان ســپاه خودشــان را تنظيم مى كنند. آيت اهللا علم الهدى 
نمــاز جمعه را فريضه اى الهى معرفى مى كند كه آمده در عرصه 
جامعه هم جامعه را از ســكوالر بودن نجات دهد و هم از تحجر. 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى، در آســتانه سالروز اقامه 
نخســتين نماز جمعه پس از پيروزى انقالب اسالمى فرصتى را 
در اختيار ما قرار داد تا با او به گفت وگو بنشــينيم. حاصل اين 
گفت وگو و پاسخ هاى او به پرسش هاى ما را در ادامه مى خوانيد 
و خواهيد دانست كه چرا امام جمعه مشهد، خطبه هايش را اين 

قدر صريح و بدون تعارف ايراد مى كند. 

 نماز جمعه پايگاه مبارزه است
ما امروز در نماز جمعه با دو ســه قصه روبه رو هستيم كه بر حسب 
رهنمودهــاى رهبر معظــم انقالب، اصل اوليه مــا در نماز جمعه 
اســت؛ يكى مســئله انقالبى بودن نماز جمعه است؛ ضمن اينكه 
نماز جمعه عبادت اســت، فريضه اى الهى اســت و 
بايد عامل توجه مردم به خدا و وابســتگى مردم به 
ذات مقدس پروردگار باشد، در عين حال يك سنگر 
جنگ و مبارزه با استكبار هم هست و اين خاصيت 
نماز جمعه را نبايد يادمــان برود. وقتى امام جمعه 
اسلحه به دســت مى گيرد، اسلحه را به طرف مردم 
نمى گيرد؛ اســلحه به دست گرفتن امام جمعه يك 
نماد اســت، يعنى نماز جمعه پايگاه مبارزه است و 
ما اكنون در جنگ به ســر مى بريم. انقالب اسالمى 
از نهضــت امام(ره) با مبارزه شــروع شــد و اكنون 
هــم مبارزه ادامه دارد؛ مبارزه تمام نشــده؛ پيش از 
انقالب طرف مبارزه ما ساواكى شاه بود، پاسبان شاه 
بود، جريان قدرت نظامــى طاغوت بود حاال قدرت 
استكبارى آمريكا و جريان طاغوتى كره زمين مقابل 
ماست؛ ما با تمام رسانه هاى صهيونيستى دنيا روبه رو 
هستيم؛ مبارزه تمام نشده، ســطح مبارزه تغيير كرده و گسترش 
مبارزه و جريان تقابل در مبارزه متفاوت شــده؛ ما بايد همپاى اين 
جريــان بياييم و اين مبارزه را ادامه بدهيــم. يك عده افراد ناآگاه 
و بى توجه گفته اند اينكه امام جمعه اســلحه به دست مى گيرد به 
معناى خشــونت حكومت است؛ اين ها واقعاً مطلب را نمى فهمند؛ 
اين اسلحه به اين معناست كه نماز جمعه پايگاه مبارزه با استكبار 
اســت. ما آمديم با استكبار بجنگيم؛ از اين اسلحه اى كه در دست 
من اســت جنگ در همه جبهه ها شروع مى شود؛ در جبهه جنگ 
نرم، در جبهه فرهنگى، در جبهه اقتصادى، در جبهه جنگ نظامى؛ 
ما نيامديم كه الحاد را بپذيريم؛ ما نيامديم كه كفر جهانى را قبول 
كنيم؛ ما نيامديم با اســتكبار دست بدهيم و در سلطه استكبار بر 

ملت هاى مظلوم جهان با استكبار همكارى كنيم.

 آمديم تا استكبار را براندازى كنيم
ما آمديم استكبار را براندازى كنيم؛ انقالب ما زمينه ساز ظهور و 
انقالب امام زمان(عج) است؛ سنگالخ جلو ظهور امام زمان(عج)، 
جريان اســتكبارى است؛ اين مانع فرج است و ما آمديم بجنگيم 
و مانع فرج را برداريم؛ بنابراين هر چيزى موجب شــود استكبار، 
فرهنگ استكبار و فرهنگ استكبارپذيرى در جامعه ما رشد پيدا 
كند، ما با آن مى جنگيم و مبارزه مى كنيم؛ پس مســئله اوليه اى 
كــه در نماز جمعه مطرح اســت، نهى از منكر اســت و پدافند 
فرهنگى ماست كه بايد انجام بگيرد؛ يعنى با هر جريان فرهنگى 
آلوده اى كه بخواهد جامعه ما را منحرف كند و دين را از نســل 

جوان ما بگيرد، ما بايد با آن بجنگيم و مبارزه كنيم. 
تــا ما اســتكبار را براندازى نكنيم، حضرت تشــريف نمى آورند؛ 
خوشــبختانه در اين جنگ هم تا امروز پيــروز بوديم؛ ما امروز 
در استكبارستيزى مان به مراتب از آنچه قابل تصور بوده باالتر و 
جلوتر هستيم؛ ما روز نخست فكر نمى كرديم اين قدر بر استكبار 
مســلط بشويم، معادالت اســتكبار را در منطقه و در دنيا به هم 
بزنيم؛ ما اين كار را در ظرف 40 سال كرديم؛ ما كار را در دنيا به 
جايى رسانديم كه هر ملتى كه در مقابل استكبار مى ايستد، خواه 
ناخواه مقابله خودش را ادامه مى دهد؛ هر كجا هم كه اســتكبار 
خواست حركت مردم را سركوب كند، بدتر شد و حركت قوى تر 
شــد. جنگ نيابتى اى كه آمريكا از طريق امارات و عربستان در 
يمن آغاز كرد، منجر شده به استيصال سعودى و امارات در اين 
جنگ و آن ها دنبال اين هســتند كه صلح كنند و خودشان را از 

اين منجالب نجات دهند. 
بنابرايــن هر چيــزى كه بر خالف دين، به صــورت منكرات، به 
صورت جريان هاى آلوده فرهنگى، بخواهد استكبار را رونق دهد 
و بخواهد ســفره دين را از زير پاى مــردم جمع كند، ما بايد با 

آن بجنگيم.

 نماز جمعه، ضامن انقالبى ماندن مردم
بزرگ ترين اثر نماز جمعه تا امروز اين بوده است كه مردم را انقالبى 
نگه داشــته و يكى از عوامل مقاومت مــردم در اين انقالب وجود 
نماز جمعه اســت. بزرگ ترين نماز جمعه كشور نماز جمعه مشهد 
است؛ به فرموده آقاى تقوى كه پيش از آقاى حاج على اكبرى، رئيس 
شوراى سياست گذارى ائمه جمعه بود، ميانگين جمعيت نماز جمعه 
مشــهد دو برابر جمعيت نماز جمعه تهران است. اين نماز جمعه 
در محور ارتباطات بين المللى جهان اسالم و جهان شيعه تشكيل 
مى شود؛ ما در سال 32 ميليون زائر داريم كه از اين تعداد 4 ميليون 
نفر آن خارجى هستند؛ اين آمار سال 1397 ماست. اين 4 ميليون 
نفــر از اطراف و اكناف دنيا، هر جايــى كه قلبى براى اهل بيت(ع) 
مى تپد، مى آيند؛ اين نماز جمعه، انقالبى بودن را هم در بين مردم 
اين شــهر و اســتان نهادينه كرده و هم در رفت و آمدى كه از كل 
كشــور و كل جهان به اينجا هســت، اين انقالبى بودن را به وجود 
مى آورد؛ منتهى ما در زندگى جهانى مان، وارد فضايى شــده ايم كه 
در اين فضا اگر بناســت نماز جمعه به عنــوان يك ضامن اجرايى 
قوى در نهادينه ســازى انقالبى ها و انقالبى سازى غيرانقالبى ها چه 
در داخل كشــور و چه در بيرون كشور نقش ايفا كند، حتماً بايد از 
يك تحوالتى برخوردار شود؛ هم تحول از نظر نوع ارائه مطالب، هم 

تحول از نظر فن و هنر خطابه.
شما خطبه هاى اميرالمؤمنين(ع) را كه بررسى مى كنيد- كه بيشتر 
آن ها در نماز جمعه ها خوانده شده- اين خطبه ها از نظر فن خطابه و 
ادبيات و فصاحت و بالغت با ساير كلمات اميرالمؤمنين(ع) فرق دارد؛ 
علت آن هم اين اســت كه حضرت وقتى خطبه مى خواندند باالترين 
اصول هنرى را براى تهييج مردم و مستمعين اجرا مى كردند؛ از اين رو 
فن خطابه فنى است كه در نماز جمعه به عنوان يك هنر قطعى بايد 

مورد توجه قرار بگيرد. 
پس ما در روش بايد تحوالتى ايجاد كنيم، در محتوا هم همين طور؛ 
اخبار را صداوسيما و روزنامه ها به مردم مى گويند؛ ما بايد در نماز جمعه 
حوادث را براى مردم تحليل كنيم؛ اگر در خطبه دوم نماز جمعه كه 
مربوط به مســائل سياسى است، خطيب جمعه مسائل را براى مردم 
تحليل كند، اين خطابه مؤثر است، در غير اين صورت اثر ندارد. مردم 

بايد بدانند اكنون در چه وضع خاصى از انقالب قرار دارند.

 نماز جمعه صداى مردم است
نكتــه ديگرى كه بايد در نماز جمعــه مورد توجه قرار بگيرد اين 
است كه نماز جمعه به يك حســاب صداى مردم است؛ يك نفر 
حرف مى زند و هزاران نفر هم حرف مى شــنوند؛ اين حرف نبايد 
حرف آن يك نفر باشد، بلكه بايد حرف مردم باشد. مردمى كه در 
نماز جمعه شركت مى كنند، متدين اند، مؤمن اند، هم خدا را قبول 
دارند، هم اهل بيت(ع) را قبول دارند، هم معاد را قبول دارند و هم 
انقالب را قبول دارند؛ اگر كسى انقالب را قبول نداشته باشد، نماز 

جمعه نمى آيد؛ حتى اگر خودش را متدين هم بداند.
مطلب خطيب نماز جمعه بايد مطلب مردم باشــد؛ مطلب مردم 
يا مربوط به دين مردم است يا مربوط به معيشت و دنياى مردم؛ 
يا بايد در مورد مطالبات مردم از جريان حاكم و مســئوالن حرف 
بزند يا در مورد مطالبات مســئوالن نســبت به مردم بايد بحث 
كند؛ زبان خطيب جمعه دو زبان اســت؛ زبان نظام است و زبان 
مردم؛ حرف مردم را بايد با مســئوالن نظــام بزند و حرف نظام 
را بايــد با مردم بزند؛ اگر خطيب جمعــه نتواند اين دو وظيفه را 
انجام دهد، او در خطابه نماز جمعه موفق نيست و نمى تواند نماز 
جمعه را اداره كند؛ بنابراين خطيب جمعه منعكس كننده منويات 
قلبى و منويات اعتقادى اين جمعيت نمازخوان متدين در حركت 
مبارزاتى آن ها در مقابل استكبار، عوامل استكبار، منكرات شرعى 

و جريان هاى ضددينى است. 
وقتــى مردمى كــه در گرماى مردادماه جا پيــدا نمى كنند و در 
آفتاب مى نشينند كه به خطبه هاى نماز جمعه گوش بدهند، من 
خطيب جمعه نمى توانم كه حــرف خودم را بزنم؛ اين مردم يك 
مواضعى دارند در مقابل جريانى كه مى خواهد استكبار و فرهنگ 

استكبارى را در كشور توسعه دهد.

 نماز جمعه اثرگذار، دشمن دارد
طبيعى است كه اين نوع خطابه يك عوارضى هم در داخل كشور 
به وجود مى آورد؛ يك عده ممكن اســت ناراحت شوند؛ يك عده 
ممكن است مقاصد سياسى شان لطمه ببيند؛ يك عده ممكن است 
مطامعشان ضربه بخورد؛ بنابراين هم با امام جمعه بد مى شوند هم 
بــا نمازجمعه. ما در طول اين 40 ســال هر وقت موضع ضد نماز 
جمعه ديديم، از ســوى يك جريان قدرت ياب و فرصت طلبى بود 
كه مى خواســت قدم بگذارد روى شانه متدينين و به قدرت برسد 
و نمى توانست و نماز جمعه برخالف مصالح سياسى او بود؛ از اين 
رو با نمــاز جمعه مبارزه مى كرد. هر وقــت مقابله اى با يك نماز 
جمعه يا برخوردى با يك امام جمعه شــاخص در كشور به وجود 
آمــده، غالباً از اين مقوله بوده و اين دليلى بر موفقيت و اثرگذارى 
آن نماز جمعه و آن امام جمعه است. وقتى جريان هاى ضدخدا و 
جريان هاى وابسته به استكبار و جريان هاى سياسى فرصت طلب و 
قدرت ياب با يك امام جمعه مقابله مى كنند و يا با يك نماز جمعه 
درگير مى شوند اين يعنى كه نماز جمعه اثر كرده و مبانى انقالب 
توســعه پيدا كــرده و آن فرد قدرت ياب و فرصت طلب شكســت 
خورده يا آن جريان ضداســتكبارى نتوانسته رسالت خودش را در 

مزدورى استكبار انجام بدهد.

 صف بندى رسانه اى در مقابل امام جمعه
مزدوران استكبار كه در رسانه ها هستند، در مورد يك فرد و يا يك 
جريان ارزش گذارى مى كنند، طورى كه رسانه ها مى بينند اگر بر 
اســاس آن ارزش گذارى اقدام نكنند ممكن است از نظر سياسى 
بايكوت شــوند؛ بدون توجــه به اينكه جريان اســتكبارى با اين 
ارزش گذارى مى خواهد رسانه ها را به عنوان يدك به دنبال خودش 
بكشد؛ بنابراين رســانه ها بايد توجه كنند- چه مطبوعاتى و چه 
غيرمطبوعاتى- كه حسابشــان را از حساب رسانه هاى ضدانقالب 

جدا كنند؛ و رســانه هاى انقالبى و دينى ما به مجرد اينكه چنين 
موضعگيرى هايى مى شود، بايد در مقابل آن ها موضعگيرى كنند 
و با آن ها بجنگند؛ چون بناى ما در تداوم انقالب جنگ است و تا 
انقالب به نقطه نهايى و مقصد قطعى اش برسد ما در حال مبارزه 
هستيم و رسانه هاى انقالبى بايد اين موقعيت مبارزاتى خودشان 
را حفظ كنند؛ يك جورى نشــود كه اگر رســانه هاى خارجى يا 
رسانه هاى ضدانقالب خارج نشين، با يكسرى از رسانه هاى داخلى 
هماهنگ شــدند و يك صف به وجود آوردند و در مقابل يك امام 
جمعه بسيج شدند، رسانه هايى كه ادعا دارند انقالبى هستند هم 
به آن صف بپيوندند؛ اگر هم بخواهند ســكوت كنند و گوشه اى 
بنشينند مى شــوند مثل آن آدم هايى كه در جنگ احزاب وقتى 
يهود و مشــركين بر ســر پيغمبــر ريختند، بــه پيغمبر گفتند 
«إن بيوتنــا عورة»؛ خانه هاى مــا در و ديوار ندارد و زن و بچه ما 
بى سرپرســت اند، بگذار ما برويم از زن و بچه مان نگهدارى كنيم! 
براى اينكه از جنگ فرار كنند. ما رســانه را براى جنگ با دشمن 
مى خواهيم؛ اگر بنا باشد در ميدان دفاع از يك جريان اثرگذار كه 
رســانه هاى ضدانقالب در مقابل آن ايستاده اند، يك رسانه عقب 

بنشيند، اين در ميدان دفاع از دين و انقالب موفق نخواهد بود.

 پيوند با جريان قدرت و ثروت
عامل بى اثر شدن امام جمعه

جريان قدرت و ثروت كه ما هم در شــهرمان گرفتار آن هستيم، 
دنبال اين هستند كه براى خودشان منابع سود به وجود بياورند؛ 
مــا داريم آقاى صاحــب كارخانه اى كه كارخانــه اش را به عنوان 
ورشكســتگى بسته، كارگرانش را بيكار كرده و با تمام تسهيالتى 

كــه از دولت گرفته، به ضميمه تمام ســرمايه 
اين كارخانه، يك مركز تفريحى درست كرده؛ 
مثل اين در تهــران و جاهاى ديگر هم داريم؛ 
چنين افــرادى طبيعتاً فرهنــگ جامعه را به 
هم مى زننــد؛ در جامعه اى كه مردم به زيارت 
مى آينــد، زمينه عيش و نوش فراهم مى كنند، 
آن هــم با همه امكاناتى كه مى شــود افراد را 
جذب كرد؛ مثل موسيقى و... حاال اگر يك امام 
جمعه پيدا شد و با همه اين ها مبارزه كرد؛ رهبر 
معظم انقالب مى فرمايند كه اگر خداى نكرده 
نماز جمعه هاى ما در تيــول اصحاب قدرت و 
ثروت بود يا امام جمعه ما در يك وضع زندگى 
خاصى قرار گرفــت كه با ارباب قدرت و ثروت 
محشــور بود، ديگر آن قشر آسيب پذير نااميد 
مى شود؛ در حالى كه بار اسالم روى دوش اين 
قشــر است. امام جمعه اى كه با اصحاب قدرت 

و ثروت به هم پيوســته نمى توانــد در نماز جمعه برخالف منافع 
صاحبان قدرت و ثروت حركتى را انجام دهد؛ مجبور اســت از هر 
نــوع كالمى كه منافع اين ها را به خطــر مى اندازد، پرهيز كند و 

نمى تواند رسالت مبارزاتى خود را انجام دهد.
پس مهم تريــن عاملى كه مى تواند يك امــام جمعه و يك نماز 
جمعه را بى اثر كند، وابســتگى بــه جريان قدرت و ثروت در يك 
محيط اســت؛ فرق نمى كند در يك شهر كوچك باشد يا در يك 
شــهر چند ميليونى مثل مشــهد يا تهران. به اين مناسبت رهبر 
معظــم انقالب اصرار دارند كه ائمه جمعــه يا نمازهاى جمعه به 
جريان هاى قدرت و ثروت گره نخورند و با آن ها هم پياله و همراه 
نشوند؛ البته مسئله كارآفرينى و ايجاد اشتغال براى مردم كه امام 
جمعه در ظرفيت وجودى خودش بايد دنبال اين كار باشــد، غير 
از وابستگى به جريان قدرت و ثروت هست و امام جمعه در مقام 

تشويق كارآفرينان بايد اقدام كند.

