
 

تکریم زائر با ارتقای کیفی غذای مهمانسرای حضرت
 آســتان  قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی گفت: ارتقای کیفی غذای قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی تأکید کرد

مهمانسرای حضرت رضا)ع( را با جدیت پیگیری می کنیم و از همه ظرفیت های 
مجموعه برای تحقق این مهم استفاده خواهیم کرد. مصطفی خاکسار قهرودی 

 ............ صفحه 3در جمع کارکنان و خادمان افتخاری مهمانسرای...

آخرین غزل 
حسین آهی

مدیران تبعیدی را 
به ورزش می فرستند

دستاوردهای انقالب اسالمی 
در حوزه زنان و خانواده

12 10 5
شاعر و گوینده قدیمی رادیو بر اثر بیماری سرطان درگذشت پایان سکوت علی دایی و پاسخ به ابهامات  رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور تشریح کرد

  :jامام رضا
وقتى  آشكارا 

حرف  حق  
مى شنويد، 

خشمگين  نشويد. 
بحار االنوار ، ج  
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احیای معادن کوچک 
توسط واحدهای بزرگ

روحانی خطاب به مکرون درباره تعلل اروپا و گذشت زمان:

بازگشتبهنقطهاولسختترمیشود

 اقتصاد  در شــرایط تحریم ها اداره کشور 
با دالرهــای غیرنفتی و اتکا به درآمدهایی 
از این جنس، با هدف گسســتن بندهای 
آهنین اقتصاد تک محصولی، یک ضرورت 
انکارناپذیر است. استفاده از معدن به جای 

نفت از جمله گزینه هایی اســت که رهبر 
معظم انقالب هم بارها بر آن تأکید داشته اند. 
به باور ایشــان باید در معــادن از ظرفیت 
بخش خصوصی اســتفاده و از خام فروشی 
جلوگیری کرد. بر اساس آمار، ایران امروز 

۶۸ نوع ماده معدنی، 3۷ میلیارد تن ذخیره 
قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر احتمالی و 
بیش از ۵ هــزار و 3۰۰ معدن فعال دارد 
و یکی از 1۰ کشور نخست دارنده ذخایر 
معدنی در جهان است؛ حال آنکه فقط ۷ 

درصد از این ظرفیــت جذاب معدنی، به 
ارزش ۷۷۰ میلیارد دالر کشف شده است 
و اگر تمام این ذخایر، بارور شــوند، ارزش 
منابع طبیعی و ذخایر معدنی ایران به ۵۰ 

هزار میلیارد دالر...

 ............ صفحه 2

نگاهی به زندگی 
و مبارزات 

شیخ بهلول گنابادی

شگفتی  
روزگار

مغزمتفکر حمالت یازدهم 
سپتامبر آماده شهادت 

علیه عربستان است

قوز باال قوز
سعودی ها

 راهی برای برداشتن سایه سنگین نفت از سر اقتصاد 

 ............ صفحه 9 ............ صفحه ۸

 ............ صفحه 4

تمديد زمان شركت
 در مناقصه

بيمارستان ابن سينا و دكتر حجازى 
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۴

﹫﹞︀﹡﹊︀ران  ︎﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ﹩﹎آ
 ︹و ︑﹢ز ︊︵ ؛ ﹤﹫︑ ︀ت﹞︡ دانشگاه واليت ايرانشهر در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︠ 
︣﹎︤ار  ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵ ︀ره ٢٠٩٨٠۶٠٠٢۵٠٠٠٠٠٣ را از﹝  ︫﹤ ﹙︿ دا﹡︪﹍︀ه را︋  ︾︢ای︨ 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ ︀︑ ا︨﹠︀د ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز﹎︣  ︋﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ . ︡︀﹝﹡
︀﹝︀﹡﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️  ﹑﹫️ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن دارای︮   ︎️︧﹫﹛ ﹤﹫︑ ︀︑
 ️﹢︱︻ رت ︻︡م﹢ ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  (︨ــ︐︀د)︋ 
ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥   ︫️︗ ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را﹢﹎ ️﹁︀ر و در﹢﹋︢﹞ ️︀ــ ﹇︊﹙﹩ ؛ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨ 

. ︫︡︀  ︋﹩﹞ ٩٨/٠۵/٠٩ ︀ر︑ ﹤﹡︀﹞︀ ︀ز﹡︡ . ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در︨   ︨﹅﹆﹞
 ️﹐ــ﹙︿ دا﹡︪ــ﹍︀ه و ︡﹝︀ت ︑﹫﹥ ؛ ︵︊ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای︨  ــ︣ح ﹝︐︭ــ︣ ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥ :ا﹡︖︀م ا﹝ــ﹢ر︠   ︫– ١

.︣ ︪﹡︣ا ا
 . ︪︣﹡︣اا﹡︖︀م ﹋︀ر ا ﹏﹞ ا﹡︖︀م ﹋︀ر :٢٠٠ روز ﹋︀ری و ﹏﹞ ٢- ﹝︡ت و

﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١٢/١٣٩٨/٠۵  ︀︻️ ٩ روز︫  ٣-﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨ 
ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︊ روز︫  ــ︀︻️ ٩ ︮  ﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ــ︡ه︋  ﹞ -۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏︫ 

 ١٣٩٨/٠۵/٢۶
﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٧/١٣٩٨/٠۵   ︫﹉ ١٢ روز ️︻︀  ︨: ︀﹨ ️﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ۵- ز﹝︀ن︋ 

︭﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥  ﹫︪︐︣ در︠  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت︋ 
︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی  ــ﹫︡ ﹝︣ادی –︨  ︤ر﹎︣اه︫   ︋۴ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋ – ︣︣ا﹡︪ــ︧ــ︐︀ن – ا﹢﹚ ﹫︧ــ︐︀ن و︋  آدرس : ا︨ــ︐︀ن︨ 

دا﹡︪﹍︀ه و﹐️ – د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی 
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س : ٣٧٢١٢٢٨٩ – ٠۵۴ 

 . ︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹨︤﹠﹥ درج آ﹎﹩ و ﹋︀ر﹝︤د︨ 
︪︣﹡︣اا ️﹐دا﹡︪﹍︀ه و

/ع
۹۸
۰۵
۷۷
۰

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ا︨︐﹠︡ و ﹁﹙﹊︧﹩

︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م
۴ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۹

/ع
۹۸
۰۵
۴۵
۱

آگهى تجديد مناقصه عمومى 
بارگيرى،حمل و دفن                              

زباله شهرى(نوبت دوم)
︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣︡️ ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︫ــ︣داری ︨ــ︊︤وار ︋﹥ 
ا︨ــ︐﹠︀د رد︿٢٠۵١١︋﹢د︗﹥ ︨ــ︀ل١٣٩٨در ﹡︷︣دارد 
︻﹞﹙﹫︀ت ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ 
︋﹥ ا︫ــ︀ص  ︀ ﹩﹆﹫﹆﹆﹢﹇﹩ وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ وا﹎︢ار 

.︡︀﹝﹡
-︋︀ر﹎﹫︣ی،ا﹡︐﹆︀ل و د﹁ــ﹟ روزا﹡﹥ ︡ود١۵٠︑﹟ ز︋︀﹜﹥ 
︫︨︣ــ︊︤وار ︋ــ︀ ﹝︀︫ــ﹫﹟ آ﹐ت(﹜﹢در،︋﹙ــ︡وزرD٨ و 

(︣﹚︣︑ ﹩﹝﹫︨
-﹝︊﹙︼ ︀︎ــ﹥ ﹇︣ارداد٢/۴٠٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل ︋﹥ ﹝︡ت 

︫︩ ﹝︀ه
︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥١٢٠/٠٠٠/٠٠٠ر︀ل -︨︍︣ده︫ 

 ︤وار ︀ ﹩︋︭ــ﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊ــ ﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-
 ﹤︊︺︫ ︫︣ ﹉﹡︀︋١٠٠٨١۶٢٢۶۵و︗﹥ ﹡﹆︡ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره٩٠

.︫︡︀ ︊︤وار ﹝﹩︋  ا︨︡آ︋︀دی︨ 
-﹝﹙ــ️ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︗ــ️ در︀﹁ــ️ و ︑﹢ــ﹏ ا︨ــ﹠︀د 
﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇️ اداری 

روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٢٢/۵/٩٨﹝﹩ ︋︀︫︡
﹫︀︋︀ن ا︨︣ار︫﹞︀﹜﹩ ،  -﹡︪︀﹡﹩ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار:︠ 

️﹚﹞ ﹉﹡︀ ﹫︀︋︀ن ﹡﹢اب ︗﹠︉︋  ا︋︐︡ای︠ 
﹢د ﹢ا﹨︡︋  ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥︠  ︣ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨-

-︨ــ︀ز﹝︀ن در رد  ﹉ ﹩﹛﹢︊﹇ ︀︀ ︑﹞︀﹝﹩ ︎﹫︪﹠︀دات 
﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ روز ︀ر︫﹠︊﹥  ﹢د ︎  ﹢ا﹨︡︋  ﹝︐︀ر︠ 
︑︀رــ ٩٨/۵/٢٣︨ــ︀︻١۴️︸︣ در ﹝ــ﹏ ︨ــ︀ز﹝︀ن 
﹝︣︡ــ️ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︎︧ــ﹞︀﹡︡ ︋︀ز﹎︪ــ︀﹩ ﹝﹩ ︫ــ﹢د.
﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ۴۴٢۶٩٣۴۴︑﹞︀س﹝︫
︀ز﹝︀ن   ︨︦﹫ی زاده ر﹢﹠︺﹞ ︡﹫︖﹞ 

« آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ »-﹡﹢︋️ دوم
 ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ︵︣﹇︊﹥ و ︫ــ︀﹡︡︤ در ﹡︷︣ دارد؛ ا﹇﹑م  ﹝︪ــ︣و﹥ ذ﹏ را از 

︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ ︋﹥ ﹁︣وش ر︨︀﹡︡.
محل استقرار كاالى مورد مزايدهمقدارواحدمشخصات كاالى مورد مزايدهرديف

 طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم175متر طولCلوله آزبست 150كالس1

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم350متر طولCلوله آزبست 250كالس2

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم130متر طولCلوله آزبست 300كالس3

طرقبه و شانديز  –انبار سالم1025متر طولCلوله آزبست 350كالس4

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم35متر طولDلوله آزبست 350كالس5

شانديز – امور آب و فاضالب –انبار سالم395متر طولCلوله آزبست 400كالس6

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم240عددC مانشن آزبست 100كالس7

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم115عددC مانشن آزبست 250كالس8

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار سالم23عددC مانشن آزبست 300كالس9

شانديز – امور آب و فاضالب –انبار سالم120عددC مانشن آزبست 350كالس10

شانديز – امور آب و فاضالب –انبار سالم60عددC مانشن آزبست 400كالس11

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار مستعمل195متر طولCلوله آزبست 150كالس12

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط10متر طولCلوله آزبست 200كالس13

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط12متر طولCلوله آزبست 250كالس14

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط2500كيلو گرمآهن آالت ضايعاتى(برآوردى)15

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط5000كيلو گرمضايعات چدن(برآوردى)16

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط1000كيلو گرمضايعات پلى اتيلن(برآوردى)17

طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط50كيلو گرمسيم مسى داخل الكتروموتورهاى 18

 ضايعات برنجى داخل پمپ هاى19
طرقبه – امور آب و فاضالب –انبار اسقاط100كيلو گرم شناور(برآوردى)

ز﹝︀ن، ﹝﹙️ و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه:
ا﹜︿ - ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ١۶/١٣٩٨/٠۵

ب - ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه: ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ︵︣﹇︊﹥ ︫︀﹡︡︤  وا︡ ا﹝﹢ر  ﹇︣ارداد﹨︀ 
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ضمیمه  روز

 به قد یک در دو متر از خیابان پشــت به 
پل کریمخان، ده قدمی نشــر ثالث، همه 
آن چیزی است که مهدی از دار دنیا برای 
خودش خواسته؛ صدالبته اینکه همیشه 

این چند ساله سر«...

دستفروش تهران
 مدرسه ساز بلوچستان

ه هفتـگی 
ضمیـم

وزنــامه قــدس
ر

 
دوم مـــــاره 

ش

ــــاه
مـ مـــرداد 

 هـــزار و سیـصد

و نـــود و هشـت

اونجاکههمهترمزمیکنن
توگازبده!

وقایعنگاری
یککوچازپیشاعالمنشده

روایت زندگی »مهدی ریوندی« که درآمد دستفروشی هایش را
خرج کار خیر در مناطق محروم می کند

دستفروشتهران
مدرسهسازبلوچستان

 ............ صفحه ۵

روزداغ
عدالت

صدور حکم قطعی برای 
978 مفسد اقتصادی

محمد علی نجفی به 
قصاص محکوم شد

۲۰ سال حبس در انتظار 
هادی رضوی

 جامعه  غالمحســین اســماعیلی، 
ســخنگوی قوه قضائیه در هفتمین 
نشســت خبری خود بــا خبرنگاران 
به  اعالم کــرد: محمدعلــی نجفی 
اتهام قتل عمد بــه قصاص محکوم 
شــده اســت. وی با بیان اینکه رأی 
صادر شــده بــه وکالی اولیای دم و 
متهم ابالغ شــده است، گفت: همان 
طور که می دانید در کیفرخواســت 
قتل عمد، ایــراد صدمه غیرمؤثر در 
قتل و داشــتن اســلحه محرز شده 
بوده که قتل عمــد را دادگاه محرز 
دانســته و حکم قصاص صادر کرده 
است. ســخنگوی قوه قضائیه افزود: 
در مورد ایراد صدمه غیرمؤثر در قتل 
چون یک صدمه بوده و دو تیر اصابت 
نکرده یکی به دســت و بعد به سینه 
وارد شــده  یک حکم صادر می شود 
و حکم اشــد که قصاص است صادر 
خاطرنشان  اســماعیلی  است.  شده 
کــرد: در مورد حمل اســلحه نیز از 

سوی دادگاه...
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روزنامـه صبـح ایـران

رئیس مجلس: توسعه روابط ایران و چین به سود صلح و امنیت جهانی است سیاست: رئیس مجلس در دیدار سونگ تائو، وزیر امور بین الملل حزب کمونیست چین، توسعه روابط دو کشور را 
برای امنیت و صلح جهانی سودمند توصیف کرد و گفت: رهبر انقالب و دولت ایران مایلند روابط دو کشور گسترده باشد و مجلس شورای اسالمی نیز پشتیبان این مناسبات است. وی در پاسخ به اظهارات سونگ 
تائو افزود: با تحلیل شما مبنی بر اینکه ایران و چین در معرض دشمنی با آمریکا هستند، موافقم. این خصومت جنبه تاکتیکی ندارد، بلکه استراتژیک و عمیق است و باید در مقابل آن تفکری راهبردی را دنبال کرد.

 فارس حجت االسالم حسن روحانی رئیس 
جمهوری اســالمی ایران در تماس تلفنی  
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانســه با وی 
با اشــاره اروپا فرصت زیادی را برای عمل به 
تعهدات و همکاری با ایران از دســت داده، 
تاکید کرد: عادی سازی روابط نفتی و بانکی، 
گام اول از تعهدات مورد انتظار ایران از اروپا 
خواهد بود. روحانی نتایج سفر نماینده ویژه 
خود بــه فرانســه را مثبت 
ارزیابی کرد و بر ادامه گفتگوها 
در مسیر اجرای کامل تعهدات 

طرفین در برجام تاکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه 
هــدف برجام عادی ســازی 
روابط اقتصادی ایران با دیگر 
کشــورها بوده اســت، افزود: 
متاســفانه با وجود پایبندی 
کامل ایــران به تعهدات، تنها 
بخشی اندک از منافع اقتصادی ایران تامین 
شــد و پس از خروج آمریکا از برجام نه تنها 
شاهد اقدام جدی از سوی اروپا در این زمینه 
نبودیم، بلکه برخی از شرکت های اروپایی نیز 
در پیروی از تحریم یکجانبه آمریکا، از ایران 

خارج شدند.
روحانــی با بیان اینکه تروریســم اقتصادی 

آمریکا اقدامی ضد انسانی از جمله در زمینه 
تامین نیازها و کاالهای اساســی مردم بوده، 
گفت: پایبندی کامل بــه تعهدات برجام از 
ســوی ایران در شرایطی که طرف مقابل به 
حداقل تعهــدات خود عمل نمی کند، برای 
ملت ایران پذیرفتنی نیست. رئیس جمهور 
ادامه سیاســت های تنش آفرین آمریکا در 
منطقــه را دربردارنده آثار منفی در امنیت و 
ثبات روابط فرا منطقه ای و بین المللی خواند 
و تاکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همواره 
اصلی ترین تامین کننــده امنیت و آزادی 
کشتیرانی در منطقه خلیج فارس، تنگه هرمز 

و دریای عمان بوده و خواهد بود.
روحانی جدیت اروپا در عادی ســازی روابط 
نفتی و بانکی ایران با دیگر کشــورها را گام 
اول از تعهــدات مورد انتظــار ایران خواند و 
اظهارداشت: اختصاص خط اعتباری از سوی 
اروپا در این زمینه می تواند به عنوان مقدمه 
حائز اهمیت باشد. رئیس جمهور با بیان اینکه 
متأسفانه اروپا در یک سال اخیر فرصت های  
زیادی را بــرای ایفای تعهدات و همکاری با 
ایران از دست داده اســت، ادامه داد: هرچه 
زمان بگذرد و گام  های  بعدی توســط ایران 
به انجام برسد، بازگشت به نقطه اول برای دو 

طرف سخت تر خواهد شد.
روحانی گفت: همان گونــه که بارها تاکید 
کردیــم اقدامات ایــران در کاهش تعهدات 
برجامی تا این مرحله به گونه ای اســت که 
در صورت عدم تأمین منافع اقتصادی ایران از 
سوی اروپا به سرعت قابل بازگشت به نقطه 
قبلی خواهیم بود. رئیس جمهور با اشاره به 
اینکه آمریکا از اقدامات خصمانه خود علیه 
ایران هیچ ســودی نخواهد برد و ادامه این 
روند شرایط باخت-باخت برای همگان است، 
افزود: ایران آغازکننده هیچ تنشی در منطقه 
نبوده و نخواهد بود اما در مقابل هرگونه تنش 

آفرینی با قدرت از منافع خود دفاع می کند.
روحانی با استقبال و قدردانی از تالش های 
رئیس جمهور فرانسه در راستای حل و فصل 
مسائل و مشکالت، تاکید کرد: ایران همواره 
از هرگونه ابتکار در جهت دســتیابی به راه 
حل های عادالنه و گفت وگوهای ســازنده 
اســتقبال می کند. »امانوئل مکرون« نیز در 
این تماس تلفنی، سفر نماینده ویژه رئیس 
جمهور کشورمان به فرانسه را مثبت ارزیابی 
کرد و گفت: فرانســه همه تالش خود را در 
راستای تامین منافع ایران در برجام و عادی 
سازی روابط اقتصادی تهران با دیگر کشورها  

به کارخواهد گرفت.

روحانی خطاب به مکرون درباره تعلل اروپا و گذشت زمان:

بازگشتبهنقطهاولسختترمیشود
الهه جنگ عاشق صلح طلبان است

با گذشت یک سال از خروج آمریکا از برجام و عدم 
پایبندی اروپا به تعهــدات اقتصادی اش، راهبرد 
صبر اســتراتژیک جمهوری اسالمی به کاهش 
تدریجی تعهدات تغییر کــرد. تاکتیک کاهش 
گام به گام تعهدات و بی حیثیت شــدن آمریکا 
در محافل بین المللی و البتــه اجماع داخلی در 
خصوص ضرورت برخورد با عهدشکنی طرف های 
اروپایی و آمریکایی شرایطی ایجاد کرد که دشمن 
مجبور شد از همه  کارت های بازی خود استفاده 
کند. یکی از این کارت ها، تهدید به حمله نظامی 
و اقدامات تحریک آمیز در منطقه خلیج فارس و 
دریــای عمان بود. آن ها با این تهدیدها به دنبال 
ملتهب شــدن فضای داخلی و تحت تأثیر قرار 
گرفتن قیمت دالر و گرانی و افزایش اعتراضات 
داخلی و... بودند تا حدی که جمهوری اسالمی از 
این کاهش تعهدات عقب نشینی مختصری داشته 
باشد. اما برخورد سخت با تهدید سخت، نخستین 
پاسخ جمهوری اسالمی ایران به این تهدیدها بود. 
پهپاد گلوبال هاوک به فاصله چند متری پس از 
ورود به خاک ایران پودر شــد. ترامپ از ایران به 
خاطر هدف قرار ندادن هواپیمای حامل نیروهای 
آمریکایی تشکر کرد! و بازار هیچ واکنشی نشان 
نداد. دالر ارزان تر شد و بحث همیشگی در مورد 
احتمال حمله آمریکا به ایران از رسانه های غربی 

گرفته تا تاکسی های خطی فروکش کرد. 
چرا؟ چرا حاال که جنگ نفتکش ها از تنگه  هرمز 
تا تنگه جبل الطارق کشیده شده، حاال که سپاه 
شمشــیر را از رو کشــیده و تمام جنگ طلبان 
جامعه  آمریکا در مســند قدرت هستند، کسی 
حــرف از جنــگ نمی زند؟ دلیلش یــک گزاره  
پارادوکسیکال اســت: الهه جنگ عاشق مردانی 
است که از او متنفرند. در تمام تاریخ، جنگ های 
بــزرگ و کوچک زمانی آغاز می شــوند که یک 
طرف درگیری هزینه های روانی شروع جنگ را 
کاهش داده است. همیشه کشورهایی با تمایالت 
جنگ افروزانه به سراغ کشورهایی خواهند رفت که 
کنش های صلح طلبانه از خود بروز می دهند؛چرا 
که احتمال موفقیت در برخورد با این گونه کشورها 
بیشتر است و در صورت عدم موفقیت هم می تواند 
به میل به مذاکره و انعقاد قرارداد صلح با آن کشور 
امیدوار باشد. به این معنا بزرگ ترین دشمن صلح 
جهانی خود صلح طلبان هستند. صلح جهانی در 
وضعیت فعلی مبتنی بر حفظ امنیت اســت و 
منشور ملل متحد با تکرار 144 بار کلمه امنیت در 
برابر چهار بار کلمه صلح نشان داده است که صلح 

در این وضعیت کلمه ای فریبنده و بی معناست.
از اجتماعات کوچک انسانی مثل خانواده گرفته 
تا جوامع بزرگ بشری، آخرین گزینه برای حمله 
کسانی هستند که ژست برخورد سخت به خود 
می گیرند؛ چرا که در صورت یک برخورد کوچک، 
واکنش های آزاردهنده ای از خود بروز خواهند داد 
و بهترین اهداف برای حمله کسانی هستند که 

اراده برخورد متقابل در آن ها دیده نمی شود.
شاید امروز فهم این سخن آسان تر باشد. تجربه 
سال ها مذاکره با غربی ها به ما نشان داده است که 
وقتی دست دوستی به سمت آن ها دراز می کنید، 
حتماً آن را قطع می کنند. ما در مسئله افغانستان 
با آمریکا مذاکره کردیم، نتیجه آن شد که بوش 
کشور ما را محور شرارت نامید. اوباما هر سال عید 
را به فارسی تبریک گفت و بیشترین مذاکرات را 
با ما داشــت، اما سنگین ترین تحریم های تاریخ 
را علیــه ما اعمال کرد کــه در برابر آن اقدامات، 
تحریم های ترامپ بازی کودکانه ای بیش نیست. 
دولت موقت هم در ابتدای انقالب تصمیم داشت 
هواپیماهای جنگنده و دیگر تجهیزات پیشرفته 
نظامی را به آمریکا برگرداند، به بهانه اینکه ما به 
دنبال جنگ با هیچ کشوری نیستیم و این گونه 
مسائل صدام را به این توهم انداخت که ظرف سه 

روز به تهران خواهد رسید. 
حوادث دو ماه گذشته به ما نشان داد اگر به دنبال 
صلح و آشتی با کشورهای زورگوی دنیا هستیم، 
اگــر به دنبال کاهش تنش در منطقه خاورمیانه 
هســتیم، اگر می خواهیم ســایه جنگ از ســر 
کشور برداشته شود، باید جنگ طلب باشیم. باید 
به دشــمن چنگ و دندان نشان داد و هزینه هر 
حرکت نظامی را در برابر چشمان او چندین برابر 
باال برد. باید به الهه جنگ نشان دهیم که عاشقش 
هستیم؛ در این زمان خواهیم دید که او خودش 

دست از سر ما برمی دارد.

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مصطفی فاروئی فیروزی 
تحلیلگر سیاسی

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

هرچه زمان بگذرد و 
گام  های  بعدی توسط 
ایران به انجام برسد، 
بازگشت به نقطه اول 
برای دو طرف سخت 
تر خواهد شد

بــــــــرش

سفرهایمسئوالندرمجلسبررسیمیشودرهبرمعظمانقالبکوتاهیدرپدافندهواییراگناهمیدانند
فارس: امیر صباحی فرد، فرمانده نیروی پدافند 
هوایی ارتش با اشــاره به سخنان رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اینکــه توجه به پدافند هوایی 
یک اولویت است و اگر این اولویت رعایت نشود 
یک گناه شرعی و ملی است، تأکید کرد: هیچ 
تعللی بر اساس حکم حکومتی و شرعی ای که 
معظم له صادر کرده اند، قابل توجیه نیست. تنها 
نیرویی که در آغاز هر تهاجم نظامی در لجمن 
)لبه جلویی منطقه نبرد( دفاعی کشــور قرار 
دارد، پدافند هوایی اســت و پدافند هوایی باید 
با حفظ آمادگی رزمــی و ارتقای توان دفاعی 
خود، قابلیت پاســخگویی سریع و به موقع به 
حمالت هوافضایی دشــمن را داشته باشد و به 
همین دلیل است که فرماندهی معظم کل قوا 
بیش از 600 مرتبه به اهمیت و اولویت پدافند 
هوایی اشــاره و تأکید کرده اند. وی در ادامه با 
اشاره به روابط نزدیک ارتش و سپاه گفت: سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی نهادی برآمده از دل 
انقالب اســت و اهداف عالی و غایی دو سازمان 

نظامی ارتش و ســپاه هم راستا با اهداف نظام 
اســالمی اســت. در حال حاضر نیز به منظور 
تقویت حوزه فرماندهی عملیات پدافند هوایی 
کشور، ماهیت قرارگاهی از قرارگاه پدافند هوایی 
خاتم االنبیا )ص( تفکیک و نیروی پدافند هوایی 
در ارتش شکل گرفت. قرارگاه تازه تأسیس که 
ترکیبی از کارکنان ارتش و سپاه و سایر ارگان 
مربوط در عملیات هوایی است، مسئولیت خطیر 
عملیات پدافند هوایی کل کشور از طریق ایجاد 
هماهنگی و هدایت یگان ها و نیروهای پدافند 

هوایی در ارتش و سپاه را بر عهده دارد.

سیاست: نماینده مــردم محالت در مجلس 
دربــاره تورگردی برخی مســئوالن به همراه 
خانواده گفت: کمیته سفرهای مجلس در این 
باره ورود کرده اســت. حجت االســالم علیرضا 
ســلیمی گفت: تورگردی به خارج از کشور و 
از جمله اروپا از سوی برخی مسئوالن واقعیت 
داشــته و در این باره هیچ شــکی وجود ندارد.  
وی افزود: عید ســال جاری و حین بروز سیل 
یکی از استانداران به همراه خانواده اش به سفر 
خارجی رفت که البته پس از بازگشت به ایران 
عزل شــد.  نماینده مردم محالت در مجلس  
تصریح کرد: اینکه ســخنگوی وزارت کشور به 
نقل از من اعالم کرده که هیچ مصداقی در این 
باره وجود ندارد، بدون شک نظر من نبوده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: پیشنهاد می کنم تصویر 
صفحات گذرنامه مســئوالن را منتشر کنند تا 
وضعیت روشن شده و مشخص شود که آن ها 
به چه کشــورهایی ســفر کرده اند.  وی گفت: 
کمیته سفرها در مجلس شورای اسالمی سفر 

مسئوالن را رصد کرده و فهرست های مرتبط با 
آن موجود است که عزیمت برخی مسئوالن به 
خارج از کشور در آن کامالً روشن بوده و نباید 
اصل موضوع زیر سؤال برود، ولی مجلس حق 
دارد برای جلوگیری از روند اشــتباه ورود کند. 
سلیمی افزود: ما معتقدیم که تعداد سفرها به 
صورت کلی در مجموعه وزارت کشور به شدت 
کاهش پیدا کرده است، ولی  برخی مسئوالن 
تورگردی به خارج از کشــور داشته اند و در این 
باره ما اقدام کرده  و تذکرات الزم را داده ایم که 
امیدواریم این تذکرات تأثیرات خود را بگذارد.  

 سیاست غالمحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته 
در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه حضور یافت و درباره موضوعات 
مختلفی که این قوه در روزهای گذشته درگیر آن بوده، سخن گفت. 
او در خصوص دوتابعیتی ها گفت: مجلس به موضوع دوتابعیتی بودن 
برخی مقامات ورود پیدا کرده و کمیته تحقیق و تفحصی را هم در 
این زمینه برگزیده است، اما خروجی این کمیته تا به امروز دقیق و 
جامع نبوده و معتقدیم شأن مجلس چه در تحقیق و تفحص ها و 
چه در رسیدگی های کمیسیون اصل ۹0 این است که در بررسی ها 
به یک جمع بندی دقیق و قاطع برسد و نتیجه این جمع بندی را 

برای اقدامات قضایی به ما منعکس کند.

مجلستحقیقاتشراتکمیلکند
وی در ادامه ابراز داشت: فهرستی که عنوان می شود به قوه قضائیه 
ارســال شــده، جمع بندی نهایی این موضوع نیســت و در آن از 
احتماالت ســخن گفته شده است. انتظار ما این است که مجلس 
تحقیقات خود را تکمیل کند و به صورت جزم و مطمئن این لیست 
را به قوه ارسال کند. سخنگوی قوه قضائیه با تأکید بر اینکه تابعیت 
مضاعــف به خصوص در میان کارکنان دولــت آثار مترتبی دارد، 
خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم نفیاً و اثباتاً درباره افرادی که در این 
فهرست ذکر شده اند، اظهار نظر کنیم؛ چرا که تحقیقات به صورت 
قطعی انجام نگرفته است، البته یک یا دو مورد در پرونده های دیگر 

دوتابعیتی  بودنشان محرز شده است.
اسماعیلی در ادامه اظهار داشت: این لیست با احتماالت موجود به 
دادستان کل ارسال شده و دادستان هم از وزارت اطالعات و سازمان 

اطالعات ســپاه درخواست کرده اســت که اگر مستنداتی در این 
زمینه دارند، ارائه کنند.  اسماعیلی در مورد کریمی قدوسی و اینکه 
بارها اظهاراتش تکذیب شده و ورود مدعی العموم به این موضوع، 
گفت: همین حاال نمایندگانی از فراکسیون های مختلف مجلس با 
اعالم جرم مدعی العموم تحت تعقیب قرار گرفته اند و این موضوع 
اختصاص به فرد یا جناح و فراکســیون خاص و تقسیم بندی های 
سیاسی و اجتماعی ندارد و چنانچه در این موضوع هم مدعی العموم 
احساس کند، جرمی انجام شده و در زمره ورود مدعی العموم است، 
اقدام می کنیم و اصالً مالحظه هیچ  جریان و گروهی جز مالحظه 

ضوابط و مقررات قانونی را نداریم.