گفت و گوى قدس با آيت اهللا سيداحمد علم الهدى، به بهانه سالروز اقامه نخستين نماز جمعه پس از پيروزى انقالب اسالمى 

تغيير تاكتيك اشرافيت اسلحه امام جمعه، بايد جريان استكبارى را نشانه بگيرد
و توصيه هوشمندانه رهبرى

اشــرافيت امروزه تبديل به يكى از بالهاى بزرگ 
انقالب اسالمى و اسباب ســرخوردگى مردم نه 
تنها در ايران بلكه در سراســر دنيا شــده است. 
اشرافيت به طبقه اى از افراد اطالق مى شود كه بر 
گلوگاه هاى قدرت و ثروت تسلط پيدا كرده و از آن 
براى بهره كشى و كنترل اكثريت استفاده مى كنند. 
در طول تاريخ پيامبران ما نيزشاهد درگيرى آن ها 
با جريان اشرافيت و تماميت خواه هستيم. تعبير 
قرآن از اين طبقه، عنوان «مالء» به معنى طبقه 
برخوردار است كه تا پيش از شكست فرعون براى 
جريان مقابل حضرت موســى(ع) به كار مى رود 
ولى پس از پيروزى انقالب حضرت موســى(ع) 
از جريان احبار و رهبانيــت به عنوان مهم ترين 
دشمن حضرت ياد مى شود. ظرافت هاى توصيف 
قرآن در اين دو مقطع از اشرافيت نشان مى دهد 
كه طبقه اشراف پس از انقالب حضرت موسى(ع) 
تغيير تاكتيك داده و سعى دارد خود را وارد پيكره 
مذهبى حكومت كند. قرآن به صراحت در آيات 
سوره توبه اعالم مى كند علما و روحانيون يهودى 
امــوال مردم را جمع و در راه خدا ســنگ اندازى 
مى كنند. درگيرى اشراف مكه با پيامبر اسالم(ص) 
نيز نه بر ســر پرســتش بلكه از جايى شــروع 
مى شود كه ايشان دســت روى مسئله عدالت و 
شاهرگ هاى جريان اشرافيت مى گذارد. اينجاست 
كه جنگ هايى چون بدر و احد در مقابل پيامبر 
شــكل مى گيرد. اما مسئله مهم تر، دوران ارتجاع 
پساپيامبر و سهم خواهى عده اى از صحابه با همان 
ظاهر مذهبى است. اين جريان در دوران خليفه 
دوم عمالً تبديل به يك سازمان مى شوند و ديوانى 
تحت عنوان «ديوان العطاء» بسته به نزديك بودن 
فرد به پيامبر بــه او حقوق مى دهد در حالى كه 
براى مردم عادى همان حداقل بيت المال پرداخت 
مى شود. اينجا نقطه اى است كه چيزى شبيه به 
حقوق هاى نجومى در آن دوران درست مى شود. 
اين روند در زمان خليفه ســوم به اوج مى رسد و 
طبقه اشرافيت به ظاهر مذهبى به چپاول اموال 
عمومى دست مى زند. اصطالح پوستين وارونه كه 
حضــرت امير براى حكومت و خالفت نيز به كار 
مى برند ناظر بر همين تغييرهايى است كه به كلى 
با اصول انقالب پيامبر(ص) تعارض دارد. هر سه 
جنگ داخلى حضرت على(ع) نيز به واسطه تالش 
براى اصالح همين روند است؛ يعنى همان خطرى 
كه امروز نيز انقالب اســالمى را تهديد مى كند و 
بايد از بازتوليد آن جلوگيرى كنيم. در حال حاضر 
ما با هژمونى اشرافيت مذهبى روبه رو هستيم كه 
با شــعار انقالب و امثال آن وارد ميدان مى شوند. 
توصيه اخير رهبــر معظم انقالب به ائمه جمعه 
نيز با توجه به همين تغيير تاكتيك اشــرافيت و 
تالش اين جريان براى اتصال به مراكز قدرت براى 
دستيابى به ثروت و به همين واسطه نفوذ بيشتر 
به گلوگاه هاى قدرت است. در روزهاى اخير شاهد 
تحوالت خوبى بوده ايم ولى هنوز با شاخص هاى 
امام و رهبــرى در اين مورد فاصله داريم. توصيه 
رهبرى در مورد ننشستن سر سفره اصحاب قدرت 
و ثروت و مواظبت بر نزديكان به اين دليل است 
كه هر موقع نقطه ضعفى براى ائمه جمعه به وجود 
آمــده از همين مبادى بوده اســت. موج مثبت 
جوانگرايى در ائمه جمعه و تأكيدات اخير رهبرى 
به اين دليل بود كه ما شــاهد بوديم به واســطه 
كهولت سن، بعضاً برخى كارها به آقازاده ها واگذار 
مى شد و شاهد ثبت شركت ها و فعاليت اقتصادى 
توســط اين افراد حتى بــدون اطالع امام جمعه 
بوديم. اصالح ائمه جمعــه، تريبون و دفاتر آن ها 
آبروى رهبرى و حكومت اسالم است كه توصيه 
اكيد رهبرى نيز بــه منزله اتمام حجتى بود كه 
در صورت مشاهده بايد با يك خيزش عمومى به 

اصالح آن پرداخت.

روايت حجت االسالم فاطمى نسب
 امام جمعه سرپل ذهاب

از حضورش در ميان مردم زلزله زده
پنج ماه زندگى در چادر و كانكس

معارف: زلزله كه اتفاق افتــاد منزل و دفتر ما 
تخريب شــد. وضعيت اصالً خوب نبود و كمى 
طول كشــيد تا مــردم داخل چــادر و كانكس 
اسكان يافتند. من به عنوان امام جمعه در چنين 
شرايطى نمى توانستم به خودم اجازه بدهم تا  در 
جايى زندگى كنم كه شــرايط بهترى نسبت به 
مردم عادى داشته باشم. به همين دليل نزديك 
به ســه ماه را در چادر زندگى كردم. حتى پس از 
آوردن كانكس براى مردم، شوراى تأمين نيز با اين 
استدالل كه داخل چادر خطرناك است و ممكن 
است آتش ســوزى و سوءقصدى براى شما اتفاق 
بيفتد، يكى از آن كانكس ها را به بنده پيشنهاد داد 
ولى من به واسطه اين اعتقاد كه روحانى بايد الگوى 
مردم بوده و همچون آن ها زندگى كند، تا چند ماه 
بــه زندگى در چادر ادامه دادم. وقتى داخل چادر 
بودم آرامش داشتم و اصالً احساس عذاب وجدان 
نداشــتم. از طرف خانواده و همسرم نيز فشار و 
يا سفارشــى براى قبول امكانات وجود نداشت و 
آن ها نيز مى دانســتند كه هدف خدمت به مردم 
اســت و چنين امكاناتى هيچ خللى در آن ايجاد 
نمى كند. منزل ما 100 درصد تخريب شده بود و 
جزو اقشارى بوديم كه مى توانستيم كانكس دولتى 
بگيريم، اما خودم نمى خواستم در كانكس زندگى 
كنم تا اينكه ســرانجام به اصرار شوراى تأمين و 
برخالف ميل باطنى ام، كانكسى را براى ما آوردند 

و از چادر راهى كانكس شديم.

زبان خطيب جمعه 
دو زبان است؛زبان 
نظام و زبان مردم؛ 
حرف مردم را بايد 

با مسئوالن نظام 
بزند و حرف نظام را 
با مردم؛حرف مردم 
هم يا مربوط به دين 
مردم است يا مربوط 

به معيشت آن ها

بــــــــرش

نماز جمعه پايگاه 
مبارزه با استكبار 
است. ما آمديم با 
استكبار بجنگيم؛ 
جنگ در همه 
جبهه ها؛ ما 
نيامديم كه الحاد را 
بپذيريم؛ ما نيامديم 
كه كفر جهانى را 
قبول كنيم

بــــــــرش

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

روايت چهارم 

انتشار خطبه  هاى نماز جمعه رهبر معظم 
انقالب در مسجد آل الرسول(ص) ايرانشهر

خطبه هاى قيام

معارف :  به مناســبت فرارســيدن چهلمين 
سالگرد برگزارى نخستين نماز جمعه در دوران 
انقالب اســالمى ايران در پنجم مــرداد 1358، 
پايگاه اطالع رسانى KHAMENEI.IR براى 
نخستين بار متن و صوت خطبه هاى نماز جمعه 
حضرت آيت اهللا خامنه اى در چهلم شهداى قيام 
مردم يزد كــه در دوران پيش از پيروزى انقالب 
اسالمى(1357/2/22) در مسجد آل الرسول(ص) 
ايرانشــهر در دوران تبعيد ايشان ايراد شده است 
را منتشــر مى كند. بخشــى از اين خطبه ها را با 

تلخيص در ادامه مى خوانيد:
  خطبه اول: ...در اسالم همان اندازه كه مسائل 
معنوى و اخالقى هست، مسائل سياسى و دنيايى 
هست. به همان اندازه كه نماز اهميت دارد، جهاد 
در راه خدا اهميــت دارد. در نماز به همان اندازه 
كه انســان بايد به سوى خدا برود، بايد به همان 
اندازه كين و كيد دشــمنان خدا را هم بفهمد و 
در مقابل آنان جبهه بگيرد. به ما مى گويند دين 
از سياســت جداســت؛ اســالم مى گويد دين و 
سياست يكى است، سياست جزو دين است، جزو 
احكام دين است؛ مهم ترين بخش فقِه ما، بخش 
سياسات است. به قول يكى از مراجع عظيم تقليِد 
گذشته-رحمةاهللا  عليه- دين را سياسات تشكيل 
مى دهد. احكام حكومت، مقررات مربوط به حاكم، 
وظايف حاكم در مقابل مــردم، وظايف مردم در 
مقابل حاكم، قضاوت درباره اينكه چگونه انسانى 
مى تواند حاكم باشــد و...، اين ها همه مسائل فقه 
اسالم است؛ مجتهد همچنان كه احكام صالت و 
صيام و زكات را اســتنباط مى كند، اين ها را هم 
بايد اســتنباط بكند. و يكى از مهم ترين مباحث 
فقه ما بحث واليت اســت، يعنى بحث حكومت. 
اميرالمؤمنيــن(ع) بخش مهمــى از خطبه ها و 
نامه هاى خــود را كه در نهج  البالغــه گرد آمده 
است، به مســئله حكومت اختصاص داده است؛ 
براى حاكم، معيارهايى بيــان مى كند؛ به مردم 
مســلمان مى فهماند كه بايد چگونه حاكمى بر 
مردم مســلمان حكومت كند و ايــن حق از آِن 
كيست. ...وقتى حاكم به حق خود در محكومين 
و در رعيت رســيد، و محكومين حق خود را در 
دست حاكم و سياســت حاكم به دست آوردند، 
آن  وقت نتيجه چه مى شود؟ َفَجَعلَها نِظاماً لُِدنياُهم 
َو ِعــّزاً لِديِنِهم؛ ...دنياى آنان انتظام پيدا مى كند، 
...وضع اقتصادى و اجتماعى سامان پيدا مى كند. 
و ِعــّزاً لِديِنِهم؛ دين آنان، فكــر آنان، ايدئولوژى 
حاكم بر اجتماع آنان، عزت پيدا مى كند. امروز اگر 
مسلمانان عالَم به اسالم عمل مى كردند، جامعه 
خود را به وسيله اسالم- نه به وسيله  مكتبى ديگر- 

نوسازى و بازسازى مى كردند... .

  خطبه دوم : ...ما مردم بايد بدانيم كه شيعه 
على مسئوليتش از همه بيشتر است؛ ...مى توان 
َدم از اســالم زد و زندگى فــردى و اجتماعى را 
طبق اسالم و با احكام اسالم تطبيق نكرد؟ چگونه 
مى توان مدعى پيرو على بود و حقايق را ندانست و 
نگفت؟ لذاست كه علماى تشيع، آگاهان، دانايان، 
آن كسانى كه به راستى شايستگى نام جانشين و 
پيرو على را داشــتند، در طول تاريخ هر جا نگاه 
مى كنيد، اين ها را در مقابل قدرت هاى مسلط و 
ســتمگر مى بينيد. از زمان ائمه هدى(ع) چنين 
بوده است تا روزگار ما، تا امروز.  ...اين حوادث اخير 
را شــنيده ايد؛ اين حوادثى است كه بايد در نماز 
جمعه مطرح بشود؛ جزو فرايضى است كه خطيب 
بايد بگويد؛ ملزم است كه افكار را در جريان بگذارد. 
...دو نكته را در اينجا حتماً بايد عرض كنم و شما 

برادران و خواهران مسلمان بشنويد.
نكته اول اين اســت كه در ايران هر حركتى كه 
علما بكنند، مردم دنبالشان هستند. علماى شيعه، 
مظهر توجه ها و خواست ها و انگيزه هاى مردم اند. 
شــما مردمى كه در اين شهر زندگى مى كنيد، 
مانند 35 ميليون مســلمان ديگرى كه در اين 
مملكت هستند، مقلد هستيد، تقليد مى كنيد. 
انسان ايرانى، بدون تقليد زندگى نمى كند؛ از چه 
 كســى تقليد مى كند؟ تقليد از فالن روشنفكر؟ 
تقليد از فالن مهندس؟ تقليد از فالن سياستمدار؟ 
ابدا! تقليد از عالِــم و مرجع دينى و روحانى. اگر 
كسى بخواهد بداند كه اين حركت، اين قيام، اين 
اعتراض، اين ســكوت -هرچه-، هر حادثه اى كه 
در ايران وجود دارد، متعلق به اقليت اســت يا به 
اكثريت، بايد ببيند آيا علما در اين حركت هستند 
يا نيستند. اين چه حرفى است كه بعضى مى زنند 
و روزنامه ها تكرار مى كنند و مى گويند اين ها يك 
اقليت چند هزار نفرى هستند؟ اين دروغ است. 
اين ها يك اكثريت چندين ميليون نفرى هستند؛ 

اين نكته اول.
نكتــه دوم اين اســت كه به چه انگيــزه اى اين 
حركت ها، اين تظاهرها، اين تجمع ها، اين منبر 
رفتن ها... انجام مى گيرد؟ ...آن ها مى گويند در اين 
مملكت بايد اسالم باشد، در اين مملكت بايد قرآن 
حكومت كند، در اين مملكــت مردم بايد اجازه 
داشته باشند كه مسلمان باشند؛ همين. تبليغات 
و زرق و برق ها و فحشاى زوركى و فساد اجبارى 
نمى گذارد مردم آنچنان كه اسالم خواسته است 
بمانند. دخترها و پسرهاى ما را دارند در منجالب 

فساد غرق مى كنند...

بازخوانى

روايت اول

معارف: پس از پيروزى انقالب اســالمى، اول توقعى كه همه داشــتند اين بود كه نماز جمعه داير شود. 
وقتــى كه امام(ره) دســتور انعقاد نماز جمعه را دادند و مرحوم آيــت اهللا طالقانى را به عنوان امام جمعه 
مشــخص فرمودند، با وجود گرماى شــديد مردادماه استقبال شديدى از نماز جمعه در تهران شد؛ حتى 
نماز جمعه در دانشــگاه تهران امكاناتى هم نداشت، ســكويى درست كردند و آيت اهللا طالقانى ايستادند؛ 

مردم هم وسط آفتاب به نماز ايستادند.
نماز جمعه در ابتدا جورى بود در محيط هايى كه انقالب دچار بحران مى شــد، با تشــكيل نماز جمعه، 
مسائل انقالب در آنجا تثبيت مى شد. يادم هست آن موقع حركتى در سياهكل انجام داديم؛ سياهكل در 
تيول چريك هاى فدايى بود و همان طور كه عده اى كردســتان را انتخاب كرده بودند براى حركت، آن ها 

هم سياهكل و جنگل هاى اطراف الهيجان را انتخاب كرده بودند. 
ما رفتيم و ســياهكل را از طريق برنامه هاى فرهنگى به وسيله مردم سياهكل از دست چريك هاى فدايى 
درآورديم. آنجا نخستين كارى كه كرديم اين بود كه آيت اهللا قربانى را كه بعداً نماينده ولى فقيه در گيالن 
و امام جمعه رشت شد، وادار كرديم كه نماز جمعه منعقد كند؛ براى اجراى نماز جمعه و كارهاى ديگرش 
مثــل دعا خواندن و تكبير گفتن و... هم از تهران آدم مى برديم. با برگزارى نماز جمعه در الهيجان، جو 

به دست انقالبيون افتاد.
در قضيه جنگ هم هر كجا كه نماز جمعه بود، از آنجا رزمندگان بيشــتر در جبهه ها حاضر بودند؛ و در 
واقع يك پايگاه عظيم براى تقويت جبهه به وســيله نماز جمعه ايجاد مى شــد كه هم رزمنده ها بسيج و 

اعزام مى شدند و هم كمك هاى مردمى پشت جبهه از نماز جمعه جمع آورى مى شد؛ در واقع جنگ را از 
نظر تداركات پشــت جبهه نماز جمعه اداره كرد. آن موقع هنوز شوراى سياست گذارى تشكيل نشده بود 
و كارها توســط مردم انجام مى شــد. عمده امام جمعه ها هم از آقايان و علماى همان شهر و محل بودند 
و نيروهاى انقالبى هم كه نماز جمعه تشــكيل مى  دادند يا طلبه قم بودند يا طلبه مشــهد. كم كم شوراى 
سياست گذارى تشكيل شد و مسئله نماز جمعه را به دست گرفت و نماز جمعه توسعه پيدا كرد تا امروز 

كه در حدود 900 محل در كشور نماز جمعه برپا مى شود.
ما هميشــه در طول اين 40 ســال، در نماز جمعه فراز داشتيم و هيچ وقت فرود نداشتيم؛ هم در توسعه 
آن و هم در محيط هاى خاص؛ جايى نبوده كه بگوييم نماز جمعه با اين جمعيت شــروع شــد و بعد به 
هم خورد يا تضعيف شــد؛ ممكن بوده نماز جمعه پيش نرود و رشد نداشته باشد اما فرود نداشته. عالوه 
بر اينكه فضاها مختلف اســت و جريان هاى مختلف سياسى به وجود آمده اما در هر حال نماز جمعه در 
قوت و قدرت خودش باقى مانده. نمونه اش خود شــهر مشــهد كه هر چقدر هم زياد حساب كنيم، بيش 
از 50 درصد نمازگزاران در نماز جمعه زائران نيســتند و حداقل 50درصد آنان مشهدى هستند و از روز 
نخست تا حاال اين توسعه داشته است. منتهى نكته اى كه در بيانيه گام دوم انقالب، رهبر معظم انقالب 
مى گويند اين اســت كه ما نســبت به آنچه كه در 40 سال اول انجام داديم، نبايد قانع باشيم و 40 سال 
دوم همان را ادامه بدهيم. 40 ســال دوم مقتضيات و شرايط خودش را دارد و بر اين اساس بايد انقالب 

را به دست بگيريم و كمك كنيم.