مدعیالعمومبهمسئلهعلینژادورودکند
اســماعیلی در ادامه در خصوص صدور حکم غیابی برای مسیح 
علی نژاد گفت: در اینکه اقدامات ایشان مغایر موازین قانونی و اخالقی 
است، شکی نیست و این خیلی ناپسند است که کسی غرور ملی 
و وطنش را به بیگانگان بفروشــد و به آن ها خدمت کند. در رابطه 
با اقدامات ایشان تاکنون نشنیده ام مدعی العموم ورود کند اما این 

یادآوری خوبی است که دادستان ورود کند.
اسماعیلی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا قوه قضائیه فهرستی 
که به تازگی بانک مرکــزی در رابطه با ارز بگیران مطرح کرده را 
منتشر می کند؟ گفت: خود بانک مرکزی زحمت بکشد این لیست 
را منتشــر کند و بعد بگوید چرا ایــن ارز را تخصیص دادند و چه 
ضمانتی گرفتند. برای قوه قضائیه هم فقط لیست نفرستند، بلکه 
مستندات فرستاده شود. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی 

درباره تدابیر دستگاه قضا برای انتخابات پیش روی مجلس شورای 
اسالمی، گفت: همیشه پیش از انتخابات ستاد پیشگیری و رسیدگی 
به جرایم انتخاباتی تشکیل می شود و در دوره های قبلی فعالیت این 
ستاد آثار مثبتی داشته است. حتماً در انتخابات بعدی هم این ستاد 
تشکیل می شود و دستگاه قضا در وهله نخست در جهت پیشگیری 
و سپس در جهت مستندسازی و تعقیب متخلفان اقدام می کند؛ 
البته قانون انتخابات ما برای پیگرد متخلفان، ظرفیت خوبی ندارد و 
ابعاد مختلف از نا م نویسی تا جرایم انتخاباتی نیازمند بازنگری است 
که این موضوع را بارها اعالم کردیم. اسماعیلی در پاسخ به پرسشی 
مبنی بر اینکه شــنیده شده حسب استجازه رئیس قوه قضائیه از 
رهبر معظم انقالب، قرار است دادگاه های تجدید نظر بدون وکیل 
برگزار شود؟ گفت: این موضوع در قانون آیین دادرسی کیفری این 
طور مطرح شده که همه جا نیاز به حضور وکیل نیست. قوه قضائیه 
پیشــنهادی به مجلس داده تا این قانون اصالح شود و کمیسیون 
قضایی هم پیشنهاد مجلس را پذیرفته و به زودی در صحن مجلس 
مطرح می شود و  در برخی موضوعات که مشکلی ایجاد می شود 
و نیازی هست که از رهبری استجازه دریافت شود، این مورد انجام 

می شود.

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

خبر

سخنگویشوراینگهبانخطاببهنامزدهایانتخاباتی:
هرکس شرایط الزم را دارد، نگران نباشد

ایسنا: سخنگوی شــورای نگهبان تأکید 
کرد:  اگر فردی خیالش راحت اســت برای 
انتخابات شــرایط قانونــی را دارد، ما به او 
اطمینان می دهیم جدا از هر گرایشــی در 
شورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت.

عباسعلی کدخدایی با بیان اینکه شورای 
نگهبان نهادی است که باید مزایای قانونی 
خود را انجام دهد، گفت: آنچه برای شورای نگهبان مهم است، اجرای مر قانون است، 
نه تهدید افراد یا گاهی هجمه هایی که به شــورای نگهبان می شــود. وی افزود: اگر 
کســی خیالش راحت است شرایط قانونی را دارد ما به او اطمینان می دهیم جدا از 
اصالح طلب یا اصول گرا یا هر گرایشی در شورای نگهبان هم مشکلی نخواهد داشت. 
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد:  شورای نگهبان یک باشگاه سیاسی نیست 
که بخواهد بر اساس خط کش سیاسی اظهار نظر کند؛ شورای نگهبان فقط مجری 
قانون است و طبیعتاً پاسخگو هم در جهت انجام وظایفش خواهد بود. وی در پایان 
گفت: اعالم کردیم هر کســی نگرانی از این جهت داشته باشد، می توانیم پرونده اش 

را در اختیار او قرار دهیم و توضیح دهیم اشکالی از این جهت وجود نداشته باشد.

حجتاالسالمذوالنوریدربارهچراییپذیرشسفیرانگلیس:
نباید سنگر دفاع از مظلومیت ایران را ببندیم

سیاست: رئیس کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس گفت: این 
کمیســیون، سنگر مجلس در روابط خارجی است و نمی توانیم جایگاهی که باید از 

حقانیت و مظلومیت و  منافع مردم ایران دفاع کند را ببندیم.
حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در خصوص دیدار سفیر انگلیس اظهار داشت: کشورها 
به چند دسته تقسیم می شوند و رابطه ما با هر کدام از این گروه ها متفاوت است. یک 
کشور به نام آمریکا و یک رژیم مجعول و منحوس به نام رژیم صهیونیستی وجود دارد 
که حرف زدن، ارتباط و مذاکره با آنان برای ما خط قرمز است. یعنی ما مطلقاً با این ها 
هیچ مراوده و حرفی نداریم.  وی ادامه داد: دسته دوم کشورهایی هستند که ممکن 
است در عمل دنباله رو و همراه آمریکا باشند، مثل کانادا، انگلیس و گاهی فرانسه و 
آلمان، ولی با این حال این کشورها در سیاست های کلی نظام جزو خط قرمز نیستند، 
در ایران سفارت داشته و روابط دیپلماتیک، سیاسی و دو جانبه با ما دارند. حال ممکن 

است این روابط افزایش و کاهش داشته باشد و تیره و روشن شود. 
ذوالنوری با بیان اینکه انگلیس نه در محدوده دوســتان ماســت و نه در خط قرمز 
ارتباطی ما قرار دارد، گفت: هرجا که به ضرر منافع ملی ما باشــد، ما به آنان میدان 
نخواهیم داد،ولی به اقتضا و به تناسب منافع ملی و مصالح کشور در مواردی با آنان 
ارتباط برقرار می کنیم. وی تأکید کرد: سفیر انگلیس چند هفته پیش از من درخواست 
مالقات داشت که درنهایت این مالقات در محل مجلس شورای اسالمی انجام گرفت 

و موضوعات متعددی در این دیدار مطرح شد.

معاونضدجاسوسیوزارتاطالعاتدرفراکسیوننمایندگانوالیی:
می خواستند ایران را شبیه ونزوئال کنند

سیاست: سخنگوی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس نشست اخیر اعضای این 
فراکسیون با معاون ضدجاسوسی وزارت اطالعات را تشریح کرد.

سیدحسین نقوی حسینی در تشریح نشست روز یکشنبه ششم مرداد این فراکسیون 
با حضور معاون ضد جاسوســی وزارت اطالعات، گفت: معاون ضدجاسوسی وزارت 
اطالعات اظهار داشــت شــبکه جدید شناسایی شده از ســازمان سیا که براساس 
جدیدترین و پیچیده ترین روش های اطالعاتی طراحی شده بود، در نظر داشت در 
بسیاری از بخش های زیرساختی کشــور اخالل ایجاد کند و به موازات تحریم ها و 
فشارهای اقتصادی، شرایطی شبیه ونزوئال را در ایران پیاده کند که الحمدهلل با اشراف 
و اقتدار اطالعاتی متالشی گردید. وی گفت: ضربه به این شبکه به موازات مدیریت 
ضدجاسوسی جمهوری اســالمی ایران در عرصه بین الملل و شناسایی 21۹ نفر از 
جاسوسان و منابع اطالعاتی آمریکا در دوره پیش در سطح جهان با مشارکت تعدادی 
از سرویس های ضدجاسوسی سایر کشورها، آمریکا را با یک افتضاح اطالعاتی مواجه 
ساخته است. نماینده مردم ورامین در مجلس تصریح کرد:معاون وزیر اطالعات در این 
جلسه اظهار داشت انگلیسی ها نیز طرح های مشابه را دارند و برخی کشورهای اروپایی 
در این زمینه همکاری دارند. دشمن آسیب های اجتماعی را شناسایی و روی آن ها 
برنامه ریزی کرده است و سعی دارد در فضای معضالت اقتصادی در کشور بسیاری از 

اهداف خود را پیاده نماید.

ازسویروسیهبهشورایامنیتارائهشد
سند »مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس« 

مهر: سند مفهوم امنیت جمعی در خلیج فارس که توسط روسیه مطرح شده است، 
به سازمان ملل ارائه شد. روسیه با ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد، 
آمادگی خود را برای همکاری با همه طرفین دخیل در تأمین امنیت جمعی خلیج 
فارس برپایه الگوی پیشنهادی مسکو یا دیگر پیشنهادهای سازنده اعالم کرد. این سند 
روز دوشــنبه به سازمان ملل ارائه شد. در بخشی از این سند آمده است: در شرایط 
کنونی، اقدام مؤثر و پرانرژی در سطح منطقه ای و بین المللی در راستای بهبود و ثبات 
بیشتر وضعیت خلیج فارس و غلبه بر بحران منطقه، مورد نیاز است. این سند می افزاید: 
اقدام عملی در راه اندازی روند ایجاد یک سیستم امنیتی در خلیج فارس ممکن است 
با برگزاری رایزنی های دو جانبه و چند جانبه میان طرفین دخیل آغاز شود که شامل 
کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای و سازمان هایی مانند شورای امنیت، اتحادیه عرب، 
سازمان همکاری اسالمی و شورای همکاری خلیج فارس می شود.  پیشتر نیز میخائیل 
بوگدانف معاون وزارت خارجه روســیه از ارائه این طرح خبر داده و تأکید کرده بود 
اطالعی از پیشنهاد آمریکایی ها در این زمینه ندارد. در نخستین گام، چین از سند 

پیشنهادی روسیه استقبال کرده است.

قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه درباره فهرست هایی که دیگر نهادها برای این قوه می فرستند:

لیستنفرستید،مستنداتبفرستید

سیاست داخلیامنیتی - دفاعی
نماینده مردم محالت:فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش:  

امنیتی - دفاعی
فرمانده نیروی دریایی ارتش: 

ایران و روسیه رزمایش مشترک 
دریایی  برگزار می کنند

اقتصاد خارجی
به بهانه وجود قانون مرتبط

فوریت طرح انعقاد پیمان های 
پولی رأی نیاورد

سیاست داخلی
رئیس دفتر رئیس جمهور:

وزرا فعالیت انتخاباتی 
نخواهند داشت

مجلس
پس از تعطیالت تابستانه

ممنوعیت استفاده از موبایل 
در مجلس به صحن می آید

العالم: فرمانده نیروی دریایی کشورمان اعالم 
کرد: ایران به همراه روسیه قرار است به زودی 
در آب های شــمال اقیانوس هنــد و دریای 

عمان رزمایش نظامی برگزار کنند.
دریادار محمد حســین خانزادی همچنین 
افــزود: بر اســاس توافقات صــورت گرفته 
ایران و روســیه در آینده نزدیک در منطقه 
 اقیانوس هند و دریای مکران رزمایش برگزار 

می کنند.
وی که برای شــرکت در مراسم روز نیروی 
دریایی روســیه به سن پترزبورگ سفر کرده 
بود، ادامه داد: امیدواریم این رزمایش تا پایان 

امسال برگزار شود.

سیاست: نمایندگان با رد طرح یک فوریتی 
راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی و 
انعقاد پیمان هــای پولی دو و چند جانبه در 
تجارت خارجی موافقت کردند. سیدحســن 
حسینی شــاهرودی، سخنگوی کمیسیون 
اقتصادی مجلــس در توضیح دالیل رد این 
طرح گفت: در ماده )13( قانون برنامه ششم 
توسعه این موضوع پیش بینی شده مبنی بر 
اینکــه وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف 
اســت نســبت به ایجاد و انعقاد پیمان های 
دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان های 
پولی دوجانبه با کشــورهای طرف تجاری و 

هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. 

تســنیم: محمود واعظــی، رئیس دفتر 
رئیس جمهــور درخصوص انتشــار بعضی 
اخبــار مبنی بر اینکه برخــی نمایندگان 
مجلس شــورای اســالمی برای انتخابات 
اسفند سال جاری با برخی از وزرای دولت 
همکاری سیاســی می کنند و وعده افتتاح 
پروژه های استانی می دهند، اظهار داشت:  
تاکنون چنین گزارشی به دست ما نرسیده 
اســت،  اما وزیــر یا مســئولی حق ندارد 
فعالیت انتخاباتی کنــد. قطعاً آقایان وزرا، 
اولویت اولشان مأموریتی است که به عهده 
دارند و همه تمرکزشــان باید به روی این 

موضوع باشد.

سیاست: طــرح ممنوعیت استفاده از تلفن 
همراه در صحن و کمیسیون های مجلس پس 
از تعطیالت دوهفته ای در دستورکار مجلس 
قرار می گیرد. نمایندگان در مهرماه گذشته 
این طرح را در کمیســیون آیین نامه داخلی 
مجلس تصویب و به صحن ارسال کردند. بر 
مبنای این طرح، حضور منظم در جلســات 
صحن و کمیســیون به تعهدات و التزامات 
مصرح نمایندگان در آیین نامه داخلی اضافه 
می شــود. همچنین عالوه بر رئیس مجلس، 
امکان اعمال ضمانت اجراهای تخلف از این 
تعهــدات در اختیار هیئت نظــارت بر رفتار 

نمایندگان نیز گذاشته خواهد شد. 

 افرادی با زدن آگهی کار همراه با بیمه و ســرویس و گرفتن 20 الی30 تومان و دادن 
یک برگه معرفی نامه کسب درآمد می کنند، چرا که وقتی متقاضی کار مراجعه می کند 
نه کاری اســت و نه کارگاهی. یا اگر هست کارفرما شرایط کار را به گونه ای بیان می کند 
)مثالً می گویند شما یک ماه اول حقوق نداری( که متقاضی کار خودش منصرف می شود 

و دست خالی به خانه برمی گردد.09350000571   
 روشنفکرنماهایی که با کشته شدن تعدادی از مردم پاریس توسط گروهک تکفیری 
داعش در روشن کردن شمع جلوی سفارت فرانسه از هم سبقت می گرفتند، وقتی پیکر 
شــهدای مدافع حرم که توسط همان گروهک پلید به شــهادت رسیده بودند، تشییع 
می شد سکوت اختیار می کردند و پارادوکسی مشمئز کننده از  تبعیض را نشان دادند، اما 
محرز اســت دوره نشستن در کافه های دنج و تاریک با خوردن قهوه و کشیدن سیگار و 

روشنفکرنمایی تمام شده است . 09150000609   
در انتخابات شورایاری محله استاد معین، نامزدها از تمام تهران رأی دهنده آورده بودند، 

آیا این تخلف نیست؟ شهرداری رسیدگی کند. 09120000012   
 آینده از آن هنر ارزشی و هنرمندان متعهد و انقالبی است، آن هنرمندی که با دیدن 
اشک دختر چهار ساله شــهید مدافع حرم با بغضی فروخورده اقدام به ثبت آثار هنری 
ماندگار می نماید، خوب می داند که باید بلندگویی برای حرف دل عموم مردم جامعه باشد 
و در برابر حقایق جامعه پیرامون خود واکنشی مبتنی بر حقیقت و صداقت و راستگویی 

داشته باشد.  09150000701 
 سخنگوی فعلی، و وزیرسابق می گوید پشت تخریب چهره های نظام سازمان منافقین 
است! لطفاً با کلی گویی، به مردم اهانت نکنید، یک روز می گویید؛ اگه وارد برجام شدیم 
مصلحت کشور را می خواستیم، که متأسفانه حقیقت ندارد، اشتباه 100 درصد دولت ورود 
به برجام بود، دولتمردان از اول می دانســتند، برخی از مردم هم می دانستند، اکنون که 
قریب به اتفاق مردم ایران می دانند که طرف مقابل، مذاکره کنندگان ناوارد ایران را )ضربه 
فنی( کرده، باکمال تعجب شما دفاع می کنید. منتقدان را هم با سخنانتان می نوازید، بهتر 
است حقیقت را بگویید که به دلیل عدم اطاعت از حضرت آقا شکست خوردید، ولی مردم، 

چوب ندانم کاری تان را می خورند. 09390000323   
 آیا اجرا نشدن مصوبه مجلس در خصوص کارمندان حق الناس بر گردن دولت نیست؟ 
چطور مسلمانند ولی حق کارمندان را ضایع می کنند، آیا از جوابی که در قیامت باید به 

کارمندان و خانواده هایشان بدهند ترسی ندارند؟ 09150000597   
 27 درصد ظرفیت ها بدون آزمون اشغال می شود! وقتی وزیر نتوانست کنکور راحذف 
کند خودش را حذف کردند و شمشیر را از رو بستند و این هم نتیجه اش؛ آقازاده ها هم 

سهم می خواهند. 09390000589 

نمایندگان از برخی جواب های 
وزیر کشور قانع شدند

سیاست: سخنگوی کمیســیون امور داخلی 
مجلس با اشاره به حضور وزیر کشور در نشست 
این کمیسیون گفت: نمایندگان از پاسخ های 
رحمانی فضلی قانع شــدند.  اصغر سلیمی در 
تشریح جزئیات نشست روز گذشته کمیسیون 
گفت: عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشــور 
به منظور پاســخگویی به ســؤاالت 11 نفر از 
نمایندگان بــه مجلس آمده بــود. از این 11 
نماینده یک نفر انصراف داد و یک سؤال نیز به 
جلسه بعدی موکول شد. سخنگوی کمیسیون 
امور داخلی و شوراهای مجلس تصریح کرد: در 
پایان جلسه کمیسیون مقرر شد پرسش های 
تعــدادی از نماینــدگان جهت بررســی های 
بیشــتر در کارگروه های مرتبط بررسی و یا به 
مراجع مرتبط ارجاع داده شود و تعدادی دیگر 
از سؤاالت نیز توســط وزیرکشور پاسخ داده و 

نمایندگان سؤال کننده قانع شدند.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

دیدار مدیرعامل مؤسسه درمانی آستان قدس با خانواده شهیدان این مؤسسه     آستان: ناصر سرگلزایی، مدیر عامل مؤسسه درمانی آستان قدس رضوی و جمعی از مدیران و مسئوالن دارالشفاء 
امام)ع( با خانواده شهیدان »محسن رئوف شهیری« و »محمود روپوش« از شهدای این مؤسسه دیدار کردند. این دیدار با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، زنده نگه داشتن یاد شهدای گرانقدر و همچنین تعظیم 
مقام شامخ خانواده های معظم شهدا انجام شد. گفتنی است امور ایثارگران آستان قدس رضوی هر هفته با مشارکت دیگر ادارات و مؤسسات آستان قدس رضوی از خانواده شهدا و جانبازان سرکشی و تجلیل می کند. 

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

تکریم زائر با ارتقای کیفی غذای مهمانسرای حضرت
آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضوی گفــت: ارتقای کیفــی غذای 
مهمانسرای حضرت رضا)ع( را با جدیت 
پیگیری می کنیم و از همه ظرفیت های 
مجموعه برای تحقق این مهم استفاده 

خواهیم کرد.
مصطفی خاکســار قهرودی در جمع 

کارکنان و خادمان افتخاری مهمانســرای حضرت رضا)ع(، اظهار کرد: موضوعی 
که در دستگاه امام رضا)ع( بسیار حائز اهمیت است، درک ویژگی مکانی و حضور 
و نظارت امام رضا)ع( است و این نیازمند مراقبه بیشتر است تا کم و کاستی در 

انجام وظایف صورت نگیرد.
وی تأکید کرد: کم کاری، تخلف و دشواری کار در این مکان معنا ندارد و تمامی 
خدمتگزاران و مســئوالن باید تالش کنند تا کار خروجی مطلوبی داشته باشد 

و توجه به این باور بدون تردید موجب می شود قصور و کاستی ها کاهش یابد.
خاکســار قهــرودی رضایت زائــر و رضای حضــرت رضا)ع( را اصــل مهم در 
خدمت رسانی عنوان کرد و افزود: هیچ دستگاه نظارتی نمی تواند به طور دائم ناظر 
بر اعمال کارکنان خود باشــد و مانع انجام تخلف آن ها شود، بلکه توجه بر اصل 
باور و ایمان است که کار را به صراط مستقیم هدایت می کند و موجب جلوگیری 

از بروز تخلف می شود.
وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نباید کار در این آستان مقدس به 
امری عادی و روزمره تبدیل شود، تأکید کرد: جنس کار در این مکان مقدس به 
گونه ای است که باید تمام ارزش ها مورد توجه قرار گیرد و درستی انجام آن منوط 

به رعایت مسائل شرعی، تخصصی و حرفه ای است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی بیان کرد: اگــر هر خدمتی با محبت و 
عشــق انجام شود کار حالوت و شیرینی ویژه ای خواهد داشت و این گونه است 
که کار شــما عبادت محسوب می شــود؛ باید به آن فکر کنید که کار با بهترین 

و با کیفیت ترین وجه ممکن انجام شود.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی گفت: توجه به کیفیت کار در مهمانسرای 
حضرت رضا)ع( موضوع بسیار مهمی است که مورد انتظار همگان است و به عنوان 

یک تکلیف از همه شما انتظار می رود تا کار به بهترین وجه انجام شود.
وی ادامه داد: این توقع، کار را برای شــما ســخت و دشــوار می کند، از این رو 
ضروری است متخصص ترین و بهترین آشپزها در این مکان فعالیت داشته باشند 
تا با استفاده از بهترین ابزار و وسایل، بهترین غذا را طبخ کنند، اگر تغییراتی در 
شیوه پخت و پز و جابه جایی مهمانســراها صورت می گیرد، برای این است که 
توجه و تأکید ما برای ارتقای کیفیت غذاست و در این زمینه نیز با تکیه بر تجربه 

متخصصان داخلی و خارجی تالش می شود.
وی گفت: از منابع موقوفاتــی در اختیار به بهترین وجه و با رعایت امانتداری و 
غبطه وقف استفاده کنید؛ بنابراین موظف هستیم تا بهترین ابزار و متخصصان را 

برای این امر به خدمت بگیریم.
وی در پایان گفت: بدون شــک خدمتگزاری در این آستان توفیق بزرگی است 
و درک آن شــکر بزرگی را می طلبد، انجام کار دســته جمعی در گرو همدلی و 
همیاری تمامی مجموعه است و امیدواریم با تالش و کوشش همه خادمان بتوانیم 

کار بهتری را با رضایت زائران و مسئوالن به ویژه حضرت رضا)ع( انجام دهیم.
در پایان این مراسم از زحمات سیدحسن هاشمی، رئیس سابق اداره مهمانسرای 
امام رضا)ع( قدردانی شــد و میرحســین کبیری به عنوان مسئول جدید این 

مجموعه معرفی شد.

 رزمایش یگان ویژه نیروی انتظامی
jدر ورزشگاه امام رضا 

و  ورزشــگاه  رزمایش کنترلی  قدس: 
هدایــت و کنترل هــواداران و آمادگی 
برای شــروع فصل جدیــد رقابت های 
فوتبال برتر روز گذشــته توسط یگان 
ویژه نیروی انتظامی در ورزشــگاه امام 

رضا)ع( برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی در این رزمایش که بیش از ۱۵۰ نفر از نیروهای یگان ویژه 
حضور داشتند تمرینی مشترک در خصوص کنترل ورزشگاه و هدایت هواداران 
با هدف ایجاد نظم و انضباط بیشــتر، برگزاری مطلوب تر مسابقات و جلوگیری 
از حوادث احتمالی در ورزشــگاه انجام شد.این رزمایش به مدت چهار ساعت با 
مشارکت تربیت بدنی آستان قدس رضوی و یگان ویژه نیروی انتظامی خراسان 

رضوی به مدیریت سرهنگ وظیفه دان برگزار شد. 

 صعود هیئت کوهنوردی آستان قدس رضوی
 به سومین قله بلند ایران

آستان: همزمان با ایام زیارتی حضرت 
رضا)ع(، جمعی از کارکنان آستان قدس 
رضوی در پنجاهمین برنامه کوهپیمایی 
اقدام به صعود به رشــته کوه ســبالن 
کردند.هیئت کوهنوردی آستان قدس 
رضوی متشکل از کارکنان این آستان 
ملکوتــی در روزهای جمعه و شــنبه، 

چهارم و پنجم مردادماه به رشته کوه سبالن واقع در استان اردبیل صعود کردند.
این گروه ۱2 نفره به سرپرستی شاهین صنوبری، مربی و سرپرست فنی حمید 
کریم پور، رئیس هیئت و مربی سیدعباس شوشتری در مدت ۱/۵ روز و با ۱۱ ساعت 
کوهپیمایی از مسیر شابیل، جان پناه حسینیه به قله 4هزار و 8۱۱ متری سبالن 
رســیدند و پرچم متبرک حرم منور رضوی را بر فراز این قله به اهتزاز درآوردند. 

 محصوالت نان قدس رضوی
 عاری از هر گونه مواد تراریخته 

رضا طلبی: مدیرعامل شرکت 
نان قــدس رضوی تأکید کرد: 
روغن ها و مواد اولیه تراریخته جایی در 
فراینــد تولید محصــوالت نان قدس 
رضوی ندارد. محمدصادق مروارید در 
گفت وگو با قدس آنالین با بیان اینکه 
تحقیقات علمی هنــوز در مورد اینکه 

محصوالت تراریخته برای بدن مضر اســت به نتیجه ای نرسیده، تصریح کرد: 
۹۵درصد روغن های ســویا و ســرخ کردنی که در فروشگاه ها عرضه می شوند 
وارداتــی و اغلب تراریخته هســتند و مصرف کنندگان به دلیــل گران بودن 
روغن های جایگزین همچــون کنجد و زیتون به ناچــار از همین روغن های 

تراریخته استفاده می کنند.
مدیرعامل شــرکت نان قدس رضوی در عین حال تأکید کرد: با صراحت اعالم 
می کنیم که هیچ گونه مواد اولیه تراریخته در محصوالت نان قدس رضوی وجود 
ندارد، زیــرا این مجموعه به دلیل اهمیتی که برای ســالمت مصرف کنندگان 
قائل اســت، هزینه زیادی را متحمل شده و از روغن و مواداولیه غیرتراریخته در 

محصوالت تولیدی خود استفاده می کند.
وی با بیان اینکه در چهار ماهه سال جاری به کشورهایی مانند عراق، پاکستان و 
افغانستان محصول صادر کرده ایم، تصریح کرد: سال گذشته از مجموع 24 هزار 
تــن محصول تولیدی نان قدس رضوی در حدود 2۰درصد آن را صادر کردیم و 

برای کشور در حدود 2 میلیون دالر ارزآوری به همراه داشته است.
مروارید با اشاره به اینکه در مجموعه نان قدس رضوی 8۰۰نفر به صورت مستقیم 
مشغول به کار هستند، بیان داشت: این مجموعه در هفت گروه کاالیی افزون بر 
۱۰۰ نوع محصول تولید می کند و در سال رونق تولید نیز عالوه بر واحد شماره 
یک، فعالیت واحد شــماره2 در تهران که از ســال گذشته آغاز شده و در حدود 
۷۰ نفر در آن  مشــغول به کار هســتند با قوت ادامه خواهد داشت و با طراحی 
محصوالت جدید، تنوع بخشی به آن ها، ارتقای راندمان تولید و همچنین توسعه 

بازار فروش در راستای اجرای شعار رونق تولید گام برخواهیم داشت.     

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
مدیر مرکز نسخ خطی سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی 
اهدای  به  عالقه مندان  عمومی  استقبال  از 
منابع و نسخ خطی به این مرکز به صورت 
وقف و نذر خبر داد.دکتر علی سوزنچی در 
فرهنگی  سه شنبه های  برنامه  نوزدهمین 
که دیروز به مناسبت روز بزرگداشت شیخ 
شهاب الدین سهروردی)شیخ اشراق( و برای 
نخستین بار با معرفی و رونمایی از برخی از 
نسخ خطی و آثار مرتبط به این اندیشمند 
قرآن و  فیلسوف اسالمی در محل موزه  و 
کوثر  صحن  رهبری  معظم  مقام  هدایای 
حرم مطهر امام رضا)ع( برگزار شد، با بیان 
این مطلب افزود: یکی از مهم ترین تأثیرات 
استقبال  فرهنگی،  سه شنبه های  برگزاری 
خطی  نسخ  و  منابع  اهدای  در  عمومی 
به این مرکز به صورت وقف و نذر در بین 
عالقه مندان بوده است به گونه ای که می توان 
پیش بینی کرد تعداد نسخ خطی اهدا شده 
از سوی عالقه مندان به این مرکز از ابتدای 
از  سال۹8 تا پایان مرداد ماه جاری، بیش 
تمامی نسخ خطی است که در طول سال 

گذشته به این مرکز اهدا شده است.
وی ادامه داد: سال گذشته حدود 33۷ نسخه 
خطی به این مرکز اهدا شــد؛ این در حالی 
است که از آغاز سال ۹8 تا ابتدای مردادماه 
جاری، تعداد 2۵۰ نسخه خطی به این مرکز 
اهدا شده است.  پیش بینی می شود تا پایان 
مردادماه جــاری با اهــدای یک مجموعه 
۱6۰جلدی دیگر از نســخ خطی توســط 
یک مجموعه دار عالقه مند به آثار فرهنگی 
و تاریخی)کــه در حال انجام اســت( تعداد 
نسخ خطی اهدایی از تعداد نسخ خطی که 
در طول سال گذشته به این مرکز اهدا شده 

است نیز فراتر رود. 

  اهتمام جامعه به وقف و نذر فرهنگی 
مدیــر این مرکــز افزود: بــا توجه به نقش 
فرهنــگ و امــور فرهنگی به طــور عام و 
موزه هــا و کتابخانه ها به طور خاص در ارتقا 
و توســعه پایدار فرهنگی در یک جامعه و 
کشور، همچنین توصیه رهبر معظم انقالب 
و تولیت آستان قدس رضوی مبنی بر اهتمام 
به انجام فعالیت های فرهنگی تأثیرگذار در 
فضای عمومی جامعه، برگزاری سه شنبه های 
فرهنگی آســتان قدس رضــوی تأثیرات 
بسزایی در اهتمام جامعه به موضوع وقف و 

نذر فرهنگی دربرداشته است.
سوزنچی با اشــاره به سخنان تولیت آستان 

قدس رضوی اظهار داشــت: حجت االسالم  
والمســلمین مروی تأکید داشته اند که در 
فعالیت های فرهنگی باید تنــوع و نوآوری 
وجود داشته باشــد و از برنامه های خالق و 
تأثیرگذار در امور فرهنگی استفاده شود؛ که 
به نظر می رسد اجرای سه شنبه های فرهنگی 
در مجموعه آستان قدس رضوی توانسته با 
توجه به این مهم، نقش خود را در جامعه و 
در بین عالقه مندان به مقوله فرهنگ و هنر به 

خوبی ایفا کند.
وی تصریح کرد: یک نســخه خطی، شــئ 
موزه ای، یک ســند، منبع کتابخانــه ای و...  
تنها یک شئ نیست، بلکه دنیایی از عظمت، 
فرهنگ و تمدن اســالمی - ایرانی و مذهبی 

و ملی متعلق به مســلمانان و ایرانیان را به 
همراه دارد.مدیر این مرکز، تغییر رویکردها 
در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی را از دیگــر تأثیرات 
اجرای برنامه سه شنبه های فرهنگی عنوان و 
خاطرنشان کرد:تاکنون آنچه در این سازمان 
رایج بوده اســت، فقط حفــظ و نگهداری از 
منابــع کتابخانه ای، موزه ای، نســخ خطی، 
اسناد و... بوده که البته این موضوع در جای 
خودش بســیار مهم، ضروری و الزم است، 
اما تغییر رویکرد در زمینه امکان دسترسی 
محققان، پژوهشگران و... به منابع کتابخانه ای 
و دیجیتالی این سازمان)در چارچوب مقررات 
و ضوابط( از جمله نتایج و تأثیرات قابل توجه 

در این زمینه است.سوزنچی با اشاره به تکریم 
واقفان و نــاذران در برنامه سه شــنبه های 
فرهنگــی افزود: با رونمایی و معرفی یک اثر 
فرهنگی، شئ موزه ای، نسخه خطی، سند و... 
و بردن نام واقف یا نذرکننده آن اثر در بارگاه 
مطهر امام هشتم)ع( و در تشکیالت منسوب 
به آن حضرت، در حقیقت تکریم و بزرگداشت 
واقفان و ناذران و سپاســگزاری از زحمات و 

خدمــات آنان نیز انجام می شــود 
که این افراد با عشــق، عالقه و 
ارادت به بارگاه ملکوتی حضرت 
رضا)ع( در طول سالیان گذشته 
این اســناد و اشــیای موزه ای 
و تاریخــی و منابــع فرهنگی 
ارزشــمند در اختیار خود را به 

صورت وقف و نذر تقدیم حرم 
مطهر امــام رضا)ع( کرده اند. 

  توجه به نقش مردم 
 در انتقال تاریخ، تمدن

 و فرهنگ 
ایــن مقــام مســئول بــه 
موضــوع گســترش فضای 
بیشتر  اســتقبال  و  مردمی 
افراد در تعامــل با موزه ها و 
کتابخانه های آســتان قدس 
رضوی اشــاره کرد و افزود: 
یکی از موضوعــات مهم در 
فعالیت موزه ها که مورد توجه 

اتحادیه بین المللی موزه ها)آیکوم( هم بوده، 
فضای مبتنی بر نقش مردم در انتقال تاریخ، 
تمدن و فرهنگ و حفــظ میراث فرهنگی 
است که خوشبختانه موزه ها و کتابخانه های 
آستان قدس رضوی در این زمینه پیشگام 
بوده و با برگزاری سه شــنبه های فرهنگی، 
این موضوع تقویت شــده است.سوزنچی در 
زمینه افزایش تعامالت و مبادالت فرهنگی 
این سازمان با سایر مؤسسه ها و سازمان های 
فرهنگی داخــل و خارج از آســتان قدس 
رضوی هم عنــوان کرد: در پــی برگزاری 
سه شــنبه های فرهنگــی ایــن تعامالت و 
تبادالت فرهنگی هــم در داخل مجموعه 
آستان قدس رضوی و هم با مراکز و نهادهایی 
همچون شــهرداری ها، سازمان های دولتی، 
سازمان میراث فرهنگی کشور، دانشگاه ها، 
مراکز علمی و تحقیقاتــی و... افزایش یافته 
اســت.در ادامه این مراســم محمد وفادار، 
یکی از محققان و کارشناســان نسخ خطی 
به ارائه مطالبی با موضوع »شــعاع شهود در 
آثار شیخ شهاب الدین سهروردی« پرداخت.

تعداد نسخ خطی 
اهدا شده به این 

مرکز از ابتدای 
سال98 تا پایان 
مرداد ماه جاری، 

بیش از تمامی نسخ 
خطی است که در 
طول سال گذشته 

به این مرکز اهدا 
شده است

بــــــــرش

یک مقام مسئول در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد این نهاد مقدس خبر داد 

 چرا امــکان اســتفاده از کتابخانه های افزایش چشمگیراهدای نسخ خطی به آستان قدس
تخصصی حرم مطهر برای بانوان وجود ندارد؟

09150007218

 بابت جانمایی درست کفشداری های سیار 
در صحن جامع رضوی، پیش از ورودی رواق 

امام)ره( تشکر فراوان داریم.
09150008718

 نصب ســیفون اتومات در سرویس های 
بهداشتی حرم مطهر موجب مصرف بیش از 
حد آب است، در حالی که خیلی مواقع نیاز 

به استفاده از سیفون نیست.
09150005537

 لطفاً مسیر روبه روی پنجره فوالد صحن 
انقالب را با نرده های فلزی مشخص کنید تا 
زائران در این مسیر ننشینند و رفت و آمد به 

راحتی انجام شود.
09150008718

 چرا آستان قدس، چاره ای برای استحمام 
زائران نیندیشیده؟ می شود در سرویس های 
بهداشتی چند دوش برای زائرانی که نیازمند 

استحمام هستند، گذاشت. 
09150000325

 لطفاً مأموران و خادمان حرم امام رضا)ع( 
نظم بیشتری را در صف های نماز جماعت داخل 
صحن ها و رواق های حرم مطهر برقرار کنند.

09130004894

 برای انجام وقف هــای جدید باید مردم 
راهنمایی بشوند. خیلی از مشکالت جامعه 

با وقف و نذر حل خواهد شد.
09150001715

 مسئوالن آستان قدس رضوي کمک به 
بیماران سرطانی، هموفیلی، تاالسمی و... را 
فراموش نکنند. آن هــا هم زائر امام رضا)ع( 

هستند.
09130007160

 فعالیت 80 خادمیار 
در کانون کتاب و کتابخوانی 

رضوی خراسان جنوبی
آستان: مســئول کانون کتابخانه آستان 
قدس رضوی در خراسان جنوبی از فعالیت 
8۰ خادمیار رضوی این اســتان در کانون 
کتابخانه رضوی خبر داد و گفت: این کانون 
با طرح »نذر کتاب« سعی در افزایش تعداد 

کتابخوان های استان دارد.
فاطمه شــاد، کانون خادمیــاری کتابخانه 
آســتان قدس رضوی را کانونی خودجوش 
و افتخاری عنوان کــرد و گفت: این کانون 
هیچ هزینه ای از نمایندگی های آستان قدس 

برای تأمین کتاب دریافت نمی کند.
وی افزود: با راه اندازی طرح نذر کتاب »هر 
بیرجندی، یک کتاب« در نماز جمعه های 
خراســان جنوبــی، بالفاصله مــدارس و 
خانواده هــا کتاب هایــی را به ایــن کانون 

خادمیاری به صورت نذری اهدا کردند.
وی ادامه داد: با جمــع آوری این کتاب ها، 
کانون خادمیاری کتابخانه آســتان قدس 
رضوی در خراســان جنوبی، کتاب ها را به 
صورت امانی، بــا مهلت دوهفته ای و بدون 
دریافت حق عضویت و در راســتای ترویج 
فرهنگ کتابخوانی و افزایش افراد کتابخوان، 

به عالقه مندان کتاب تحویل می دهد.
مســئول کانــون کتابخانه آســتان قدس 
رضوی در خراســان جنوبــی با بیان اینکه 
کتاب خیلی آســان در اختیــار مردم قرار 
می گیرد، افزود: کار کانون ترویج کتابخوانی 
و افزایش کتابخوان اســت وگرنه در سطح 
شهر کتابخانه زیاد بوده و هدف این کانون 
راه اندازی کتابخانه نیست.شــاد بیان کرد: 
برخی از کتاب های اهدایی از ســوی مردم، 
بازیافتی بود و مقداری از هزینه های کانون 
از محل بازیافت کتاب ها تأمین و کتاب های 

به روز از انتشارات معتبر خریداری شد.
وی اعضــای کانون خادمیار کتاب در مرکز 
استان را 8۰ نفر برشمرد و گفت: این نیروها 
یا خادمیار رضوی هســتند و یا کســانی 
هستند که در زمینه کتابخانه آشنایی دارند 
که کانون کتاب را انتخاب کرده و شروع به 

فعالیت در کانون کتابخانه رضوی کرده اند.
مسئول کانون کتابخانه آستان قدس رضوی 
در خراســان جنوبی اضافه کــرد: فعالیت 
اعضای کانون کتاب به صورت افتخاری بوده 
و در زمینه معرفی کتــاب و قصه گویی در 
مهدها، پارک ها و مدارس فعالیت می کنند.

شــاد، کتاب رســانی به مناطــق محروم، 
احیــا و بازســازی کتابخانه های مســاجد 
دورافتــاده و داخــل شــهر، شــرکت در 
اردوهــای کمیتــه امــداد و معرفی کتاب 
و برگــزاری مســابقات کتــاب را از دیگر 
اقدام های کانون کتابخانه رضوی برشــمرد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم

سرزمین آفتاب

رونق تولید

خـــبر

حاشیه

برخی از نسخ رونمایی شده در این مراسم
در این مراسم از چند نسخه خطی مرتبط با آثار شیخ شهاب الدین سهروردی )شیخ 

اشراق( موجود در گنجینه رضوی رونمایی شد که برخی از آنان به شرح ذیل است:
 التنقیحات فی شرح التلویحات؛ شرح تلویحات

شارح: عزالدوله سعد بن منصور معروف به ابن کمونه، نویسنده و مؤلف: شیخ یحیی 
بن حبش سهروردی)معروف به شیخ اشراق( کاتب: عبدالرحمن بن محمد القرمی، 
ـ.ق، محل کتابت: تبریز، زبان: عربی، خط: نسخ 2۵سطری،  تاریخ کتابت: سال۷۰۵ ه

تعداد اوراق: 336 برگ.
 مونس العشاق؛ حقیقت عشق

مؤلف: شیخ یحیی بن حبش سهروردی)معروف به شیخ اشراق(، موضوع: عرفان، خط: 
نستعلیق، اوراق مجدول به طال و تحریر. اهدایی رضا نائینی در سال ۱3۱۱ قمری.

  شرح حکمه االشراق
شــارح: قطب الدین شــیرازی، مؤلف و نویســنده متن: شــیخ یحیــی بن حبش 
ســهروردی)معروف به شیخ اشراق(، کاتب: عبدالغنی بن محمد حسینی مشهدی، 

تاریخ کتابت: قرن۱۱ قمری، موضوع: حکمت، خط: نستعلیق 2۰ سطری.
 هیاکل النور)الهیاکل السبعه(

مؤلف: شیخ یحیی بن حبش سهروردی )معروف به شیخ اشراق(، موضوع: عرفان، به 
زبان عربی، تاریخ کتابت: سال۱۱۰2 قمری، خط: نسخ ۱6سطری، کاغذ: نخودی آهار 

مهره، اهدایی مقام معظم رهبری در سال ۱386 شمسی.

باتلفن همراه هم می توانید وقف و نذرکنید

نیکوکاری با»ستاره، هشت، مربع«  
آستان- سمانه عیدی: امام مهربانی ها؛ ملجأ 
و پناه درماندگان اســت و بسیاری از عاشقان 
و دلدادگان به ایــن امام واالمقام تالش دارند 
تا دســت نیاز خود را به این بارگاه پر از مهر، 
بخشش، کرامت و رأفت دراز کرده و حاجات 
خــود را درخواســت کنند.ســامانه #8* در 
راستای تسهیل هرچه بیشتر انجام نیت های 
خیر مؤمنان برای کســانی  که دسترسی دائم 
به شــبکه دیتا و اینترنت ندارند یا کســانی 
 که پرداخت از طریق بســتر ussd را ترجیح 
می دهند؛ توسط آستان قدس رضوی راه اندازی 
شده است.در این سامانه نخستین گزینه نذر 
است که دارای پنج مورد است و ناذر می تواند 
با گزینش هر کدام از آنان در این سامانه، نذر 
خود را ادا کند.قرآن، فرش، توسعه و نگهداری 
حرم و پذیرایی از زائران از جمله گزینه های این 

سامانه را تشکیل می دهند.

  مشارکت قرآنی
زائران بســیاری دوســت دارند تــا در ثواب 
قرائــت قرآنی که عموم افــراد در حرم مطهر 
رضوی دارند، شــریک شــوند. از ابتدای سال 
۹6 با همکاری ســازمان فرهنگی و به همت 

مؤسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی 
طرح وقف و نذر قــرآن کریم و چاپ و توزیع 
قبــوض مربوط به دفاتر نــذورات ویژه زائران 
بارگاه رضوی راه اندازی شــده است.با اجرای 
این طرح به صــورت قبوض وقف و نذر قرآن 
کریم در دفاتر نذورات حرم مطهر و به کمک 
پرداخت الکترونیکی این امکان برای همه افراد 
و زائران فراهم شــده تا بخشــی از قرآن های 
مورد نیاز حرم مطهر رضوی را به وسیله وقف 
و نذر تأمین کنند.افزون بر این موارد، آستان 
قدس رضوی دریافت کننده کتب ادعیه، کتب 
زادالمعاد و... نیز هســت که در دفاتر نذورات 

بارگاه رضوی از مخاطبان دریافت می شود.

  فرش آرایی
میــزان فرش آرایــی حرم مطهــر رضوی در 
سال های اخیر به شــدت افزایش یافته است 
که این افزایش فرش آرایی تا ورودی های حرم 
مطهر نیز ادامه یافته و موجب سهولت زیارت 

زائران در ایام و مناسبت های ویژه می شود.
بخش نظارت بر خدمات فــرش با در اختیار 
داشتن بیش از 4۰۰ نیروی نظارتی، افتخاری 
و اجرایی تمامی امور از جمله مفروش کردن، 

غبارروبی، تعمیر و رفوگری را انجام می دهد.
اهــدای فرش هــای 6 متــری، وقــف فرش 
دســتباف و ارائه آن به موزه های حرم مطهر 
رضوی، فروش فرش های قالیچه ای اهدا شده 
و معادل ســازی آن با خرید فرش های جدید 
نمونه ای از کارهایی است که با نذورات موجود 

در این سامانه به انجام می رسد.

  توسعه و نگهداری از حرم
بسیاری از امور عمرانی در حرم مطهر رضوی با 
بهره گیری از نذورات این سامانه اجرا می شود، 
هزینه های بازســازی، تعمیــرات، نگهداری، 
اجزای  به کارگیری  آینه کاری، کاشــی کاری، 
ساختمانی و... بخشی از مجموعه اموری است 
که در راســتای تســهیل زیارت و بهره گیری 

زائران از این اماکن مقدس صورت می پذیرد.

مجری این نذورات ســازمان عمران و توسعه 
حریم حرم حضرت رضا)ع( است که سال هاست 
تمام تالش خود را برای رشــد و اعتالی امور 

عمرانی بارگاه منور رضوی به کار گرفته است.

  پذیرایی از زائران
مهمانسرای حضرت رضا)ع( از مراکز قدیمی 
آســتان قدس رضــوی به شــمار می آید.در 
ســال های اخیر زمینه بهره مندی بسیاری از 
زائران از غذای متبرک مهمانســرای حضرت 
رضا)ع( فراهم شــده به طوری کــه افزون بر 
افزایش پخت و پذیرایی در مهمانسرای بست 
شیخ حر عاملی، مهمانسرای جدیدی در صحن 

غدیر افتتاح شده است.
این امر موجب شده تا زائران بیشتری بتوانند 
از سفره های بهشتی حرم رضوی متنعم شوند.

گزارش خبری 

 آستان  جمعی از ائمه جماعت حرم مطهر 
رضوی با آیت اهلل جعفر سبحانی دیدار کردند.

آیت اهلل جعفر سبحانی در دیدار ائمه جماعت 
حرم مطهر رضوی که در صحن قدس برگزار 
شــد، با اشــاره به اینکه نمازهــای جماعت 
باشــکوهی که در حرم مطهر رضوی برگزار 
می شــود به نوبه خود یکــی از معجزات امام 
رضا)ع( به شمار می رود، گفت: حضور پرشور 
زائــران در اقامــه نماز جماعــت یک تبلیغ 
عملی شیعه در برابر هجوم تبلیغاتی وهابیت 

محسوب می شود.
این مرجع تقلید جهان تشیع با اشاره به اینکه 
نماز رکن، مظهر ایمان و توحید است، اظهار 
کرد: ائمــه جماعت حرم مطهــر رضوی در 
راســتای ترویج اقامه نماز، در سخنرانی های 
کوتاه و دلنشین پیش و پس از نماز، موضوعات 
اعتقــادی و آثار نماز را بــرای زائران به ویژه 

جوانان مطرح کنند.
وی بــا تأکید بر اینکه دشــمن دین و ایمان 
جوانان را هــدف گرفته اســت، اظهار کرد: 

اکنون دشمنان در فضای مجازی و شبکه های 
ماهواره ای به دنبال تخریب ایمان و اعتقادات 

جوانان هستند.
آیت اهلل ســبحانی تصریح کرد: نمازی که با 
توجــه و خلوص نیت قرائت می شــود یقیناً 

موجب تنهی عن الفحشاء و المنکر خواهد شد.
وی با عنوان اینکه نماز، ظاهر و عقاید، باطن 
دین است، خاطرنشــان کرد: نمازهای حرم 
مطهر رضوی عمالً تهمت های وهابیون علیه 

شیعیان را خنثی خواهد کرد.

 ائمه جماعت حرم مطهر رضوی 
با آیت اهلل سبحانی دیدار کردند

روز گذشته و در صحن قدس 
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 اقتصاد/ فرزانه غالمی  در شرایط تحریم ها اداره 
کشور با دالرهای غیرنفتی و اتکا به درآمدهایی از این 
جنس، با هدف گسستن بندهای آهنین اقتصاد تک 

محصولی، یک ضرورت انکارناپذیر است.
اســتفاده از معدن به جای نفت از جمله گزینه هایی 
است که رهبر انقالب هم بارها بر آن تأکید داشته اند. 
به باور ایشــان بایــد در معــادن از ظرفیت بخش 

خصوصی استفاده و از خام فروشی جلوگیری کرد.
بر اساس آمار، ایران امروز ۶۸ نوع ماده معدنی، ۳۷ 
میلیــارد تن ذخیره قطعی و ۵۷ میلیارد تن ذخایر 
احتمالی و بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ معدن فعال دارد 
و یکی از 1۰ کشور نخست دارنده ذخایر معدنی در 
جهان است؛ حال آنکه فقط ۷ درصد از این ظرفیت 
جذاب معدنی، به ارزش ۷۷۰ میلیارد دالر کشــف 

شده اســت و اگر تمام این ذخایر، 
بارور شــوند، ارزش منابع طبیعی 
و ذخایر معدنــی ایران به ۵۰ هزار 
میلیارد دالر خواهد رسید که این 
یعنی بــه  ازای هر ایرانی ۶1۰ هزار 
دالر )معــادل ۷ میلیــارد تومان( 

ذخایر معدنی وجود دارد.

صادرات و تولیدات معدنی 
بر مدار افت وخیز

با وجود این ظرفیت جذاب در 
حوزه معــدن و صنایع معدنی، 
آمار تولید و صادرات اما چنگی 
به دل نمی زنــد. وزارت صمت 
گــزارش داده ارزش صادراتی 
بخش معدن در ســال ۹۶، 2 
هزار و 1۶۹ میلیون دالر بوده 
که این رقم در ســال گذشته 
کاهشی ۳4 درصدی را تجربه 
کــرده و به یک هــزار و 42۰ 

میلیون دالر رسیده است. 
همچنیــن بر اســاس آخرین 
آمار بانک مرکزی، سهم بخش 
معدن در درآمد تولیدی سال 

۹۶، 1۰ هــزار و ۳۷۸ میلیارد تومان )کمتر از یک 
 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور( بوده است و 
به گواهی آمار مرکز آمار، تعداد معادن فعال کشور 
از ۵ هزار و 44۵ عدد در ســال۹2 به رقم 4 هزار 

و ۹1۳ در ســال ۹۵ رسیده است که خوشبختانه 
این روند کاهشی در سال ۹۶ متوقف شده و تعداد 
معادن در حال بهره برداری به ۵ هزار و ۳۵۳ عدد 
افزایش یافته است، اما در مقایسه با سال ۹2 کاهش 

۹2 موردی را نشان می دهد.

 سایه سنگین نفت بر سر معدن
رئیس پیشین هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( به رســانه ها 
می گوید: وجود منابع عظیم گاز که جزو اصلی ترین 
امتیازات صنایع معدنی است، ارزش افزوده چندین 
برابری در این صنعت ایجاد می کند. ایران امتیازی غیر 
قابل تصور در اختیار دارد و دسترسی به آب های آزاد 
و سواحل بسیار مناسب نیز فرصتی طالیی است که 
معادن و صنایع معدنی را به نقطه ای 
قابل قبول برای اتکا به درآمدهای آن 

می رساند. 
مهــدی کرباســیان با انتقــاد از 
سنگینی ســایه درآمدهای نفتی 
بــر بخش معدن ادامــه می دهد: 
در مجموع حدود ۶ درصد تولید 
ناخالص ملی ایران در این بخش 
ثبت شــده، اما در کشــورهای 
توســعه یافته معدنی این سهم 
به 1۶ درصد هم می رسد، یعنی 
در  تاریخی  عقب ماندگــی  یک 
این زمینه وجــود دارد و این ما 
هســتیم که باید اهرم نفتی را از 
دست دشــمنان خارج کنیم و 
تنها راه آن، خروج از اقتصاد تک 

محصولی است.
به گفته وی بومی ســازی بسیار 
مناسبی در زنجیره تولید معادن 
انجام  فلــزات  بخش  به خصوص 
شده و همین برای سرمایه گذاری 
اصولی در معادن کافی اســت تا 
بــا اســتفاده از ارزش افزوده و 
عدم وابســتگی به خارج، اقتصاد 

کشورمان را متحول و اشتغال پایدار ایجاد کنیم.
کرباســیان همچنین به عقب ماندگــی از اهداف 
14۰4 در حــوزه معدن و صنایع معدنی اشــاره و 
اضافــه می کند: توان جبران ایــن عقب ماندگی را 

داریم، اما باید سرمایه گذاری دقیق صورت پذیرد. 
دولت و مجلس باید به طور جدی تحرک داشــته 
باشند؛ بخش خصوصی نیز باید آزاد باشد تا حرکت 
کند و بروکراســی اداری و قوانیــن »ضد تولید و 

سرمایه گذاری« همگی حذف شوند.

 احیای واحدهای کوچک؛
 انقالبی در حوزه معدن

وجــود ظرفیت هــای کم نظیــر و در کنــار آن 
عقب ماندگی تاریخی در کشف و تکیه بر درآمدهای 
غیرنفتی حوزه معــادن و صنایع معدنی مقدمه ای 
برای راه انــدازی نهضت احیای معــادن کوچک و 
متوسط در کشور شده اســت؛ نهضتی برگرفته از 
اقتصاد مقاومتی که از دو ســال پیش کلید خورده 
و با استقبال بخش خصوصی و دولتی، احیای ۵۰۰ 

معدن کوچک و متوسط را در دستور کار دارد.
عضو شورای راهبردی طرح احیای معادن کوچک 
و متوسط در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: 
۹۸.۳ درصد معادن ما کوچک و متوسط و بیشتر در 
دست بخش خصوصی هستند که ۸۵ درصد اشتغال 
و ۶۵ درصد تولید در بخش معدن را به عهده دارند.
بهرام شکوری با استناد به آمار بانک جهانی در سال 

2۰1۷ ادامه می دهد: از هر 1۰ شــغل ایجاد شــده 
در جهان، پنج شــغل مربوط به واحدهای کوچک 
و متوســط )SME( اســت. در اروپا همین واحدها 
عامل پیشرفت هســتند، چرا که به صورت خوشه 
عمل می کنند.رئیس انجمن مس ایران خاطرنشان 
می سازد: حجم ســرمایه گذاری های پیشنهادی در 
معادن سنگ آهن، مس، سرب و روی ۳۵۰ هزار تومان 
به ازای هر تن کنسانتره بود. فعاالن بخش خصوصی 
معدن که به طور عمده کوچک هستند، امکان چنین 
سرمایه گذاری را نداشتند، از این رو برنامه هایی برای 
چگونگی به سرانجام رســاندن واحدهای کوچک با 
ســرمایه کمتر تهیه کردیم. مثالً مقیاس ۵۵۰ هزار 
تنی، ۷۰۰ هزار تنی و... را در نظر گرفتیم و طراحی 
آن را به مهندســان داخلی در دانشگاه ها سپردیم. 
در نهایت تمام تجهیزات را از بهترین برندهای اروپا 
خریدیم و دیدیم این کارخانه ها در کمتر از یک سال 
راه اندازی شــدند. با 4 میلیون یورو، یک واحد ۵۰۰ 
هزار تنی ایجاد شــد و نیازی به سرمایه گذاری های 
خیلی عجیب نبود. محصول این واحدها می توانست 
مورد استفاده بزرگانی مانند گندله سازها باشد که در 
زنجیــره ارزش قرار گرفته انــد. این فکر را در بخش 
معدن اشاعه دادیم تا با تشکیل کنسرسیوم، مالکان 

این معادن کوچک، واحدهای فراوری شان را فعال و 
انقالبی در معادن کل کشور ایجاد کنند.

شــکوری اضافه می کند: تعدادی از این معادن فعال 
شــده اند. برخی از معادن هم هیچ کس سراغشان 
نمی رفــت، مثالً معدن مهدی آباد کــه حدود ۵۰۰ 
نفر در آن کار می کنند. اواخر ســال ۹۹ هم یکی از 
واحدهای 2۰۰ هزار تنی روی با اشــتغال زایی هزار 
نفری فعال می شــود. انقالب در حوزه معدن کشور 
تمام معادن فلزی، غیرفلزی و سنگ های تزئینی را 

شامل می شود.
به گفتــه وی واحدهای بــزرگ، عالقه مندی خود 
را بــرای احیای واحدهای کوچک نشــان داده اند. 
عضو شورای راهبردی طرح احیای معادن کوچک 
و متوسط خاطرنشان می سازد: کارخانه های بزرگ 
مایل هســتند واحدهای کوچک راه اندازی شــوند 
تا خوراکشان تأمین شــود. همچنین اگر مردم در 
خصوص امنیت ســرمایه گذاری و ســودآوری در 
بخش معدن به یقین برسند، دیگر سراغ بازارهای 
سوداگری نمی روند و واحدهای کوچک و متوسط 
هم از نظر نقدینگی ســیراب می شوند. درضمن در 
آینده و با جلب اعتماد مردم می توان از طریق بورس، 

واحدهای کوچک و متوسط را تأمین مالی کرد.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه 9 مرداد 281398 ذی القعده 1440 31 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9027 

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r!پرداخت 2 درصد جریمه گواراتر از 25درصد مالیات است
مدیرکل دفتر تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفته است: از ابتدای مهر صاحبان 
مشاغل پزشکی به کارتخوان ها مجهز خواهند شد و کسانی که از این دستگاه ها استفاده 

نکنند 2 درصد درآمد حاصل از فروش خدمتشان جریمه خواهند شد.
پیش بینی می کنم این طرح نه تنها مورد اعتراض یا عاملی بازدارنده در رویکرد پزشکان 
به پرداخت مالیات و استفاده از کارتخوان نمی شود، بلکه مورد مطلوبی است که پزشکان 
را بســیار راضی نگه می دارد تا با پرداخت 2 درصد درآمد حاصل از فروش خدمت به 

عنوان جریمه، از پرداخت 2۵ درصدی مالیات خالص شوند.
بی شک پزشکان همانند ســایر صنوف باید 2۵ درصد درآمد خالص خود را به عنوان 
مالیات به دولت پرداخت کنند؛ بنابراین این تنبیه نه تنها مورد اعتراض پزشــکان قرار 
نمی گیرد، بلکه به دلیل کم خرجی دفاتر پزشــکان و حقوق پایین منشی مطب از آن 
استقبال نیز می شود. درواقع این طرح و پیشنهاد موجب خوشحالی پزشکانی می شود که 
از قرار دادن کارتخوان در مطب استقبال نمی کنند. بدیهی است مالیات بیشتر از پرداخت 
2 درصد جریمه برای پزشکان تمام می شود؛ از این رو طرح چنین موضوعاتی نمی تواند 

عاملی برای نصب دستگاه کارتخوان و پرداخت مالیات شود.
نکته مهم چگونگی تشخیص 2 درصد درآمد حاصل از فروش خدمات پزشکی است. 
مدیران امور مالیاتی باید به این پرســش پاســخ دهند که آیا 2 درصد عنوان شده 
بر مبنای حدس و گمان مأموران مالیاتی تشــخیص داده می شود؟ قطعاً در چنین 
امری نیز ایجاد فساد و تبانی های فسادزا حتمی است. اگر تشخیص درآمد حاصل از 
خدمات، به عهده مأموران مالیاتی باشد به گونه ای که انسان ها برای دریافت و پرداخت 
مالیات طرف حساب هم باشند و سامانه های الکترونیکی از این فرایند کنار گذاشته 
شود، در این میان بازنده اصلی دولت خواهد بود. با این روش دولت قادر به دریافت 

مالیات مورد نظر از پزشکان نخواهد شد.
بحث عدالت در دریافت مالیات از پزشکان مسئله ای است که باید جدی گرفته شود. 
برخی از پزشکان دارای باالترین میزان درآمدی در کشور هستند که مالیاتی نیز به 
دولت پرداخت نمی کنند، به طوری که با جرئت می توان گفت برخی از پزشکان در 
ایران باالترین درآمدها را نســبت به سرانه درآمدی در جهان دارند. ضرورت توجه 
به اصل و فلســفه عدالت مالیاتی حکم می کند که هر کس به نسبت درآمد خود 
باید مالیات بپردازد؛ متأسفانه برخی از پزشکان به خصوص پزشکان موفق از جمله 

مواردی به شمار می روند که تمایلی به پرداخت مالیات به دولت ندارند.
نصب کارتخوان در مطب ها، پزشــکان را در سراسر دنیا ملزم به پرداخت مالیات 
کرده اســت. متأســفانه نبود نظارت صحیح و بی توجهی دستگاه قضایی به این 
مسئله منجر به ارائه شــماره حساب منشی یا همسر و بستگان پزشک به اداره 
مالیاتی شــده است. دریافت پول نقد و ارائه شماره حساب های متفرقه منجر به 
عدم حسابرسی دقیق به درآمدهای پزشکان می شود، بنابراین نظارت همه جانبه 
و دقیق می تواند منجر به تشــخیص حساب واقعی پزشکان و دریافت مالیات از 
آن ها شود. قطعاً پزشکان شریف کشور خواهان پرداخت مالیات و توسعه عدالت 

و کمک به اقتصاد کشور هستند.

راهی برای برداشتن سایه سنگین نفت از سر اقتصاد

احیای معادن کوچک توسط واحدهای بزرگ

کارخانه های بزرگ 
مایل هستند 
واحدهای کوچک 
راه اندازی شوند تا 
خوراکشان تأمین 
شود. همچنین اگر 
مردم در خصوص 
امنیت سرمایه گذاری 
و سودآوری در بخش 
معدن به یقین برسند، 
دیگر سراغ بازارهای 
سوداگری نمی روند

بــــــــرش

 مالیات بر عایدی سرمایه در قالب اصالح نظام جامع مالیات های مستقیم ارائه می شود     فارس: وزیر اقتصاد با بیان اینکه الیحه مالیات بر عایدی سرمایه حذف نشده است، گفت: در قالب 
الیحه اصالح جامع مالیات های مستقیم، بحث مالیات بر عایدی سرمایه هم ارائه می شود. به گفته دژپسند، الیحه اصالح نظام جامع مالیاتی به زودی تقدیم مجلس می شود. انتظار می رود مجلس مالیات بر فعالیت های 

اختالل زا را، یعنی فعالیت هایی که کشور را با مشکل مواجه می کند، دنبال کند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 لطفعلی بخشی، اقتصاددان و کارشناس مالیات

ثبت سفارش ۸ میلیارد دالر کاالی اساسی از ابتدای سال
اقتصاد آنالین: محمدرضا کالمی، مدیرکل تأمین، توزیع و تنظیم کاالهای اساســی 
وزارت صنعــت در خصوص آمار واردات 2۵ قلم کاالی اساســی اظهار کرد: از ابتدای 
امســال تا 22 تیرماه ۹۸، حدود ۷ میلیارد و ۹۹۸ میلیــون دالر برای واردات 2۵ قلم 
 کاالی اساســی به کشــور ثبت ســفارش شــده از این میان، برای 4 میلیارد دالر آن

ارز 4 هزار و 2۰۰ تومانی تأمین شده است.