روايت آيت اهللا علم الهدى از شكل گيرى نماز جمعه در جمهورى اسالمى

40 سال نماز جمعه

گفت و گو با امام جمعه لواسان درباره نقش جوانان عدالت خواه و ائمه جمعه در مبارزه با اشرافيت

معارف | ويژه نمازجمعه
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روزنامـه صبـح ایـران
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آگهی
      صفحه 5

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1085فرعى از 1- اصلى واقع   در  چون آقاى عليرضا ميرى خندان  فرزند خدابخش احدى از مالكين مش
ــت شماره 6252- ز  مورخ 1398/4/9 تقاضاى افراز سهمى خود را از  ــتان شهرستان زابل طبق درخواس بخش2 سيس
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش پالك مرقوم باس
ــخص نمى باشد لذا مراتب  ــى ندارد و آدرس آنها مش ــاعى دسترس ــته كه به ديگر مالكين مش افراز خويش اعالم داش
ــاير مالكين مشاع و كسانى كه  ــمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از س ــناد رس طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اس
ــنبه مورخ  ــاعت 8 صبح روز ش حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر  ــا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رس ــن اداره و ي 1398/5/26 دراي
ــار :   ــد. م الف:523 تاريخ انتش ــورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش ــررات ص مق

1398/5/5  آ-9805491
مهدى پهلوانروى

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى دعوت افراز
ــين  احدى از مالكين  ــانى فرزند محمدحس ــنچولى بانظر فرزند اهللا نظر و خانم صديقه خراس چون آقاى محمدعلى س
مشاعى پالك 19 فرعى از 1- اصلى واقع   در بخش2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 95م6- ز  مورخ 
1398/4/9 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد به قانون افراز و فروش امالك مشاع مصوب سال 1357 
ــاعى دسترسى ندارد و آدرس  ــته كه به ديگر مالكين مش را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داش
ــد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از  ــخص نمى باش آنها مش
ــاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در  ــاير مالكين مش س
ــنبه مورخ 1398/5/19 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور  ــاعت 8 صبح روز ش س
ــد.  و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد ش

م الف:530   تاريخ انتشار :شنبه  1398/5/5   آ-9805492
مهدى پهلوانروى   

رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى فقدان سند مالكيت
ــتناد وكالتنامه هاى شماره هاى 12588-93/6/20و12369-93/5/14 دفتر  نظر به اينكه آقاى حسينعلى مرادى باس
ــده منضم به تقاضاى كتبى از طرف وراث ابراهيم مرادى جهت دريافت سند  ــهاديه گواهى ش 7 درگز و دو برگ استش
مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند مالكيت يك سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ 
ــد بعلت نامعلومى  ــهد كه متعلق به ابراهيم مرادى ميباش پالك 343 فرعى از 49- اصلى واقع در تيرگان بخش 17 مش
ــدانگ پالك فوق ذيل ثبت 6691 صفحه 192 دفتر 52 بنام  ــت با بررسى دفتر امالك معلوم شد شش ــده اس مفقود ش
ابراهيم مرادى ثبت و سند مالكيت چاپى 54029 صادر و تسليم گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد 
ــبت به ملك  ــتناد مفاد ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
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 به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند وفق مقررات اقدام مى گردد.9805508
ناصر حسن زاده

رئيس ثبت اسناد و امالك درگز

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سندرسمى

ــاختمانهاى فاقد  ــف وضعيت ثبتى واراضى وس ــن نامه قانون تعيين تكلي ــاده 3 قانون وماده 13 آيي ــى موضوع م آگه
ــند رسمى  ــاختمان هاى فاقد س ــتور مواد 1و3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــمى . نظربه دس سندرس
ــى زبرخان مورد  ــتقر در واحد ثبت ــات موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــى كه در هي ــوب 1390/9/20متقاضيان مص
ــرح ذيل آگهى مى  ــيدگى و تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به ش رس
ــالك 120 اصلى بخش3 زبرخان تصرفات مالكانه  ــالك متقاضى: واقع در اراضى درود پالك 735 فرعى از پ ــردد. ام گ
بالمعارض متقاضى پرونده كالسه 139411440600100006  آقاى حسين نظام پور فرزند اكبر به شماره شناسنامه 
ــاحت 596/5 متر مربع خريدارى از مالك رسمى سيد اسماعيل  ــهد در يك باب ساختمان به مس 1379 صادره از مش
ــت.لذا به موجب ماده 2قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى فاقد سند  ــينى محرز گرديده اس حس
ــار در  ــمى وماده 12آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتش رس
شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضايى  تقديم نمايند ودر اين صورت 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  ــت در ص ــت و بديهى اس اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس
اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود 
ــب را در اولين آگهى نوبتى وتحديد  ــه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد حدود مرات ــن نام برابرماده13آيي
ــبت به امالك در جريان ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى  ــاند ونس حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رس

آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9805538
تاريخ انتشار نوبت اول:  1398/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:20 /1398/05

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

اداره كل ثبت اسناد وامالك استان خراسان رضوى
اداره ثبت اسناد وامالك حوزه ثبت ملك زبرخان

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى
 فاقد سندرسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آيين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى وساختمانهاى فاقد سندرس
ــى                                                                                                                                              م

ــمى مصوب  ــند رس ــاختمان هاى فاقد س ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س ــواد 1و3 قان ــتور م ــر به دس نظ
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى زبرخان مورد رس 1390/9/20متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد.
ــان تصرفات مالكانه بال معارض  ــى آباد پالك71-اصلى بخش3 زبرخ ــالك متقاضى: واقع در اراضى آباد چنگ عباس ام
ــابور در يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 125000متر  ــه 25959 دانشگاه آزاد اسالمى نيش متقاضى پرونده كالس
ــت. لذا به موجب ماده 2قانون تعيين تكليف  ــاعى محرز گرديده اس ــمى كليه مالكين مش مربع خريدارى از مالك رس
ــمى وماده 12آيين نامه مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى واراضى و س
15روزاز طريق روزنامه محلى / كثير االنتشار در شهرها منتشر و درروستا ها راى هيات الصاق تا در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض ،دادخواست خود  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت و بديهى  ــن صورت اقدامات ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه اس ــع قضايى  تقديم نمايند ودر اي ــه مراج را ب
ــند مالكيت صادر خواهد شد وصدور سند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س اس
مالكيت مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آيين نامه مذكور پس از تنظيم اظهار نامه حاوى تحديد 
حدودمراتب را در اولين آگهى نوبى وتحديد حدود  به صورت همزمان با اطالع مى رساند ونسبت به امالك در جريان 

ثبت وفاقد سابقه تحديد حدود واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را بصورت اختصاصى منتشر مى نمايد .9805513
تاريخ انتشار نوبت اول:  5 /1398/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:20 /1398/05

سيد حسن پورموسوى -رئيس ثبت اسناد ومالك زبرخان

شماره: 29/98/19991  تاريخ: 1398/05/03
آگهى اخطار به احد از ورثه مالك ثبتى

 خانم معصومه نامداريان مالك مشاعى ششدانگ پالك 1463 فرعى از173 اصلى بخش 2 بجنورد
ــان  ــهم االرث خودش ــبت به س ــند مالكيت نس با توجه به اينكه بعضى ورثه مرحوم براتعلى نامداريان تقاضاى صدور س
ــته  ــى از 173 اصلى بخش 2 بجنورد و از مالكيت مرحوم نصراله نامداريان نموده اند و اظهار داش ــالك 1463 فرع از پ
ــما الصاق  ــد و يك نوبت اخطاريه در مورخه98/04/24 به درب منزل ش ــما ميباش ــند مالكيت ملك فوق نزد ش اند س
ــند مالكيت پالك فوق را ظرف ده روز از تاريخ آگهى به اين اداره تحويل نمائيد و  ــت س ــت لذا مقتضى اس گرديده اس
ــاقط و سند نسبت به سهم االرث وارث به نامشان صادر خواهد  ــند مزبور ابطال از درجه اعتبار س در غير اين صورت س

شد.9805601
 احمد اصغرى

 شيروان رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه2 بجنورد

آگهى مزايده
ــه 9701648به موجب پرونده اجرائى كالسه 9701648  ششدانگ يك  آگهى مزايده مال غيرمنقول مورد رهن كالس
قطعه آپارتمان به پالك ثبتى 23 فرعى از 3271-3269 اصلى، مفروز ومجزا شده از باقيمانده 2فرعى ازاصلى مذكور، 
ــانى :همدان خ بابا  ــاحت 79/61 مترمربع به نش ــتان همدان، به مس واقع دربخش يك ثبت ملك همدان، ناحيه دواس
طاهر،كوچه رستمى ، 8 مترى همت ، مجتمع نيلو فر، ط 2، واحد 2 كه سند مالكيت اصلى به شماره چاپى 331281 
ــهرام هدائى فرزند مصطفى، شماره شناسنامه 1091  ــماره 24584 بنام ش درصفحه 95 دفتر امالك جلد 165 ذيل ش
نهاوند تاريخ تولد 6/20/ 1359 داراى شماره ملى 3961860300ثبت گرديده است. به حدود و مختصات: اول حدود 
آپارتمان شماال به طول 1/58متر ديوارى است به پالك 3272 دوم كه شرقى محسوب است به طول 1/40متر ديوارى 
ــتراكى سوم به طول 3/30مترپنجره وديوارى است به نورگير مذكور چهارم كه غربى است به طول  ــت به نورگير اش اس
ــت به پالك 3272 شرقا: اول به  ــت به نورگيرمذكورپنجم به طول 4/52 متر ديوارى اس 1/40 متر پنجره و ديوارى اس
طول 2/62متر پنجره و ديوارى است به نورگير اشتراكى دوم كه جنوبى است به طول 1/29متر ديوارى است به راه پله 
ــوم به طول 4/10 متر درب و ديوارى است به راه پله مذكور چهارم كه شمالى است به طولهاى 2/45متر  ــتراكى س اش
ــترك با آپارتمان طبقه دوم شرقى پالك 22  ــت مش ــت به راه پله مزبور پنچم به طول 3/40متر ديوارى اس ديوارى اس
ــت به طول  ــت به ديوارپالك هاى 3269 الى 3271 دوم كه غربى اس فرعى جنوبا اول به طول 4/60 متر ديوارى اس
ــوم به طول 1/70متر پنجره و ديوارى است به نورگير مذكور  ــتراكى س ــت به نورگير اش 3/15متر پنجره و ديوارى اس
چهارم كه شرقى است به طول 3/15 مترپنجره و ديوارى است به نورگير مزبورپنجم به طول 3/30متر ديوارى است به 
ديوار پالك هاى 3269 الى 3271 غربا بطول ده متر و بيست سانتى متر ديوارى است به پالك هاى 3476 الى 3476 
اصلى سقف آن با كف آپارتمان طبقه سوم غربى پالك 25 فرعى وكف آن با سقف آپارتمان طبقه اول غربى پالك 21 
ــماال اول به طول پنجاه ويك صدم متربه ديوارانبارى  ــت . دوم حدود پاركينگ ش ــترك تابع قانون مدنى اس فرعى مش
ــتراكى  ــوم به طول 2/05 متر به راه پله اش پالك 34 فرعى دوم به طول 1/58متر به درب و ديوارپالك 35 فرعى س
چهارم به طول 1/54 متر درب و ديوار به پالك 36 فرعى .شرقا به طول 3/12متر به پاركينگ پالك 38 فرعى. جنوبا 
ــه پاركينگ باقيمانده پالكهاى  ــاى 3269 الى 3271 ،غربا به طول 3/12 مترب ــول 5/56متر ديواربه ديوار پالكه ــه ط ب
3269 الى 3271 سقف آن با كف آپارتمان طبقه اول مشترك تابع قانون مدنى است با حق عبورازپاركينگ پالك 38 
فرعى وحق عبور براى پاركينگ باقيمانده هاى 3269 الى 3271 ازمورد ثبت ضمنا انباريها ازمورد ثبت حق راه دارند. 
ــماال به طول 1/54متر ديوارى است به راهرو اشتراكى، شرقا به طول 3/16 متر ديواراشتراكى با  ــوم حدود انبارى ش س
انبارى پالك 37 فرعى. جنوبا به طول 1/54متر درب و ديوارى است به پاركينگ پالك 39 فرعى۔ غربا به طول 3/16 
متر ديوارى است به راه پله اشتراكى سقف آن با كف آپارتمان طبقه اول مشترك تابع قانون مدنى است. كه طبق سند 
رهنى شماره 273093- 1391/8/22دفترخانه 5 همدان دررهن بانك اقتصاد نوين قرارگرفته و تا مورخه 1398/8/30 
ــناس رسمى به مبلغ 1/200/000/000 ريال ارزيابى شده  ــد. و طبق نظر مورخ 1397/11/18 كارش داراى بيمه ميباش
ــش  ــه طبقه ش ــاحت 79/61  متر مربع در طبقه دوم از يك مجتمع به صورت س ــخصات ظاهرى آپارتمان به مس مش
واحدى مى باشد، و آپارتمان مذكور داراى خواب، پذيرايى، آشپزخانه، حمام، سرويس بهداشتى، و پاركينگ است. سازه 
ساختمان اسكلت فلزى وسقف ها به صورت طاق ضربى وروكارساختمان سنگ و آجروساختمان درسه طبقه مسكونى 
ــال مى باشد. پالك موجود داراى امتياز تلفن، آب و  ــت. سال ساخت بنا بيش از 22 س ــده اس روى پاركينگ احداث ش
ــنبه مورخ 1398/5/27 دراداره  ــاعت 9 الى 12 روز يكش ــت. كه به علت عدم انجام تعهد پالك فوق از س برق و گاز اس
اجراى اسناد رسمى همدان واقع دربلوارسعيديه باال ،نبش بلوارغنى زاديان ازطريق مزايده به فروش مى رسد. مزايده از 
مبلغ ارزيابى شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدأ فروخته مى شود. الزم به ذكراست پرداخت بدهى هاى مربوط 
به آب، برق، گازاعم ازحق انشعاب ويا حق اشتراك ومصرف درصورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد ونيزبدهى هاى 
ــده يا نشده باشد به عهده برنده  ــهردارى وغيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم ش مالياتى وعوارض ش
ــترد  ــوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمحل مازاد به برنده مزايده مس ــت ونيز درصورت وجود مازاد، وج ــده اس مزاي
خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقدأ وصول مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى 

بعد ازتعطيلى درهمان ساعت ومكان مقرربرگزار خواهد شد. 9805606
تاريخ انتشار: 1398/5/5

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى همدان-  جالل حدادى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ 

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــى اراضى و  ــن تكليف وضعيت ثبت ــون تعيي ــوع قان ــات اول موض ــماره 139760326002000648 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك كبودر آهنگ تصرفات مالكانه  بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س س
متقاضى آقاى محمد ابراهيم بهرامى فررند. كتابعلى  بشما ره شناسنامه 11534 صادره كبودراهنگ از يك قطعه زمين 
مزروعى ديمى به مساحت 100،000متر مربع پالك 87 اصلى واقع در بخش 4همدان خريدارى از مالك رسمى آقاى 
قربانعلى مهدوى فرزند، حسن محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  
ــمى ما لكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص  نسبت به صدور سند رس ــود در صورتى كه اش مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد. ظرف مدت يك ماه  ــا راولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
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 صادرخواهد شد.(م الف 72) آ-9805598
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/5/5

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/5/20
محمد صادق بهرامى- رئيس ثبت اسناد و امالك كبودرآهنگ 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان همدان
اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك كبودرآهنگ 

هيات موضوع قانون تعيين تكليف و ضعيت ثبتى اراضي و ساختمانهاى فاقد سند رسمي
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى  وساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــاختما  ــماره 139860326002000259هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف، وضعيت ثبتى اراضى و س برابر راى ش
نهاى فاقد سند رسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ملك كبودرآهنگ تصرفات مالكانه بالمعارض متضاضى آقاى موسى 
صالحى فرزندحاجعلى بشماره شناسنامه 792 صادره از كبودراهنگ در ششدا نك يك قلعه زمين مزروعى با مساحت  
ــمى آقاى حاجعلى  ــى از 246 أصلي واقع در بخش 4 همدان خريدارى ازمالك رس ــع پالك فرع ــر مرب 57761/35 مت
صالحى محرز گرديده است لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردو نو بت به فاصله 15 روزآگهى مى شود درصورتى كه 
اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشارا ولين آگهى به مدت دو 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادرخواهد شد. (م الف 74)  آ-9805599
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/5/5

 تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/5/20
محمد صادقى بهرامى –رئيس ثبت اسناد وامالك كبودرآهنگ

آگهى مزايده نوبت اول
در كالسه اجرايى 980100 آج م طى دادنامه صادره از دادگاه عمومى اللجين حكم به فروش ماترك متوفى فتحعلى 
ــاراليه و نيزپرداخت مبلغ 1/800/000 ريال بابت نيم عشردرحق صندوق  ــيم ثمن حاصله بين وراث مش مهرى و تقس