۳۴ درصد از جمعیت بیکار زمستان، در بهار شاغل شدند
نود اقتصادی: مطابق اعالم مرکز آمار ایران، بررسی جریان های نیروی کار بهار 1۳۹۸ 
نســبت به زمستان 1۳۹۷ بیانگر آن است که بیشــترین تغییرات و جابه جایی ها، در 
جمعیت بیکار رخ داده، بدین معنی که از کل جمعیت بیکار زمستان ۹۷، در بهار امسال 

۳4 درصد شاغل و 1۹ درصد نیز بیکارند.
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آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ﹎︣وه ﹁﹠﹩ و﹝﹠︨︡﹩ ا︋﹠﹫﹥ ︨︀زان ︎︀د︨ ️﹋︫︣ ︣︀﹝﹩ ︠︀ص ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣٠۴٨۶ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۴۵٧٢٢۴
﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,٠٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : -١روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی   ︋
︫ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫ــ︡. -٢ آ﹇︀ی ﹝︡ی ار﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨٧٧٠۴٩٧︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︠︀﹡﹛ ﹝︣︲﹫﹥ ︾﹀︀ر︀ن ︀︑﹞﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩٢٠٢٩٢٣۴٨︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ -٣آ﹇︀ی ﹝﹞︡︻﹙﹩ ژ︀﹡﹩ ا︮︽︣زاده ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙٠٩٣٨٨١١٧۴۶﹩- 
﹞︀ره   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۴۵٩٠٩٨۶٧٩۵ -آ﹇︀ی ﹝﹞︡ر︲︀ رو︫﹠﹩︋   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٧٣١٧٠۶٨٧٠- آ﹇︀ی ﹝﹞︡︻﹙﹩ ﹨﹞︡ا﹡﹩︋   ︫﹤ ︀﹇︣ی ﹝﹆︡م︋  آ﹇︀ی ﹝︖﹫︡︋ 
﹝﹙﹩ ٣٠٧٠٩٠٠٩٠٩-آ﹇︀ی ︾﹑﹝︣︲︀ ︠﹢︫ــ︀ل ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩٣٩۶٩۶٠٩۶ -آ﹇︀ی ﹨︀دی ︗︺﹀︣ی ﹝﹆︡م ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۶٣۵٨٧٢٩٣٧٣ -آ﹇︀ی ︻﹙﹩ 
︋︩ آ︋︀دی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ۵٧٣٩٧٧۴٠٧١ -آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ︔﹆﹀﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩١٩٣۴٢٨١٧ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل 

 .︡﹡︫︡ ﹟﹫﹫︺︑
(۵۵٠٠۴۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۵
۷۶
۵

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی ︑﹢ز︺﹩ ﹋︀ر﹋﹠︀ن ︎﹫︪﹍︀م ا﹜﹊︐︣﹉ ︠﹢درو ︫︣ق
 ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۵٧٣٢٢ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١۴٠٠۵۶٢١٩٩۵ 

 ﹏︀ت ذ﹝﹫﹝︭︑ ︪︡﹞ ﹩︻︀﹝︐︗رخ٩٨,٣,٢١ اداره ︑︺︀ون ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا﹢﹞رخ ١٣٩٧,١٢,١۶ و﹡︀﹝﹥ ︫﹞︀ره٣٢٣۴٣﹢﹞ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ﹤︧﹚︖︑ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر ﹤︋
 ﹩︀︲︡ی ر﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ️﹝︨ ﹤︋ ︣﹞ ﹩﹝﹫︺﹡ ﹟﹫︧ ︣ه و آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︀ذ ︫ــ︡ : آ﹇︀ی ︻﹙﹫︣︲︀ ا﹝﹫﹟ زاده ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︑ا
︣ای ﹝︡ت  ﹥ ︨﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ (︠︀رج از ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه) ︫︣﹋️︋  ﹥ ︨ــ﹞️ ﹝﹠︪ــ﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ - آ﹇︀ی ﹝︡ی ︵︀﹜︪﹩︋  ﹝﹠︷︣ی︋ 
 ️﹫﹨ ︦﹫و ﹝︪︐︣ک ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️︋︀︔ ︨ــ﹀︐﹥ و ︋︣ات ︋︀ ا﹝︱︀ء ، ﹉ ﹏﹫︊﹇ ︡آور ︋︀﹡﹊﹩ از︺︑ ا︨ــ﹠︀د و اوراق ﹤﹫﹚﹋ .- ︡︀ب ﹎︣د︐﹡︨ــ﹥ ︨ــ︀ل ا
 ️﹫﹨ ﹩︪﹠﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ﹝︪︐︣ک ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ️︋︀︔ ︣ه ︋︀ ا﹝︱︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︣ه و در ︾﹫︀ب︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︣ه و︡﹞

﹝︡︣ه ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ا︨️ . 
(۵۵٠٠۶٣) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

/ع
۹۸
۰۵
۷۷
۱

︎﹢ـ︩  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
 ﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹉ آذر اوژن︫ 
︠︀ص ︋ـ﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۶٠٣٧٩ و 

١۴٠٠۶۴٧۴٠۶۴ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︋﹥ ا︨︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١١,٢٧ 
︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑ــ︀ذ ︫ــ︡ : ١- آ﹇ــ︀ی داود ﹆︀﹡ــ﹩ 
 ️﹫﹨ ︦﹫ــ︉ ر︀﹡ ️﹝︧ــ ز﹞︐﹊ــ︩ ٠٩۴٣٢٨٧٧۵٨︋ 
﹝︡ــ︣ه ٢- آ﹇ــ︀ی ︻﹙ــ﹩ ر﹫﹞ــ﹩ ٠٩٣٣٣٧٧٧٩ ︋︧ــ﹞️ 
 ︩﹊︐﹝ز ﹩﹡︀﹆ ︡ــ﹫﹝ ــ︣ه ٣- آ﹇︀ی︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر
︣ای  ︧﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و︻︱﹢﹨﹫︡﹞ ️︣ه︋   ︋٠٩۴۵۶٠٩٩٩١
︀دار  ــ︡﹡︡ ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د︋  ــ︀ل ا﹡︐︀ب︫  ﹝︡ت ٢︨ 
             ︀ ︩﹊︐﹝ــ﹩ ز﹡︀﹆︡﹫﹝ ــ︀ء︱﹞ا ︀ ــ︣﹋️︋  و ︑︺ــ︡آور︫ 

︻﹙﹩ ر﹫﹞﹩ ﹨﹞︣اه ︋︀ ﹝︣ ︫︣﹋️ ﹝︺︐︊︣ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵۴٩٠٩٨) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۵۷
۳۴

ع ۹
۸۰
۵۸
۴۵

تمديد زمان شركت 
در مناقصه

 
 ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︨︐︱︀ر ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ 

︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹝﹢ر ︑︺﹞﹫︣، ﹡﹍︡اری و را﹨︊︣ی  ز﹝︀ن︫ 
﹫﹠︀ و  ﹫﹞︀ر︨︐︀ن ا︋﹟︨  ︑︀︨﹫︧ــ︀ت ا﹜﹊︐︣﹊﹩ و ﹝﹊︀﹡﹫﹊﹩︋ 
د﹋︐︣ ︖︀زی ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۵٩،  
 ﹏ــ︡رج در روز﹡︀﹝ــ﹥ ﹝ــ﹢رخ ٩٨/۴/٢٧ ︋ــ﹥ ︫ــ︣ح ذ﹠﹞

︑﹞︡︡ ﹝﹩ ﹎︣دد .
٩٨/۵/٩ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ : ︑︀ر ︀ر︑

﹝﹙ــ️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥:  ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/١٢

﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀ : ︀︎︀ن روز٢٢/۵/٩٨
 ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥ :٢۶/۵/٩٨

﹨︤﹠﹥ درج آ﹎︻ ﹤︋ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
روابط عمومى دانشگاه علوم پزشكى مشهد

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ 
اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ﹝﹢زش و 

︎︣ورش ﹝﹠︴﹆﹥ ٢ ﹇﹛ ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر:٩/۵/٩٨
︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ 
﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر رأس ︨︀︻️ 
١٠ روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٠ ︋︀ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧﹥ 
ذــ﹏ در ﹝﹏ د﹁︐ــ︣ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇ــ︹ در ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م 
– ١۶ ﹝︐ــ︣ی آ️ ا﹜﹥ ︨ــ︺﹫︡ی ﹡︊︩ ﹋ــ﹢ی ۴ ︵︊﹆﹥ 

﹁﹢﹇︀﹡﹩ ا︑﹢ ﹎︀﹜︣ی ﹝︤︀ر وا︡ ١ ︑︪ــ﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، 
︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹫︡ .

︀ً ﹨ــ︣ ــ﹉ از ا︻︱ــ︀ ︗ــ️ ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠ــ︡ه                       ︲﹞﹠ــ
︑ــ︀م ا﹐︠︐﹫ــ︀ر / و﹋﹫ــ﹏ ︠﹢د ︋ــ﹥ ﹝﹠︷ــ﹢ر ︱﹢ر در 
︗﹙︧ــ﹥ ﹁ــ﹢ق ا﹜︢﹋ــ︣ و ا︻﹞ــ︀ل رأی ﹝﹩ ︀︋︧ــ︐﹩ ︋﹥ 
 ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر (ــ︡ه﹠︀﹝﹡ و ﹢︱︻) ︣﹍︡﹊ ا︑﹀ــ︀ق
٩٨/۶/٧ ︋ــ﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫ــ︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از 
اــ︣از ﹨﹢ــ️ و ︑︀﹫ــ︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ور﹇ــ﹥ ورود ︋﹥ 

︗﹙︧﹥ ︗︀﹝﹡ ️﹠︡ه ︻︱﹢ ︮︀در ︫﹢د .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

 ️﹋︫︣ ️﹫﹛︀︺﹁ ︡︡﹝︑ ︉﹢︭︑ ١-︵︣ح و
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۷۷
۶

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀ر﹋﹠︀ن آ﹝﹢زش و ︎︣ورش 
﹝﹠︴﹆﹥ ٢ ﹇﹛  ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر:٩/۵/٩٨

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥  از ﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر رأس ︨ــ︀︻️ ١٠ روز ︫﹠︊﹥ 
﹝﹢رخ ٩٨/۶/٩ ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹏ در ﹝﹏ د﹁︐︣ ︑︺︀و﹡﹩ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ا﹝︀م – ١۶ ﹝︐︣ی آ️ ا﹜﹥ ︨︺﹫︡ی ﹡︊︩ ﹋﹢ی 

۴ ︵︊﹆﹥ ﹁﹢﹇︀﹡﹩ ا︑﹢ ﹎︀ری ﹝︤︀ر وا︡ ١ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ﹎︣دد، ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹫︡ .
 ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ٧ روز از ︑︀ر ﹩︐︧︀︋ ﹩﹞ ﹩﹡︣ه و ︋︀زر︨﹩ ︑︺︀و︡﹞ ️﹫﹨ در ️﹢︱︻ ﹟﹫︊﹚︵زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ داو﹐
﹫︪﹫﹠﹥ ٢-︑︭﹢︣ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ و  ﹢ء︎  ︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ﹝︡ارک ﹐زم (١-﹎﹢ا﹨﹩ ︻︡م︨  ا﹡︐︪ــ︀ر آ﹎﹩ ﹝︖﹞︹ ﹡﹢︋️ اول︋ 
 ﹏﹢︑ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︣ا︗︺﹥ و ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑﹊﹞﹫﹏ و ﹏﹞ ﹤︋ ( ﹩︐︣︡﹞ ﹅︋٣-︨ــ﹢ا ﹩﹚﹫︭︑ ︀︨ــ﹠︀﹝﹥ و ﹝︡رک﹠︫
︀ً ﹨︣ ﹉ از ا︻︱︀ ︗︀﹝﹡ ﹩﹁︣︺﹞ ️﹠︡ه ︑︀م ا﹐︠︐﹫︀ر / و﹋﹫﹏ ︠﹢د ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︱﹢ر  ﹠﹝︲  .︡﹠︀﹝﹡ ︡ا︑﹢ری ا﹇︡ام︡﹡︀﹋ ︣م﹁
 ﹏﹞ ﹤︋ ٩٨/۶/٧ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر (︡ه﹠︀﹝﹡ و ﹢︱︻) ︣﹍︡﹊ ︧ــ︐﹩ ︋﹥ ا︑﹀︀ق︀︋ ﹩﹞ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹁﹢ق ا﹜︢﹋︣ و ا︻﹞︀ل رأی

د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از ا︣از ﹨﹢️ و ︑︀﹫︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ور﹇﹥ ورود ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ︗️ ﹡﹞︀﹠︡ه ︻︱﹢ ︮︀در ︫﹢د .
︀ل  ︀︀ن︨   ︎﹤  ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ رت ﹨︀ی﹢︮ ︉﹢︭︑ ︣ه     ٢-︵︣ح و︡﹞ ️﹫﹨ د︨ــ︐﹢ر ︗﹙︧ــ﹥ :١-ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ︋︀زرس و

 ️﹋︫︣ ﹩︑﹑﹞︀︺﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫آ ︉﹢︭︑ ︀دی ︨︀ل ١٣٩٨    ۴-︵︣ح و﹠︪﹫︎ ﹤︗د﹢︋ ︉﹢︭︑ ١٣٩٧    ٣-︵︣ح و
۵-︑︺﹫﹫﹟ ︠︳ ﹝︪ــ﹩ آ︑﹩ ︫ــ︣﹋️ : ا﹜︿) ا︠︢ ﹝︖﹢ز ︣︠︡ ز﹝﹫﹟ ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︑﹀﹊﹫﹉ و وا﹎︢اری و ︀ ︨ــ︀︠️ و ︨ــ︀ز ︋︣ای 
ا︻︱︀ ب) ا︠︢ ﹝︖﹢ز در︀﹁️ ︑︧ــ﹫﹑ت ﹝︀﹜﹩ از ︋︀﹡﹉ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت دو﹜︐﹩ و ︾﹫︣ دو﹜︐﹩    ۶-ا﹡︐︀ب ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ و 

︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس 
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۷۷
۵

﹋︀رت ﹨﹢︫﹞﹠︡ ﹋︀﹝﹫﹢ن ﹋︪﹠︡ه دا﹡﹌ ﹁﹠﹌ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹨﹢︫﹞﹠︡ ٢٠٢٧٨٢۶  ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٣٢ اــ︣ان  ٢٨٩ ع١١ ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥ آ﹇ــ︀ی ا﹝﹫ــ︣ 
︠﹙﹫﹙﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ 

︀︫ــ︡ .   ︋﹩﹞

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۲

︀﹜︦ NS ﹝︡ل ١٣٩۶ ر﹡﹌   ︎️﹚﹊﹫ ︨﹠︡ ﹝﹢︑﹢ر︨ 
﹝︪﹊﹩  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 56752 و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
10967 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٨١۵٣٧  ا︣ان 
ــ︀﹇︳  ٧٧۵ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢دروی ︗ــ﹉S5 - AT﹝ــ︡ل ١٣٩٧ ر﹡﹌ 
﹇﹢ه ای ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٨٢د١٨ ا︣ان 
١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر HFC4GA31DJ0001528 و ︫﹞︀ره 
 ︡﹝﹞ ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤︋ NAKSH7323JB155601 ﹩︫︀︨ــ
﹝ــ︡ی ︋︣و﹝﹠ــ︡ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۵
۷۷
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︨ــ﹠︡ و ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ام وی ام ١١٠ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤ ﹥ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉︋  ﹝ــ︡ل ١٣٩٣︋ 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١۴ ج ٣۴٧ اــ︣ان ٧۵ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
  5E101876187 ﹩︨︀︫ 472  و ︫﹞︀رهFGEO400401

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

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣اــ︡ ︋﹥ ر﹡﹌ ︨ــ︊︤ 
︪ــ﹞﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ١۴٣ ب ۴٣ ا︣ان ٣٢ 
︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر ٠٠۶۶۴٩۵۵ و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  
s١۴١٢٢٨٣٢٠٢٩٨٠   ﹝︐︺﹙ــ﹅ ︋ــ﹥  آ﹇ــ︀ی ﹝﹞︡ ر︲︀ 

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

/ع
۹۸
۰۵
۷۶
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ۴٠۵ ︎ــ︥و  ︨ــ﹢اری  ︠ــ﹢درو   ( ︨︊︤(︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥  ︋ــ︣گ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٣ ج ٣٧٧ ا︣ان  ﹝ــ︡ل  ١٣٩٠ دارای︫ 
︫ــ﹞︀ره  و   ١٢۴٨٩٢٧٩٧٧٠ ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥  و   ٩۵
︎﹫︋︣ــ︩ ︋﹠ــ︀م   NAAM0LCA4BE037746 ︫︀︨ــ﹩ 

︮﹑ح ز﹨﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ا︨️

/ع
۹۸
۰۵
۷۶
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ︦﹊ــ﹩ ︑﹩ ا︗ ︡︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ︎︣ا
آی ﹝︡ل ١٣٨۶ ر﹡﹌ ﹡﹢ک ﹝︡ادی ﹝︐︀﹜﹫﹉ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 2177485  ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٣٢ط۶١ ا︣ان ٣۶︫ 
و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ S1412286393264 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ 
﹝﹞︡ر︲︀ ﹨︀︫ــ﹛ ︎﹢ر ︨︣آ︨ــ﹫︀ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۵
۷۸
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۳

︨ــ﹠︡ ﹝﹢︑﹢ر ︨﹫﹊﹙️ ︎﹫︪ــ︣و ︎﹫︀م  ١٣۵ ﹝︡ل 
١٣٩۵ ر﹡﹌ ﹝︪ــ﹊﹩  ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 005694 و 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 9576583 ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٩١۵٩۴  ا︣ان ٧٧٣ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

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

/ع
۹۸
۰۴
۸۵
۹

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ︗﹩ ︑﹩ 
ا﹊ــ︦ آی ﹝︡ل ١٣٨٣ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ ︫ــ﹫︣ی رو︾﹠﹩ 
﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٣۴٢د۶٧ ا︣ان ١٢︫   ︫﹤︋
 ﹤︋ S1412283369009 ﹩00985703 و ︫﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︧ــ﹟ ﹡﹫﹊﹢زاده ﹝︪︡ی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۵
۷۲
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

 ﹤ ﹫﹊︀ن︋  ــ﹢اری︎  ﹢دروی︨  ا︮﹏ ︋︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡︠ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۵٢ اــ︣ان  ٣۵٨ ب ١۶ و ︫ــ﹞︀ره 
﹝﹢︑﹢ر۵۴٨٨ و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩:٨٠٧۵  ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ آ﹇︀ی 
︎︣و︤ ︨ــ︊︤اری ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊︀ر 

 . ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹢رت ا︗︀ره   ︮﹤ ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م︋  آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ا︨︐﹠︡ و ﹁﹙﹊︧﹩︫ 
ــ︣ ︑︣︋️ ︗︀م ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ا︨︐﹠︡  ﹢رای ا︨﹑﹝﹩︫  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ﹝︭﹢︋﹥︫  ︫ــ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷︣ دارد︋ 
﹢رت ا︗︀ره وا﹎︢ار﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ا︫︀ص ﹆﹫﹆﹩ و   ︮﹤ ︣ای ﹝︡ت ﹊︧ــ︀ل︋  ︣ را︋   ︫︴ و ﹁﹙﹊︧ــ﹩︨ 

﹆﹢﹇﹩ دارای ﹝︖﹢ز ﹁︺︀﹜﹫️ از اداره ﹁︣﹨﹠﹌ و ار︫︀د ا︨﹑﹝﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹝﹩ ﹎︣دد.
︀﹥ ۶٩٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥ ٨٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠︀  ر︀ل ︨︀﹜﹫︀﹡﹥   ︎︼﹚︊﹞ -

-︑︺︡اد ︑︀︋﹙﹢ ١۵ ︻︡د ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
-وار︤ ﹝︊﹙︼۴١٫۴٠٠٫٠٠٠  ر︀ل ︋﹥ ︧︀ب ٠٢٠۴٩۶٢٧٨٨٠٠۵ ︨︍︣ده ︫︣داری ︋︀︋️ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه.

-﹋﹙﹫﹥ ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آ﹎﹩ و... ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︋︀︫︡ .
-﹠︀﹡︙﹥ ﹡﹀︣ات اول ︑︀ ︨﹢م از ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد ︠﹢دداری ﹡﹞︀﹠︡ ︨︍︣ده آ﹡︀ن ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  

﹥ وا︡ ﹝︧︐︽﹑ت و ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی   ︋ ٩٨/۵/٢٧ ️︀︽﹛  ٩٨/۵/١٠︡ه از ︑︀را︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ️︗ -
. ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︣داری︫

﹫︪﹠︀دات اداری ﹝﹢ر︠﹥ ٢٧/۵/٩٨  - آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ار︨︀ل︎ 
-︑︀ر ︋︀ز﹎︀︪﹩ ﹝﹢رخ ١۵ ︨︀︻️ ٢٧/۵/٩٨

 .︡﹫︀﹝﹡ ﹏︮︀ ﹝︧︐︽﹑ت ︑﹙﹀﹟ ١٢-۵٢۵٢٧٩١١  ︑﹞︀س ︡وا ︀  ︋︣︐︪﹫ - ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

/ع
۹۸
۰۵
۸۵
۰

︑﹞︡︡ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩
ــ﹞︀ره ٩٨٠۵۴۶٢/ع   ︫﹤ ﹫ــ︣و آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه︋   ︎ 
 ︣ ﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ر︲ــ﹢ی ﹝︊﹠﹩︋  ﹝ــ﹢رخ ٢/۵/٩٨︋ 
ا︗ــ︀ره ﹡︀﹡﹢اــ﹩ ﹨﹞︣اه ︋ــ︀ ﹋﹙﹫﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ و 
 ﹟︡︋ ، ﹩﹞﹢﹝︻ ︡ه︤ا﹞ ﹅ــ︣︵ ︀ت آن از﹆﹚︺︐﹞
و︨ــ﹫﹙﹥ ﹝︤ا︡ه ﹝︤︋ــ﹢ر ︑﹞︡︡ ﹝﹫﹍ــ︣دد . ﹜︢ا 
 ﹏︀﹝︑ در ︮ــ﹢رت ︳︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا﹫︲︀﹆︐﹞
 ︳ــ️ ا︠ــ︢ ا︵﹑︻︀ت و ︫ــ︣ا︗ ، ︡ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ﹞
︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر درج آ﹎ ﹩︡ا﹋︓︣ 
︑ــ︀ ︑︀رــ ٩٨/٠۵/١۴  در ︨ــ︀︻︀ت اداری ︋ــ﹥ 
︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن ر︲﹢ی ، وا︡ اداری آ﹇︀ی د﹨﹆︀ن 
︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر  ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و︎ 
ــ︀︻️  ︀︀ن︨  ﹥ اراــ﹥ آن ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎  ﹡︧ــ︊️︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ رخ ٩٨/٠۵/٢٠ ا﹇︡ام﹢﹞ اداری

/ع
۹۸
۰۵
۸۵
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ، ﹋︀رت ︠﹢درو و ﹋︀رت ︨ــ﹢︠️ ︨﹢اری 
︨﹫︧︐﹛ ︎︥و ︑﹫︌ ︎︀رس ︋﹥ ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ ﹝︡ل ١٣٩٠ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٩٠٠۴٣٢٩٧ و ︫﹞︀ره ︫︀︨﹩

NAAN21CA6BK453832 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ۵۴ – 
٣۶۴ س ٧٧ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر︨ــ︀﹇︳ 

﹝﹩ ﹎︣دد. /ع
۹۸
۰۵
۷۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

  تشخیص بدهیم خودمان ظرفیت پذیرش را افزایش می دهیم      مهر: وزیر بهداشت به صراحت با طرح افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی مخالفت کرد. سعید نمکی گفت: در حال حاضر 
وزارت بهداشت ۳۰ درصد دانشجویان پزشکی را بومی جذب می کند و در طول دو تا سه سال آینده این پزشکان دانش آموخته خواهند شد و عمده نیاز مناطق محروم هم برطرف می شود. نمکی گفت: اگر وزارت 

بهداشت تشخیص بدهد، میزان ظرفیت پذیرش یا پذیرش نیروهای بومی را افزایش خواهد داد و نیازی به هیچ اقدام شتابزده ای نیست.

راه اندازی تحویل آنالین غذا در هند توسط آمازون
فارس: شــرکت آمازون قرار اســت یک 
ســرویس تحویل غذای آنالین را در هند 
راه اندازی کند و رقابت در بازار این کشور 

را افزایش دهد.
به گزارش دیلی میل، گزارش ها حاکی از  
آن است که  آمازون امسال یک سرویس 
تحویل غذای آنالین را در هند راه اندازی 

می کند. آمازون با شریک محلی خود به نام »Catamaran« همکاری می کند و در 
حال حاضر استخدام کارمندان را آغاز کرده است.

آمازون که قرار است به زودی این سرویس را راه اندازی کند، ماه پیش سرویس تحویل 
آنالین غذا در آمریکا را تعطیل کرد. یک منبع معتبر نیز با تأیید شروع فعالیت تجاری 
آمازون در هند گفته اســت: آمازون در نظر دارد این سرویس جدید را پیش از آغاز 

تعطیالت یکماهه هند در ماه سپتامبر راه اندازی کند.
این شــرکت قصد دارد در سال جاری مشغول تجارت گسترده ای در زمینه تحویل 
مواد غذایی در هند باشد و با این اقدام رقابت را در بازار شلوغ این کشور افزایش دهد.

گذر جهان از مرز مجاز استفاده از منابع طبیعی درسال۲۰۱۹
ایسـنا: به گفتـه سـازمـان »گلـوبال 
فوت پرینت نت وورک« مطابق محاسبه ها، 
مرز  از  مرداد  هفتم  دوشنبه  از  جهان 
حداکثری تعیین  شده برای استفاده از 
منابع طبیعی عبور کرده است.سازمان 
هر  که  نت وورک«  فوت پرینت  »گلوبال 
ساله روز عبور جهان از مرز مجاز استفاده 

از منابع طبیعی را اعالم می کند می گوید: از روز دوشنبه هفتم مرداد مصادف با ۲۹ 
ژوئیه، جهان از مرز تعیین  شده برای سال ۲۰۱۹ عبور کرده است.

این سازمان می گوید، از چند سال پیش تاکنون دائماً عبور از این مرز زودتر از سال قبل 
اتفاق افتاده است.  در سال ۱۹۷۱ که برای نخستین بار استفاده ساالنه از منابع طبیعی 
از حدود تعیین  شده پیشی گرفت جهان از این مرز در ۲۱ دسامبر عبور کرد. در سال 
گذشــته این عبور در اول اوت اتفاق افتاد. هر سال مردم جهان هر چه زودتر این مرز 
را رد کرده و از منابع آبیاری، زراعی، شیالت و جنگلی بیش از پیش استفاده می کنند. 
این استفاده خارج از قاعده به نوبه خود موجب می شود که انتشار گاز دی اکسید کربن 

نیز بیشتر از اندازه شود. 

غذاهای بسته بندی شده عامل چاقی هستند
فارس: براســاس نتایج به دست آمده از 
یک بررســی، بیش از ۷۰ درصد غذاهای 
بسته بندی شده ای که در ایاالت متحده 
فروخته می شود محصوالت آزمایشگاهی 

فوق پردازش شده  هستند.
به گزارش دیلی میل، آمارها حاکی از آن 
اســت، بیش از ۱6۰ میلیون آمریکایی یا 

اضافه وزن دارند یا چاق هستند؛ غذاهای بسته بندی شده دوام بیشتری دارند و جزو 
رژیم  غذایی غربی هستند، اما همین موادغذایی اغلب فراوری شده هستند. کارشناسان 
هشدار می دهند موادغذایی بسته بندی شده سرشار از کالری  هستند و منجر به چاقی 
افراد و اضافه  وزن آن ها می شوند. محققان دانشگاه ورث وسترن با بررسی بیش از ۲۰۰ 
هزار بسته غذایی دریافتند، عالوه بر آنکه این بسته ها پرکالری اند، حاوی مقادیر بسیار 

کمی از مواد غذایی مورد نیاز بدن هستند.

رئیس سازمان بسیج جامعه زنان کشور در نشست خبری تشریح کرد
دستاوردهای انقالب اسالمی در حوزه زنان و خانواده

 جامعــه/ طیرانی  »نقش رســانه در 
گفتمان سازی گام دوم انقالب بسیار حائز 

اهمیت است«. 
مینو اصالنی، رئیس سازمان بسیج جامعه 
زنان کشــور در نشست خبری با اصحاب 
رسانه در مشهد با بیان این مطلب گفت: 
رسانه ها باید بکوشند گفتمان سازی گام 

دوم انقالب را بین عموم مردم به ویژه نخبگان جامعه ساری و جاری کنند تا به نتایج 
مورد نظر دست یابیم.

  حدود 200 قانون در حمایت از زنان و خانواده تصویب شده است
وی گفت: در بخش دوم بیانیه گام دوم انقالب، برکات انقالب اسالمی در حوزه زنان 
و خانواده مورد ســنجش قرار می گیرد؛ در این سال ها حدود ۲۰۰ قانون در مجلس 
شورای اسالمی در حمایت از زنان و خانواده به تصویب رسیده از جمله منشور حقوق 
و مسئولیت های زن مسلمان که به عنوان یک قانون به ۲۰ زبان زنده دنیا ترجمه و در 

اختیار مسلمانان سایر کشور ها قرار گرفته است. 
وی همچنین از تشکیل ستاد عالی خانواده به عنوان یکی از دستاوردهای مهم انقالب 
اسالمی نام برد و گفت: این ستاد به ریاست رئیس جمهور و عضویت ۱6 وزیر دولت 
در حال فعالیت است که این نشان دهنده اهمیت خانواده در نظام جمهوری اسالمی 
ایران اســت. اصالنی با اشــاره به جایگاه زنان در وزارتخانه های مختلف کشور گفت: 
تشکیل شورای فرهنگی و اجتماعی زنان با نمایندگی سه قوه مقننه، قضائیه و مجریه 
نیز از دیگر دستاوردهای انقالب اسالمی است که در کشورهای دنیا بی نظیر است و 

بازخوردهای فوق  العاده ای در بین کشورهای دنیا دارد. 
وی ادامــه داد: در بحث تعلیم و تربیت نیز با تدوین ســند ملی آموزش و پرورش با 
محوریت تعلیم و تربیت و اهمیت به حوزه خانواده؛ به رشد و تعالی خانواده و در پی آن 
جامعه و بر مبنای فطرت و تفاوت های بین دختر و پسر پرداخته و این تفاوت ها برای 

نخستین بار در یک قانون ملی به رسمیت شناخته شده است. 

  3هزار کارآفرین زن بسیجی 
وی با اشاره به حضور زنان در عرصه های ورزشی افزود: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
دو یا سه مربی زن در حوزه ورزش بانوان داشته ایم در حالی که اکنون 38 هزار مربی 
زن در حوزه های مختلف ورزشــی فعالیت دارند و این مهم موجب شده بانوان سایر 
کشورهای اسالمی نیز جرئت پیدا کنند که با پوشش اسالمی-حجاب- در رقابت های 
بین المللی ورزشــی حضور پیدا کنند. وی در بخشی دیگر از سخنانش در خصوص 
فعالیت های سازمان بسیج جامعه زنان کشور گفت: این سازمان با عضویت ۹ میلیون 

نفر از زنان و دختران ایرانی در ۲۰ هزار پایگاه مقاومت بسیج در حال فعالیت است.
دکتر اصالنی افزود: اکنون یک هزار گروه جهادی متشــکل از بانوان جوان در عرصه 
مشاوره تحصیلی، امور فرهنگی و خدمت رسانی به مناطق کم برخوردار فعالیت دارند و 
در حوزه کارآفرینی نیز 3هزار کارآفرین زن در کشور داریم که در بخش های مختلف 

فعالیت داشته و ساماندهی شده اند.
وی در خصوص اقدام های انجام شده در حوزه فضای مجازی نیز اظهار داشت: فضای 
مجازی تبدیل به یک فضای رهایی شده که هر نوع دسترسی در هر رده سنی در آن 
امکان پذیر است که در این راستا با برگزاری دوره هایی اقدام به افزایش دانش رسانه ای 

برای مادران و همچنین دوره های تربیت کارشناسان حوزه فضای مجازی کرده ایم.