دولت صادر شده كه مطابق ماده 114 قانون اجراى احكام مدنى ازطريق مزايده به بفروش خواهد رسيد 
ــند ثبتى واقع دراراضى آبى روستاى  ــى : دو قطعه زمين مزروعى فاقد س ــخصات مال غير منقول ونظريه كارشناس مش
ــاحت  ــليمان آباد) قطعه اول 4820 مترمربع وقطعه بزرگتر به مس ــفالت اللجين به س ــرق جاده آس ــليمان آباد ( ش س
ــهم آب دارد وهمچنين  ــتراكى س ــاعت در گردش 6 روزه از چاه آب اش 21884 متر مربع داراى حق آبه معادل 12 س
ــاحت 4820 متر  ــود ارزش قطعه كوچكتر با مس ــالب همدان  قرار دارد واز اين آب نيز آبيارى ميش ــاور نهرفاض درمج
ــاحت 21884 متر  ــع 150/000 ريال به ميزان 723/000/000 ريال وارزش قطعه بزرگ با مس ــع از قرارهرمترمرب مرب
ــال و مجموعا به 4/005/600/000  ريال  ــر مربع 150/000 ريال به ميزان  3/282/600/000 ري ــع از قرار هر مت مرب
ــط كارشناسى رسمى دادگسترى قيمت گذار شده است .زمان ومكان مزايده : زمان روز شنبه مورخ1398/6/2 از  توس
ــع در خيابان مهديه دادگاه اللجين برگزار  ــى 10/30 صبح دردفتراجراى احكام مدنى دادگاه اللجين واق ــاعت 10 ال س
ــروع و به باالترين  ــده از قيمت پايه ش ــد. توضيح اينكه مزايده بصورت حضورى بوده و فروش مال تعرفه ش خواهد ش
قيمت پيشنهادى واگذارخواهد شد. ازبرنده مزايده 10% في المجلس دريافت و الباقي ظرف مدت 30 روز قابل وصول 
ــد .عالقمندان به  ــت درصورت انصراف خريدارمبلغ واريزى به نفع صندوق دولت ضبط خواهد ش خواهد بود .بديهى اس
ــركت درمزايد مى توانند 3 روز قبل ازتاريخ برگزارى مزايده به دفتر اجرا مراجعه تا زمينه بازديد فراهم گردد.هزينه  ش
هاى نقل وانتقال تابع شرايط عمومى معامالت مى باشد وساير هزينه ها (اعم از مبلغ قطعى وغير قطعى )بعهده برنده 
ــده  ــاعت تعين ش ــد درصورتيكه روز مزايده به هرعلتى تعطيل گرديد مزايده فرداى همان روزو راس س مزايده مى باش

برگزار خواهد شد.9805600
شعبه اجراى احكام مدنى بخش اللجين

آگهى فقدان سندمالكيت 
نظربه اينكه فيروزه فيروزى فرزند محمدرضا به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منظم به  تقاضاى كتبى جهت 
دريافت سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه كرده و مدعى است سند ماكيت دو دانگ مشاع از ششدانگ 
ــبزوار كه متعلق به وى ميباشد بعلت نقل مكان مفقود شده  ــتان س پالك7فرعى از 346 اصلى واقع در بخش 2 شهرس
ــد مالكيت فوق الذكر ذيل دفتر امالك الكترونيكى 139520306011003923  ــت با بررسى دفتر امالك معلوم ش اس
ــليم شده است دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد.لذا به استناد ماده 120آئينامه  ــند صادر و تس بنام وى ثبت و س
ــى معامله اى انجام داده يامدعى  ــبت به ملك موردآگه ــون ثبت مراتب يكنوبت آگهى ومتذكر مى گردد هركس نس قان
ــار اين آگهى اعتراض كتبى خودرا به پيوست اصل  ــندمالكيت نزدخود باشدبايستى ظرف10روز ازتاريخ انتش وجود س
ــليم نمايد.بديهى در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا  ــندمالكيت ياسندمعامله رسمى به اين ادارهتس س
ــند مالكيت المثنى و تسليم آن به  ــمى نسبت به صدور س ــند معامله رس ــندمالكيت يا س وصول اعتراض بدون ارائه س

متقاضى اقدام خواهد شد.(م الف 98/100/2953) آ-9805490
 تاريخ انتشار:98/05/05

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى مزايده مال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه9600119عليه رضا ملكى ميرزائى
ــاحت137/48مترمربع  ــش دانگ يك قطعه زمين بابناى احداثى بمس ــه فوق ش  بموجب پرونده اجرائى كالس
قطعه 567تفكيكى واقع درجليل آباد بخش بهنام سوخته پيشوا كه ذيل ثبت81088صفحه 127دفتر180بنام 
ــند مالكيت صادر گرديده است وبموجب اسناد رهنى شماره 261358و264431  رضا ملكى ميرزائى ثبت وس
مورخ93/9/20دفتر 129تهران دررهن بانك ملى قرارگرفته وطبق نظر كارشناس رسمى مورخ97/12/7بمبلغ 
ــى كوچه مقداد  ــهيد زارع ــوا جليل آباد خ ش ــوق واقع درپيش ــده پالك ف ــون ريال ارزيابى ش ــصد ميلي شش
ــه متراژ78/40متر مربع  ــاحت137/48مترمربع داراى يك طبقه ب ــكونى بمس ــورت يك منزل مس پالك6بص
ــعابات آب وبرق وگاز ودر تصرف مالك  ــيمان داراى انش ــاختمان س درهمكف وفاقد پاركينگ وانبارى نماى س
ــاعت9 الى12روز يكشنبه مورخ98/6/3 دراداره ثبت پيشوا واقع درپيشوا خ شريعتى  ــد پالك فوق ازس مى باش
ــد مزايده ازمبلغ ششصد ميليون ريال شروع وبه  طبقه فوقانى درمانگاه فردوس ازطريق مزايده بفروش مى رس
ــت پرداخت بدهى هاى مربوط به آب. برق.  ــود الزم به ذكراس ــنهادى نقدا فروخته مى ش باالترين قيمت پيش
ــتراك ومصرف درصورتى كه مزايده داراى آنها باشد ونيزبدهى هاى مالياتى  ــعاب وياحق اش گازاعم ازحق انش
ــده باشد بعهده برنده  ــده يا نش ــهردارى وغيره تاتاريخ مزايده اعم ازاينكه رقم قطعى آن معلوم ش وعوارض ش
ــل مازاد به برنده مزايده  ــازاد وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق ازمح ــت ونيز درصورت وجود م مزايده اس
ــترد خواهد شد ونيم عشروحق مزايده نقدا وصول مى گردد ضمنا چنانچه روزمزايده تعطيل رسمى گردد  مس
ــار  ــد161/م الف   تاريخ انتش ــاعت ومكان مقرربرگزار خواهد ش ــد ازتعطيلى درهمان س ــده روز ادارى بع مزاي

آگهى:98/5/5
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس ــى موض آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــات اول/موضوع قانون تعيي ــماره 139860301060001510هي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى خانم خديجه پازوكى فرزند على بشماره شناسنامه 1صادره ازورامين ششدانگ يك قطعه زمين بابناى 
احداثى درآن به مساحت523/60 مترمربع پالك 2709فرعى از8 اصلى واقع درقريه جعفرآباد اخوان خريدارى 
از مالكيت مشاعى متقاضى بنام خديجه پازوكى محرزگرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به 
فاصله15روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند 
ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد ظرف  مى توانند ازتاريخ انتش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت  ــليم اعتراض دادخواس مدت يك ماه ازتاريخ تس

انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 255ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20 

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301060001271هيات اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى دانيال افروغ فرزند رحم خدا بشماره شناسنامه21صادره ازدرششدانگ يك باب خانه به مساحت 
ــت ملك ورامين  ــه خيرآباد تهران بخش حوزه ثب ــى از12 اصلى واقع درقري ــالك 72فرع ــع پ 89/40 مترمرب
ازمالكيت ايوب خانى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى 
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ  ــخاص نسبت به صدورس ــود در صورتى كه اش ش
ــيد ظرف مدت يك ماه  ــليم وپس ازاخذ رس ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس انتش
ازتاريخ تسليم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در صورت انقضاى مدت 

مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 263ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول:98/5/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301060001508هيات اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
ــنامه5 صادره ازورامين درششدانگ يك باب خانه به  ــم بشماره شناس متقاضى خانم نيره اللهى فرزند ابوالقاس
مساحت 50 مترمربع پالك شماره269فرعى از110 اصلى واقع درقريه باغ نصرت تهران بخش حوزه ثبت ملك 
ــه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــت لذاب ــن ازمالكيت محمد على نوذرى تهرانى محرز گرديده اس ورامي
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود در صورتى كه اش به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 264ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/5  تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20  

رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301046000234هيات اول/ موضوع قان ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقر درواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
متقاضى آقاى على رحيمى جعفرى فرزند حسين بشماره شناسنامه493صادره ازتهران درششدانگ يك قطعه 
ــاحت11615/45مترمربع قسمتى ازپالك1فرعى از112 اصلى درحوزه ثبت ملك پيشوا  زمين مزروعى به مس
خريدارى ازمالكيت رسمى آقاى ابوطالب قارونى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت 
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود درصورتى كه اشخاص نس به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس

صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 164ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/5 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/20 
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      صفحه 6

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹡﹢︋️ دوم ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ درب و ︎﹠︖︣ه ︨︀زان ﹡﹫︪︀︋﹢ر  ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧
︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︫ــ︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ درب و ︎﹠︖︣ه ︨ــ︀زان ﹡﹫︪ــ︀︋﹢ر ﹋︡ ۴٢٠ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︔︊️ ١٨٣ در ︨ــ︀︻️ ١٠:٠٠ ︊︮ روز ︎﹠︖︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٢۴ در ﹝﹏ ︨ــ︀﹜﹟ 
 ︡︀﹝﹡ ﹜﹫﹝︭︑ ︀ذ︑ا ﹏ذ ﹤︪︣و﹞ ︀ت︻﹢︲﹢﹞ ﹤ ︣ه وری ٨  ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد . ︑︀ ﹡︧ــ︊️︋  ︣ه وری ،︋  ﹙﹢ار︋  ﹫︀م ،︋   ︠﹩︐︺﹠ ــ︣ک︮  ــ︣﹋️ وا﹇︹ در︫  ︣و﹁﹫﹏︫  ا︗︐﹞︀︻︀ت ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︑﹢﹜﹫︡︎ 
﹥ ﹝﹢︗︉ ﹝︀ده ١٩ آ﹡ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫﹢ه ︑︪﹊﹫﹏  ︀ً︋﹥ ا︵﹑ع ﹝﹩ ر︨ــ︀﹡︡ ﹋﹥︋  ﹛ ر︨ــ︀﹡﹠︡، ︲﹞﹠ ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝﹢︮﹢ف ︱﹢ر︋  ــ︣﹋️ ﹝︢﹋﹢ر د︻﹢ت︋  ︡﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی︫   ︋،
 ١٣٩٨/٠۵/٢٣ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٢٢︣ه ︫︣﹋️ از ︑︀ر︡﹞ ️﹫﹨ ️︨ا ﹩︡︋ .رأی ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د ﹉ ︀﹠︑﹢︱︻︣﹫︾ ︬︫︣﹨ ︡ا﹋︓٣︣رأی و ﹢︱︻ ︣﹨ ﹩︐﹛︀﹋؛︑︺︡اد آراء و﹩﹞﹢﹝︻ ︹﹞︀︖﹞
از ︨︀︻️ ٢:٣٠ ︋︺︡از︸︀︽﹛ ︣️ ۵ ︋︺︡از︸︣ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ︨﹩ ﹝︐︣ی ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ، و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ را ︋︀ ︱﹢ر و﹋﹫﹏ و ﹝﹢﹋﹏ ﹝﹢رد ︋︣ر︨﹩ ﹇︣ار داده و ︎︦ از ا︣از 

و ︑︀﹫︡ آن ﹝︖﹢ز ︫︣﹋️ در ︗﹙︧﹥ را ︮︀در ︠﹢ا﹨︡ ﹋︣د .
د︨︐﹢ر ﹋︀ر ︗﹙︧﹥ :١. ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︻﹞﹙﹊︣د ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه و ︋︀زرس ︫︣﹋️ در ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ .    ٢. ﹇︣ا️ ﹎︤ارش ︧︀︋︨︣﹩ و ︮﹢ر︑︀ي ﹝︀﹜﹪ ︨︀ل ١٣٩٧ ︑﹢︨︳ ﹡﹞︀﹠︡ه ﹝﹢︨︧﹥ 

︧︀︋︨︣﹩ ار﹇︀م ︎﹢︀ .     ٣. ر︨﹫︡﹎﹩ و ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ در ︭︠﹢ص ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٧ ︫︣﹋️ .     ۴. ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︋﹢د︗﹥ ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀ل ١٣٩٨ .
 ﹏﹞ ︣ه از︡﹞ ︀د ﹨﹫︃ت﹠︪﹫  ︎﹤  ︋︀﹠ ﹠﹢ا︑﹪︋  ︣﹎︪ــ︐﹪ ﹝︀﹜﹫︀ت︨  ︣دا︠️ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ي︋  ــ︀ل ١٣٩٧  .    ۶.︎  ــ︣﹋️ در︨   ︫﹤︀﹞︣ــ ︺﹞﹏ آ﹝︡ه در ا︻︱︀ و︨  ۵. ︵︣ح و ︑︭﹢︉ ﹎︤ارش ︑︽﹫﹫︣ات︋ 
ذ︠﹫︣ه ا︐﹫︀︵﹪.    ٧. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ︑﹆︧﹫﹛ ︨﹢د ︨︀ل ﹝︀﹜﹪ ١٣٩٧ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹅ ا﹜︤﹞﹥ و ︎︀داش ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ، ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ، ︋︀زرس و ﹋︀ر﹋﹠︀ن اداری ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا﹁︤ا︩ ا﹡﹍﹫︤ه 

 .︀﹡︀︐︨︫︣︣︀︨ در (﹪﹆﹫﹆ و ﹪﹇﹢﹆ ︭︀س︫ا) ﹢︱︻ ︣﹫︾ از ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩ و ︠︀ر︗﹩ (واردات) و ﹁︣وش ﹋︀﹐ ︋﹥ ︻︱﹢ و ﹐︀﹋ ︡︣︠ .٨     . ︹و ︑﹢ز ︡﹫﹛﹢︑ ️︗ در
︀﹡﹊﹪ و ﹝﹣︨︧︀ت ﹝︀﹜﹪ و ا︻︐︊︀ري در ﹇︀﹜︉  ︭﹢ص ا︨︐﹀︀ده از ﹝﹠︀︋︹︋  ــ﹠︡﹊︀﹨︀ی ﹝︣︑︊︳ .   ١٠. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ي در︠  ﹥ ا︑︀ق ︑︺︀ون و︨  ــ︣﹋︐︀ی وا︋︧ــ︐﹥︋  ︣︡ ︨ــ︀م و ﹢︱︻ ︀️ در︫   ︠.٩
︑︧ــ﹫﹑ت و ا︻︐︊︀رات ا︨ــ﹠︀دي دا︠﹙﹪ و ︠︀ر︗﹪ در ﹇︀﹜︉ ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹪ ︋﹥ ﹨︣ ﹝︊﹙︼ و ﹝﹫︤ان، و در ︑︣﹨﹫﹟ ﹎︢ا︫ــ︐﹟ دارا﹪ ﹨︀ي ︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل ︫ــ︣﹋️ ﹡︤د ︋︀﹡﹊︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ﹝︀﹜﹪ و  
 ︳از ا︻︱︀ی ︫︣﹋️، ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ از د︨️ دادن ︫︣ا ︣﹀﹡ ︡﹠ ︀ي ﹝︀﹜﹪ ︫︣﹋️ در ︨︀ل ١٣٩٨ .    ١٢. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ︠︣وج︑ر﹢︮ ﹩︨︣︋︀︧ ️︗ ️﹋︫︣ ﹟﹫﹫︺︑ .ا︻︐︊︀ري.     ١١
︻︱﹢️ ﹝︴︀︋﹅ ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ ﹝﹢رد ︻﹞﹏ .     ١٣. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︗️ ﹁︣وش ﹋︀﹐ ︋﹥ ︮﹢رت ﹡﹆︡ی و ا﹇︧︀︵﹩ ︋﹥ ︻︱﹢ و ︾﹫︣ ︻︱﹢ .     ١۴. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ﹡﹢ه ﹁︣وش ﹋︀﹐ در 

﹝﹢ا﹇︹ ا︲︴︣اری ︋︀ ︑﹀﹫︿ و︥ه در ︗️ ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹆︡﹠﹍﹩ .    ١۵. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ﹡﹢ه ﹝︪︀ر﹋️ ︋︀ ︻︱﹢ و ︾﹫︣ ︻︱﹢ ا︻﹛ از ﹆﹫﹆﹩ و ︣︠ ️︗ ﹩﹇﹢﹆︡ ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ . 
︢︣ش ا︨︐︺﹀︀ی  ︀﹜﹟ ︑﹢﹜﹫︡ و ︣︠︡ ︋︀︨﹊﹢ل ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ .   ١٨. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد︎  ︣﹝︀﹥ .    ١٧. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ﹝﹢رد ︑﹢︨︺﹥ ز︣︋﹠︀ی︨   ︨︩١۶. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ا﹁︤ا
ا︻︱︀ و ︑︺︡اد آن در ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ و ︑︺﹫﹫﹟ ﹝﹫︤ان ا︻︐︊︀ر ︋︣ای ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ١٣٩٨ .   ١٩. ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫︣ی در ︭︠﹢ص ﹁︣وش ﹋︀ر︠︀﹡﹥ ︫︣﹋️.   ٢٠. ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ︗️ درج 

آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ .   ٢١. ا﹡︐︀ب ﹋︧︣ي ا︻︱︀ی ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه ︋︣اي ﹝︡ت ︋︀﹇﹩ ﹝︀﹡︡ه  .   ٢٢. ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ .
︀︫︀ن ذ﹋︣ ا︨️ ا︻︱︀ی ﹝︀﹝︑ ﹤﹋ ﹩﹞︣︐﹏ دار﹡︡ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ﹨﹫︀ت ﹝︡︣ه و ︋︀زرس ︫︣﹋️ ﹋︀﹡︡︡ا ︫﹢﹡︡ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹝︡ارک ︠﹢د را ﹨﹞︣اه در︠﹢ا︨️ ﹋︐︊﹩ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٧ روز 
︦ از  ــ︡ه︎   ︫﹤︡ارک ارا﹞ ﹤  ︋. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏﹫﹝﹊︑ ︡ا︑﹢ری را︡﹡︀﹋ و ﹁︣م ﹏﹢︑ ۴ ــ﹞︀ره ــ﹩ ﹝︐︣ی ︵︀﹜﹆︀﹡﹩ ، ︗﹠︉ آ︑︩ ﹡︪ــ︀﹡﹩︫  ﹫︀︋︀ن︨  ﹥ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ در︠   ︋﹩﹎از ا﹡︐︪ــ︀ر آ ︦︎

︑︀ر ﹝﹆︣ر ، ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡ . 
﹨︡﹞ ️﹫︣ه ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ درب و ︎﹠︖︣ه ︨︀زان ﹡﹫︪︀︋﹢ر

/ع
۹۸
۰۵
۵۲
۸

/ع
۹۸
۰۵
۶۰
۵

آگهي فراخوان ارزيابى كيفى پيمانكاران مناقصه بازسازى قطعات نيروگاهى
به شماره 98200/09 نوبت اول

 ﹏ا︨︀س ا︵﹑︻︀ت ذ ︣ ﹫﹞︀﹡﹊︀ران ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹢︲﹢ع ﹁﹢ق را︋   ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀شركت توليد نيروى برق يزد در ﹡︷︣ دارد ارز
.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ︐︀د ٢٠٩٨٠٠۴٢١١٠٠٠٠١٣︋  ﹞︀ره ︔︊️︨   ︫﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋   ︨﹅︣︵ و از

١- ﹡﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥:﹝︡ود دو ﹝︣﹙﹥ ای
١٣٩٨/٠۵/١٠ ️︀︽﹛ ١٣٩٨/٠۵/٠۶ ا︨﹠︀د: از ︑︀ر ️﹁︀٢- ز﹝︀ن در

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

.︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︋︣ای ︔︊️ ﹡︀م در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︋︀ ︫﹞︀ره ۴١٩٣۴-٠٢١ ︑﹞︀س
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢۶/١٣٩٨/٠۵ ︀︻️ ١۴ روز︫  ﹫︪﹠︀د﹨︀:︨   ︎﹜﹫﹚︧︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠۴- آ

﹠︪﹫︎ ﹜﹫﹚︧︑ -۵︀د﹨︀:﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ و ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د ︑︀ ا︻﹑م ﹡︐︀︕ و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ ︋﹥ 
︡ ﹢ا﹨︫︡  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️(︨︐︀د) ا﹡︖︀م︠   ︨﹅︣︵ در ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ️﹋︣ ︣ای︫  ︡ه︋   ︫️﹫﹑  ︮︡﹫︀︑ ︣ان﹎ ﹤︭﹇︀﹠﹞

︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ ﹡﹫︣وی   ︫،(﹜﹊ و ﹏) ︀م ﹡﹢ر﹫ ﹙﹢ار دا﹡︪︖﹢، ﹋﹢﹥ ︗﹠︉ دا﹡︪﹍︀ه︎  ﹞︀ره ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︤د،︋  ۶- ﹡︪︀﹡﹩ و︫ 
︋︣ق ︤د، وا︡ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ١٣-٣٨٢۵۴٨١٢-٠٣۵

︺︡ از   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ︀د﹠︪﹫ ﹫︪﹠︀دات ﹝︪︣وط، ﹝﹞ ،﹜︊︡وش و︎   ︎﹤ ︡ه ا︨️.در ︲﹞﹟︋  ٧- ︑﹢︲﹫︀ت:︪﹞ ︣︀︨︭︀ت در ا︨﹠︀د درج︫ 
﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر ار︨︀ل ﹎︣دد ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

﹩﹡︀︊﹫︐︪  ﹝︺︀و﹡️ ﹝︀﹜﹩ و︎ 

وزارت نيرو
شركت توليد نيروى برق يزد
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آگهى تجديد مناقصه نوبت دوم شماره 98/11 (دو مرحله اى )
 ️︀︨ ︣ان - ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس در ﹡︷︣ دارد ،  ﹡︧︊️ ︋﹥ ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ا︗︣ای ﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری︀︋︣ات ا﹞ ️﹋︫︣
 ﹤ ــ︍﹫︡ان ،  ﹁﹫︊︣﹡﹢ری رو︨ــ︐︀﹩ (١٨٢۶) رود︫﹫︣︋   ︨︤﹋︣﹞ ﹤ ا︣ا﹡︧ــ﹏ ( ٨٩٩٠ ) و ﹨﹞︣اه اول (٠٨۶٠) ︋ 
︍﹫︡ان – ﹝︣﹡︖︀ن ، ﹁﹫︊︣   ︨︣︊﹫﹁ ﹏︭﹀﹞ ﹤  ︋﹢﹚︊﹝﹞ (١٨٠٢)﹩︀︐︨︀ن ، ﹁﹫︊︣﹡﹢ری رو︖﹡︣﹞  - ــ︍﹫︡ان  ︨︣︊﹫﹁ ﹏︭﹀﹞
 ﹤ ︍﹫︡ان︋  ــ︍﹫︡ان ، ﹝︣﹡︖︀ن  - ﹁﹫︊︣ ﹡﹢ری ﹝︣﹋︨︤   ︨︣︊﹫﹁ ﹏︭﹀﹞ ﹤ ﹫︣ا︫﹊﹀️︋   ︎(٢٣٠١) ﹩︀︐رو︨ــ ️︀ــ ﹡﹢ری︨ 
︣ ا︨︀س ﹝︪︭︀ت ﹝﹢︗﹢د در ا︨﹠︀د و   ︋(MCI/ MTN/ GSM /HIWEB/)︣﹫︧ــ﹞ ﹟﹫ ️ ﹨︀ی︋  ︀ــ ﹝︣﹋︤ ﹝︣﹡︖︀ن و︨ 

. ︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹩د︨︐﹢را﹜︺﹞﹏ ﹨︀ی ا︗︣ا
. ︡در ﹝﹠︀﹇︭﹥ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ ️﹋︫︣ ️︗ ،  ︳وا︗︡ ︫︣ا ﹩﹇﹢﹆ و ﹩﹆﹫﹆ ︀ص︫︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا﹛ 

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞  fars.tci.ir آدرس ︀  ︋﹤﹆︴﹠﹞ ﹟︀ل ا︑︣  ︎﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︗️  ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︣﹋️ ﹝︀︋︣ات ﹝﹠︴﹆﹥ ﹁︀رس   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹢اری  ︎︥و ︎︀رس ﹝︡ل ١٣٨٣  ︋﹥ ر﹡﹌  
﹡﹆ــ︣ه ای  ︋﹥  ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ٢٨٨ و ١٨  اــ︣ان ٣۶ و 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ١٢۴٨٢٠۵٢۴١١و︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
٨٢٨٢٣١۵٠ ︋ــ﹥  ﹡ــ︀م  ︻﹙﹩  د︫ــ︐﹩  ﹁︣ز﹡︡  ︾﹑﹝︣︲︀ 

﹝﹀﹆﹢د و  از در︗﹥  ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳    ﹝﹩  ︋︀︫︡.
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﹋︀رت ﹝︺︀﹁﹫ــ️ از ︠︡﹝️ ا﹠︖︀﹡︉ ﹝﹞﹢د 
﹝﹞ــ︡ ︎ــ﹢ر ﹁︣ز﹡︡ ︾ــ﹑م ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٧٢٠٢١٨۴١١﹝︐﹢﹜︡ ١٣٧٠/١١/١﹝﹀﹆﹢د واز 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
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﹞︀ره  ︊︨︤﹢اری ٢٠۶ ﹝︡ل ١٣٨۵ر﹡﹌ ﹡﹆︣ه ای︫  ︋︣گ︨ 
︎ــ﹑ک ٣٢ ٧۶٧ و١۴ ش : ﹝﹢︑﹢ر2696610M7FX ش 
ف  ا﹜﹫ــ︀ن  ︧ــ﹫﹟  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️   ١٨٩٠٠٢۴۵: ︫︀︨ــ﹩ 
:︾﹑﹝︣︲︀ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠٨۵٩٧٧٣٢۵۶ ︨ــ︀﹋﹟ ︫︨︣︐︀ن 
︋︪ــ︣و﹥ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 
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١٠٣٨٠۶۴٩٩٠۶ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۶۴۵ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀︨︀ر﹎︀د︫  ﹢﹐د︎  ︣﹋️ ا﹜﹞︀ن︎  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٣,١٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - ا︻︱︀ء ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٩٣۴١۵٣٣٠ و آ﹇︀ی   ︫﹤  ︋﹩﹛﹑︗︡﹫︺  ︨﹩︊︐︖﹞︡﹫ ﹥ ﹇︣ار ذ﹏ ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡: آ﹇︀ی︨  ︀ل︋  ︋︣ای ﹝︡ت ٢︨ 
ا︮︽ــ︣ ره ︎﹫﹞︀ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩٣٢٨١٩٢۴٩ و آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ره ︎﹫﹞︀ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴۶٢٩٢۴٨۵ ٢- روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر 
﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ︫︡. ٣- آ﹇︀ی ︗﹢اد ︠︣ا︨︀﹡﹩ ( ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٩۴٢٩٢١٨٠١) و آ﹇︀ی ︨﹫︡ ︗﹑ل 
︋︀﹇︣ی ︡اد ( ﹋︡ ﹝﹙﹩ : ٠٩٣١٩٨٨٨٢٩) ︋︐︣︑﹫︉ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ﹝︀﹜﹩ ︑︺﹫﹫﹟ 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 اظهارنظر سرپرست وزارت آموزش و پرورش درباره فیش حقوقی 20 میلیونی یکی از معاونانش   فارس: سیدجواد حسینی درباره فیش حقوقی 20 میلیونی منتشر شده یکی از معاونان 
وزارت آموزش و پرورش گفت: چهار نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش جزو هیئت علمی دانشگاه هستند و بخشی از حقوق خود را از دانشگاه دریافت می کنند. وی افزود: البته این افراد مانند دیگر معاونان 

آموزش و پرورش، حق مدیریتی نیز دریافت می کنند و افزایش حقوقی که در رسانه ها به آن اشاره شده، مربوط به هیئت علمی دانشگاه است.

آخرین وضعیت ادغام معاونت های قوه قضائیه
مهر: حجت االســام علیرضــا امینی، 
معاون رئیــس قوه قضائیه در خصوص 
ادغام برخی معاونت ها در این قوه گفت: 
هنوز رسماً و به طور قطعی به ما اباغی 
نشده و تا رسمی انجام نشود از نظر ما 

ادغام قطعی وجود نخواهد شد.
وی در پاســخ به این پرســش که در 

صورت ادغام ۳۰ درصد پست ها حذف یا جا به جا خواهند شد، گفت: ۳۰ درصد 
نیست بلکه 1۰ درصد از پست های اداری را گفتند که از ستاد به دادگستری ها 

منتقل شوند و این کار هم اکنون در حال انجام است.

 انتقاد به انتقال مراکز کاهش آسیب معتادان
به حاشیه شهرها

ایسنا: معاون توسعه پیشگیری و درمان 
اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
نقش مراکز کاهش آسیب در کنترل ایدز 
و رفتارهای پرخطر در بین معتادان، انتقال 
این مراکز از پاتوق های معتادان به حاشیه 

شهرها را نادرست دانست.
فرید براتی ســده با تأکید بر اینکه خارج 

کردن مراکز DIC از پاتوق ها یک تصمیم کان است، تصریح کرد: هر مرکز درمانی 
که خالی از معتاد باشد خود به خود تعطیل می شود، چرا که در این صورت نه ما تمایل 
داریــم بودجه ای را به جایی دهیم که خدمتی ارائه نمی دهد و نه مراکز تمایل دارند 
که کارشان را ادامه دهند، بنابراین اگر معتقد هستند که منطقه ای دیگر معتاد ندارد، 
مراکز تعطیل می شوند اما در غیر این صورت سازمان بهزیستی اجازه تعطیلی مراکز را 

نمی دهد و خیلی محکم از این مراکز حمایت می کنیم.

زمان اعالم نتایج نهایی کنکور دکترای ۹۸ 
مهر: رئیس ســازمان ســنجش آموزش 
کشــور گفت: نتایج نهایــی آزمون نیمه 
متمرکز دکترای ســال ۹۸ در هفته اول 

شهریورماه ۹۸ اعام خواهد شد.
دکتــر ابراهیم خدایی با بیــان این خبر، 
دربــاره ظرفیت پذیــرش دوره دکترای 
تخصصی ســال ۹۸ یادآور شد: ظرفیت 

پذیرش بیش از 1۴ هزار نفر بوده است اما با توجه به اعام حدنصاب دانشگاه ها، ممکن 
است تعداد قبولی کمتر از ظرفیت اعام شده باشد.

گفتنی است؛ ظرفیت پذیرش دانشجو در آزمون ورودی دوره دکترای نیمه متمرکز 
سال ۹۸ در دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها، دانشگاه پیام نور، دانشگاه ها و مؤسسات 
آمــوزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، پردیس های خودگردان دانشــگاه ها )به جز 

ظرفیت دانشگاه آزاد اسامی( تعداد 1۴ هزار و ۲۷۷ نفر است.

۲۵ درصد فراورده های دارویی کشور طبیعی هستند
ایرنــا: مهناز خانــوی، مدیــرکل امور 
فراورده هــای گیاهی، ســنتی و مکمل 
ســازمان غذا و دارو گفــت: بیش از ۲۵ 
درصد فراورده های دارویی در ایران، دارای 
پروانــه فراورده طبیعی هســتند. مهناز 
خانوی افــزود: در ازای هــر 1۰ فراورده 
دارویی در بازار ایران، حداقل ۲.۵ فراورده 

طبیعی و ۷.۵ فراورده شیمیایی وجود دارد که آمار خوبی است. هرچه تنوع محصول 
در عرضه بیشتر باشد، دست پزشک برای تجویز فراورده های طبیعی هم بازتر است.

 جامعه/ اعظم طیرانی  ارتقای سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به وزارتخانه 
موضوعی است که سال ۹۲ با امضای 1۵۰ نماینده 
خانه ملت کلید خورد و از سال ۹6 همچنان با جدیت 
بیشتری از سوی نمایندگان مجلس دنبال می شود. 
به طوری که در سال ۹6 مجلس شورای اسامی 
با یک فوریت، طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری را با 1۳۷ رأی موافق، 
۴۴ رأی مخالف و سه رأی ممتنع تصویب کرد و 
کمیسیونی مشترک برای بررسی آن تشکیل شد، اما 
با این حال به سرانجام نرسید و اواسط اردیبهشت ماه 
سال ۹۷ نیز درحالی که انتظار می رفت طرح تشکیل 
این وزارت با سرعت بیشتری مراحل پایانی خود را 
در صحن مجلس طی کند، اما در نهایت کلیات این 

طرح به تصویب نرسید.
گرچه تحقق این خواســته سال هاســت از سوی 
آن هایی که دســتی در امور دارند تعقیب می شود، 
اما گروه هایی نیز هســتند که چندان به نتایج این 
تحوالت خوشبین نیستند. با این حال نمایندگان 
موافق این طرح دست از پیگیری برنداشته و در پی 
موافقت کمیسیون اصل ۹۰ با تشکیل »وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری«، در اردیبهشت 
امسال ایرادات شــورای نگهبان را در خصوص این 
طرح رفع و ماده واحده طرح تشکیل این وزارتخانه 
را اصــاح کرده اند. حال باید دید آیا این بار مجلس 

می تواند این مهم را به سرانجام برساند.

 به دنبال تحولی اساسی
اغلب نمایندگان خانه ملت 
وزارت  تشــکیل  به  نسبت 
و  همصــدا  گردشــگری 
هماهنگ هستند، به طوری 
که حجت االسام والمسلمین 

نصراهلل پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در 
این خصوص می گوید: در بررســی های کارشناسی 
به این نتیجه رسیدیم که اصاحات سازمان میراث 
فرهنگی ممکن نیست و باید ساختارش از سازمان 
به وزارتخانه تغییر کند. چنانچه این مهم با موفقیت 
محقق شود، ضمن تحولی اساسی در این سازمان، 
شاهد نتایج مؤثری خواهیم بود. البته این به معنای 
این نیســت که دیگر اقداماتی برای آینده نداشته 

باشیم، بلکه به این معناست که برای انجام اصاحات 
موردنظر باید از ظرفیت هایی در ساختار این مجموعه 

کمک بگیریم.
حجت االسام والمسلمین پژمانفر می افزاید: امروز 
وضعیت این مجموعه نابسامان است، چنانکه برندی 
در این عرصه وجود ندارد، درصورتی که در ســایر 
کشورهای دنیا هر شــهر و روستایی در این مقوله 
دارای برند خاصی هســتند کــه عواید فرهنگی، 

اجتماعی و اقتصادی متعددی برایشان دارد.
به گفتــه این نماینــده مجلس، تشــکیل وزارت 
گردشــگری درحال طی کردن مسیر خود است و 
امید مــی رود طی همین دوره مجلس، زمینه برای 

تبدیل این سازمان به وزارت فراهم شود.