  تشخیص اخبار کذب از واقعی 
وی همچنین از فعالیت های پژوهشــی در پایگاه های بسیج سراسر کشور خبر داد و 
افزود: در راستای احصای شاخص های مهم برای خانواده اسالمی در حوزه فرهنگی نیز 
برگزاری کنگره های شهدای زن از فعالیت های مهم این سازمان بوده که در این راستا 

سایتی نیز طراحی شده و ۷هزار شهید زن کشور در آن معرفی شده است.
وی همچنین با اشاره  به شایعه هایی نظیر ممنوعیت بستنی خوردن زنان در فضاهای 
عمومی، اجباری شدن پوشش چادر در برخی از مدارس کشور و عقد با شهدا گفت: 
این موضوعات شایعاتی بیش نیست، اما باید شرایطی را فراهم کنیم که مردم بتوانند با 
افزایش دانش رسانه ای خود اخبار کذب و واقعی را از یکدیگر تشخیص دهند هر چند 

جامعه ما به این حد از بلوغ رسیده که این نوع شایعه پراکنی ها را باور نکند.
وی ادامه داد: با وجود هجمه های فراوانی که توسط ۲۷۰ کانال ماهواره ای علیه حجاب 
شــکل گرفته، شاهد شرکت میلیون ها جوان در تجمع حجاب در شهرهای مختلف 
بوده ایم و این نشــان می دهد جوانان ما پای ارزش های خود ایســتاده اند و بر اساس 
پژوهش های انجام شــده در این حوزه ۷5درصد بانوان و دختران ایرانی حجاب را به 

عنوان پوشش خود انتخاب کرده اند و محجبه هستند.

محســین  غال : نه ش خلیل خا ر آ
اسماعیلی، ســخنگوی قوه قضائیه در 
هفتمین نشست خبری خود با خبرنگاران اعالم 
کــرد: محمدعلی نجفی به اتهــام قتل عمد به 

قصاص محکوم شده است. 

 محمد علی نجفی به قصاص محکوم شد
وی با بیان اینکه رأی صادر شده به وکالی اولیای 
دم و متهم ابالغ شده است، گفت: همان طور که 
می دانید در کیفرخواست قتل عمد، ایراد صدمه 
غیرمؤثر در قتل و داشتن اسلحه محرز شده بوده 
که قتــل عمد را دادگاه محرز دانســته و حکم 

قصاص صادر کرده است.
ســخنگوی قوه قضائیه افــزود: در مورد ایراد 
صدمــه غیرمؤثر در قتل چون یک صدمه بوده 
و دو تیر اصابت نکرده یکی به دســت و بعد به 
ســینه وارد شــده  یک حکم صادر می شود و 

حکم اشد که قصاص است صادر شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در مورد حمل اسلحه 
نیز از ســوی دادگاه دو سال حبس برای داشتن 
اسلحه برای متهم در نظر گرفته شده است. این 

حکم غیرقطعی و قابل فرجام خواهی است.

صدور حکم قطعی 
برای ۹۷۷ مفسد اقتصادی

اسماعیلی در این نشست همچنین از تشکیل 
مجتمع ویژه رســیدگی به جرایــم اقتصادی 
بــا تأکید رئیس قــوه خبــر داد و گفت: این 
مجتمع با کادر ویژه و مجرب و صالحیت ویژه 
رسیدگی به مصادیق مختلف مفاسد اقتصادی 
در محل دادگستری استان تهران تشکیل شد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه از مقطع تشکیل 
دادگاه های ویژه و اهتمام در برخورد با مفاسد 
۹۷8 مورد حکم قطعــی در مورد پرونده های 
مفاسد اقتصادی در سراسر کشور اعم از شعب 
ویژه و سایر شعب صادر شده است. در بین این 
۹۷8 حکم ما ۹ مورد حکم اعدام، چهار حبس 
ابد و ۱۰۰ مورد حبس تا ۲۰ ســال داشتیم. 
۱۱6 نفــر انفصــال دائم و ۱5۲تــن انفصال 
موقت از شغل دولتی گرفته اند. ۱۰ نفر تبعید 
و ۱6۱ مورد شــالق نیز از جملــه احکام این 

پرونده هاست.
وی با اشاره به حکم متهمان پرونده موسوم به 
»پدیده شــاندیز« گفت: اهتمام ما به بازگشت 
امــوال بیت المال و مردم بود و به عنوان نمونه 
در این پرونده به نحوی تدبیر شــد که با ثبت 
اموال مؤسسین به عنوان اموال شرکت پدیده 

مردم و بانک های طلبکار، سهامدار شدند.

 20 سال حبس در انتظار هادی رضوی
اســماعیلی افزود: همچنین در اســتان گیالن 
پرونده ای داشتیم که ۱3 نفر از کارمندان سازمان 
صنعت و معدن این استان به اتهام دریافت رشوه و 

تضییع حقوق بیت المال محاکمه شدند.
وی در مورد حکم پرونده هادی رضوی نیز گفت: 
این متهم به ۲۰ ســال حبس، رد مال، ۷٤ ضربه 
شالق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده 
و همدست او احسان دالویز نیز به ۱۰ سال حبس 
محکوم شده اســت. اسماعیلی در زمینه آخرین 
وضعیت رسیدگی به پرونده های پزشکی گفت: ما 
در این حوزه پرونده های متعدد چه در حوزه غذا 
و دارو و در حوزه دریافت ارز دولتی داریم. دادسرا 
در حال رســیدگی به گزارش هاست و البته بانک 
مرکزی و سازمان غذا و دارو باید اطالعات را برای 
ما ارسال کنند تا بتوانیم رسیدگی کنیم اما برخی 
به جای گزارش، مصاحبه می کنند. این اطالعات 
نیازی به مصاحبه ندارد و الزم اســت به ما اعالم 
کنند. برخی پرونده ها در خصوص قصور پزشکی 
است که این پرونده ها هم در حال رسیدگی است.

  اگر کسی صرفًا به قوه قضائیه ناسزا 
گفت بنای شکایت نیست

اسماعیلی در خصوص بازداشت 
خراســان  روزنامه  روزنامه نگار 
گفت: پیشــتر هم اعالم شــد 
که ریاســت قــوه قضائیه اعالم 
کردنــد در خصوص موضوعاتی 
برمی گردد  قضائیــه  قوه  به  که 
این قوه با ســعه صدر برخورد 
می کند و بنای اعالم شــکایت 
علیه جامعه رســانه ای را ندارد 
مگر آنجا که ارزش ها و باورهای 
حکومتی، دینی، انقالبی و نظام 
هجمه  مورد  اسالمی  جمهوری 
قرار بگیرد. اگر کســی صرفاً به 

قوه قضائیه ناســزا گفت بنای شکایت نیست و 
نســبت به گذشــته هم مواردی که مربوط به 
دستگاه قضاست، این شکایات مسترد می شود 
و بسیاری از پرونده ها هم مختومه اعالم شده 
است. در مورد آن خبرنگار هم پیگیری شد که 

علت بازداشتش معرفی نکردن کفیل بود اما با 
پیگیری در کمتر از ۲٤ ساعت 

آزاد شد.
اســماعیلی خاطرنشــان کرد: 
متقابــاًل انتظار مــا از اصحاب 
رســانه و مطبوعات  این است 
که حرمت و احترام دو ســویه 
مطالب  گاهی  کنند.  رعایت  را 
خــالف واقع نســبت بــه قوه 
قضائیه از سوی برخی رسانه ها 
مطرح می شــود که ما با سعه 
صدر بــا آن برخورد می کنیم. 
بنابراین رســانه ها هم باید در 
انتشار  از  مأموریتشــان  حوزه 
و انتقال مطالــب غیرواقعی و 

مجرمانه بپرهیزند.

 دو پرونده کالنتری
اســماعیلی در خصوص پرونده رئیس سازمان 
محیط زیســت در طرحی با عنــوان طوبی در 

زمــان فعالیتش در وزارت جهاد کشــاورزی که 
برای ســاخت آن در منطقه حاجی آباد لواسان 
قطعه  زمینی به برادرش واگذار شــده اســت و 
همچنین شکایت دادستان بندرانزلی در پرونده 
طرح بایوجمی که از سوی وی در سازمان محیط 
زیست در حال اجراست گفت: اصل اعالم شکایت 
در این دو زمینه مورد تأیید اســت اما از آنجا که 
دادستان بندرانزلی مرجع صالح محسوب نمی شد 
پرونده به دادسرای رسیدگی به تخلفات کارکنان 
دولت در تهران منتقل شده و در موضوع پرونده 
لواسان هم دادسرای تهران ورود پیدا کرده است. 
وی ادامــه داد: بررســی های اولیه در این زمینه 
هنوز تکمیل نشده و تا زمان تکمیل آن از بیان 

جزئیات معذوریم. 

 دوچرخه سواری زنان مسئله ما نیست، 
عفاف پاس داشته شود

ســخنگوی قوه قضائیه در پاســخ به پرسشی 
در خصوص علت دســتگیری چند تن از زنان 
دوچرخه ســوار در میدان ولی عصر)عج( تهران 
نیز گفت: مســئله ما موضوع دوچرخه سواری 
زنان نبوده و بــرای ما اجرای قانون و مقررات 
و پاسداشت عفاف و حجاب مورد توجه است. 
عفاف و حجاب هم مبنای شرعی و هم مبنای 
قانونــی دارد و در این پرونده به دلیل تخلفات 

انجام شده بازداشت صورت گرفته است.

  بازداشت شمار زیادی از سردفتران را 
تأیید نمی کنم

 ســخنگوی قوه قضائیــه در خصوص برخورد 
قوه قضائیــه بــا فســاد داخلــی ایــن قوه و 
شــنیده هایی که از بازداشت شــمار زیادی از 
ســردفتران عنوان می شــود گفت: بر اساس 
بررســی های من حکم جمعــی در این زمینه 

صادر نشده و این خبرها را تأیید نمی  کنم. 
وی در ادامــه گفــت: پرونده هــای جعــل و 
کالهبــرداری به صــورت موردی از ســوی 
سردفتران تشکیل شده اما اینکه تعداد زیادی 

بازداشت شده باشند مورد تأیید من نیست.

  25 متهم در پرونده سایپا
اســماعیلی در خصوص خبر بازداشــت برخی 
مدیران ســایپا گفت: در خصوص کارخانه سایپا 
پرونده تشــکیل شده و ۲5 متهم دارد که 6 نفر 
بازداشت هستند که برخی از آن ها مدیران سایپا 
و برخی مدیران شرکت های وابسته به آن هستند 
که اقدام به نام نویســی خودرو کرده بودند و این 

پرونده با جدیت در حال پیگیری است.

پرونده رئیس 
سازمان محیط 

زیست به دادسرای 
رسیدگی به تخلفات 

کارکنان دولت در 
تهران منتقل شده 

و در موضوع پرونده 
لواسان هم دادسرای 

تهران ورود پیدا 
کرده است

بــــــرش
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چهره خبر

پیشنهاد انتصاب وزیر زن برای آموزش و پرورش 
ایسنا: سیده فاطمــه ذوالقدر، نماینده تهران در مجلس با بیان 
اینکه »6۰درصد بدنه آموزش و پرورش را زنان تشکیل می دهند« 
از رئیس جمهور خواست تا برای وزارتخانه آموزش و پرورش یک 

وزیر زن معرفی کند.
وی گفت: انتخاب وزیر زن از مطالبات نمایندگان مجلس در زمان 

شروع به کار دولت تدبیر و امید بود.

پزشکان دولتی کارانه های نجومی نمی گیرند 
فارس: کیانــوش جهانپور، مدیر روابط عمومی وزارت بهداشــت 
می گوید: دور از انصاف است در خصوص پزشکی که در بخش دولتی  
و در مناطــق محروم و به دور از امکانات بــه طیف زیادی از مردم 
خدمت می کند »دریافت کننده کارانه های نجومی« نسبت داد؛ چراکه 
تنها کسانی که از خارج شدن پزشکان متخصص از بیمارستان های 

دولتی متضرر خواهند شد مردم مناطق محروم هستند.

پرستاران هم به برخی مناطق نمی روند!
ایلنا: مریم حضرتی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی گفت: در بیشتر شهرها تقریباً پرستار بیکار 
نداریم. در خیلی از استان ها خیلی نیاز است و اعالم نیاز هم 
می کنند، اما کســی نمی رود. از طرفی در برخی از استان ها 
هم به دلیل توزیع نادرســت دانشکده ها، بیش از نیاز استان 

پرستار تربیت کرده اند.

جذب دانشجوی دکترا به خاطر پرستیژ
ایلنا: وحید احمدی، رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی گفت:  
دانشگاه های ما بیشتر دنبال جذب دانشجوی دکترا هستند چون 
یک پرســتیژ برای آن ها به حساب می آید، از طرفی یک استاد 
می تواند از طریق دانشــجویان دکترا ترفیع و مقاالتی بدســت 
بیاورد؛ زیرا اگر دانشجوی دکترا و تحصیالت تکمیلی نباشد، یک 

استاد خیلی نمی تواند ترفیع یا مقاله داشته باشد.

کودکان کار، خیابانی نیستند
برنا: نعمت احمدی، حقوقدان گفت: به اشــتباه نام کودکان 
کار را روی کودکان متکدی خیابانی گذاشته اند؛ کودکان کار 
کسانی هســتند که در کوره ها و کارگاه ها شبانه روز مشغول 
تأمین معاش خانواده خود می شــوند. بیشتر جرایم خیابانی 
توسط کودکان متکدی شــکل می گیرد و بیشتر آنان توسط 

باندهایی نظارت و کنترل می شوند.

دیوار کوتاه تری از سازمان بهزیستی وجود ندارد
ایسنا: داریــوش بیات نژاد، مدیر کل بهزیستی استان تهران 
می گویــد: در موضوع ســاماندهی کــودکان کار و خیابانی 
آیین نامه ای وجود دارد و ۱۲ دســتگاه عضو آن هســتند اما 
در مسیر اجرا سازمان بهزیســتی مظلوم و تنهاست و دیوار 
کوتاه تری از این سازمان وجود ندارد و همه برای تخریب این 

دیوار کوتاه نیز تالش می کنند.

حقوق اعضای هیئت علمی باید بیشتر شود
میزان: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
می گوید: حرف ما در آموزش و پرورش این است که چرا حقوق 

اعضای هیئت علمی باالست و حقوق معلمان پایین.
اعضای هیئت علمی حقوقشــان باید بیشتر نیز بشود، ولی چرا 
حقوق معلم با همان مدرک باید فاصله زیادی با آن ها داشــته 

باشد و به این مسئله معترض ایم و باید شکاف حقوق پر شود.

صدا و سیما کمی فیتیله برخی برنامه ها را پایین بکشد
مهر: عبدالرضا فوالدوند، مدیرکل آموزش و پرورش شــهر 
تهران  با گالیه از صدا و ســیما در پخش برخی برنامه ها که 
ایجاد مشکل در حوزه آسیب های اجتماعی می کند، می گوید: 
از صدا و ســیما می خواهیم کمی فیتیله برخی برنامه هایش 
را پاییــن بکشــد و با آموزش و پرورش و سیاســت های آن 

هماهنگ تر باشد.

هر سال حدود ۷00 پزشک از کشور می روند
ایســنا: محمدرضا ظفرقندی، رئیس ســازمان نظام پزشکی 
می گوید: بین 8۰۰ میلیون تــا یک میلیارد تومان بابت تربیت 
دانشجوی پزشکی هزینه می شود. براساس ارزیابی ما، مهاجرت 
پزشــکان در سال و در حوزه عمومی حدود ٤۰۰ نفر و در حوزه 
پزشــکان متخصص بین 3۰۰ تا 35۰ نفر اســت. البته این آمار 
کاملی نیست؛ چون در آمارهایمان به همه منابع دسترسی نداریم.

آموزش

رئیس مرکز جذب وزارت علوم:
دانشگاه تهران یک استاد را به 
جای تنبیه، تشویق کرده است

 مهر   محمدرضــا رضوان طلب، رئیس مرکز 
جذب وزارت علوم از تخلف دانشــگاه تهران در 
به کارگیری یک استاد دانشگاه خبر داد. دانشگاه 
تهران، استاد یکی از دانشگاه های شهرستانی را 
که به خاطر رفتار اخالقی نامناسب در دانشگاه 
خود، زبانزد خاص و عام بوده به دانشگاه تهران 

انتقال داده است.
رضوان طلــب افزود: هیئت مرکــزی جذب از 
مســئوالن مربوط خواســت دلیل این کار را 
توضیح دهند، ولی کسی پاسخگو نبود و اکنون 
چهار سال است که هیئت مرکزی جذب پیگیر 

این موضوع بوده ولی اهمیتی داده نمی شود.
وی ادامه داد: کالس های درســی این استاد در 
دانشگاه شهرســتان دو سال تعطیل بود، ولی 
اکنون به جای تنبیه، تشویق شده و در جایگاه 
معتبرتر و در دانشــگاه مادر و در گروه علمی 
تخصصی و البته غیرمرتبط با رشته تحصیلی 

وی به کار گرفته شده است. 

بهداشت و درمان

رئیس مرکز درمان ناباروری ابن سینا:
موفقیت درمان ناباروری درایران 
مشابه بهترین مراکز جهان است

 ایســنا  رئیس پژوهشــگاه و مرکز درمان 
ناباروری ابن ســینا، با اشاره به شیوع ۱5 تا ۲۰ 
درصدی ناباروری در کشــور گفت: آمار شیوع 
کلی ناباروری در کشــور مشــابه آمار سازمان 
جهانی بهداشت است، اما در برخی استان ها به 
دالیلی از جمله افزایش حاشیه نشینی و... شیوع 
ناباروری بیشتر است. در کل می توان گفت از هر 
پنج زوج ایرانی که در سنین باروری قرار دارند، 

یک زوج نابارور است.
دکتر محمدرضــا صادقی گفت: کیفیت و نرخ 
موفقیت درمــان ناباروری در ایــران به حدی 
است که شــهروندان بســیاری از کشورهای 
منطقه مانند عراق، ایران را برای درمان ناباروری 
انتخــاب می کنند. کیفیت خدمــات و درصد 
موفقیت درمان در مراکزی مانند ابن سینا مشابه 
بهترین مراکز جهان اســت و حتی بسیاری از 
هموطنان مقیم اروپا و آمریکا ترجیح می دهند 

برای درمان ناباروری به ایران بیایند.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون کمیته امداد:
 مردم از ابتدای سال

 ۵۲ میلیارد تومان صدقه داده اند
 ایلنا  معاون مشــارکت های مردمی و معاون 
اداری و مالی کمیته امداد از جمع آوری8۰هزار 
صندوق صدقات در محالت ناامن در کشور خبر 
داد و گفــت: از ابتدای ســال تاکنون در حوزه 
صدقات 5۲ میلیارد تومان جمع آوری شده است.

علیرضا عسکریان افزود: همچنین حدود 3۲۰ 
میلیارد تومان کمک  مردمی برای سیل زدگان 
جمع آوری شده و اطمینان داریم، این کمک ها 
ادامه دارد؛ چراکه بسیاری از خیران برای ساخت 
مســکن در مناطق ســیل زده نیز به ما کمک 
می کنند و پیش بینی ما این است که کمک های 
مردمی در خصوص سیل زدگان تا پایان سال از 

مرز ٤۰۰ میلیارد تومان نیز عبور خواهد کرد.
عسکریان همچنین ادامه داد: در وزارت بهداشت 
نیز کارگروهی تشکیل شده و در این خصوص 
نیز با ما تفاهم نامه ای امضا کرده اند که کارمندان 
و مســئوالن این وزارتخانه در خصوص ساخت 

مسکن به ما کمک کنند.

محیط زیست

معاون سازمان محیط زیست خبر داد
البیگری برای تولید ۱۲ هزار 

موتورسیکلت کاربراتوری
 ایسنا  مسعود تجریشی، معاون سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: عده ای با البیگری به دنبال 
شماره گذاری ۱۲ هزار موتورسیکلت کاربراتوری 
هستند. متأســفانه با وجود مصوبه صریح دولت 
مبنی بر ممنوعیت تولید موتورهای کاربراتوری، 
یکــی دو کارخانه و شــرکت به دنبــال تولید و 
شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری هستند 
که سازمان با این درخواست به شدت مخالف است. 
عده ای از طریق البیگری سعی در حذف قوانین و 
مصوبه های کاهش آلودگی هوا دارند. به تازگی هم 
در پی همین البیگری ها اجرای دو ماده از قانون 
هوای پاک به تعویق افتاد که یکی در مورد اسقاط 
موتورســیکلت های فرســوده و دیگری در مورد 
برخورد با خودروها و موتورسیکلت های فرسوده 
و خروج این وســایل نقلیه آالینده بود. متأسفانه 
چون دولت در مورد ایــن دو ماده از قانون کوتاه 
آمد، عده ای جرئت کردند درخواست هایی را که از 

سال ها پیش داشتند دوباره مطرح کنند.

خانه و خانواده

عضو فراکسیون زنان مجلس:
 بیش از 3 میلیون

زن سرپرست خانوار داریم
 ایســنا  زهرا ســاعی، عضو فراکسیون زنان 
مجلــس با بیان اینکه بیــش از 3 میلیون زن 
سرپرست خانوار داریم، گفت: اگر حمایت های 
الزم از زنان سرپرســت خانوار را نداشته باشیم 
نمی توانیم مانع ورود آن ها به چرخه آســیب 

شویم.
وی در جلســه علنــی دیروز مجلــس تأکید 
کرد: با وجود همه شــعارها و سخنرانی ها هیچ 
برنامه ریزی معینی از سوی دستگاه های متولی 
برای توانمندســازی و حمایت این قشر وجود 
ندارد. با توجه به اینکه فراکسیون زنان مجلس 
در برنامه پنج ساله ششم توسعه تأکید بر تهیه 
بانک اطالعاتی و توانمندسازی این قشر داشته 
است؛ همچنان زنان سرپرست خانوار جزو اقشار 
آسیب پذیر هســتند و اگر حمایت های الزم را 
نداشته باشــیم نمی توانیم مانع ورود آن ها به 
چرخه آسیب شــویم. باید موازی کاری از بین 

رفته و برنامه محور جلو برویم.

فراسو

خبر

گزارش به مردم از نحوه برخورد با دانه درشت ها

روزداغ عدالت
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روزنامـه صبـح ایـران

 نهاد علم در روند تمدن سازی نقش زیادی ندارد  معارف/ نخست باید تمدن ساخته شود و نهاد علم پساتمدن است و چندان در روند تمدنی نقشی ندارد. مثالً رنسانس در قرن 13 اتفاق افتاد ولی نخستین 
دانشگاه مدرن مربوط به قرن 15 است. یعنی 300- 200 سال بعد دانشگاه ایجاد شده است. یعنی گام های تمدنی باید برداشته شود تا بتوان نقشی برای دانشگاه و حوزه در آن قائل شد. همین حاال در دانشگاه 

تهران شاید ما هزاران مدل خانه اسالمی داشته باشیم ولی کسی آن را در جامعه نمی سازد و وارد حوزه تمدن سازی نمی شود. پس صرفاً با مدل دادن کار پیش نمی رود و مدل ها معموالً نسبت به عمل متأخر هستند.

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

 معارف/ فاطمی نژاد   تمدن سازی و حاشیه  های 
آن یکی از مســئله های امروز ایران معاصر اســت. 
کتاب تمدن شناســی اثر عطــاءاهلل بیگدلی تالش 
دارد تا تصویــری از ابعاد و اعماق یک تمدن دینی 
عرضــه کند. همین موضوع زمینه گفت وگوی ما با 
دکتر عطاءاهلل بیگدلی در مورد نقش تمدنی انقالب 
اسالمی و مواجهه آن با تمدن غربی شد که در ادامه 

آن را می خوانید:

 شما در کتاب »تمدن شناسی« به تفاوت های 
میان تمدن اسالمی و تمدن غربی اشاره داشتید. 
پرسشــی که پیش می آید این است که این 

تفاوت ها تا چه اندازه  بنیادی  و عمیق هستند؟
تمدن اســالمی مطلوب و تمدن غربی مطلوب به 
شــرط تحقق در تمامی حوزه های اندیشه، معنا و 
ارزش و در همــه صورت های ذهنی و تمدنی با هم 
تفاوت دارند. به تعبیری این تفاوت ها در ظاهر و باطن 

و فعل کامالً مشخص هستند. 

چه نسبتی میان حوزه نظری و عینی تمدن 
وجود دارد؟ 

منظــور از تفکر در نســبت تمــدن، ایمان وثیقی 
 اســت که یک فرد نســبت به جهــان دارد؛ یعنی 
هستی شناســی ای که به حوزه ایمان وارد شده و 
شیوه ای که فرد جهان را آن گونه می فهمد. تفکر در 
اینجا می تواند دینی، الحادی یا هر نوع دیگری باشد. 
در تمدن اســالمی مطلوب با توجه به اینکه عقل، 
شهود و نقل در حجتی به اسم حجت الهی به وحدت 
رسیده اند، تعارضی بین ساحات معرفت وجود ندارد. 
یعنی عقل امام همان چیزی را می فهمد که وحیانی 
اســت و همان چیزی را درک می کند که شــهود 
می کند. یک وحدت میــان این ها وجود دارد اما ما 
که در مقام وحدت نیستیم و در نوعی تعارض به سر 

می بریم نگاه مان ناب نبوده و التقاطی است.

  برای رهایی از این تکثر و رسیدن به وحدت 
در حوزه تمدنی چه باید بکنیم؟

ابتدا باید به حداقل های وحدت با محوریت قرآن و 
حدیث اکتفا کنیــم؛ چرا که حجیت آن ها کامل تر 
اســت. رویکرد حرکــت تمدنی ما نیــز تاکنون با 

محوریت آموزه های قرآن و حدیث بوده است. 

  جایگاه   فلسفه  در تمدن سازی اسالمی چیست؟
اول از همه باید بدانیــم آن چیزی می تواند بنیان 
تمدن قرار بگیرد که بتواند تفکر بسازد؛ یعنی اجماع 
فکری در امت اسالمی به وجود بیاورد؛ در حالی که 
از لحاظ تاریخی فلسفه چنین جایگاهی در جهان 
اسالم ندارد. فلسفه در غرب جهان اسالم هیچ گاه 
چنین جایگاهی نداشته و در شرق جهان اسالم نیز 
با فراز و فرودها و مخالفت های فراوانی به حیات خود 
ادامه داده اســت. به نظر می رسد که فیلسوفان نیز 
چنین مطالبه و توقعی از فلســفه نداشته و فلسفه 
تمدن ســاز نبوده اســت، به همین دلیل فلسفه به 
لحاظ تاریخی هیچ گاه چنین جایگاهی نداشته، بلکه 
فقه و حدیث بوده که در جهان اسالم محور وحدت 
بوده است.  از لحاظ تاریخی فلسفه در جهان اسالم 
موجب وحدت نبوده، بلکه بیشتر موجب تشتت شده 
اســت. در صورت چنین ادعایی نیز باید مشخص 
کنیم که آیا یک ادعــای تاریخی داریم و یا با یک 
صورت فرضی این موضوعات را مطرح می کنیم. اگر 
صورت فرضی داریم و می گوییم که احتماالً فلسفه 
چون عقالنی تر است اجماع بیشتری ایجاد می کند 

باید ببینیم در تاریخ چه اتفاقی افتاده؟ 
واقعیت این است که در تاریخ، عکس 
این ادعا اتفاق افتــاده و این قرآن و 
حدیث بوده که توانسته اند اجماعی هر 

چند حداقلی ایجاد کنند.

  پس چرا در تمدن غرب فلسفه 
مدرن توانست افق های جدیدی 

به وجود آورد؟ 
در غرب فلســفه جایگاهی شبیه به 
جایگاه قــرآن و حدیث برای ما دارد. 
البته ممکن است فلســفه زمانی از 
لحاظ تاریخی در جهان اســالم نیز 

چنین جایگاهی پیدا کند ولی امروز چنین نیست .

  از نکات دیگری کــه در کتاب خود به آن 
اشاره داشته اید تمدن بهینه است؛ تمدن بهینه 

چیست و چگونه حاصل می شود؟
تمدن بهینه تمدنی است که 100 درصد ظهورات 
برساختی نهادهای اجتماعی و سخت افزاری آن مثل 
لباس، غذا و معماری مبتنی بر تفکر و جهان بینی 

اسالمی باشــد. یعنی با یک رویکرد 100 درصدی 
آن ها را از اســالم گرفته باشــیم. چنین تمدنی را 
معصوم زمانی که کامالً مبسوط 
الید باشــد می تواند بسازد که 
نمونه تام و تمــام آن در عصر 

ظهور حاصل خواهد شد.

  با این نگاه رویکرد ما در 
تمدن سازی در عصر غیبت 
باید  آیا  باشــد؟  باید  چه 
اشتراکات تمدنی خود را با 

غرب نیز کنار بگذاریم؟
تمدن غــرب صد درصد غربی 
نیســت؛ یعنی غرب نتوانسته 
تمــام مبانــی، ســاختارها و 
ســازمان های اجتماعی خود را مبتنــی بر الحاد، 
سکوالریسم و اومانیسم بنا کند. تمدن غربی هنوز 
نتوانســته صورت های دین و دینــداری را به طور 
کامل از عرصه تمدنی خــود بیرون کند و به زمان 
بیشتری برای این کار نیاز دارد، ولی در حال تالش 
برای رســیدن به این نقطه است و شیب اجتماعی 
فرایندهای مدرن نیز هر روز در حال حرکت به این 
سمت و سو است. اشتراکات ما با تمدن غربی نیز به 
همین دلیل است که ما نیز نتوانسته ایم تمام وجوه 

اســالم را وارد زندگی خود کنیــم. با ظهور انقالب 
اسالمی هر چند توانســتیم در حوزه فکری رقیب 
جدی برای غرب باشــیم ولی از لحاظ تمدنی چون 
هنوز تمدن اسالمی نداریم تنها توانستیم تا حدودی 
هجمه تمدنی غرب را کم کرده و شــیب تحوالت 
مدرنیزاسیون را در جامعه کندتر کنیم. خیلی کار 
دارد تا ما به تمدن اسالمی برسیم و تولیدات تمدنی 
ما فعالً بسیار کم هستند. تعبیر از تولیدات تمدنی نیز 
همین است که نظام قضا، پوشاک، خوراک، خانواده 

و... باید اسالمی شوند. 

  در حال حاضر بــا آمیختگی زندگی ما با 
ویژگی های تمدنی غرب چگونه باید به تمدن 

اسالمی برسیم؟
نکته نخست این است که ما اگر نظریه نداشته باشیم 
همان ظواهر نیز اسالمی نمی شود. شما هیچ تصرفی 
در عالم واقع نمی کنید، مگر اینکه نظریه ای در پس 
آن داشته باشید. هر چند این نظر اجمالی باشد ولی 
زمانی که در ساحت عمل پیاده شود به تدریج فربه 
می شود و نظر به نظریه تبدیل می شود. هر تمدنی 
برای خود ایده آل ها و جامعه آرمانی دارد، بنابراین اگر 
فاقد طرحی برای زندگی در جامعه باشید و ایده آل و 
اتوپیایی نداشته باشید امکان اینکه از سایر تمدن ها 
چیزی بگیرید برای شما به وجود نمی آید. اگر ما نیز 

به طرحی برای تمدن اســالمی برسیم می توانیم از 
سایر تمدن ها نکات مفید را اخذ کنیم.

  چه مدت زمانی برای رســیدن به تمدن 
اسالمی نیاز است؟

دوره هایی سیصد تا چهارصد ساله برای تمدن سازی 
الزم اســت. مثالً برای شهرســازی اسالمی چیزی 
در حدود 300 ســال طول کشید تا موفقیت هایی 
در ایــن زمینه به وجود بیایــد. همین مدت زمان 
بــرای تمدن های روم و حتی دوران رنســانس نیز 
وجود داشــت. وقتی تمدن های بــزرگ تاریخی را 
بررسی می کنیم می بینیم برای رسیدن به اوج خود 

دوره هایی چهارصد ساله را از سر گذرانده اند. 
ســرعت بخشــیدن برای حصول تمدن اسالمی 
پیش نیازی به اسم متوقف کردن روند غربی شدن 
جامعه ایرانی داشــت که انقالب اسالمی در وهله 
نخست توانست سرعت غربی شدن در عرصه های 
گوناگون را بگیرد. اگر انقالب اسالمی اتفاق نمی افتاد 
مثالً در مورد لباس و پوشــاک جامعه بدون شک 
مدهای غربی جامعه را فراگرفته بود و پوشش مردم 
غربی تر از حاال بود. انقالب اسالمی توانست این روند 
را کند کند ولی هنــوز آن را به طور کامل متوقف 

نکرده است. 

  نقش حوزه و دانشگاه در این فرایند چیست؟
حوزه و دانشگاه در این مورد نقش متأخر دارند یعنی 
در ابتدا یک وضعیت انسانی و رفتارها ایجاد می شوند 
و سپس علم و نهاد علم به وجود می آید. یعنی نخست 
باید تمدن ساخته شود و نهاد علم پساتمدن است و 
چندان در روند تمدنی نقشی ندارد. مثالً رنسانس 
در قرن 13 اتفاق افتاد ولی نخستین دانشگاه مدرن 
مربوط به قرن 15 است. یعنی 300- 200 سال بعد 
دانشگاه ایجاد شده است. یعنی گام های تمدنی باید 
برداشته شود تا بتوان نقشی برای دانشگاه و حوزه در 
آن قائل شــد. مثالی اگر بخواهم در این زمینه بزنم 
فرض کنید همین حاال در دانشگاه تهران شاید ما 
هزاران مدل خانه اسالمی داشته باشیم ولی کسی 
آن را در جامعه نمی سازد و وارد حوزه تمدن سازی 
نمی شود. پس صرفاً با مدل دادن کار پیش نمی رود 
و مدل ها معموالً نسبت به عمل متأخر هستند. البته 
ما به نســبتی که به یک اندیشه ناب دینی نزدیک 
شویم به تمدن مدنظرمان نیز نزدیک تر خواهیم شد.

گفت وگوی قدس با دکتر عطاءاهلل بیگدلی، درباره چگونگی تمدن سازی در جهان اسالم و غرب

پیش نیاز تمدن اسالمی، حذف الگوهای غربی است

عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت:
تمدن سازی بالفعل کردن ظرفیت پاسخگویی اسالم است

حجت االســالم  مفتــاح: 
والمسلمین حافظ نجفی، عضو 
هیئت علمی پژوهشکده حج 
و زیارت در گفت وگو با پایگاه 
خبری تحلیلی مفتاح، با بیان 
بارزی  بسیار  اینکه جلوه های 
از ابعاد سیاســی اسالم را در 
حج شاهد هستیم، خاطرنشان 
کرد: یکی از  این ابعاد موضوع 
برائت از مشرکان است. وی افزود: در تاریخ نقل شده، وقتی آیات نخست سوره برائت 
نازل شد، پیامبر)ص( خلیفه اول را مأمور کرد تا آیات را برای مردم بیان کند، ولی به 
حضرت)ص( وحی شد آیات سوره باید توسط یکی از خاندان رسالت برای مردم ابالغ 
شــود. نبی اکرم)ص( نیز حضرت امیر)ع( را مسئول این کار کرد. امام علی)ع( به مکه 
تشریف برده و در روز حج اکبر)اگر عرفه به جمعه بیفتد حج اکبر گفته می شود( آیات 

شریفه سوره برائت را برای مردم بیان کردند.
حجت االســالم والمسلمین نجفی اضافه کرد: آیه سوم سوره برائت می فرماید: »َوأََذاٌن 
ِمَن اهلَلِ َوَرُسولِِه إِلَی النَّاِس یَْوَم الَْحجِّ الْْکَبِر أَنَّ اهلَلَ بَِریٌء ِمَن الُْمْشِرِکیَن َوَرُسولُُه.« مفاد 
آیه این است که خدا و رسول اهلل)ص( از مشرکان و اعمالشان بیزار هستند. با نزول این 

آیه مرز میان مشرکان و مسلمانان ایجاد شد و مسئله برائت از مشرکان شکل گرفت.
وی یادآور شد: البته برنامه حج پیش از اسالم نیز وجود داشته ولی مشرکان این برنامه 
توحیدی و الهی را با برخی خرافات و اعمال شرک آمیز آمیخته بودند که پس از نزول 
آیات نخست سوره برائت، مشرکان دیگر حق نداشتند اعمال شرک آلود خود را در حج 
انجام دهند. عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت، برائت از مشرکان را یک دستور 
دینی دانســت که تعطیل بردار نیســت و اظهار کرد: پیش از پیروزی انقالب اسالمی 
چندان به این موضوع پرداخته نمی شد، ولی پس از آن امام راحل دستور دادند موضوع 
برائت از مشرکان باید در مکه اجرا شود و این برنامه باشکوه برگزار شد تا جایی که به 
صورت یک راهپیمایی درآمد و در آن شعارهای بسیار قوی داده می شد. البته پس از 
حج خونین مقداری مشکالت درباره برنامه برائت از مشرکان پیش آمد ولی همچنان 

باشکوه خاصی برگزار می شود.

 حج و سیاست جداشدنی نیستند
وی تصریح کرد: برائت از مشــرکان یک بُعد سیاسی از اعمال حج است. البته عده ای 
می گویند چرا مسائل سیاسی را با مسائل عبادی آمیخته می کنید. در حالی که این یک 

پرسش کامالً انحرافی است، چون برخی از برنامه های عبادی حج خود سیاسی است.
حجت االسالم والمسلمین نجفی، رمی جمرات را یکی دیگر از ابعاد سیاسی اعمال حج 
برشمرد و گفت: رمی جمرات یکی از واجبات است که در آن حاجیان به نماد شیطان 
سنگ می زنند. ولی منظور از رمی جمرات و زدن سنگریزه یک امر عبادی صرف نیست، 
بلکه خداوند متعال می خواهد به وسیله این عمل به ما نشان دهد در زندگی فردی و 
اجتماعی باید همواره از شیاطین دوری کنیم و خط مشی ای که آن ها در پیش می گیرند 
را رمی کنیم. وی با بیان اینکه رمی جمرات به ما می آموزد باید در رفتار، کردار و گفتار 
از شیاطین دوری کنیم، بیان داشت: آمریکا، رژیم صهیونیستی و دنباله روهای آن ها نماد 

شیاطین هستند که باید از آن ها دوری کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده حج و زیارت در بخش دیگری از سخنان خود به تأثیر 
حج در تمدن سازی اشاره کرد و عنوان داشت: اسالم دین خاتم و پیامبر)ص( خاتم االنبیا 

هستند. در ذات مسئله خاتمیت نیز پاسخگویی به تمامی نیازهای بشر وجود دارد.
وی ادامه داد: ذات اسالم قابلیت و ظرفیت پاسخگویی به تمامی نیازها را دارد ولی زمانی 
این موضوع حقیقت عینی پیدا می کند که خلِق تمدن کند، یعنی مردم را 100 گام به 
جلو حرکت دهد. حجت االسالم والمسلمین نجفی بیان داشت: حکومت اسالمی ادامه 
مسیر حکومت پیامبر)ص( و امیرمؤمنان)ع( است، از این رو باید بتواند به سمت خلق 

تمدن پیش رود، بدون تمدن اسالمی نمی تواند در برابر تمدن های دیگر قد علم کند.
وی افزود: رهبر معظم انقالب نیز در بیانیه گام دوم تأکید می کنند باید با استفاده از 
ظرفیت جوانان، تمدن ماندگار اسالمی ایجاد شود تا تمامی جلوه های اسالم به عرصه 

زندگی مردم کشیده شود.

 سرعت بخشیدن 
در فرایند رسیدن 
به تمدن اسالمی 
نیاز به متوقف کردن 
روند غربی شدن 
جامعه ایرانی داشت 
که انقالب اسالمی 
 توانست سرعت
 آن را کم کند

بــــــــرش

گزارش

چهارشنبه 9 مرداد 1398 28 ذی القعده 1440 31 جوالی 2019  سال سی و دوم  شماره 9027 

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/24

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

تاييد نموده اند. 
ــه 1397114430002001310 آقاى باقر محمد  ــماره 139860330002009908 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــده به مساحت 128/87  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از شش ــمه فرزند احمد در قس باقرى هفت چش
ــد. (م  ــمى داراى مالكيت مى باش ــند رس ــماره 98 فرعى از 2629 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س مترمربع پالك ش

الف 2214)
ــه 1397114430002000643 آقاى محمد  ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002011865 مرب 2ـ رأى ش
اسماعيلى على ابادى فرزند قاسم در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 60 مترمربع 
پالك شماره 1 فرعى از 2455 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از عبداله و اصغر و بتول و 

معصومه زرين اقبال خريدارى كرده است. (م الف 2215)
ــه 1394114430002000556 آقاى مسلم واعظ  ــماره 139860330002008897 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش
ــده بمساحت 88 مترمربع پالك شماره  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از /شش زرنق فرزند فاضل در قس
فرعى از 1742 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايه نامه عادى/ سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از عباس 

حاج علينقى (توسط ورثه رضا) خريدارى كرده است. (م الف 2216)
4ـ رأى شماره 139860330002010713 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002579 آقاى يحيى كريمى 
فرزند صفرعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 120 مترمربع پالك شماره 217 

فرعى از 2192 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2217)
ــماره 139860330002012793 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000492 آقاى جالل كريمى  5ـ رأى ش
فرزند كريم در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده  به مساحت 150 مترمربع پالك شماره فرعى 

از 2283 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2218)
6- رأى شماره 139860330002010719 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002578 خانم زهرا آقاكريمى 
فرزند رضا در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 62/05 مترمربع پالك شماره  فرعى 
ــاعى مع الواسطه از حسين رادمهر خريدارى  ــمى داراى مالكيت مش ــند رس از 2303 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم س

كرده است. (م الف 2219)
ــماره 139860330002012788 مربوط به پرونده كالسه 1398114430002000698 خانم مدينه نظرى  7- رأى ش
ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 141/70 مترمربع پالك شماره  ــمتى از/شش فرزند زلفعلى در قس
فرعى از 1876 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه از حسن 

يادگارپور خريدارى كرده است. (م الف 2220)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
ــاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع  ــى به مالكين مش گردد با توجه به عدم دسترس
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم 
تسليم و رسيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را 
به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح است كه صدور سند بر اساس قانون مذكور 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس) 9805778
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/5/9

تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/26
مرتضى نورانى آرانى ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

شماره :29/98/20529
شماره: 1398/05/06

آگهى تحديد حدود اختصاصى 
ــتان بجنورد به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك تحديد حدود شماره هاى  ــمت از بخش دو شهرس ثبت امالك يك قس

زير:
2851-اصلى واقع در بخش 1 بجنورد

ششدانگ پالك 4 فرعى- يك باب مغازه
مالكيت- آقاى شهرام كريمى فرزند محمدعلى ش ش 36504

روز چهارشنبه ششم شهريور ماه يكهزار و سيصد و نود هشت (98/6/6) ساعت 09 صبح در محل شروع و بعمل خواهد 
آمد.

ــيله  ــماره هاى فوق الذكر بوس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت امالك به صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى و مجاورين ش
اين آگهى اخطار مى گردد كه در روز و ساعت مقرر باال در محل حضور به هم رسانند چنانچه هريك از صاحبان امالك يا 
نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباشند مطابق ماده 15 قانون مزبورملك مورد آگهى با حدود اظهار شده از طرف 
مجاورين تحديد خواهد شد و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالك و حقوق ارتفاقى 
كه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق ماده 20 قانون ثبت فقط تا سى روز از تاريخ تحديد حدود پذيرفته خواهد شد 
و در اجراى تبصره 2 ماده واحد قانون تعيين تكليف پرونده هاى ثبتى، معترضين مى بايست از تاريخ تسليم اعتراض به 
اداره ثبت ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضائى تقديم و گواهى الم از مراجع مذكور اخذ و 

به اين اداره تسليم نمايند9805760
تاريخ انتشار 1398/05/09

عليخان نادرى رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

شماره: 29/98/20680
تاريخ:1398/05/07

آگهى فقدان سند مالكيت موضوع ماده 120 آئين نامه قانون ثبت
آقاى پيمان محمودى مطلق چرى فرزند على به شماره شناسنامه 2141 و شماره ملى 0681860294 صادره از بجنورد 
به وكالت از طرف مالك عبداله حسن زاده فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه 2639 و كدملى 5249890644 برابر 
ــماره 29/98/17477 مورخه 98/04/19 با تسليم دو  ــروحه ش ــماره 28077 مورخه 95/01/19 و برابر مش وكالتنامه ش
ــهاديه كه صحت امضاء شهود مذكور در آن در دفتر اسناد رسمى شماره 29- شهرستان بجنورد گواهى شده  برگ استش
ــده اند كه سند مالكيت ششدانگ پالك 9865- فرعى از 169 اصلى واقع در بخش دو بجنورد ذيل دفتر  ــت مدعى ش اس
الكترونيكى 139520307115006988 به شماره چاپى 183218 به علت جابجائى مفقود شده است و برابر سندرهنى 
ــاورزى بجنورد مى باشد درخواست صدور  ــماره 13690 مورخ 1395/12/01 دفتر خانه 14 بجنورد در رهن بانك كش ش
المثنى نوبت اول نموده.لذا طبق ماده 120 آئين نامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى مى شود تا هر كس مدعى انجام 
معامله نسبت به ملك مذكور بوده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى 
به اين اداره مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه سند مالكيت يا سند معامله تسليم نمايد. بديهى است چنانچه در ظرف 

مهلت مقرر اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات نسبت به صدور سند مالكيت المثنى اقدام خواهد كرد.9805761
تاريخ انتشار: 98/05/09

عليخان نادرى
رئيس ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

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

برابر راى شماره 139860306015003211- 1398/04/25 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
و ساختمانهاى فاقد اسناد رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى 
حبيب اله يوسفى سورانى به شناسنامه شماره 789 كدملى 0748801537 صادره تايباد فرزند على احمد در ششدانگ 
يكباب منزل به مساحت 798 مترمربع پالك شماره 171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 4 أمشهد حوزه ثبت ملك 
ــفى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع  ــمتى از مالكيت مرحوم على احمد يوس تايباد از محل قس
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805758
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/09 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/24

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

برابر راى شماره 139860306015002943- 1398/4/10 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى خانم  و س
ــيبك الفي آبقه ئى به شناسنامه شماره 1382 كدملى 0748461310 صادره تايباد فرزند محمد در ششدانگ يكباب  س
منزل به مساحت 247,61 متر مربع پالك شماره 57 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه 
ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت كريم كريمدادى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى 
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد. ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در 

صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات تند مالكيت صادر خواهد شد. 9805759
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/09 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/24

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى) 
آگهى مزايده اموال غير منقول استاد رهنى كالسه 9700086 

بموجب پرونده اجرايى كالسه فوق ششدانگ يكباب منزل پالك ثبتى 2384 فرعى مجزى شده از 604 فرعى از 250- 
اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد ذيل ثبت 86392 دفتر 290 صفحه 79 بنام يوسف رمضانى فرزند محمد 
عثمان ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است حدود و مشخصات بشرح : شماأل ديواريست بطول 3/76 متر به 
باقيمانده 604 فرعى از 250اصلى شرقا ديوار به ديوار بطول 12/70متر به پالك 2349 فرعى از 250 اصلى - جنوبا درب 
ــپس  ــت بطول 3/50 متر به كوچه غربا ديوار به ديوار بطول 12/73 متر به 2343 فرعى از 250 - اصلى - س و ديواريس
طبق سند رهنى شماره 118135-96/2/9 دفتر اسناد رسمى 38 تايباد در رهن آقاى محمدرضا طحان منهه قرار گرفته 
است. كه پرونده اجرايى كالسه فوق 9700086 عليه آقاى يوسف رمضانى بعنوان راهن و حميد باجرات بعنوان وام گيرنده 
تشكيل كه پس از ابالغ اوراق اجرايى در مورخه 97/3/10 و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجرااسنادرسمى الزم االجرا 

و بنا به تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده پالك فوق الذكر به مبلغ 590/000/000 ريال ارزيابى و قطعيت يافته 
مشخصات اعيان به مساحت 80 متر مربع شامل زيرزمين و همكف و طبقه اول ديوار باربر و سقف طاق ضربى و حسب 
ــه مزايده پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ  ــناس با پالك مجاور تداخل اعيانى دارد كه جلس گزارش كارش
ــروع و  ــد. مزايده از مبلغ ارزيابى فوق ش ــناد و امالك تايباد از طريق مزايده به فروش مى رس 1398/6/3 در اداره ثبت اس
ــود. الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز أعم  ــنهادى نقدأ فروخته مى ش به باالترين قيمت پيش
از حق انشعاب و يا حق اشتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض 
شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در 
ــد و نيم عشر و  ــترد خواهد ش صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده مزايده مس
حق مزايده نقد وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9805747
تاريخ انتشار: 1398/5/9

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد 
غالمرضا آقازاده 

آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)
آگهى مزايده اموال غير منقول اسناد رهنى كالسه 9700087 

بموجب پرونده اجرايى كالسه فوق ششدانگ يكباب منزل پالك ثبتى 2343 فرعى مجزى شده از 604 فرعى از 250 - 
اصلى واقع در بخش 14 مشهد شهرستان تايباد ذيل ثبت 85332 دفتر 282 صفحه 88 بنام يوسف رمضانى فرزند محمد 
عثمان ثبت و سند مالكيت صادر و تسليم گرديده است حدود و مشخصات بشرح : شماأل ديواريست بطول 4/75 متر به 
باقيمانده 604 فرعى از 250اصلى شرق ديوار به ديوار بطول 12/72 متر به 250 اصلى - جنوبا درب و ديواريست بطول 
4/80 متر به ممر عام -غرباً به ديوار بطول 12/80 متر به باقيمانده 604 فرعى از 250 - اصلى - سپس طبق سندرهنى 
ــماره 118134-96/2/9 دفتراسنادرسمى 38 تايباد در رهن آقاى محمدرضا طحان منهه قرار گرفته است. كه پرونده  ش
ــف رمضانى تشكيل كه پس از ابالغ اوراق اجرايى در مورخه 1397/3/10  ــه فوق 9700087 عليه اقاى يوس اجرايى كالس
و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجرااسنادرسمى الزم االجرا و بنا به تقاضاى بستانكار مبنى بر ارزيابى و مزايده پالك 
فوق الذكر به مبلغ 610/000/000  ريال ارزيابى و قطعيت يافته مشخصات اعيان به مساحت 61 مترمربع شامل زيرزمين 
ــب گزارش كارشناس با پالك مجاور تداخل اعيانى دارد كه جلسه مزايده  ــقف طاق ضربى و حس و همكف ديوار باربر و س
پالك فوق از ساعت 9 الى 12 روز يكشنبه مورخ 98/6/3 در اداره ثبت اسناد و امالك تايباد از طريق مزايده به فروش مى 
رسد. مزايده از مبلغ ارزيابى فوق شروع و به باالترين قيمت پيشنهادى نقدا فروخته مى شود. الزم به ذكر است پرداخت 
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها  ــعاب و يا حق اش بدهى هاى مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انش
باشد و نيز بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است و نيز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختى بابت هزينه هاى فوق از محل مازاد به برنده 
مزايده مسترد خواهد شد و نيم عشر و حق مزايده نقدأ وصول مى گردد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد، 

مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد.9805749
تاريخ انتشار: 1398/5/9 

رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد 
غالمرضا آقازاده 

آگهى تحديد حدود حوزه ثبتى شهرستان تايباد 
سال 1398 

ــند رسمى و به استناد تبصره ذيل ماده 13  ــاختمانهاى فاقد س پيرو آگهي قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
قانون و ماده 13 آئين نامه قانون اخيرالذكر تحديد حدود

اراضى مهروس
پالك 5565 فرعى مجزا شده از 47 فرعى از 251 - اصلى واقع در تايباد بخش چهارده مشهد به نام آقاى اسماعيل جهانى 
كيا فرزند ابراهيم نسبت به ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل بر انبارى طبق راى شماره 139760306015009520 

مورخ 1397/12/1 هئيت قانون تعيين تكليف
در ساعت نه صبح روز چهار شنبه مورخ 1398/6/13 در محل وقوع ملك به عمل خواهد آمد. 

لذا از متقاضى و مالكين امالك مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقى دعوت مى شود در وقت مقرر در محل وقوع ملك حضور 
به هم رسانند بديهى است در صورت عدم حضور متقاضى و يا نماينده قانونى آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملك مورد 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورين تحديد خواهد شد معترضين مى توانند به استناد ماده 20 قانون و مواد 74 
و 86 آئين نامه قانون ثبت ظرف مدت سي روز از تاريخ تنظيم صورت مجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اين 
ــليم اعتراض به واحد ثبتى مبادرت به تقديم دادخواست به مرجع قضائى  ــليم و ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اداره تس
ــط متقاضى و يا نماينده قانونى وى و بدون توجه به  ــت توس نمايند در غير اينصورت با ارائه گواهى عدم تقديم دادخواس

اعتراض وأصله عمليات ثبتى با رعايت مقررات ادامه مى يابد.9805752
تاريخ انتشار: روز چهار شنبه مورخ 1398/5/9

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك تايباد
غالمرضا آقازاده 

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه خانم راضيه حميدى بهلولى داراى شناسنامه شماره 84 به شرح دادخواست به كالسه 1/980153ح از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان على حميدى بهلولى به شناسنامه 919 در 

تاريخ 1398/3/27 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  صاحبجان داودى بهلولى فرزند خداداد كد ملى 0748550399 متولد 1332/6/2 مادر متوفى

2- راضيه حميدى بهلولى فرزند گل محمد كد ملى 0749848553 متولد 1365/8/7 همسر متوفى
3- اميرعباس حميدى بهلولى فرزند على كد ملى 0740906623 متولد 1392/11/14 فرزند متوفى

4- فاطمه حميدى بهلولى فرزند على كد ملى 0740839861 متولد 1390/11/26 دختر متوفى 
5- فائزه حميدى بهلولى فرزند على متولد نشده است دختر متوفى 

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

گواهى صادر خواهد شد. 9805757
تاريخ انتشار : 1398/05/09 

قنبر مرزانى
قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

آگهى دعوت افراز
ــاعى پالك 1/2256- اصلى واقع   در بخش2 سيستان  ــف احدى از مالكين مش چون خانم ام البنين جهانتيغ  فرزند يوس
شهرستان زابل طبق درخواست شماره 3781- ز  مورخ 1398/3/1 تقاضاى افراز سهمى خود را از پالك مرقوم باستناد 
ــال 1357 را از اين اداره نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته  ــاع مصوب س به قانون افراز و فروش امالك مش
ــى ندارد و آدرس آنها مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى  ــاعى دسترس كه به ديگر مالكين مش
مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا 
ــنبه مورخ 1398/6/11 دراين اداره و يا در محل  ــاعت 8 صبح روز دوش تمايل به افراز دارند دعوت بعمل مى آيد تا در س
وقوع ملك مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم 

حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9805728  م الف:305
تاريخ انتشار :چهارشنبه  1398/5/9 

مهدى پهلوانروى / رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

آگهى ابالغ اجرائيه مهريه پرونده اجرائى كالسه9800351-اجراى ثبت سبزوار
ــماره  ــماره ملى 0793292026 ش ــن پيله ورى نام پدر غالمرضا تاريخ تولد 1340/1/25 ش ــيله به آقاى محس بدينوس
شناسنامه 237 به نشانى سبزوار،سى مترى جنب ساختمان اطالعات، جعفر پيله ورى نام پدر غالمرضا تاريخ تولد 37/7/7 

شماره ملى 0793251907شماره شناسنامه592به نشانى سبزوار سى مترى جنب ساختمان اطالعات،
ــانى  ــنامه 342 به نش ــماره شناس ــماره ملى 0793693926 ش -مريم پيله ورى نام پدرغالمرضا تاريخ تولد62/1/10 ش
سبزوار،سى مترى جنب ساختمان اطالعات،ناصر پيله ورى نام پدر غالمرضا تاريخ تولد45/5/1شماره ملى 0793369894 
ــم پيله ورى نام پدر غالمرضا  ــاختمان اطالعات، ابوالقاس ــانى سبزوار،سى مترى جنب س ــماره شناسنامه 375 به نش ش
ــانى سبزوار،سى مترى جنب ساختمان  ــماره شناسنامه 529 به نش ــماره ملى 0793227577 ش تاريخ تولد35/5/24ش
ــنامه 286 به  ــماره شناس ــماره ملى 0793496640 ش اطالعات،مهدى پيله ورى نام پدر غالمرضا تاريخ تولد56/4/20ش
ــاختمان اطالعات،كاظم پيله ورى نام پدر غالمرضا تاريخ تولد49/12/1شماره ملى  ــى مترى جنب س ــانى سبزوار،س نش
ــى مترى جنب ساختمان اطالعات ابالغ ميشود كه خانم  ــماره شناسنامه 1218 به نشانى سبزوار،س 0793426121 ش
فاطمه بالش آبادى جهت وصول تعدادشصت عددسكه طالى تمام بهارآزادى كل مهريه باستناد مهريه مندرج درسندازدواج 
ــبزوارعليه شمااجرائيه صادرنموده وپرونده اجرائى به  ــماره 3740 مورخ 1380/3/12 دفترخانه ازدواج شماره17شهرس ش
ــده و طبق گزارش مورخ 98/5/1 محل اقامت شما بشرح متن سندشناخته  ــكيل ش ــه 9800351 در اين اداره تش كالس
نشده و ابالغ واقعى در آدرس اظهارى ميسر نگرديد لذابنابه تقاضاى بستانكارطبق ماده18آئين نامه اجرامفاداجرائيه فقط 
يكمرتبه دريكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى ميشودوچنانچه ظرف مدت10روز ازتاريخ اين آگهى كه روزابالغ 

محسوب ميگردد،نسبت به پرداخت بدهى خوداقدام ننماييدعمليات اجرائى جريان خواهديافت.(م الف98/100/2969)
آ-9805762

تاريخ انتشار:چهارشنبه 98/5/9
على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد و امالك سبزوار

آگهى فقدان سند مالكيت
ــماره شناسنامه 89برابر  ــكراله بش نظريه اينكه خانم مريم ترعو بوكالت از تعدادى از وراث مرحوم زينب ثابتى   ،  فرزند ش
ــماره 93955-97/06/22به استناد دوبرگ استشهاديه گواهى شده منضم به تقاضاى كتبى  جهت دريافت  وكالت نامه ش
سندمالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده ومدعى اند كه سند مالكيت ششدانگ  پالك باقيمانده 18اصلى  
ــين آبادى كه متعلق به ايشان  ــهيد حس ــيروان بخش 5قوچان به آدرس خيابان ولى عصركوچه ش واقع در قطعه يك ش
مى باشد بعلت نامعلومى مفقود شده است با بررسى دفتر امالك معلوم گرديده كه سند مالكيت آن بشماره چاپى 434314 
ذيل دفتر2صفحه 36 بشماره ثبت213بنام نامبرده صادروتسليم گرديده است دفتر امالك بيش ازاين حكايتى ندارد لذا 
ــبت به  ــتناد تبصره يك اصالحى ماده 120آئيننامه قانون ثبت مراتب يك نوبت آگهى ومتذكر ميگرددهركس نس به اس
ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود سندمالكيت نزد خود مى باشد بايستى ظرف 10روز ازتاريخ انتشار 
ــند مالكيت يا سندمعامله رسمى به اين اداره تسليم نمائيدبديهى است درصورت  آگهى اعتراض خود را به همراه اصل س
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند 

مالكيت المثنى وتسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد.9805777  تاريخ انتشار:98/05/09
صمد ابراهيم زاده

رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ﹠︀︋︀د︫   ︨︣︐︧﹎ ︦︣د  ︎️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٣۶٣١٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵١٨٣۶٩

 ﹤  ︋﹩﹡︀﹝﹚ ︡ : آ﹇︀ی ﹝︡ی︨  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠٢,١۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٢٠٠٢۴١۵   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠۶٣٩٨١۶٠٧١ آ﹇︀ی ︀﹝︡ ر﹝︱︀﹡﹩︋   ︫﹤ ︀﹡﹛ ا﹁︧︀﹡﹥ داد︨︐︀ن︋  ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ١٢٨٩۵٧٨٩٠٧︠ 
︋﹥ ︻﹠﹢ان ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . آ﹇︀ی ︧﹫﹟ ︑﹫﹞﹢ری ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٩١٠١٩٣ 
︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ آ﹇︀ی ﹞﹫︡ ر﹝︱︀﹡﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٠١۶٨٠١ ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 

ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡.روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ ا﹡︐︀ب ︫︡.
(۵۴٩٠٨۶) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

س
,۹
۸۰
۵۷
۲۶

︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣ ︀رس︫  ﹢︀ن آرا﹝︩︎  ﹫﹞﹥ ای آراد︎   ︋️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٠۴۶١ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠۵۶٢۵۵۶

 ️︣︡﹞ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻ــ︀دی ︋︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠١,٣٠ و ﹡︀﹝﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩٧,٢٠,٣٠٠﹝ــ﹢رخ ٩٧,١,٣٠ ﹤︋
 ﹤︋ ﹩﹝︑︀ ︡﹫ــ﹩ ٠٩۴٠٩۴٧٢٣۴ و آ﹇︀ی و﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩﹝︑︀ ︡﹫﹝ ︀ذ ︫ــ︡ : ١- آ﹇︀ی︑ا ﹏ــ︡﹎︀ن ︋﹫﹞﹥ ︎︀︨ــ︀ر﹎︀د ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹠︀﹝﹡ر﹢﹞ا
﹋︡﹝﹙﹩ ٠٩۴۵٢۴۶۴۶٣ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︠︀﹡﹛ ﹡﹍︀ر﹡︷︀م دو︨ــ️ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ٠۶٣٩۴۴٠٣١٢ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ی ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
 ٠٩۴٢٧٢٠٩٢١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩﹢﹍﹡ز ︡﹝٠٧٧٩۴٧۴۵٨٩ آ﹇︀ی ا ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ︀﹫﹡ ﹜﹫﹨︡ون ا︋︣ا︣﹁ ︀ب ︫︡﹡︡ -آ﹇︀ی︐﹡︋︣ای ﹝︡ت ٢ ︨︀ل ا
︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋︺﹠﹢ان ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ﹉ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ ا﹡︐︀ب ︫︡﹡︡ -روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س ︗️ ﹡︪︣ آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫︣﹋️ 

ا﹡︐︀ب ︫︡. 
(۵۴٩٠٧۴) ︪︡﹞ اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

معارف | انقالب اسالمی
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 فرهنگ دانشگاهی وارد حوزه نشود  حوزه: آیت اهلل مکارم شیرازی در دیدار با مدیر حوزه علمیه خراسان گفت: یکی از چیزهایی که باید متوجه آن بود این است فرهنگ دانشگاهی که علم را برای علم 
نمی خوانند بلکه برای کار، مقام و امثال این هاست، به حوزه وارد نشود. باید سنت حوزه حفظ شود و تحت تأثیر دانشگاه از بین نرود. دانشگاه ها به تکثیر دروس می پردازند، در نتیجه موجب تقویت علمی فرد نمی شود؛ 

حوزه های علمیه نیز باید مراقب باشند این گونه نشود، بلکه به تخصص و درس خواندن عمیق توجه کنند. حوزه های علمیه نباید در نوشتار و نوشتن، دچار گردآوری شوند بلکه باید نوآوری کنند.