 حیاط خلوت دولت ها 
مجتبــی گهســتونی، یک 
فعال میــراث فرهنگی نیز 
در گفت و گــو با ما می گوید: 
ســازمان میراث فرهنگی از 
سه ســازمان تشکیل شده 

که در مقایســه با سایر سازمان های کشور، سازمان 

نوپایی است و تاکنون به عنوان یک دستگاه فرهنگی 
نتوانسته جایگاه واقعی خود را بدست آورد و همواره 

حیاط خلوت دولت های مختلف بوده است. 
گهســتونی می افزاید: ســازمان میراث فرهنگی،  
صنایع دســتی و گردشــگری در حــال حاضــر 
زیرمجموعــه نهاد ریاســت جمهوری اســت و از 
زمانی که این ســازمان در دو حوزه صنایع دستی 
و گردشــگری ادغام شده، این نهاد کاماً علمی به 
نهادی علمی - عمومی ارتقا پیدا کرد، چرا که حوزه 
صنایع دستی و گردشگری عاوه بر اینکه حوزه هایی 
علمی و هنری است، به دلیل سرمایه گذاری بخش 
خصوصی و افراد غیرمســئول، به حوزه عمومی نیز 
تبدیل شده که اهمیت و رسالت این نهاد را بیشتر 

کرده است. 

  استخدام اتوبوسی افراد غیرمتخصص 
به گفته وی بی ثباتی مدیریتی مهم ترین ضعف این 
ســازمان اســت، چنانکه به طور میانگین هر چند 
ماه یک بار شــاهد تغییراتی دراین سطح بوده ایم و 
با نگاهی به فعالیت برخی از رئیســان این سازمان 
طی دو دهه اخیر، می توان دریافت بسیاری از آن ها 

غیرمتخصص و نا آشــنا با این حوزه بوده اند که به 
دلیل زد و بندهای سیاسی منصوب شده و با تکیه 
بر مسند ریاست، افراد غیرمتخصص و غیر متعهد 

زیادی را به صورت اتوبوسی به 
استخدام این سازمان درآورده اند 
که  به جای پیگیری اهداف این 
ســازمان، خواسته های خود را 
زیادی  و سرمایه های  پیگیری 
را جابه جــا کرده اند و این مهم 
حکایــت از آن دارد کــه نگاه 
میراث  ســازمان  مجموعه  به 
فرهنگی کشور به گونه ای بوده 
که این حوزه  به عنوان حیاط 
خلوتی برای جریان های مختلف 
باشد. چنانکه در پی این رویه و 

به دلیل نبود نظارت های کافی، 
شاهد اتفاقات ناخوشایندی در عرصه میراث فرهنگی 
کشور بوده ایم که البته زیان های فراوانی را نیز همراه 
داشــته اســت. در حالی که می توان با تبدیل این 
سازمان به وزارتخانه و با بهره گیری از ظرفیت های 
آن، به عنوان جایگزین نفت منتفع شد و با بهره گیری 

و تقویت گردشگری به عنوان پول سازترین صنعت 
جهان، ضمن صیانت از ارزش های فرهنگی ،زمینه 

را برای بی نیازی از اقتصاد نفتی کشور فراهم کرد.

تبدیل سازمان به وزارتخانه تصمیم درستی است
این عضو کارگروه گردشــگری شــورای نخبگان 
ســازمان برنامه و بودجه خوزســتان با بیان اینکه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
در دو دهه اخیر همــواره در حال دگرگونی بوده و 
هر از چند ســالی با یک عنوان در کشــور فعالیت 
داشته اســت، یادآور می شود: این سازمان مدتی با 
عنوان اداره باستان شناسی  و مدتی با عنوان سازمان 
میراث و مقطعی با عنوان سازمان میراث فرهنگی 
و گردشگری فعالیت داشته و اکنون صنایع دستی 
نیز به آن افزوده شده است؛ بنابراین امید می رود با 
تبدیل این سازمان به وزارتخانه، از تهدید آسیب ها 
محفوظ بماند و شاهد حفاظت بیشتر حوزه میراث 
فرهنگی، توجه پایدار به توسعه گردشگری و رونق 
صادرات صنایع دستی کشور باشیم.  به گفته وی این 
سازمان، سازمانی عریض و طویل  است که با توجه 
به قدمت بســیار زیاد تاریخی و فرهنگی کشورمان 
و وجود آثار باســتانی و میراث عظیم به جای مانده 
از دوران کهن، تبدیل آن به وزارت میراث فرهنگی 

تصمیم درستی است.
این عضو کمیســیون اتاق بازرگانی 
می افزاید: چنانچــه این مهم تحقق 
یابد، امکان نظارت بیشتر مجلس بر 
عملکرد این سازمان میسر می شود 
و مجلس با تشــکیل وزارت میراث 
فرهنگی،  صنایع دستی و گردشگری 
می توانــد نظــارت مســتمرتری بر 
عملکرد مســئوالن این حوزه داشته 
باشد که این اتفاق در توسعه صنعت 
گردشگری، صنایع دســتی، فرش و 
ارز آوری کشــور نیز بسیار تأثیرگذار 
خواهد بود. به اعتقاد این فعال میراث 
فرهنگی با توجه به ضعف هایی که در 
ساختار و بدنه سازمان میراث فرهنگی کشور وجود 
دارد، چــاره ای جز ایجاد تحوالت در ســاختار این 
ســازمان باقی نمانده تا بتواند با ارتقا از سازمان به 

وزارتخانه، جایگاه واقعی خود را بدست آورد.

کارشناسان از ضرورت ارتقای این سازمان می گویند

رهایی از اقتصاد نفتی با تشکیل میراث فرهنگی

تشکیل وزارت 
گردشگری درحال 

طی کردن مسیر 
خود است و امید 
می رود در همین 

دوره مجلس، 
زمینه برای تبدیل 

این سازمان به 
وزارت فراهم شود

بــــــرش

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

خـــبر

آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
حوزه ثبتى مياندرود

ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 20/9/1390  ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
،امالك متقاضيانى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مستقر در واحد ثبتى مياندرود مورد رسيدگى و تصرفات 

مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در شهرياركنده پالك اصلى 29 بخش 4

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــتان مياندورود نس ــتى شهرس 293 فرعى اداره بهزيس
1642.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از غالم حيدر بهلول مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در اسرم پالك اصلى 34 بخش 4
ــاحت 121.11 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــتوم نسبت به شش ــاه پرى دس 1482 فرعى ش

خريدارى بدون واسطه از اسماعيل باقرى مالك عادى.
1500 فرعى خليل عمويى اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 394.83 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از خليل عمويى اسرمى مالك رسمى.
1500 فرعى محمد عمويى اسرمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 394.57 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از محمد عمويى اسرمى مالك رسمى.
امالك متقاضيان واقع در جامخانه پالك اصلى 35 بخش 4

ــبت به پنجدانگ و سى و پنج سير و هشت مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ  ــين باقرى جامخانه نس 0 فرعى حس
ــطه از رمضان باقرى جامخانه مالك  ــاحت 325.10 متر مربع خريدارى بدون واس ــهم وقفى به مس ــر س اعيانى با كس

عادى.
0 فرعى حسينعلى عبادى جامخانه نسبت به پنجدانگ و سى و پنج سير و هشت مثقال مشاع عرصه بانضمام ششدانگ 

اعيانى با كسر سهم وقفى به مساحت 370.17 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيف اله عبادى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در الليم پالك اصلى 36 بخش 4

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 391.99 متر مربع  ــبت به شش ــعيدى الليمى نس 0 فرعى احمد س
خريدارى بدون واسطه از محمد سعيدى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در كياپى پالك اصلى 37 بخش 4
ــاحت 238.47 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــمى نس ــيدعابدين هاش 0 فرعى س

خريدارى بدون واسطه از سيدقاسم،سيده فاطمه،سيدجعفر،سيده خديجه،سيده مرضيه همگى هاشمى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در سورك پالك اصلى 54 بخش 4

ــدانگ اعيانى به  ــاع عرصه بانضمام شش ــير و دوازده مثقال مش ــبت به پنجدانگ و هفده س 0 فرعى على عليجانى نس
مساحت 204.84 متر مربع خريدارى بدون واسطه از ياسر كثيريان مالك عادى.

ــاع عرصه بانضمام ششدانگ اعيانى به  ــيرو دوازده مثقال مش ــبت به پنجدانگ و هفده س 0 فرعى ميرجابر جعفرنيا نس
مساحت 46.48 متر مربع خريدارى بدون واسطه از عبدالوهاب فاميلى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در دارابكال پالك اصلى 56 بخش 4
0 فرعى سيده حورا رئيسى سجادى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 158.18 متر مربع 

خريدارى بدون واسطه از حاج حسين مالئى دارابى مالك عادى.
ــاحت 350.00 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 0 فرعى فاطمه رمضانى دارابى نس

خريدارى بدون واسطه از فاطمه حبيبى اناردينى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در زيد پالك اصلى 1 بخش 9

ــبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــيدعلى ميرحمزه ئى نس 822 فرعى س
251.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيدمهدى ميرحمزه ئى مالك عادى.

822 فرعى سيدميثم ميرحمزه ئى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
251.65 متر مربع خريدارى بدون واسطه از سيدمهدى ميرحمزه ئى مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در ولوجا پالك اصلى 12 بخش 9
ــاحت 166.06 متر مربع  ــا بناى احداثى به مس ــدانگ يك قطعه زمين ب ــبت به شش ــى محمد عرب خزائلى نس 0 فرع

خريدارى بدون واسطه از ولى اله عرب خزائلى مالك عادى.
امالك متقاضيان واقع در طبقده پالك اصلى 13 بخش 9

ــاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به سه دانگ مش 0 فرعى اولياء فريدونى طبقدهى نس
220.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از انبياء ژوليده مالك عادى.

0 فرعى خيرالنساء فريدونى طبقدهى نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 
220.00 متر مربع خريدارى بدون واسطه از انبياء ژوليده مالك عادى.

امالك متقاضيان واقع در چمازتپه پالك اصلى 14 بخش 9
ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 5000.00 متر مربع خريدارى  ــن تقوى نسبت به شش 0 فرعى حس

بدون واسطه از فاطمه جعفرآبادى مالك عادى.
ــند رسمى و ماده 13 آئين نامه  ــاختمانهاى فاقد س لذا به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــر و در  ــهرها منتش ــار در ش مربوطه اين آگهى در دو نوبت به فاصله 15 روز از طريق اين روزنامه محلى / كثيراالنتش
ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته  ــار آگهى، راى هيات الصاق تا در صورتيكه اش ــتاها عالوه بر انتش روس
باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترض بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست 
ــه اداره ثبت محل تحويل دهد كه در اين صورت اقدامات  ــت ب ــه دادگاه عمومى محل نمايد و گواهى تقديم دادخواس ب
ثبت موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه است و در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى 
تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه نكند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالكيت مى نمايد و صدور سند 
مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نيست. بديهى است برابر ماده 13 آئين نامه مذكور در مورد قسمتى از امالكى 
ــده، واحد ثبتى با راى هيات پس از تنظيم اظهارنامه حاوى تحديد حدود، مراتب  كه قبال اظهار نامه ثبتى پذيرفته نش
را در اولين آگهى نوبتى و تحديد حدود به صورت همزمان باطالع عموم مى رساند و نسبت به امالك در جريان ثبت و 

فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.9805578
م.الف: 98/40/8840

تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,05,05        تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,05,19
على اكبر نوريان اسرمى /   رئيس اداره ثبت اسناد و امالك مياندرود

                           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 139860306010001265-1398/04/31 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س

تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى مهدى خراسانى قوچان عتيق فرزند حبيب اهللا بشماره شناسنامه 
ــاختمان به مساحت 51,42مترمربع در قسمتى از پالك  ــدانگ يك باب س 2346 صادره از قوچان در شش
ــع در  اراضى كالته منصور خان  خريدارى از مالك  ــى از 170 اصلى بخش دوقوچان  واق ــماره 102 فرع ش
رسمى آقاى غالمرضا عطرى  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 
ــليم و پس از اخذ رسيد،  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس توانند از تاريخ انتش
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 

1398114406010000077  آ-9805494
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/5

تاريخ انتشار نوبت دوم :98/5/20
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 
برابر راى شماره139860306010001270-1398/04/31هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه 
ــليمانى فرزند خان محمد بشماره شناسنامه 3241 صادره از فاروج  بالمعارض متقاضى آقاى على محمد س
ــاحت 102,36 مترمربع در قسمتى از پالك 172 اصلى بخش  ــاختمان  به مس ــدانگ يك باب  س در  شش
ــت.لذا به  ــكوه صارمى  محرز گرديده اس دو قوچان  واقع دراراضى نظرآباد از محل مالكيت  آقاى عبداله ش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،  ــليم و پس از اخذ رس 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.كالسه 1397114406010000389  آ-9805495

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/5/5
تاريخ انتشار نوبت دوم :98/5/20

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

رونوشت آگهى حصر وراثت  
ــريفى داراى شناسنامه شماره 0748802738 به شرح دادخواست به كالسه  نظر به اينكه آقاى ابراهيم ش
ــادروان رمضان  ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه ش ــورا درخواس 980123 از اين ش
ــريفى به شناسنامه 0748354646 در تاريخ 1357/08/20 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته  ش

و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  نجات ايوبى مشهدريزه ئى با كد ملى 0748759557 فرزند عبدالغفور صادره از تايباد همسر متوفى

2- رسول شريفى با كد ملى 0749320966 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
3- ابراهيم شريفى با كد ملى 0748802738 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى

4- مريم شريفى با كد ملى 0749338989 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
5- كلثوم شريفى با كد ملى 0749330351 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى

6- بانو شريفى با كد ملى 0748802721 فرزند رمضان صادره از تايباد فرزند متوفى
ــت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى  ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
مى نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه 

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9805515
تاريخ انتشار : 1398/05/05 

سيدسعيد هرمزى
قاضى شورا شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت  
نظر به اينكه آقاى ابراهيم شريفى داراى شناسنامه شماره 895 به شرح دادخواست به كالسه   

 از اين شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نجات ايوبى مشهدريزه 
ئى به شناسنامه 513 در تاريخ 1379/2/01 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت 

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  مريم شريفى با كد ملى 0749338989 متولد 1333/2/10 فرزند متوفى

2- كلثوم شريفى با كد ملى 0749330351 متولد 1323/11/10  فرزند متوفى
3- بانو شريفى با كد ملى 0748802721 متولد 1340/11/7 فرزند متوفى

4- رسول شريفى با كد ملى 0749320966 متولد 1316/10/21 فرزند متوفى
5- ابراهيم شريفى با كد ملى 0748802738 متولد 1342/6/10  فرزند متوفى

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

به شورا تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9805516
تاريخ انتشار : 1398/05/05 

حسن رضائى منفرد
قاضى شورا شعبه چهارم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015003141 – 1398/04/22 هيات اول موض ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــماره 49 كد ملى 0749371412  ــنامه ش ــكيبا به شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد كاظم ش
ــكونى به مساحت 100 متر مربع پالك شماره  ــدانگ يكباب منزل مس صادره تايباد فرزند غالمرضا در شش
4427 فرعى مجزا شده از 765و 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه 

ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت رسمى و مشاعى محمدكاظم شكيبا (متقاضى) و قسمتى از پالك 
ــود در  ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش محرز گرديده اس
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 
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805378
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306015003123- 1398/4/20 هي ــر راى ش براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات 
ــنامه شماره كدملى 0740086383 صادره تايباد  ــف قادرى به شناس مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى يوس
فرزند غالم رسول در ششدانگ يكباب مغازه به مساحت 114,39 مترمربع پالك شماره 608 فرعى از 250 
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى  ــان رضوى بخش 14 مش اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــول قادرى و قسمتى از پالك محرز گرديده اس ــاعى غالمرس ومش
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى  ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره  ــته باش اعتراصى داش
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس تس
قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت الفضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالكيت صادر خواهد شد. 9805512
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20

غالمرضا آقازاده  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره پرونده: 139804007141000475/1     شماره بايگانى پرونده: 9800534
شماره ابالغيه: 139805107141001917      تاريخ صدور: 1398/05/02

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه كالسه پرونده139804007141000475/1
ــلم رحمتى فرزند محمدابراهيم به ش ش8748 و شماره ملى 0682425087  ــيله به آقاى مس  بدين وس
ــگاه ك 4 پ45-  ابالغ مى شود كه خانم فاطمه قدرتى جهت وصول  ــاكن بجنورد ناظرآباد روبروى پاس س
ــماره 4737-  ــند نكاحيه ش ــام بهار آزادى بابت مهريه مندرج در س ــكه طالى تم ــد و پنجاه عدد س يكص
ــوده و پرونده اجرائى به  ــما اجرائيه صادر نم ــهر بجنورد عليه ش ــماره 6 ش ــر ازدواج ش 1390/04/01 دفت
ــت و طبق گزارش مورخ 1398/04/24 مامور  ــه 139804007141000475/1 تشكيل گرديده اس كالس
ــائى نگرديده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به  ــت آدرس شما به شرح متن سند شناس پس
ــماره1398050071410005351-1398/05/02 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ش
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت.9805522
 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره پرونده: 139804007150000167/2     شماره بايگانى پرونده: 9800494 
شماره ابالغيه: 139805107141001742       تاريخ صدور: 1398/04/25

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه كالسه پرونده139804007150000167/2
ــن آباد فرزند محمدحسن به شماره ملى 0670378909 ساكن  ــيله به آقاى مجتبى آگاهى حس  بدين وس
ــق پناه جهت وصول يكصد و  ــود كه خانم حديثه خال ــورد كوى امام هادى 9 پالك 36-  ابالغ مى ش بجن
ــماره 12495-  ــند نكاحيه ش ــكه طالى تمام بهار آزادى بابت مهريه مندرج در س ــصت و چهار عدد س ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــيروان عليه ش ــهر ش ــماره 64 ش 1395/03/17 دفتر ازدواج ش
ــت و طبق گزارش مورخ 1398/04/20 مامور  ــه 139804007150000167/2 تشكيل گرديده اس كالس
ــائى نگرديده است لذا بنا به تقاضاى بستانكار به شرح وارده به  ــت آدرس شما به شرح متن سند شناس پس
ــماره1398050071410004911-1398/04/25 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ش
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت.9805533
 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001965-1398/04/31 هيات اول/دوم  ــمى            برابر راى ش ــند رس فاقد س
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــى فرزند ابوتراب   ــادات سادس ــاره س حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم س
بشماره شناسنامه 952 صادره از بيرجند و شماره ملى0651747287 نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين 
ــاحت 2304 متر مربع از پالك 1و2و3و4 فرعى از 664 ـ اصلى و پالك 664 ـ  ــجر به مس مزروعى و مس
اصلى و 1و2و3 فرعى از 665 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت سيد ابوتراب سادسى و غيره  محرز 
ــود در صورتى  ــت .لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  كه اش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت  ــليم اعتراض،دادخواس تس

مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805470
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/05
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/20

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
فاقد سند رسمى            برابر راى شماره  139860308308000046 مورخه 1398/04/29 هيات اول 
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى  ــاختمانهاى فاقد س موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــال فرزند على بشماره  ــين كهنس ــه تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى حس حوزه ثبت ملك سربيش
ــنامه 19 صادره از سربيشه  در يك باب مغازه قديمى به مساحت 70/46 مترمربع تحت پالك 763  شناس
از فرعى 28  – اصلى واقع در بخش 6 سربيشه خريدارى از مالك رسمى آقاى محمد نجارى محرز گرديده 
است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
ــليم  ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس اعتراض،دادخواس

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805510
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/05

تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/20                          
محمد حسين مصلحى 

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان سربيشه 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
آگهى ماده سه قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين وتكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين تكليف  ــورخ 1398/03/23 هيات موضوع قان ــماره 139860318603001170م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه 2   ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــت بجاربنه  فرزند صفرمحمد به شماره شناسنامه  ــت تصرفات مالكانه بالمعارض آقاى حسين حقدوس رش
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان  به مساحت  ــاه در شش ــت در قريه باغش 36065 صادره از رش
171/42 مترمربع پالك فرعى 3012 از اصلى 1 مفروز مجزى از پالك 4 و 230 از اصلى 1 واقع  در بخش 
چهار رشت خريدارى از مالك رسمى از قدر سهم آقايان نجفعلى و رجب وهاب زاده كه طى مزايده به خانم 
سودابه سعادت جم منتقل گرديده است  محرز گرديده است ، لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــخاص نسبت به صدور س ــود در صورتى كه اش به فاصله 15 روز آگهى ميش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تسليم و  ــته باش داش
ــليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر 

خواهد شد. م الف 2019  آ-9805471
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05

تاريخ انتشار نوبت دوم : 20 /1398/05 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت

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

وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــون تعيين و تكليف  ــورخ 1398/04/2 هيات موضوع قان ــماره 139860318603001605م ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك ناحيه 2  رشت  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــنامه 1474 صادره از  ــماره شناس ــه بالمعارض آقاى خالق احمدى فرزند حبيب اهللا به ش ــات مالكان تصرف
ــدانگ يك قطعه زمين مشتمل بر ساختمان به مساحت 389,67 متر مربع  ــالكو در شش خلخال در قريه ش
ــت  ــزى از پالك 271 از اصلى 77 واقع در بخش چهار رش ــى 38160 از اصلى 77 مفروز مج ــالك فرع پ

خريدارى از مالك رسمى آقاى عين اله محبت دوست نفوتى محرز گرديده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميشود در صورتى كه اشخاص نسبت 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض  ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت در ص ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. م الف 2041  آ-9805489
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/05

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/20 
حسين اسالمى كجيدى

مدير واحد ثبتى حوزه ثبت ملك ناحيه دو رشت 

موضوع آگهى: ابالغ وقت رسيدگى 
ــتى به طرفيت خوانده نور محمد  متن آگهى : خواهان محمد قلعه كاهى آبقه تى فرزند نوراحمد دادخواس
وفائى فرد فرزند اله وردى به خواسته مطالبه وجه چك تقديم شوراى حل اختالف شهرستان تايباد نموده 
ــتان تايباد واقع در بلوار شريعتى ارجاع و به  ــيدگى به شعبه دوم شوراى حل اختالف شهرس كه جهت رس
ــه 9809985722200047 ثبت گرديده كه وقت رسيدگى آن 1398/6/13 و ساعت 17/30 تعيين  كالس
ــت  ــت. به علت مجهول المكان بودن خوانده ( نورمحمد وفائى فرد فرزند اله وردى ) و در خواس ــده اس ش
ــتور  ــى دادگاه هاى عمومى و انقالب در امور مدنى و دس ــه تجويز ماده 73 قانون آيين دادرس ــان و ب خواه
دادگاه مراتب يك نوبت در يكى از جرايد كثيراالنتشار آگهى مى شود تا خوانده پس از نشر آگهى و اطالع 
از مفاد آن به شوراى حل اختالف مراجعه و ضمن اعالم نشانى كامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم 

را دريافت و در وقت مقرر فوق جهت رسيدگى حاضر گردد. تاريخ انتشار : 1398/5/5  آ-9805517
اسماعيلى

مسئول دفتر شعبه دوم

صفحه ٧
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 شنبه 5 مرداد 1398 24 ذی القعده 1440 27 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9023 

نخست وزیر انگلیس با بیشترین تغییرات، هیئت وزیران را تشکیل داد

کابینه  اتوبوسی جانسون
  جهان/ نیک پندار  یک سال و 15روز پیش وقتی بوریس 
جانسون از وزارت امور خارجه انگلیس استعفا کرد، شاید کمتر 
کسی فکر می کرد که او دوباره به عنوان نخست وزیر به قدرت 
برگردد. اما هفته گذشــته او توانست جرمی هانت )جانشین 
خود در وزارت خارجه( را شکســت دهد. جانسون در بدو امر 
کابینه ای را که خالی شده بود ترمیم کرد. به گزارش بی بی سی 
برکناری ها و جایگزینی ها در کابینه جانســون به حدی است 
که در تاریخ بریتانیا یکی از وسیع ترین تغییرات کابینه بدون 
تغییر حزب حاکم تلقی می شود. باوجود این نگاهی به مقامات 

کلیدی کابینه جانسون خالی از لطف نیست.
ساجد جاوید:جاوید، که یکی از نامزدهای پست نخست وزیری 
هم بود، وزیر دارایی بریتانیا شده که با اعتبارترین مقام وزارت 
دولت بریتانیاست. او فرزند یک خانواده مهاجر است و پیش از 
این در کابینه ترزا می وزیر کشور بود. جاوید در همه پرسی سه 
سال پیش به ماندن در اتحادیه اروپا رأی داد، اما گفت این کار 
را »با قلبی ســنگین و بی هیچ اشتیاقی« انجام داده است. او 

پیش از مقام های سیاسی بانکداری موفق بود.
پریتی پاتل:خانم پاتل، که وزیر کشــور بریتانیا شده، یکی 
از طرفداران دوآتشــه خروج از اتحادیه اروپاست. او از حامیان 
بوریس جانســون بوده و پیش از این او را تنها منجی ممکن 

برای برگزیت و محافظه کاران خوانده است. او در کابینه ترزا می 
وزیر توسعه بین الملل بود، اما به خاطر مالقات محرمانه با سران 
رژیم صهیونیستی مجبور به استعفا از دولت انگلیس شد. پاتل 
پس از مالقات ها توصیه کرده بود بخشی از بودجه کمک های 
وزارتخانه اش برای ســاخت بیمارستان در بلندی های جوالن 
استفاده شود. پریتی پاتل برای صنایع تنباکو و الکل البی می کرده 
و ســابقه کار در روابط عمومی حزب محافظه کار را نیز دارد. 
دومینیک راب:راب، که وزیر خارجه بریتانیا شــده اســت، 
پیشتر مدتی وزیر برگزیت بود. راب می گوید: برگزیت باید در 
هر صورت سر موعد، ٣1 اکتبر، محقق شود، حتی اگر بریتانیا 
با اتحادیه اروپا به توافقی نرسد. او در زمان عهده داری وزارت 
برگزیت، برای این گفته که بــه حجم تجارت میان دو بندر 

بریتانیا و فرانسه آگاه نبوده، مورد انتقاد زیادی قرار گرفت. 
جدای از اشتراک نظر کابینه جانسون درباره خروج از اتحادیه، 
مورد مشــترک دیگر در بین آن ها تحصیالت اکثریت کابینه 
در مدارس خصوصی اســت، چنان که آمارها نشــان می دهد 
64درصد کابینه جانسون در این آکادمی ها تحصیل کرده اند. 
حال ســؤال این است که این کابینه مرفه می تواند بریتانیا را 
بدون وارد آمدن فشار اقتصادی به طبقات متوسط از اتحادیه 

اروپا خارج کند؟

11 چراغ سبز آمریکا به 
سعودی در دوره ترامپ

جهان: دونالد ترامپ دو روز پیش ســه الیحه 
کنگره که فروش بیش از ۸ میلیارد دالر سالح 
به عربستان و امارات را ممنوع می کرد، وتو کرد. 
این وتو در حقیقت چراغ ســبزی به عربستان 
برای ادامه فعالیت های ضد حقوق بشری این 
رژیم اســت. ان بی سی به همین مناسبت 10 
چراغ ســبز دیگر آمریکا به عربســتان را هم 

فهرست کرده است.
1- ترامپ، برای نخســتین ســفر خارجی 
دوران ریاســت جمهوری اش راهی عربستان 
شد؛سعودی ها استقبالی ســخاوتمندانه از او 
داشتند، مدال یادبود تقدیمش کردند و به رقص 

شمشیر دعوتش کردند.
2- ترامپ قطع رابطه ریاض با قطر را ســتود؛ 
رکس تیلرســون و جیمز متیس، بعدتر اعالم 
کردنــد که دولت در این مورد آن ها را به نوعی 

دور زده است.
۳-ترامپ فروش »بمب   هدایت شــونده« را به 
ریاض از سر گرفت؛ در دوره باراک اوباما، فروش 
بمب های هوشمند یا هدایت شونده به عربستان 

سعودی، به حال تعلیق درآمده بود. 
۴- اســتقبال ترامپ ازتســویه   حساب های 
سرکوبگرانه بن سلمان؛پس از آنکه محمد بن 
سلمان در نوامبر سال ۲01۷ صدها مقام دولتی، 
تاجر و نیز اعضای خانواده سلطنتی را بازداشت 

کرد، ترامپ از این حرکت وی استقبال کرد.
5- دولت آمریکا هنوز رفتار عربســتان در 
یمن را محکوم نکرده اســت؛ مایک پمپئو، 
وزیر خارجه دولت ترامپ در پاســخ به پرسش 
کنگره این کشور اعالم کرد؛ سعودی ها در یمن 

براساس قوانین جنگ رفتار می کنند. 
6- سنگ تمام ترامپ برای سعودی در ماجرای 
جمال خاشقچی؛ دونالد ترامپ با صدور بیانیه ای 
آشکارا اعالم کرد جزئیات این موضوع هرچه که 

باشد او »در کنار پادشاهی سعودی« می ماند. 
انتقال فناوری تســلیحات  7-دولت آمریکا 
هسته ای به عربستان را تأیید کرد؛ این انتقال ها 
تنها 16روز پس از قتل خاشقچی صورت گرفت.
8-ایاالت متحده قطعنامه شورای امنیت درباره 
یمن را دستکاری کرد؛ در دسامبر سال ۲01۸ 
بریتانیا پیش نویس قطعنامه ای را برای محکوم 
کردن جنایت های جنگی عربســتان در یمن 
آماده کرد. آمریکا تهدید کرد که متن قطعنامه 

باید تغییر کند و متن قطعنامه تغییر کرد.
9- ترامپ قطعنامه کنگره را برای پایان دادن 
دخالت آمریکا در ائتالف سعودی وتو کرد؛ این 
قطعنامه از ســوی اعضای هردو حزب تنظیم 
شــده بود، اما ترامپ در روز 16 آوریل ســال 

۲01۹ وتو کرد.
10- دولت ترامپ عربستان را از لیست سیاه 
»کودک سربازان« خارج می کند؛ این تصمیم 
را مایک پمپئو، بیستم ژوئن سال جاری اعالم 
کرد و با وجود مخالفت شماری از مقامات وزارت 

خارجه ایاالت متحده، انجام شد.

 پیش دستی »کیم«
آزمایش موشکی کره شمالی 
پیش از رزمایش کره جنوبی

یورونیوز: رئیس دولت کره شمالی دیروز با 
اشاره به موفقیت آمیز بودن آزمایش موشکی 
کشورش، این اقدام ها را هشداری برای توقف 
برگزاری رزمایش های مشترک میان سئول 
و واشــنگتن معرفی کرد. کیم همچنین 
به همســایه جنوبی خود هشــدار داد که 
واردات تسلیحات و جنگ افزارهای نظامی 
جدیــد را متوقف کنــد. در روزهای اخیر 
گزارش هایی مبنی بر برگزاری مانور مشترک 
میان سئول و واشنگتن منتشر شده است. 
آمریکا و کره جنوبی در پاســخ به آزمایش 
موشکی کره شــمالی خواستند تا از ایجاد 
تنش و اقدام های تحریک آمیز پرهیز کند.

استرتفور بررسی کرد
برگزیت و گزینه های پیش روی جانسون

پیش بینی های  براســاس  ایرانی:  دیپلماسی 
سه ماهه شرکت اطالعات ژئوپلتیک استرتفور، 
بحران سیاسی در بریتانیا امسال تشدید خواهد 
شد. سیاستمداران بریتانیایی در سه سال گذشته 

راهبردهای گوناگونی را برای عملی کردن برگزیت امتحان کرده اند، اما همه این 
تالش ها شکست خوردند و حاال بوریس جانسون، وعده داده است که کشورش 
٣1 اکتبر از اتحادیه اروپا خارج می شــود. اکنون که جانسون قدرت را در دست 
دارد، احتمال برگزیت ســخت افزایش یافته است.اما این همه ماجرا نیست و در 
صورتی که جانسون آنچنان که ادعا کرده موفق به جدایی و یا انجام جدایی سخت 

شود، چند سناریو پیش روی انگلیس خواهد بود.

رأی عدم اعتماد: اگر مجلس عوام با ســناریوی خروج بدون توافق مواجه شود، 
برای ممانعــت از آن فقط یک کار می تواند انجام دهد و آن رأی عدم اعتماد به 
جانسون است که تنها در نتیجه اتحاد اپوزیسیون و حزب محافظه کار ممکن می 
شــود. آن دسته از محافظه کارانی که علیه رهبر حزب رأی دهند، احتماالً اخراج 
خواهند شد. زمان بندی رأی عدم اعتماد هم مهم است؛ چون قانون گذاران مخالف 
جانسون در حزب محافظه کار اگر احساس کنند که هنوز برای دستیابی به توافق 
زمان کافی وجود دارد، علیه او رأی نخواهند داد. اساساً شورش حزب محافظه   کار 
علیه جانسون تنها در صورتی موفق خواهد بود که قانون گذاران آن را تنها راه برای 

جلوگیری از جدایی بدون توافق بدانند. 

گزینه انحالل پارلمان : بوریس جانســون هم یک گزینه قهری دارد و آن این 
است که در صدد انحالل پارلمان برآید. هدف احتماالً این خواهد بود که بگذارد 
مهلت ٣1 اکتبر ســر برسد و در عین حال از رأی عدم اعتماد مجلس عوام علیه 
خودش جلوگیری کند، اما مجلــس عوام 1۸ جوالی طرحی را تصویب کرد که 
برگزاری جلسات پارلمان در ماه اکتبر حتی در صورت انحالل آن را در پی خواهد 
داشــت. این اقدام دور زدن پارلمان را برای جانســون دشوار می سازد و به مثابه 

هشداری مبنی بر این بوده که قانون گذاران بدون جنگ کنار نخواهند کشید. 

دیگر گزینه های پیش روی بریتانیا: جانســون که مجبور است با قانون گذاران 
مخالف برگزیت سخت مواجه شود، در شرایطی که امکان انحالل پارلمان را ندارد، 
می تواند در صدد استفاده از توافق کنونی با اتحادیه اروپا و استفاده از مهارت های روابط 
عمومی خود برای ارائه آن به عنوان توافقی جدید برآید. چنین اقدامی امکان پذیر 
خواهد بود، به این دلیل که مذاکرات لندن و بروکسل به دو دسته تقسیم می شود: 
یکی بر شرایط جدایی تمرکز دارد و دیگری بر شرایط روابط سیاسی و اقتصادی پس از 
جدایی. بسیاری از قانون گذاران حزب محافظه کار معتقد بودند که ترزا می در برخورد 
با اروپایی ها نرم بود و از این رو، به وعده های او در مذاکرات مبنی بر اینکه امتیازات به 
بروکسل در مزایای پس از جدایی برای لندن می شوند، اعتمادی نداشتند. جانسون 
به عنوان فردی خشن تر در برابر اتحادیه اروپا، اعتبار بیشتری از ترزا می دارد. احتماالً 
اتحادیه اروپا هم در رابطه با روابط آتی با بریتانیا انعطاف پذیری بیشتری نشان خواهد 
داد که این مسئله ترغیب پارلمان به پذیرش موارد توافقی را برای جانسون آسان تر 
خواهد کرد.در نهایت اینکه جانسون همواره این گزینه را دارد که از رأی دهندگان 
بریتانیایی بخواهد مشــکل را برای او حل کنند؛ برگزاری یک همه پرســی مجدد.
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عکس نوشت

روس ها  از آنچه فکر می کنید 
نزدیک ترند

نمایش یک تصویر دستکاری شده از نماد ریاست جمهوری آمریکا در 
بنر پشت ترامپ در یکی از سخنرانی های انتخاباتی او سبب شد که 
این شخصیت سیاسی بار دیگر به سوژه خنده تبدیل شود. از جمله 
دستکاری ها جایگزینی سر عقاب سرسفید )نماد ملی آمریکا( با عقاب 
دو سر )نماد ملی روسیه( بود که موجب شد بار دیگر ماجرای دخالت 
روســیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بر سر زبان ها بیفتد. از 
ســوی دیگر در چنگال ســمت چپ این عقاب، به جای 1٣ پیکان، 
تعدادی چوب گلف و در چنگال ســمت راست این پرنده هم مشتی 

اسکناس قرار داده شده است.