آیت اهلل جوادی آملی در جمع نخبگان و استادان علوم عقلی خراسان رضوی
»عقالنیت وحیانی« را تبیین کرد

انبیا عقالنیت را شکوفا کردند
اسراء: وقتی اسالم آمد درست است که 
فرمود: »طلب العلم فریضة«، اما علم را 
عالم فرا می گیــرد و عالم در نهاد خود 
یــک مکتب و علم میزبــان دارد که او 
را وامی دارد علومــی را فرا بگیرد که با 
این میزبان ســازگار باشــد. دین آمده 
برنامه درسی ما را مشخص کرده است؛ 

حضرت فرمود: »إنّما العلم ثالثة: آیة محکمة، أو فریضة عادلة، أو سّنة قائمة«؛ »فریضه 
عادله« و »ســّنة قائمة«، فقه، اصول، اخالق و حقوق است اما آیه محکمه کاری به 
فقه و اصول ندارد، بلکه مربوط به جهان بینی، توحید، وحی، نبوت، امامت و والیت 
و امثال این مسائل است؛ »آیة محکمة« مربوط به بود و نبود است، نه باید و نباید! 

»فریضه عادلة« و »سّنة قائمة« مربوط به باید و نباید است.
اما مسئله اصلی این است که چه کسی باید این علوم را یاد بگیرد؟ انسان متخیل 
باید یاد بگیرد؟ انسان متوهم باید یاد بگیرد؟ هرگز! آنکه متخیل و متوهم است در 
حد خیال و وهم علم را یاد می گیرد، اما آنکه عاقل اســت در حد عقل علم را فرا 

می گیرد. 
مهم ترین کاری که رهبران الهی کردند این بود که عقل جامعه را شکوفا کردند؛ 
در خطبه اول نهج البالغه حضرت می فرماید: »و یثیروا لهم دفائن العقول«؛ یعنی 
وحی و پیامبر آمده است آن عقلی که در نهاد بشر دفینه هست را ثوره و شکوفا 
کند. پس این هــا دو کار کردند، یکی اینکه آنچه خــدا در درون همه به عنوان 
ســرمایه درونی گذاشته اســت به عنوان صاحبخانه قرار دادند و دوم اینکه آن را 

شکوفا کردند.
خدا ما را به عنوان یک لوح نانوشــته خلق نکرد؛ در ســوره شمس فرمود: خیلی 
اَها؛ َفأَلَْهَمَها ُفُجوَرَها  از اســرار را ما در درون انسان نهادینه کردیم؛ »َونَْفٍس َوَما َسوَّ
َوتَْقَواَها«؛ آنچه خوبی و بدی انسان بود را خدا به انسان الهام کرد. خداوند می فرماید: 
ما انسان را با این سرمایه خلق کردیم؛ او صاحبخانه دارد؛ مبادا علمی را در حوزه 
یا دانشــگاه فرا بگیرید و به درون دل خود میهمــان کنید که با این صاحبخانه 
هماهنگ نباشد؛ از این رو نخستین وظیفه ما این است که میهمانی را به حریم دل 
خود دعوت کنیم که با صاحبخانه سازگار باشد، علمی که با صاحبخانه هماهنگ 
نباشد یک اختالف و غوغای درونی برای انسان ایجاد می کند؛ صاحبخانه ما علمی 
است که می داند چه چیز برای حقیقت انسان خوب است و چه چیز برای حقیقت 

انسان بد است.

  قطب فرهنگی اسالم »عقل« است، منتها عقل وحیانی
انبیا وقتی این ســرمایه را در ما شــکوفا کردند و ما را عاقل کردند به ما اجازه 
حرف زدن دادند؛ این می شود »عقالنیت وحیانی«. شما می بینید در بخش پایانی 
سوره نساء همین عقل شکوفا شده حرفی را که می زند خدا قبول دارد؛ فرمود: ما 
ِریَن َو ُمْنِذرِیَن«؛ چراکه »لَِئالَّ یَُکوَن لِلنَّاِس َعلَی الَلِ  انبیا را فرستادیم »ُرُساًل ُمَبشِّ
ُسِل« ما اگر وحی و پیامبر نمی فرستادیم، بشر علیه من خدا احتجاج  ٌة بَْعَد الرُّ ُحجَّ
می کرد که تو مرا آفریــدی اما ما نمی دانیم از کجا آمده ایم و به کجا می رویم و 
اسرار عالم چیست؟ تو که عالم مطلقی چرا برای ما راهنما نفرستادی؟ این کدام 
عقل است که با خدا گفت وگو دارد؟ کدام عقل است که احتجاج می کند و خدا 
حــرف او را می پذیرد و آن را امضا می کند؛ این عقل »عقل وحیانی« اســت. این 
آیه سوره نســاء می گوید: عقل آن قدر قدش بلند است که در افعال خدا بتواند 

با خدا احتجاج کند. 
اگر همین نکته تبیین شــود، آن گاه قاعــده لطف که در کالم و اصول کمرنگ 
اســت زنده می شود؛ اگر این عقالنیت وحیانی فتوا بدهد کالم زنده می شود؛ در 
پرتو کالم، اصول جان می گیرد و قاعده لطف فعال می شــود. کلینی در مقدمه 
کافی می گوید: قطب فرهنگی اســالم »عقل« است، منتها عقل وحیانی نه عقلی 
که گرفتار خیال و وهم است؛ این عقل وحیانی بیشترین خضوع و خشوع را در 

مقابل قرآن و وحی دارد.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   براساس 
اعالم مســئوالن، حدود 80 هزار مســجد 
در کشــور وجــود دارد؛ البته اگر مســاجد 
نهادها، حسینیه ها و مشــاهد مشرفه را به 
این تعداد اضافه کنیم، این آمار به بیشــتر 
از 100هزار می رســد؛ تعــداد زیادی مرکز 
فرهنگی که به نظر می رسد آن طور که باید 
 و شــاید نتوانســته ایم از ظرفیت های آن ها 
بهره ببریم. حجت االسالم محمود مهدی پور، 
پژوهشگر برتر و اســتاد حوزه و دانشگاه که 
تألیفــات زیادی در حــوزه دین پژوهی دارد 
از نقش مســجد در زندگی امروزی برایمان 

می گوید.

  مسجد در اسالم نقشی محوری دارد
حجت االسالم محمود مهدی پور با بیان اینکه 
مســجد عنصر کانونی و محوری در اسالم 
است، می گوید: نیاز به معنویت نیاز طبیعی، 
تاریخی و همیشــگی جامعه بشری است و 
ما به حضور در مســجد به صورت پیوسته 
نیاز داریم. به بیانی دیگر بشــر از روزی که 
آفریده شد روحیه عبادت، خداجویی، تواضع 
و فروتنی در پیشــگاه خداوند را در وجودش 
داشــته است. این مسئله در ادیان ابراهیمی 

روشن بوده و در قرآن هم ریشه دارد.
 او اضافه می کند: در سوره آل عمران آیه 96 
آمده است: »إِنَّ أَوََّل بَْیٍت ُوِضَع لِلنَّاِس لَلَِّذي 

َة ُمَباَرکاً َو ُهًدی لِلَْعالَِمینَ « یعنی نخستین  بَِبکَّ
خانه   یا نخستین نقطه عبادی که برای بشر 
قرار داده شده، خانه کعبه است و تاریخش 
به حضرت آدم برمی گردد و تا امروز به عنوان 
بزرگ ترین کانون اجتماع جامعه بشــری و 
قبله همه مسلمین عالم مطرح است. مسجد 
قدمت تاریخــی دارد و با فطرت خداجوی 
بشر پیوند خورده و می تواند کارایی و نقش 
بسیار مهمی در زندگی بشری داشته باشد. 
در حدیثی از امام صادق)ع( داریم که ســه 
چیز به خدا شکوه می کنند و یکی از آن ها 
مسجدی اســت که ویران باشد و کسی در 

آن نماز نخواند.

  فرزندانمان را بامسجدآشناکنیم
این پژوهشــگر با بیان کارکردهای مسجد 
توضیح می دهد: کارکرد اصلی مســجد بُعد 
عبادی، معنوی و فرهنگی اســت. مسجد به 
عنوان یک نهاد دینی باید محل تجلی دین 
به عنوان عنصری باشــد که پاسخگوی نیاز 
فطری و حس معنویت جویی انســان است.  
مسجد کارکرد آموزشی نیز دارد. همان طور 
که در تاریخ داریم آموزش حکمت در دایره 
کار پیامبری اســت و پیامبر)ص( این کار را 
در مســجد انجام داده اســت. آموزش نحوه 
تعامل درســت جامعه مؤمنان با همدیگر، 
رعایت اصول اخالقــی و تعامالت اجتماعی 

جزو مبانی دینی است که می توان در مسجد 
به تحکیــم آن پرداخت. حضرت علی)ع( در 
این باره می فرمایند: کسی که به مسجد آمد 
و شد می کند، چیزهایی نصیبش می شود که 

از آن جمله طرفه ای از دانش و 
علمی در مورد قرآن است. این 
استاد حوزه و دانشگاه در پایان 
می گوید: باید در نظر داشــته 
باشیم که دشمن رقبای فراوانی 
برای مســاجد به وجود آورده 
است. باید هوشــیاری الزم را 
داشته باشیم تا پیش از اینکه 
کودکان، جوانان و فرزندانمان 
به مراکز دیگر مرتبط شوند 
آن ها را به مســاجد متصل 
کنیــم. نمازهــای واجــب، 
جلسات تالوت قرآن، آموزش 
و تحصیل و تدبر، مســابقات 
قرآنــی و... از جمله اقدامات 
بــرای جــذب آن هاســت. 
به خصوص در تابستان ها که 
فرصت آزاد بیشــتری دارند 
باید تالش کنیم جاذبه های 
بیشتری در مســاجد ایجاد 

کنیم. باید پیــش از اینکه فرهنگ دیگری 
وارد ذهن و فکر بچه هایمان شــود آن ها را با 

فرهنگ قرآن و مسجد آشنا کنیم.

حجت االسالم مهدی پور در گفت وگو با قدس، تابستان را فرصتی برای جذب کودکان و نوجوانان به مسجد دانست 

 آیت اهلل محمدمهدی شب زنده داردشمن برای مساجد، رقیب می تراشد
 در دانشگاه علوم اسالمی رضوی:

عصبیت های جاهالنه مانع 
خضوع در برابر فطرت می شود

رسا: یکی از مشکالت انسان غفلت است. انسان 
در جریان عادی زندگی از بسیاری از نعمت های 
خداوند غافل است، چون به نعمت ها عادت کرده 
و عادت یکی از اسباب غفلت به شمار می رود. در 
اســالم برای غفلت زدایی و اینکه انسان به مرکز 
عالم و هستی توجه پیدا کند برنامه هایی قرار داده 
شده که تمام رمز و راز ترقی انسان در اتصال به 
آن مبدأ اســت؛ تمام ترقی انسان این است که 
الیه های ظلمانی بلکه نورانــی را کنار بزند و به 

معدن عظمت برسد.
حاجب های بین انســان و معــدن عظمت، تنها 
ظلمانی نیســت بلکه شــامل موارد نورانی هم 
می شود. علم از موارد نورانی است اما گاهی همین 
نور مانع توجه انســان به معدن عظمت می شود، 
یعنی انسان آنچنان به خود مسائل علم می پردازد 
که از موضوعات دیگر غافل می شود. وقتی انسان 
هنوز به مقامات باال دســت نیافته، ممکن است 
توجه بــه یک موضــوع، او را از موضوعات دیگر 
غافل کند، اما مقاماتی وجود دارد که انسان دیگر 
اینچنیــن نخواهد بود و بزرگان مــا از این مقام 
بهره مند بودند. برخی رخدادها انسان را از غفلت 

خارج می کند.
 اسالم از فرصت های گوناگون استفاده می کند تا 
انســان از غفلت خارج شده و به سوی عبادت و 
دعا برود. در همه حاالت باید به توحید و قدرت 
حضرت حق توجه کنیم، یعنی ســرمایه مهمی 
که راز و رمز ارتقای انسان است؛ تنها راه ارتقای 
انسان این است که به صفات جمال و جالل الهی 

توجه کند.
عصبیت های جاهالنه نســبت بــه یک موضوع 
و رفتــار اجتماعی مانع خضوع انســان در برابر 
استدالل و فطرت می شود. گاهی انسان به دلیل 
همین عصبیت و جاهلیت، دنیا و آخرت خود را 
نابود می کند؛ والیت این اســت که با انسان های 
کاملی که می توانند دســت مــا را بگیرند و باال 
بکشند، مرتبط شویم. ائمه طاهرین)ع( رفیق راه 
بلند هســتند و برای ارتقا و رسیدن به مقامات 
نیــاز به اهل بیــت)ع( داریم؛ بایــد از فرصت ها 
 اســتفاده و تا می توانیم خــود را به اهل بیت)ع(

 متصل کنیم.

آموزش نحوه تعامل 
درست جامعه 

مؤمنان با همدیگر 
و رعایت اصول 

اخالقی جزو مبانی 
دینی است که 

می توان در مسجد 
به تحکیم آن 

پرداخت

بــــــــرش

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

  مهر  طالب باید در راه تبلیغ 
معــارف  و  والیــت   دیــن، 
ائمه اطهار)ع(، ثابت قدم باشند؛ 
نهادهای حــوزوی باید در راســتای اهداف و 
رســاالت اهل بیت)ع( حرکت کنند زیرا کاری 
بسیار باارزش است و تبلیغ رساالت انبیا نیازمند 
ســازوکاری ویژه اســت و در این مســیر باید 
نیروهایی را تربیت کنند که خادم اسالم و نظام 

اسالمی باشند. نوری که انسان را به سوی خیر 
هدایت می کند، همان عقل اســت و ما باید در 
راهی باشیم که بتوانیم صداقت و عقل را تقویت 
کرده و با جهل مبارزه کنیم. مؤمن زمانی که کار 
خوبی انجام می دهــد، خداوند را به خاطر این 
توفیق ســپاس می گوید، زیرا انســان خود را 
همواره به توفیق از جانب خداوند محتاج می بیند 

و اگر از او معصیتی سر بزند، استغفار می کند.

تبلیغ

وظیفه حوزه، تربیت خادم اسالم است
آیت اهلل مهدی مروارید: 

 شبستان  بــر اساس آیات و 
روایات الهی، امتحان و آزمون، 
سنت خداوند برای انسان سازی 
اســت. طبق فرمایش الهی در قرآن کریم، هر 
کس ادعای همراهی بــا قرآن و پیامبر)ص( را 
دارد امتحان خواهد شد، کما اینکه گذشتگان نیز 
آزمایش شدند. به تعبیر دیگر هدف از مرگ و 
زندگی، تربیت انســان های شایســته و انجام 

بهترین اعمال است؛ عمل همراه با عقل، بصیرت، 
تقوا، ورع و اطاعت ارزش بیشتری دارد. 

در زمــان غیبــت، منتظــران واقعــی ظهور 
دارای بصیــرت، عقــل و معرفــت بــوده و از 
 بهترین های روزگار خود هستند. بنابر فرمایش 
رسول خدا)ص( آنان 50 برابر اصحاب حضرت 
ارزش دارند، زیرا در مقابل هر نوع فشار و خطری 

ایستادگی و مقاومت می کنند.

اخالق  

عمل همراه با عقل و بصیرت وتقوا ارزش دارد
آیت اهلل محمد محمدی ری شهری:

تفسیر

اخالق

تاريخ انتشار نوبت دوم : چهارشنبه 98/5/23

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صدورسندمالكيت بنام نامبرده وكسرمقدارمذكورازمحل مالكيت رسمى خودش صادرشده است
بخش3سبزوار

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

سبزوارمالك رسمى صادرشده است.
پالك5 اصلى اراضى قلعه نو

4-برابرراى شماره139860306011000905مورخ02/23/ 98هيئت موضوع ماده يك قانون مذكورمستقردرواحدثبتى 
سبزوارتصرفات مالكانه وبالمعارض آقاى كاظم خسرو ابادى نسبت به ششدانگ يكباب ساختمان بمساحت 223/20مترمربع 
قسمتى ازششدانگ پالك276 فرعى از5-اصلى واقع در در اراضى  قلعه نو بخش3محرزگرديده وراى به صدورسندمالكيت 
ــماعيل قلعه نوى و رمضان قلعه نوى و عذرا دلبرى مالك رسمى  ــرمقدارمذكورازمحل مالكيت محمداس بنام نامبرده وكس

صادرشده است.
پالك6اصلى اراضى كلوت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

صادرشده است.
ــق اين روزنامه  ــت به فاصله15روزازطري ــه مربوطه اين آگهى دردونوب ــتنادمفادماده3قانون وماده13آيين نام ــذا به اس ل
ــهرها بايد ازتاريخ انتشار اولين  ــخاص ذينفع به آراى اعالم شده اعتراض داشته باشنددرش ــرميگردددرصورتيكه اش منتش
ــليم  ــاه اعتراض خودرابه اداره ثبت محل وقوع ملك تس ــتاهاازتاريخ الصاق راى درمحل تادوم ــى درروزنامه ودرروس آگه
ورسيداخذنمايند.معترض بايدظرف يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ــت رابه اداره ثبت محل تحويل نمايد.دراينصورت اقدامات ثبت موكول به ارايه حكم قطعى  نمايدوگواهى تقديم دادخواس
دادگاه است ودرصورتيكه اعتراض درمهلت قانونى واصل نگردديامعترض،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل 
ارائه نكنداداره ثبت محل مبادرت به صدورسندمالكيت مينمايد.صدورسندمالكيت مانع ازمراجعه متضرربه دادگاه نيست.

برابر ماده13آيين نامه مذكوردرمورد آن قسمت ازامالكى كه قبالنسبت به آنها اظهارنامه ثبتى پذيرفته نشده،واحدثبتى 
ــن آگهى نوبتى وتحديدحدود  ــى حاوى تحديدحدود ملك،مراتب رادراولي ــق راى هيئت پس ازتنظيم اظهارنامه ثبت طب
ــدود واحدثبتى آگهى  ــابقه تحديدح ــبت به امالك درجريان ثبت وفاقدس ــورت همزمان به اطالع عموم ميرساندونس بص

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

تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/09  
علي آب باريكي

/ رئيس اداره ثبت اسنادوامالك سبزوار

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

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

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

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

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

اميرحسين جعفرى ندوشن   
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:139804006228000070/1(9800076)
بدينوسيله به نعيمه شايسته فرزند محمد به شماره شناسنامه 875 و شماره ملى 0779546271 متولد 1360/12/7 
و نويد شايسته فرزند محمد به شماره شناسنامه 932 و شماره ملى 3621357866 متولد 1357/7/1 بدهكار پرونده 
كالسه 139804006228000070/1 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد ابالغ مى گردد كه برابر سند 
ــيصد و پنجاه و يك هزار و  ــما و بانك ملت مبلغ هفتصد و پنجاه و پنج ميليون و س رهنى 26560-94/12/10 بين ش
دويست و پنجاه و چهار ريال بدهكار مى باشيد كه روزانه مبلغ دويست و هفتاد و چهار هزار و سيصد و پنجاه و چهار 
ــيصد و پنجاه و دو ريال روزانه به آن اضافه  ــت و هفتاد و چهار هزار و س ــيد كه روزانه مبلغ دويس ريال بدهكار مى باش
خواهد گرديد بر اثر عدم پرداخت وجه بستانكار درخواست صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر 
ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى بشما ابالغ مى  ــه فوق در اين اجرا مطرح مى باش و بكالس
گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يك نوبت در روزنامه منتشر مى گردد ظرف 
مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق 

مقررات عليه شما تعقيب خواهد شد.9805732
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز

ناصر حسن زاده

آگهى ابالغ اجرائيه كالسه:(9800095)139804006228000089/1
ــنامه 15702 متولد  ــماره شناس ــماره ملى 0778587071 و ش ــيد زردكانلو فرزند فرج اله به ش ــيله به جمش بدينوس
ــه 139804006228000089/1 كه برابر گزارش مامور پست شناخته نگرديده ايد  1356/2/15 بدهكار پرونده كالس
ــما و شاپور بيك خاخيانى مبلغ بيست و نه  ــماره 1276/443411/36-98/4/9 بين ش ابالغ مى گردد كه برابر چك ش
ــيد كه بر اثر عدم پرداخت وجه  ــتاد و شش ريال. بدهكار مى باش ــتصد و هش ــت هزار و هش ميليون و نهصد و نود هش
ــت صدور اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونى اجرائيه صادر و بكالسه فوق در اين اجراءمطرح مى  ــتانكار درخواس بس
ــما ابالغ مى گردد از تاريخ انتشار اين آگهى كه  ــمى بش ــناد رس ــد لذا طبق ماده 18/19 آئين نامه اجرائى مفاد اس باش
ــر مى گردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت  ــت فقط يك نوبت در روزنامه منتش ــوب اس تاريخ ابالغ اجرائيه محس
ــما تعقيب  ــى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات عليه ش ــار آگه ــى خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتش بده

خواهد شد.9805736
مسئول واحد اجراى اسناد رسمى درگز 

ناصر حسن زاده

آگهى مرحله هشتم سال 1398 ( منطقه يك كرمان ) 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمان 

اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك شهرستان كرمان 
هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
 آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين 
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 

ــالف موضوع قانون تعيين  ــر آرا هيات هاى حل اخت ــيله امالكى كه براب ــراى مواد مذكور بدين وس در اج
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى ناحيه يك كرمان  ــاختمان هاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
تقاضاى ثبت ان ها پذيرفته و ادامه عمليات ثبتى انها مطابق قانون مذكور تجويز گرديده است ، به ترتيب 
شماره پالك فرعى از اصلى و بخش محل وقوع ملك و مشخصات مالك يا مالكين ( متقاضيان ثبت ) واقع 
ــود تا در صورتى كه شخص يا  ــرح ذيل آگهى مى ش ــتان كرمان به ش در بخش هاى (1-4 ) ثبتى شهرس
اشخاصى نسبت به صدور سند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند بتوانند از تاريخ انتشاراولين آگهى 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند . بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 
و عدم وصول اعتراض  طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. شايان ذكر است صدور و تسليم سند 

مالكيت بر اساس قانون مذكور مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود . 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 1 كرمان 

ــماره 1 صادره از كرمان  ــنامه ش 458 فرعى از 4657 اصلى – خانم رويا لنجانى نژاد فرزند غالمرضا به شناس
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 172/25 متر مربع به آدرس كرمان خيابان مصلى نبش كوچه 7 اولين 

خانه مع الواسطه واگذارى شهردارى – رديف 0975 
ــيرانى فرزند  ــته ش ــده از 87 فرعى از 4776 اصلى – آقاى محمد پش 16502 فرعى از 4776اصلى مجزى ش
ماشااله به شناسنامه شماره 1412 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 150/9 متر مربع به 
آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى كوچه 27 شرقى 1 غربى 1 انتهاى كوچه خريدارى از محل مالكيت 

كاميار سروشيان – رديف 0123 
16470 فرعى از 4776 اصلى مجزى شده از 49 فرعى از 4776 اصلى – آقاى مجتبى مهدى زاده قنات گرمى فرزند 
نصراله به شناسنامه شماره 1 صادره از كرمان و خانم حكيمه طالبى زاده سردرى فرزند محمد به شناسنامه شماره 
2980101184 صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 192/40 متر مربع به ادرس 
كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى كوچه 23 سمت چپ منزل هفتم خريدارى از محل مالكيت جليل رشيد فرخى – 

رديف هاى 0969 و 0970 
ــده از 119 فرعى 4776 اصلى – خانم زهره كدخداده خانى فرزند  16517 فرعى از 4776 اصلى مجزى ش
ــدانگ يكباب خانه به مساحت 106/7 متر مربع به  ــماره 16 صادره از شهداد در شش ــنامه ش محمد به شناس
ادرس كرمان بزرگراه ايت اله خامنه اى خيابان امام سجاد انتهاى كوچه 25 – كوچه امام سجاد خريدارى از 

محل مالكيت محمد رشيد فرخى – رديف 0141 
ــر كربالئى على فرزند  ــده از 94 فرعى از 4776 اصلى – آقاى امي ــى مجزى ش ــى از 4776 اصل 16523 فرع
ــنامه شماره 5267 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 245/45 متر مربع  مهدى به شناس
ــيد  ــت خريدارى از محل مالكيت رضا رش ــمت راس به آدرس كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى كوچه 21 س

فرخى – رديف 1492 
ــى – آقاى عباس بيدوئى نژاد فرزند  ــده از 277فرعى از 4776 اصل ــى از 4776 اصلى مجزى ش 16524 فرع
نصراهللا به شناسنامه شماره 2980028071 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب ساختمان به مساحت 190 
ــيد  متر مربع به ادرس كرمان كمربندى امام رضا (ع) كوچه 3 كوچه كربالى 9 خريدارى از محل مالكيت س

محمد عمرانى–                         رديف 1458
16529 فرعى از 4776 اصلى مجزى شده از 128 فرعى از 4776 اصلى – آقاى حسين محسنى زاده هروزى فرزند 
على به شناسنامه شماره 2 صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 324/05 متر مربع به آدرس 
كرمان بزرگراه آيت اله خامنه اى 20مترى امام سجاد (ع) كوچه 31 خريدارى از محل مالكيت رضا رشيد فرخى–      

 رديف 1139 
ــيرانى فرزند على به شماره شناسنامه 1 صادره از  ــته ش ــين پش 4412فرعى از 4809 اصلى – آقاى غالمحس
كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 191/9 متر مربع به آدرس كرمان خيابان مهديه كوچه 58 پالك 

61 خريدارى از محل مالكيت منوچهر و بانو سروشيان و كياندخت كيانيان – رديف 1427 

934فرعى از 4811 اصلى – خانم فهيمه مددى ماهانى فرزند على اصغر به شناسنامه شماره 10497 صادره 
ــان مصلى كوچه 7  ــر مربع به آدرس كرمان خياب ــاحت 260 مت ــدانگ يكباب خانه به مس ــان در شش از كرم

خريدارى از محل مالكيت محمد عبدالرحيمى – رديف 1354 
ــماره 697 صادره از  ــنامه ش ــى- خانم نرگس افضلى ده زيارى فرزند على به شناس ــى از 5117 اصل 972فرع
ــدانگ يكباب خانه به مساحت128/28 متر مربع به آدرس كرمان شهرك جنت خيابان همت  كرمان در شش

كوچه7 آخرين منزل  سمت راست مع الواسطه واگذارى شهردارى – رديف 1371
ــماره 697 صادره از  ــنامه ش 973 فرعى از 5117 اصلى – خانم نرگس افضلى ده زيارى فرزند على به شناس
كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 122/53 متر مربع به آدرس كرمان شهرك جنت خيابان همت 

كوچه 7 سمت راست مع الواسطه واگذارى شهردارى – رديف 1372 
3009 فرعى از 5209 اصلى – آقاى منصور عسكرى گوجگينى فرزند عبداهللا به شناسنامه شماره 4470 صادره از 
كرمان و خانم فهيمه قربانى فرزند يداله به شناسنامه شماره 5494 صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ يكباب 
خانه به مساحت 205/93 متر مربع كه موازى 36/04 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در 
اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان سجاديه كوچه 10 خريدارى از محل مالكيت سيد عباس عمرانى –

رديف هاى 1366 و 1368 
ــااله به شناسنامه شماره  ــاهزاده محمدى فرزند ماش ــين جبارى ش 3010فرعى از 5209 اصلى – آقاى حس
ــاحت 200 متر مربع كه موازى 35 متر مربع از  ــاختمان به مس ــدانگ يكباب س 4 صادره از كرمان در شش
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان انتهاى بلوار دادبين 
ــاالر  ــده به كمربندى آيت اله خامنه اى خريدارى از محل مالكيت محمد مهدى و على محمد س ــه مان 3قطع

كالنترى – رديف 0172
ــماره  ــنامه ش ــيد اكبر به شناس ــينى صفت فرزند س ــيد جواد حس ــى از 5209 اصلى – آقاى س 3011فرع
8303صادره از كرمان در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 124/55 متر مربع كه موازى 21/80 متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف ودر اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان حكيم كوچه 

18 شرقى 8 خريدارى ازمحل مالكيت عزت اله ساالر كالنترى – رديف 0109 
ــماره  ــنامه ش ــين به شناس ــى طغرالجردى فرزند حس ــه كاظم ــم فاطم ــى خان ــى از 5209 اصل 3012 فرع
ــاحت 124/8 متر مربع كه موازى 21/84  ــدانگ يكباب خانه به مس 2980307211 صادره از كرمان در شش
متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان 

حكيم كوچه 18 شرقى 8 خريدارى از محل مالكيت عزت اله ساالر كالنترى – رديف 0110 
امالك تقاضاى ثبت شده واقع در بخش 4 كرمان 

377فرعى از 1 اصلى – آقاى محمد فرح بخش فرزند حسين به شناسنامه شماره 10 صادره از كرمان و آقاى حسن 
فرح بخش فرزند حسين به شناسنامه شماره 70 صادره از كرمان بالمناصفه در ششدانگ يكباب سوله به مساحت 
250/50 متر مربع كه مواز ى108/80 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف مى باشد به آدرس 
كرمان شرف اباد بلوار قائم كوچه 9 سمت چپ درب دوم خريدارى از محل مالكيت مهدى و على اكبر نصيرى پور –

 رديف هاى 1246و 1247 
819فرعى از 2 اصلى – آقاى محمد عرب ابادى فرزند روح اله به شناسنامه شماره 8720 صادره از كرمان در 
ششدانگ يكباب كارگاه ضبط پسته به مساحت 2901 متر مربع كه مواز ى 1541/16 متر مربع از ششدانگ 
عرصه مورد تقاضا متعلق به وقف مى باشد به آدرس كرمان شرف اباد بلوار قائكمكوچه 50 سمت راست قطعه 

چهارم خريدارى از محل مالكيت گوهر كاويانى كوثرخيزى – رديف 0420
ــنامه شماره 2786 صادره از  ــن به شناس 5408 فرعى از 5 اصلى – آقاى محمد رضا نامجو باغينى فرزند حس
كرمان در ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 135/60 متر مربع به آدرس كرمان بلوار 
اميركبير كوچه 5 فرعى اول سمت راست خريدارى از محل مالكيت محمد حسين نظريان – رديف 0834 

4025 فرعى از 8 اصلى – آقاى محمد خسروى مشيزى فرزند سهراب به شناسنامه شماره 7 صادره از كرمان 
در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 309/41 متر مربع به آدرس كرمان بلوار اميركبير كوچه 4 سمت راست 

خريدارى از محل مالكيت قاسم پوراله وردى و حسين رشيد فرخى – رديف 0951 
4041 فرعى از 8 اصلى – خانم محدثه اسدى فرزند محمد تقى به شناسنامه شماره 10648 صادره از كرمان 
ــاحت 192 متر مربع كه مواز ى56 متر مربع از  ــتمل بر طبقه فوقانى به مس ــدانگ يكباب خانه مش در شش
ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف ودر اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان خيابان كميل كوچه  شش

3 خريدارى از محل مالكيت حسن ذهاب ناظورى – رديف 0380
4303 فرعى از 10اصلى مجزى شده از 26 فرعى از 10اصلى – آقاى موسى ناصرى فرزند احمد به شناسنامه 
شماره 260 صادره از فهرج و آقاى اكبر ضيا عزيزى فرزند ماشااله به شناسنامه شماره 391 صادره از كرمان 
بالمناصفه در ششدانگ يكباب خانه به مساحت 420/26 متر مربع به آدرس كرمان بلوار امام حسن (ع) بعد 

از كوچه 31 سمت چپ خريدارى از محل مالكيت رمضان ايرانمنش – رديف هاى 0737 و 2829
ــنامه شماره 1517 صادره از كرمان  5660فرعى از 10اصلى – خانم رضوان بيگمرادى فرزند محمد به شناس
در ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 270/44 متر مربع كه موازى 46/69 متر مربع 
از ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان طاهر اباد بلوار امام 

حسن مجتبى كوچه 41 خريدارى از محل مالكيت برفعلى ايرانمنش – رديف 1547 
ــا فرزند على به  ــى – آقاى ايرج موحدى ني ــده از 20فرعى از 12اصل ــى مجزى ش ــى از 12 اصل 1431 فرع
شناسنامه شماره 9 صادره از كهنوج در ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 200/83 
ــدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار  متر مربع كه موازى 120/15 متر مربع از شش
ــپ قطعه 10 خريدارى از محل  ــمت چ ــه ادرس كرمان بلوار جمهورى خيابان خوارزمى كوچه 12 س دارد ب

مالكيت محمد حسين ايالقى – رديف 1433 
ــماره 420 صادره از كرمان در  ــنامه ش ــين به شناس 3536 فرعى از 13 اصلى – خانم عصمت زند فرزند حس
ــاحت 172/48 متر مربع كه موازى 43/12 متر مربع از ششدانگ عرصه مورد  ــدانگ يكباب خانه به مس شش
تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به ادرس كرمان بلوار جمهورى خيابان وصال كوچه 8 سمت 

چپ درب دوم خريدارى از محل مالكيت محمد مهدى ناجى – رديف 0827 
ــماره 420 صادره از كرمان در  ــنامه ش ــين به شناس 3537 فرعى از 13 اصلى – خانم عصمت زند فرزند حس
ششدانگ يكباب خانه مشتمل بر طبقه فوقانى به مساحت 184/68 متر مربع كه موازى 46/17 متر مربع از 
ششدانگ عرصه مورد تقاضا متعلق بوقف و در اجاره نامبرده قرار دارد به آدرس كرمان بلوار جمهورى خيابان 

وصال كوچه 8 سمت چپ خريدارى از محل مالكيت محمد مهدى ناجى – رديف 0828 
ــعود خالقى قناتغستانى فرزند مهدى به شناسنامه شماره 2130صادره از  150فرعى از 26 اصلى – آقاى مس
ــهرك  ــاحت 89 متر مربع به ادرس كرمان جاده اختيار اباد بعد از ش ــدانگ يكباب خانه به مس كرمان در شش

شهردارى حسين اباد خان خريدارى از محل مالكيت اكبر شيخ شعاعى – رديف 0473
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 »مولود چاووش اوغلو« وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به 
تهدیدهای ایاالت متحده مبنی بر تنبیه این کشور به دلیل 
خرید سامانه های پدافند موشکی اس-400 از روسیه، گفت: 
درپی این موارد روابط آنکارا با واشنگتن هنوز مخدوش است 

اما این مشکل تأثیری بر روابط آنکارا با ناتو نگذاشته است.