معارضان بحرینی در نشست خبری:حاتم بخشی به محافظ صهیونیست ها  با وجود مخالفت دمشق 
 شتاب ترکیه برای 

دخالت در امور سوریه
 آمریکا 9۳0خودرو  زرهی

 به مصر اهدا کرد
 تحقیقات درباره ارتباط

 آل خلیفه و القاعده آغاز شود
آناتولی: وزیر دفاع ترکیه گفت: به تازگی 
هیئت آمریکایی به آنکارا ســفر کرد و ما 
نظرات و پیشــنهادهای خود درباره ایجاد 
منطقه امن در شرق فرات و شمال سوریه 
را به آن ها ارائه کردیم و انتظار داریم که آن 
را بررسی و به سرعت پاسخ دهند. این دو 
کشور، از مدت ها پیش – با وجود مخالفت 
دمشق- به توافق رسیده اند که در شمال 
سوریه منطقه امن تشکیل دهند. همزمان، 
وزارت خارجه سوریه توافق های میان این 
دو کشور درباره کشورشان را تجاوز آشکار 
به تمامیت ارضی، حاکمیت و اتحاد ملت 

سوریه عنوان کرد.

روسیا الیوم: دولت آمریکا در چارچوب 
کمک های سالیانه نظامی به ارتش مصر، 
۹٣0 دســتگاه خودرو زرهی تحویل این 

کشور داد.
 این خودروها به ارزش 1/٣ میلیارد دالر از 
نوع ام آر ای پی )MRAP( است. آمریکا 
پس از پیمان کمپ دیوید در سال 1۹۷۹ 
میان مصر و رژیم صهیونیستی و در ازای 
به رسمیت شــناختن این رژیم از سوی 
قاهره، متعهد به پرداخت ساالنه ۲ میلیارد 
دالر به دولت مصر شــد که 1/٣ میلیارد 
دالر از این میزان بــه کمک های نظامی 

اختصاص دارد.

فارس: معارضــان داخلی و خارجی رژیم 
بحرین در یک نشست خبری در لندن تأکید 
کردند که باید تحقیقاتی برای کشف روابط 
این رژیم با گروه تروریســتی القاعده آغاز 
شود. الجزیره  ۲٣ تیر از یک طرح مخفیانه 
درباره همکاری بحرین با ســازمان القاعده 
خبر داد که هدفش ترور رهبران معارض در 
این کشور و همچنین عملیات تروریستی 
در ایران بوده اســت. علــی الفایز )رئیس 
دفتر سیاسی فراکسیون معارضان بحرین( 
سعید الشهابی )دبیر کل جنبش احرار( و 
لیندن پیتر )فعال انگلیسی حامی معارضان 
بحرینی( در این نشست سخنرانی کردند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

گزارش روز

      صفحه 8

︑︖︡︡ آ﹎﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ (﹡﹢︋️ اول )
﹞︀﹜﹩ در ﹡︷︣ دارد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ ا︻︐︊︀رات ︻﹞︣ا﹡﹩ (ر︀﹜﹩ ، اوراق ﹝︪︀ر﹋️  ︣ا︨︀ن︫  ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن︠ 
 ︀ ︣وژه ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣﹞ ﹉ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣﹙﹥ ای︋  ︣﹎︤اری ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩︎  ︣ ا︨︀س  ﹇︀﹡﹢ن︋  ︤ا﹡﹥ )︋  ، ا︨﹠︀د︠ 

︡︀﹝﹡ ح وا﹎︢ار﹑︭︀ی ذ︐﹋︣  ︫﹤ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (WWW.SETADIRAN.IR) ا﹡︖︀م و︋  ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در︨ 
برآورد اوليه(ريال)مدتنام و مشخصات خدمات مورد نيازرديف

29/469/977/844  12ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر جاجرم1

32/226/379/318  12ماهاحداث مخزن 5000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر فاروج2

15/128/886/916  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر حصارگرمخان3

17/809/703/765  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر چناران شهر4

20/205/556/085  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر قوشخانه5

19/094/347/263  12ماهاحداث مخزن 2000 مترمكعبى و تاسيسات وابسته شهر زيارت6

︡ه ا︨️ ﹋﹥ ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ٣  روز  ــ︣ح ﹋︀ر در ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ا︻﹑م︫  ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ و︫ 
︣﹡︡ه  ﹥ ︻︡ه︋  ︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در دو ﹡﹢︋️︋  ﹠﹝︲ .︡﹠︀﹝﹡ ق ا﹜︢﹋︣ ا︠︢ و ا﹇︡ام﹢﹁ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹅︣︵ از ﹩﹎از ا﹡︐︪︀ر آ ︦︎

.︫︡︀  ︋﹩﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ - ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ︫﹞︀﹜﹩

/ع
۹۸
۰۵
۵۹
۵

 ﹜︤﹫﹨︣︍︋ ا︨️ ، از ا︨︣اف آن ﹩︀︊︀ت و ز﹫ ﹤﹝︪︨︣ آب

ع ۹
۸۰
۵۵
۲۰

فراخوان تجديد 
مناقصه

 
دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 

﹡︷︣ دارد ﹝﹊﹞ــ﹏ دارو﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫ــ︐﹩ 
دا﹡︪ــ﹍︀ه را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︾﹫︣دو﹜︐ــ﹩  ︋ــ︩  از  ︻﹞﹢﹝ــ﹩   ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٧
︣︠ــ︡اری ﹡﹞︀ــ︡. ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︣اــ﹏ ︋︣﹎ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از 
در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︀ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان 
️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ﹋︀︎ ﹩︀و ︋︀ز﹎︪ــ
www.setadiran. :﹩﹡︀︪﹡ ﹤ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د)︋ 

﹢رت  ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ir ا﹡︖︀م︠ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁ــ﹢ق، ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ 
︵︊ــ﹅ ﹝ــ︀ده ١١ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋﹥ در ﹝﹙ــ️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ﹝︺︀و﹡️ ︋︡ا︫︐﹩ ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ﹝︪︡- ا﹡︐︀ی 

︠﹫︀︋︀ن ︨﹠︀︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/٣ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٨

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ١٨/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢٠/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎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

︣اج ︱﹢ری
 ﹏︀ی ذ﹨ ︣ح و ︑︀ر  ︫﹤  ︋﹤﹫﹚﹆﹡ ︳︀︨و ﹩︗﹢︑ ﹏︋︀﹇ ای ا﹇︐︭︀دی در ﹡︷︣دارد ︑︺︡اد ﹤︧︨﹢﹞
از︵ ﹅︣︣اج ︱﹢ری و︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹀︣وش ︋︨︣︀﹡︡.﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︀︋︧︐﹩ ٢٠٪ ﹝︊﹙︼ ︎﹫︪﹠︀دی را 
︣دا︠️ ﹡﹞︀﹠︡ ﹜︢ا در ا︗ــ︣ای ﹇︀﹡﹢ن ﹨﹢ای  ︭﹢رت ﹡﹆︡ی  ︀﹉ ︑︱﹞﹫﹠ــ﹩︎  ︣ــ︡︋  درز﹝ــ︀ن︠ 
︎︀ک ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙︐︀ی اورا﹇﹩ و ا︨﹆︀︵﹩ ︮︣﹁︀ ︋﹥ ﹝︣ا﹋︤ ﹝︖︀ز ا︨﹆︀ط  و ︋︀ز︀﹁️ ︠﹢درو 
﹁︣و︠︐﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ︀ ︫ــ︣﹋️ در︣اج ﹝︧ــ︐﹙︤م ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥ از ︫︣﹋︐︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥           
﹝﹩ ︋︀︫ــ︡. در︭︠﹢ص ︠﹢درو ︋︀ و︲︺﹫️ ﹇︀︋﹏ ︫ــ﹞︀ره ﹎︢اری و اورا﹇﹩ و ﹝﹢︑﹢ر︨ــ﹫﹊﹙️ ︋︀ 

و︲︺﹫️ ﹇︀︋﹏ ︫﹞︀ره ﹎︢اری ﹁︣وش ︋︣ای ︻﹞﹢م ︋﹑﹝︀﹡︹ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
تعداد580 دستگاه موتورسيكلت اوراقى، شماره گذارى، اسقاطى

تعداد 20 دستگاه خودرو اوراقى و شماره گذارى 
بازديد: دو︫﹠︊﹥ و ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ٧و٠۵/٨/ ٩٨ ︨︀︻️ ٩/٠٠ ا﹜﹩ ١٣/٠٠

محل بازديد:
                                           ︤︣﹞ ﹟ــ︀ن ا﹝﹫ــ︷﹁︀﹞ ﹌ــ︤ ︎︀ر﹋﹫﹠ــ︣﹞ ﹩ــ﹡︡﹞ ︡﹫︧ــ︐﹍︀ه ︫ــمهريـز- ﹡︨︣ــ﹫︡ه ︋ــ﹥ ا

( ︑︺︡اد ٢٠ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو)
︀ر︨ــ﹫︀ن                    ︀ر﹋﹫﹠﹌︎  ︀ر︋︣ی ﹨︀︎  ︨︣ــ︐︀ن ا︫ــ﹊︢ر﹋﹫﹙﹢﹝︐١︣︗︀ده ︧ــ﹟ آ︋ــ︀د ﹝︖︐﹞︹︋  يزد -︫ 

( ︑︺︡اد۴١٣ د︨︐﹍︀ه  ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️)
يـزد- ︫︨︣ــ︐︀ن ︋︀︋ــ︀د، ︠﹫︀︋ــ︀ن ا﹝ــ︀م، ︠﹫︀︋ــ︀ن ︫ــ︋ ︡﹫︪ــ︐﹩ ︎ــ︀ ر﹋﹫﹠﹌ ︫ــ︣داری                                 

(︑︺︡اد ١۶٨ د︨︐﹍︀ه ﹝﹢︑﹢ر︨﹫﹊﹙️ ) 
زمان ومكان برگزارى حراج :

︊︮٩٨/٠ ︨︀︻️ ٩۵/︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٩
يزد- بلوار امام جعفر صادق (ع)- روبروى فروشگاه زنجيره اى رفاه تاالرميثاق

(WWW.SAA-S.ir) :️︀︨ آدرس
︫﹞︀ره ︑﹞︀س: ٣۶٢۶٧٧٧٨-٣۶٢۶۶۵١٧-٠٣۵ 

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۵

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی
︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︑︀︨﹫︧︀︑﹩ و 
︨︀︠︐﹞︀﹡﹩ ︠︀﹡﹥ ︵﹢س  ( ︨︀﹝﹩ ︠︀ص ) 

︋︪﹞︀ره ︔︊️ ٧٩٨٢
                       ️﹋︫︣ ︨︀﹝︡اران   ﹤﹫﹚﹋ از   ﹤﹚﹫︨﹢﹠︡︋
 ﹩﹞﹢﹝︻  ︹﹝︖﹞  ﹤︧﹚︗ در  ﹝﹫︪﹢د  د︻﹢ت  ﹁﹢ق 
︻︀دی  ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ﹝﹢ر︠﹥  ١٣٩٨/٠٥/١٧  
 ︣︮︀﹡  ,︪︡﹞ در  وا﹇︹   ️﹋︫︣ ا︮﹙﹩   ︤﹋︣﹞ در 
﹑ک ٨٤ , در ︨︀︻️ ١٢  ︧︠︣وی ١٩ , ﹋﹢ ﹤︀س ,︎ 

︸︣  ︋︣﹎︤ار ﹝﹫﹍︣دد ، ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ . 
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ : 

١.  ︑︺﹫﹫﹟  ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه
٢. ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

٣. ︑︺﹫﹫﹟ روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۵۹
۲

آ﹎﹩ ﹁︣وش
 ︫︣﹋️ ﹝︺︀دن ﹇︡س ر︲﹢ی 

در ﹡︷︣ دارد: 
 ﹡︧ــ︊️ ︋ــ﹥ ﹁ــ︣وش د︨ــ︐﹍︀ه 
د︨ــ︐﹍︀ه  و  ا︨ــ﹙︉  ︎﹢﹜﹫ــ︩ 
از  ﹝︐﹆︀︵ــ︹  ︋ــ︣ش   ﹌﹠︤︀︨ــ
.︡︀﹝﹡ ــ︡ه ا﹇ــ︡ام︤ا﹞ ﹅ــ︣︵

︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س :
 ٠۵٣٧ - ١۶٨٣۶۵٣

٣٧۶١۶٣٧-٠٣١۶١٠٢۴٢

/ع
۹۸
۰۵
۵۲
۴

﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞
 ا︗︣ای آ﹙﹠︡ ﹝﹫︀﹡﹩ در ︫︨︣︐︀ن ︨︣︠︦ - ︋︴﹢ل ۵٢٠٠ ﹝︐︣

 ︫︣﹋️ ﹝︧﹊﹟ و ︻﹞︣ان ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️ ︋﹥ وا﹎︢اری 
 ︦︠︣  ︨︪︡﹞ ﹩﹚︮ر ا﹢﹞ ( ﹩﹡︀﹫﹞ ︣︤︗) ﹩﹡︀﹫﹞ ︡﹠﹚آ ﹩︀ت ا︗︣ا﹫﹚﹝︻
︋ــ﹥ ︵﹢ل ︑﹆︣︊ــ﹩ ۵٢٠٠ ﹝︐︣ در ︵︣﹁﹫﹟ ﹐ ﹟︌ و را︨ــ️ ︋︣ ا︨ــ︀س 
﹁︨︣ــ️ ︋ــ︀ء ا﹇︡ام ﹡﹞︀ــ︡ . ﹜︢ا از وا︗︡﹟ ︫ــ︣ا︳ ﹋ــ﹥ ︻﹑﹇﹞﹠︡ ︋﹥ 
︫ــ︣﹋️ در ا﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ، د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︋︣ای در︀﹁️ و 

 .︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ﹏ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس ذ ﹏﹫﹝﹊︑
﹑ک   ︎-  ﹩︀﹀﹋ ︀︋︀ن﹫  ︠﹤ ــ︣︺︐﹩ - ﹡︨︣ــ﹫︡ه︋  ﹝︪ــ︡ -  ﹝﹫︡ان د﹋︐︫︣ 

﹩︋︀︡ار﹋︀ت و ︋︀زار︑ ︡۴٣٩ وا

/ع
۹۸
۰۵
۵۳
۷

آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︻﹞﹢﹝﹩
 ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی

﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇ــ︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︗️ ︎︣وژه  در د︨ــ️ 
ا︡اث ︠﹢د، دو د︨ــ︐﹍︀ه ﹫﹙︣ را ︋﹥ ︫︣ح ︫︣ا︳ ﹝﹠︡رج در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥، 

.︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از
﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن وا︗ــ︡ ︫ــ︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ه و در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹨ــ︀ ︡ا﹋︓ــ︣ ︑︀ ︑︀رــ ١٣٩٨/٠۵/٠٨ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡ــ﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ 
آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹝ ،︪︡︀رراه ︫ــ︡ا، ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن 
 ︩︋ www.dev.aqr.ir ️︀ــ︀ ︋ــ﹥ ︨ــ ،﹩ــ︡س ر︲ــ﹢ی، ﹝︺︀و﹡ــ️ ︻﹞︣ا﹡ــ﹇
 .︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ︀ره ︑﹙﹀﹟  ٣٢٠٠١١٢۶-٠۵١﹝︫ ︀︋ ︀ ︣ا︗︺﹥، و﹞ ︭︀ت﹇︀﹠﹞

︀ً ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.  ﹠﹝︲

/ع
۹۸
۰۵
۴۸
۴

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق مشهد     
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید     

اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب

طلوع خورشید     

اوقات شرعی به افق تهران

12/38 13/11

 23/4800/22 3/554/30

19/4320/13

5/356/09

20/0220/33

 اتاق فکر

بدون تیتر

فلسطینی  منازل  تخریب  عملیات  ادامه  با  همزمان  جهان   
تشکیالت  رئیس  عباس،  محمود  قدس،  جنوبی  مناطق   در 
خودگردان فلسطین تأکید کرد: ما تصمیم گرفته ایم که اجرای 
توافق نامه های منعقد شده با طرف صهیونیستی را متوقف کنیم. 
این اقدام با استقبال دو گروه اصلی مقاومت یعنی جهاد اسالمی 
و حماس مواجه شد. یکی از رهبران جنبش »جهاد اسالمی« در 

همین زمینه گفت: تصمیم توقف اجرای معاهدات، هر چند که 
دیر گرفته شده، ولی یک تصمیم مهم است و باید این تصمیم، 
عملی شود.»خالد البطش« تصمیم توقف اجرای معاهدات با رژیم 

صهیونیستی را »گامی در مسیر صحیح« قلمداد کرد.
البطش به شــبکه خبری المیادین گفــت: محمود عباس برای 
انجام این اقدام ها باید دبیرهای کل گروه های فلســطینی را به 

یک نشست دعوت کند. این تصمیم تشکیالت خودگردان نشان 
می دهد رسماً فلسطین خواستار خروج از معاهدات منعقد شده 
با رژیم صهیونیستی است و جهاد اسالمی نیز مؤید این رویکرد 
است.جنبش حماس هم در بیانیه ای اقدام »محمود عباس« در 
توقف همکاری ها با رژیم صهیونیســتی را ستود و آن را »گامی 
در جهت صحیح« توصیف کرد.حماس در این بیانیه از جنبش 
فتح برای تشکیل دولت وحدت ملی و آزادی زندانیان سیاسی و 
همچنین پی ریزی راهبرد مشترک در راستای حمایت از مسئله 
فلسطین دعوت و تأکید کرد مردم فلسطین از اقدام های عملی 

فوری که منجر به این همکاری شود، استقبال می کنند.

زمزمه های وحدت در جبهه فلسطینی
تشکیالت خودگردان توافق ها با صهیونیست ها را متوقف کرد

گزارش خبری

رویترز: چندین حزب اصلی پاکستان با برپایی تجمعات اعتراضی در شهرهای 
سراســر این کشور دولت عمران خان را متهم به از بین بردن اقتصاد پاکستان و 

تالش برای سرکوب و ساکت کردن مخالفانش کردند.
اسکای نیوز: پس از درگذشــت الباجی قاید السبسی، رئیس جمهور پیشین 

تونس، یک هفته عزای عمومی در این کشور اعالم شد.
راشاتودی: اندیشکده آمریکایی شورای آتالنتیک در روسیه به عنوان تهدیدی 

برای امنیت این کشور شناخته شده و در شرف تعطیلی است.
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