»فیصل المقداد« معاون وزیر خارجه سوریه در جریان دیدار 
با مسئوالن فلسطینی تأکید کرد: ســوریه از مبارزات ملت 
فلسطین در برابر اشغالگران صهیونیست حمایت می کند. وی 
افزود: حمایت برخی اعراب از معامله قرن علیه ملت فلسطین 

اقدامی ننگ آور است و نباید اتفاق بیفتد.

»هوا چوانینگ« سخنگوی وزیر خارجه چین با پیشنهاد ژاپن 
درباره ایجاد یک ساز و کار جدید برای جایگزین کردن معاهده 
»منع موشــک های اتمی میانبرد« با حضور همه قدرت های 
جهانــی مخالفت کرد. »تارو کونــو« وزیر خارجه ژاپن گفته 
است که جهان به یک ســاختار جدیدی نیاز دارد که بتواند 
همه قدرت  های اتمی جهان )آمریکا، روسیه، چین، انگلیس 
و فرانسه( را متحد کرده و جایگزین معاهده منع موشک های 

هسته ای میانبرد شود.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان با اشاره به سکوت 
هند در قبال پیشنهادهای کشورش برای حل مشکل کشمیر 
اعالم کــرد: هند مذاکره با ما و میانجیگری کشــور ثالث را 

نمی پذیرد.
 

»مایــک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا از تمایل برای شــرکت 
در رقابت ریاســت جمهوری آمریکا البته پــس از پایان دوره 
زمامداری ترامپ سخن گفت. وی در این باره گفت: آمریکا به 
من خیلی چیزها داده است و اگر به فکر جبران باشم، چیزی 

بیش از این نمی تواند باشد.

دونالــد ترامپ در پیامی توییتری بار دیگر به نامزد انتخابات 
درون حزبی دموکرات ها حمله لفظی کرد. رئیس جمهوری 
آمریکا نوشــت: برنی سندرز دیوانه به تازگی شهر بالتیمور را 
با یک کشور جهان سوم یکســان دانسته بود. بر اساس این 
اظهارات، من گمان می  کنم برنی باید اکنون یک نژادپرست 
لقب بگیرد، درست مثل اینکه اگر یک جمهوری خواه از این 

واژه استفاده می کرد.

مغزمتفکر حمالت یازدهم سپتامبر آماده شهادت علیه عربستان است

قوز باال قوز سعودی ها
  جهان   در حالی که ریاض در پی رسوایی فاجعه قتل فجیع 
جمال خاشقچی، منتقد دربار سعودی و همچنین جنایاتش 
در کشــتار زنان و کودکان یمنی تحت فشار و زیر تیغ انتقاد 
تند نهادهای حقوق بشری قرار دارد، اعالم مغز متفکر حمالت 
یازدهم سپتامبر برای شهادت علیه عربستان بر مشکالت ریاض 
افزوده و به قوزی باالی قوز برای آل سعود تبدیل شده است. 
»خالد شــیخ محمد«، از افراد متهم به طراحی حمالت ۱۱ 
سپتامبر ۲00۱ گفته در صورتی که دولت آمریکا از تالش برای 
اعدام او صرف نظر کند، مایل است به خانواده های قربانیان این 
حادثه کمک کند عربستان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند. 
روزنامه وال اســتریت ژورنال در این باره نوشت: پیشنهاد خالد 
در شکایتی که خانواده های قربانیان در دادگاهی در نیویورک 
تنظیم کرده اند مطرح شــده است. در این شکایت، حکومت 
ســعودی به نقش آفرینی در این حمالت متهم شــده است.  
در این شکوائیه علیه ســعودی، وکالی مدعی ها با سه نفر از 
پنــج متهمی که در »گوانتانامو« به اتهام نقش آفرینی در ۱۱ 
سپتامبر بازداشت هستند، تماس گرفته و از آن ها درخواست 
استشــهاد کرده اند. وکالی خانواده های قربانیان در نامه ای به 
قاضی نوشته اند وکیل خالد محمد به آن ها گفته موکل او در 
شرایط فعلی با همکاری در این استشهاد موافق نیست. دلیل 
اصلی این تصمیم خالد، تالش بــرای اعدام او در این پرونده 

اســت و در صورت لغو احتمال اعــدام، امکان همکاری های 
گسترده تر وجود دارد.

سال ۲0۱۷ هاروی ریشیکوف از مقامات وزارت دفاع آمریکا که 
مسئولیت نظارت بر رسیدگی به این پرونده ها را بر عهده داشت 
امکان رسیدن به توافقاتی با متهمان در ازای تخفیف مجازات 
آن ها به حبس ابد را بررسی کرد. اما پس از آنکه اخبار مربوط 
به چنیــن توافقاتی به بیرون درز کرد، »جیمز متیس«، وزیر 
دفاع وقت آمریکا ریشیکوف را اخراج کرد. در سال های گذشته، 
مستنداتی از نقش آفرینی افراد مرتبط با حکومت سعودی در 
حوادث ۱۱ سپتامبر ۲00۱ افشا شده است. این مسئله به ویژه 
ســال ۲0۱۶ مورد توجه قرار گرفت. در آن زمان دو نماینده 
مجلس ســنای آمریکا ادعا کردند ۲۸ صفحه سانسور شده از 
گزارش کنگره درباره حوادث ۱۱ سپتامبر حاوی شواهد مهمی 
درباره نقش آفرینی احتمالی ریاض در اجرای این حوادث است.

حمالت ۱۱ ســپتامبر سال ۲00۱ به برج های دوقلوی مرکز 
تجارت جهانی در شــهر نیویورک توسط القاعده انجام شد. از 
میان ۱9 هواپیماربای مرتبط با این حمله تروریستی ۱5 تن 
تبعه ســعودی بودند. دولت سعودی تاکنون هرگونه نقش و 
دخالت در این حمالت را به شــدت رد کرده اســت. »مایکل 
کالگ« وکیل مدافع دولت عربستان نیز از هرگونه اظهارنظر در 
خصوص ادای شهادت خالد شیخ محمد خودداری کرده است.

رویترز: بر اساس گزارشی که در کنگره آمریکا 
منتشــر شــده »تام باراک« یکی از دوستان 
میلیاردر رئیس جمهوری آمریکا، سود اصلی 
قراردادهای هســته ای با ریــاض را به جیب 
می زند که همین مســئله دلیل اصرار ترامپ 
برای هسته ای شدن عربستان را توجیه می کند.

اسپوتنیک: سرباز افغانستانی با آتش گشودن 
به ســوی اشــغالگران دو نظامی آمریکایی را 
کشــت. فرماندهی مرکــزی آمریکا نیز تأیید 
کرد که دو نظامی آمریکایی کشته شده اند اما 

جزئیات بیشتری در این باره ارائه نکرد. 
اســپوتنیک: رســانه های محلی پاکستان 
گــزارش دادند در پی ســقوط یک هواپیمای 
کوچک نظامی متعلق به نیــروی هوایی این 
کشــور دست کم ۱9 تن از جمله دو خلبان و 
ســه خدمه این هواپیما کشته و ۱۶ تن دیگر 

زخمی شدند.
ریا نووستی: نظامیان  ترکیه و روسیه در حال 
انجام عملیات مشترک در سوریه برای پاکسازی 
منطقه از تجهیزات و ادوات تروریست ها هستند.

النشره: منابع خبری از آزادی چند ساعته عمر 
البشیر دیکتاتور سابق سودان  در میان تدابیر 
امنیتی شدید برای مشارکت در مراسم تشییع 

جنازه مادرش خبر دادند.
فرانس 24: سازمان ملل متحد در گزارشی که 
دوشنبه منتشر شد، تخمین زد ممکن است 
نزدیک به ۳0 هزار نفر از پیکارجویان خارجی 

داعش هنوز زنده باشند.
الجزیره: »راشد الغنوشی« رئیس حزب النهضه 
تونس رسماً برای انتخابات پارلمانی این کشور 

نامزد شد.
سی ان ان: ارتش خلیفه حفتر ضمن دست 
رد زدن بر سینه نماینده سازمان ملل در امور 
لیبی درباره هر گونه آتش بسی اعالم کرد: ما 
در معــرض جنگ تحت راهبری ترکیه و قطر 

هستیم..

فارین افرز نوشت
پایان عصر آمریکایی

نشریه فارین افرز چاپ شورای روابط خارجی 
آمریکا که توسط بسیاری، معتبرترین نشریه 
در زمینه سیاســت و روابــط خارجه آمریکا 
محســوب می شــود، در گزارشــی به پایان 
هژمونــی ایاالت متحده پرداخته و نوشــت: 
واشنگتن با ســوء مدیریت هژمونی خود، از 
قدرتش سوءاستفاده کرد، متحدان خود را از 

دست داد و دشمنان را تقویت کرد.
در ادامه این مطلب آمده اســت: جایی در دو 
سال گذشــته، هژمونی آمریکایی مرد. عصر 
ســلطه آمریکا یک دوره مختصر و گذرا بود، 
حدود سه دهه که با دو تحول پر رنگ شد و 
هر کدام نوعی سقوط ناگهانی بود. این دوره 
در بحبوحه فروپاشــی دیوار برلین در ۱9۸9 
متولد شــد. اواخر یا تقریباً در پایان آن دوره، 
فروپاشــی دیگری رخ داد که در عراق و سال 

۲00۳ بود. 
این مرگ وضعیت فوق العاده ایاالت متحده، 
در نتیجــه عوامل خارجی بود یا واشــنگتن 
افول خــود را از طریق عادت های بد و رفتار 

بد سرعت بخشید؟ 
این مسئله ای است که در سال های پیش رو 
مورخان درباره آن بحث خواهند کرد، اما در 
این مرحله، ما زمان و چشم انداز کافی داریم 
تا مشاهدات مقدماتی انجام دهیم. هژمونی 
مفهومی است برای توصیف و توضیح نفوذ و 
تســلط یک گروه اجتماعی بر گروهی دیگر، 
چنان که گروه مســلط )فرادست( درجه ای 
از رضایت گروه تحت ســلطه )فرودست( را 
به دست می آورد و با »تسلط داشتن به دلیل 
زور صرف« فرق دارد.مانند بیشــتر مرگ ها، 
عوامل زیادی در این مورد نقش داشــته اند. 
در نظام بین الملل نیروهای ساختاری عمیقی 
وجود داشــته که غیرقابل توصیف علیه هر 
ملتی که قدرت زیادی را جمع کرده، کار کرده 
اســت. با این حال، در مورد آمریکا، راه هایی 
وجــود دارد کــه واشــنگتن - در موقعیتی 
بی ســابقه - هژمونی خود را ســوء مدیریت 
کرد، از قدرت خود سوءاستفاده کرد، متحدان 
خود را از دست داد و سبب تقویت دشمنان 
شد. حال به نظر می رسد، تحت دولت ترامپ 
ایــاالت متحده عالقه خود را از دســت داده 
اســت، در واقع ایمان را از دست داده است؛ 
در ایده ها و هدفی که حضور بین المللی آن را 

برای سه چهارم قرن زنده می کند.
هژمونی آمریکا در دوره پســا جنگ ســرد 
چیزی نبود که جهان از زمان امپراتوری روم 
به خود دیده باشد. نویسندگان عالقه دارند تا 
آغاز تاریخ قرن آمریکا را از سال ۱945 عنوان 
کنند، که اندکی پــس از اختراع این واژه به 
دست »هنری لوس ناشر« بود. دوره پسا جنگ 
جهانی دوم اما با دوره پسا ۱9۸9 متفاوت بود. 
حتی پــس از ۱945 طیف گســترده ای از 
کشورهای جهان، فرانسه و بریتانیا همچنان 
امپراتوری های رسمی و نفوذ جدی داشتند. 
اندکــی بعد اتحاد جماهیر شــوروی خود را 
یک رقیــب ابرقدرت نشــان داد که با نفوذ 
واشنگتن در هر گوشه جهان رقابت می کرد.

سنگ اندازی در مسیر درمان »زکزاکی«
دادگاه رهبرجنبش اسالمی 

نیجریه به تعویق افتاد
تسنیم: دادگاهی در نیجریه جلسه بررسی 
درخواســتی بــرای آزادی رهبر »جنبش 
اســالمی« این کشــور با قید ضمانت را به 
۱4 مــرداد موکول کرد. قرار اســت در این 
جلسه درباره اعزام شیخ زکزاکی به هند برای 
درمان تصمیم گیری شود. شیخ زکزاکی از 
سال ۲0۱5 پس از جنایت نیروهای دولتی 
در حــق هــواداران جنبش اســالمی، که 
به شــهادت بیش از هزار نفــر انجامید، در 
بازداشتگاه بسر برده و به دلیل بی توجهی از 
وضعیت جسمی خوبی برخوردار نیست. این 
در حالی  است که پیشتر دادگاهی حکمی 

برای آزادی اش صادر کرده است.

 افزایش وزن، تأثیرگذاری نشست آستانه 
و امیدواری برای حل بحران سوریه

این روزها تحوالت سوریه بیش از پیش از مرحله نظامی خارج شده و رنگ و بوی 
سیاسی به خود می گیرد. اگرچه هنوز هشدار دمشق بر بازگرداندن آن قسمت از 
خاکش در شمال و شرق که هنوز تحت سلطه تروریست های مورد حمایت آمریکا 
و ترکیه قرار دارد، حتی به ضرب زور و قدرت نظامی وجود دارد، اما پس از رفت و 
آمدهای هیئت های مختلف غربی - عربی به شام در راستای آغاز روابط دیپلماتیک 
با سوریه؛ ایران، روسیه و ترکیه به عنوان سه کشور ضامن آتش بس بار دیگر در 
قالب نشست آســتانه گرد هم جمع می شوند تا اوضاع سوریه را مورد بررسی و 
رایزنی قرار دهند. هدف این اجالس تقویت اعتماد و هماهنگ سازی اقداماتی است 

که در راستای توسعه روند صلح و حل و فصل بحران در سوریه انجام می گیرد.
سیزدهمین دور نشست آستانه اما شاهد اتفاق جالبی است. این نشست در حالی 
دهم و یازدهم مرداد ماه )پنجشنبه و جمعه( در قزاقستان برگزار می شود که قرار 
است برای نخستین بار هیئت هایی از سه کشور لبنان، عراق و اردن در آن شرکت 
داشــته باشند. از آنجایی که حضور نداشتن دول عربی در این اجالس همواره به 
عنوان ایرادی مهم از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفته بود، اکنون حضور 
این کشــورها در آســتانه می تواند مؤثر بوده و امیدها را برای حل بحران سوریه 

بیشتر کند.
باید توجه داشــت وزن منطقه ای و عمق راهبردی کشورها در میزان تأثیری که 
آن ها بر رویکردهای منطقه دارند، سنجیده و مشخص می شود. لبنان، اردن و عراق 
با وجود برخورداری از وزن منطقه ای و جهانی نســبتاً محدود اما از تأثیرگذاری 
باالیــی برخوردار بوده و حضور آن ها در اجالس مذکــور می تواند دایره و قدرت 
تصمیم گیری نشست آستانه را افزایش دهد. از سوی دیگر اگرچه این سه کشور 
در حوزه جهان عرب تعریف شده و عضو اتحادیه عرب هستند، اما همین دولت ها 
از روابط گســترده و چند وجهی با کشورهای تأثیرگذار غیرعرب منطقه و جهان 

برخوردار هستند. 
عراق پس از انتخاب عادل عبدالمهدی به عنوان نخست وزیر در تالش است خود 
را به عنوان دولتی متکثر که با همه کشــورها منطقه از ایران، ترکیه و عربستان 
گرفته تا کشورهای غربی در ارتباط است، نشان دهد. لبنان نیز به واسطه ترکیب 
جمعیتی خاص خود روابط محکمی با ایران و عربستان دارد. اردن نیز از این دایره 
مستثنا نیست و اگرچه به ریاض نزدیک است، اما در برخی مسائل و چالش های 
منطقه اســتقالل رأی خود از عربســتان را به نمایش گذاشته است. اکنون و در 
شرایطی که ائتالفی نانوشته میان سعودی و رژیم صهیونیستی برای بحران زایی در 
سطح منطقه وجود دارد، پیوستن این گروه از کشورها به روند صلح آستانه می تواند 
وزن نشست را باال برده و امیدها به پایان بحران شام را بیشتر کند؛ اگرچه نمی توان 

توقع فزاینده ای برای حل این معضل هشت ساله داشت.

وزیر اول اسکاتلند:
برگزیت بدون توافق برای اروپا خطرناک است

تابناک: وزیر اول اسکاتلند پس از دیدار با 
نخست وزیر انگلیس اظهار داشت به نظر 
می رســد جانسون در پی برگزیت بدون 
توافق است، غافل از اینکه این امر نه تنها 
برای اسکاتلند بلکه برای اروپا خطرناک 

است.
 »نیکوال اســتروژن« وزیر اول اسکاتلند 
پس از دیدار با »بوریس جانسون« نخست وزیر انگلیس گفت: از سخنان جانسون 

این طور بر می آید که وی در پی تحقق برگزیت بدون توافق است.
 وی ضمن انتقاد از سیاست جانسون درخصوص برگزیت بدون توافق خاطرنشان 
کرد: جانســون نمی داند که برگزیت بدون توافق چه پیامدهایی را می تواند به 
همراه داشته باشد، ضمن اینکه نباید از این نکته غافل بود که برگزیت بدون توافق 
نه تنها برای اسکاتلند بلکه برای اروپا نیز خطرناک خواهد بود.  این در حالی است 
که اتحادیه اروپا بارها اعالم کرده که درباره برگزیت مذاکرات دیگری با انگلیس 
برگزار نمی کند.  براساس توافق اخیر قرار است انگلیس تا پایان ماه اکتبر اتحادیه 

اروپا را ترک کند.
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عکس نوشت

بازجویی صهیونیست ها از کودک سه ساله!
رژیم صهیونیســتی در ادامه اقدامات عجیب و غریب و ضد حقوق 
بشری خود »محمد ربیع علیان« کودک سه ساله فلسطینی از شهر 
»عیسویه« قدس را برای بازجویی احضار کرد! علت احضار این کودک 
پرتاب سنگ به سمت نظامیان این رژیم عنوان شده است! کمیته امور 
اســرا و آزادگان فلسطینی این اقدام را محکوم کرد. »قدری ابوبکر« 
رئیس کمیته مذکور این اقدام رژیم صهیونیستی را جنایت علنی در 
حق کودکان فلســطینی در سایه سکوت جامعه بین المللی دانست. 
رژیم صهیونیســتی از آغاز سال جاری میالدی تاکنون 5۲0 کودک 

فلسطینی را بازداشت کرده است.

گانگستربازی در اسارتقیام علیه نژادپرستی  مسکو هشدار داد 
آمریکا دنبال زمینه سازی 

خروج از CTBT است
 هشتگ »آنفالو ترامپ« 

در توییتر به راه افتاد
درگیری در زندان برزیلی 

57 کشته به جا گذاشت
فارس: یک دیپلمــات روس تأکید کرد 
که آمریکا در حال زمینه ســازی خروج 
از معاهده مهم »منع جامع آزمایش های 
اتمی )CTBT(« است. این دیپلمات روس 
که در مهم ترین نشســت ساالنه مربوط 
به خلع ســالح صحبت می کــرد، افزود: 
واشنگتن با به راه انداختن جوسازی های 
دروغین درباره عدم همراهی مسکو با این 
معاهده، دنبال آماده کردن افکار عمومی 
 CTBT بین المللی برای خروج آمریکا از
است. آمریکا پیشتر خروج خود از معاهده 
 »)INF( منع موشک های میانبرد اتمی«

را اعالم کرده است. 

ایسنا: در پی اظهارات سناتور کریس مورفی 
دموکرات مبنی بر دنبال نکردن ســخنان 
»مملو از تنفر، نژادپرســتانه و تحقیرآمیز« 
دونالد  منتقــدان  آمریکا،  رئیس جمهوری 
ترامــپ هشــتگ-آنفالو ترامــپ را به راه 
انداختند. جرقه تصمیم ســناتور مورفی با 
انتقادهای ترامپ به الیجا کامینگز دموکرات 
و انتقاد به شــهر بالتیمور زده شــد. او در 
توییتی نوشــته بود: این مکانی که آن ها در 
آنجا زندگی می کننــد )بالتیمور( تهوع آور، 
جوالنگاه مــوش و جانوران جونده اســت. 
شــهر آن ها بسیار خطرناک و کثیف است؛ 

خطرناک ترین مکان در ایاالت متحده.

پرس تــی وی: در جریان شــورش و 
درگیری در یکی از زندان های برزیل دست 
کم 5۷ نفر کشته شدند. مقامات محلی در 
ایالت »پارا« واقع در شمال برزیل با اعالم 
این خبر تصریح کردند : ۱۶ تن از قربانیان 
این خشــونت ها گردن زده شــده اند. در 
جریان این شورش باندهای رقیب به جان 
یکدیگر افتاده و به یکدیگر حمله کرده اند. 
زندان های برزیل، که از آن به عنوان یکی 
از خشــونت بارترین کشورهای جهان نام 
برده می شود، شــرایط رقت باری دارند و 
معموالً دستخوش خشونت های حاد میان 

باندهای سازماندهی شده، هستند.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 جهان   وزیــر خارجه میانمار در اظهاراتی 
مضحک مدعی شــد مســلمانان روهینگیا 
شــهروند اصلی این کشور نیستند! »مینت 
تو« پس از نشســت دو روزه با مســلمانان 
راخیــن در منطقه »کاکس بازار« بنگالدش 
این ادعا را مطرح کــرد و گفت: قصد داریم 
به درخواســت راخینی ها به عنوان مهاجر 
رسیدگی و به آن ها شهروندی اکتسابی اعطا 
کنیم.  وی ادعای خود را این گونه ادامه داد: 
براساس قانون ۱9۸۲ میانمار، تنها آن دسته 
از مســلمانان راخین می توانند شهروندی را 
دریافت کنند که حداقل ســه نسل آن ها در 

این کشور زندگی کرده باشند. 
مســلمانان ایالت راخین در میانمــار با رد 
پیشنهاد دولت کشورشان برای اعطای تابعیت 
»اکتســابی« به آن ها تأکید کردند خواهان 
شــهروندی اصلی، به رسمیت شناخته شدن 
حقــوق قومی و تأمین امنیت خود با نظارت 
بین المللی هستند. »نای سان لوین« نماینده 

هیئت مســلمانان راخین نیز با انتقاد از این 
رویکرد دولت میانمار تأکید کرده اســت تا 
زمانی که حق شهروندی کامل به آن ها داده 
نشود و امنیتشان با حضور ناظران بین المللی 
تضمین نشود، حتی یک مسلمان راخینی نیز 

به میانمار بازنخواهد گشت. 
گفتنی اســت ارتش میانمار در ۲5 آگوست 
۲0۱۷ حمــالت خود به منطقــه راخین را 
آغاز کرد. در این حمالت هزاران غیرنظامی 
جان باخته و حدود ۳50 روستا توسط ارتش 
و بوداییان افراطی به آتش کشــیده شــد. 
برپایه آخرین گزارش ســازمان ملل، شمار 
مســلمانانی که از ۲5 آگوست ۲0۱۷ به این 
سو از خشونت های ارتش میانمار و بوداییان 
افراطی گریخته و به اردوگاه ها و اقامتگاه های 
موقت در حومــه کاکس بازار بنگالدش پناه 
برده اند به ۷۲5 هزار نفر که ۶0 درصد آن ها 
را کودکان تشکیل می دهند، رسیده است.  از 
سال ۱9۷0 تاکنون ۸4 درصد از جمعیت ۲ 
میلیونی مسلمانان ایالت غربی راخین در پی 
خشونت های ارتش میانمار و بوداییان افراطی 
به کشورهای همســایه گریخته اند. سازمان 
ملل متحد و سازمان های بین المللی مدافع 
حقوق بشر خشونت علیه مسلمانان آراکان در 
میانمار را »پاکسازی قومی« و »نسل کشی« 

توصیف می کنند.

خبر

مسلمانان روهینگیا شهروند ما نیستند!
وزیر خارجه میانمار مدعی شد

 العالم  وزارت بهداشــت یمن از نهادهای 
بین المللــی برای نجات جــان زخمی های 
جنایت اخیر ائتالف ســعودی در هدف قرار 
دادن بازار آل ثابت در صعده کمک خواست. 
این وزارتخانه با صدور بیانیه ای اعالم کرد: 
یمــن از 5۲ ماه پیش در محاصره به ســر 
می برد که این مســئله به مرگ هزاران تن 
منجر شــده اســت؛ بنابراین ضروری است 
محاصــره فرودگاه صنعا بــرای نجات جان 
زخمی های این جنایت برداشته شود. وزارت 
بهداشــت یمن در ادامه رهبران کشورهای 
عربستان سعودی، امارات و آمریکا را مسئول 
ریخته شدن خون مردم یمن دانسته است.

گفتنــی اســت در جدیدتریــن جنایــت 
متجــاوزان، در پی بمباران بازاری در صعده 
در شــمال یمن که از سوی جنگنده های 
ائتالف سعودی صورت گرفت، ۱۳ یمنی که 
در میان آن ها کودکان به چشم می خورند، 
شــهید و ۲۳ نفر دیگر زخمی شده اند، در 

میان زخمی شــدگان نیز ۱۱ کودک وجود 
دارد. ایــن بــازار در هنگام شــلوغی هدف 
حمله قرار گرفته؛ بنابراین احتمال افزایش 
شهدا وجود دارد. سعودی ها اما در اظهاراتی 
متناقض به این کشــتار ابتدا حمله به این 
بازار را رد و سپس ادعا کردند که این مکان، 
اتاق عملیات نظامی بوده اســت. سعودی ها 
در واکنش های بعدی، بــا تأیید اصل خبر 
حمله به بازار، مدعی شدند، یمنی ها عامل 

حمله هستند! 
در همین حال ســرتیپ »یحیی ســریع« 
سخنگوی نیروهای مسلح یمن در واکنش به 
این حمله تأکید کرد: نیروهای مسلح یمن 
در قبال این جنایت دســت بسته نخواهند 
بود و ما قدرت و نیروی خود را برای پاســخ 
به تجاوزات دشمن افزایش خواهیم داد. وی 
افزود: جنایت هولناک سعودی در هدف قرار 
دادن غیرنظامیان، شکســت ایــن رژیم در 
عرصه نظامی و انســانی را به اثبات رساند. 
علی محمــد الکحالنی، معــاون وزیر دفاع 
یمن هم هشــدار داد که روزهای آتی برای 
متجاوزان و مــزدوران دردناک خواهد بود. 
محمد عبدالسالم، ســخنگوی انصاراهلل نیز 
گفت: ارتکاب جنایت علیه غیرنظامیان، خوی 
توحشی است که رژیم سعودی در سال های 

گذشته به آن عادت کرده است.

خبر

توحشی که آل سعود به آن عادت دارد
ادامه واکنش ها به جنایت ریاض در هدف قرار دادن بازار صعده
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یادداشت روز

 مهدی مطهرنیا تحلیلگر مسائل منطقه

بدون تیتر

اتاق فکر

 انعکاس

 خبر

از کشته شدن   جهان  سازمان ملل متحد 
دست کم ۳ هزار و۸۱۲ شهروند افغانستانی در 
۶ ماه نخست سال جاری میالدی در نتیجه 
درگیری میان نیروهای مسلح و ستیزه جویان 
در این کشور خبر داد. بر اساس این گزارش 
افغانستان  در  غیرنظامیان  شدن  قربانی  روند 
همچنان به شکل غیرقابل قبولی ادامه دارد. بر 
پایه داده های همین گزارش که از سوی دفتر 
نمایندگی سازمان ملل در افغانستان )یوناما( 
منتشر شده، شمار قربانیان غیرنظامی در همین 
بازه زمانی نسبت به ۶ ماه نخست سال ۲0۱۸ 
میالدی ۲۷ درصد کاهش یافته است، با این 
وجود شمار تلفاتی که نظامیان دولتی یا نظامیان 
تحت رهبری ناتو، عامل آن بودند، به میزان قابل 

توجهی افزایش داشته است.
طالبان و داعش تنها از یکم تا سی ام ژانویه، 
نفر  یک هزارو4۳۷  و  کشته اند،  را  افغان   5۳۱

را زخمی کرده اند. بنابر اعالم یوناما، گروه های 
از  افراطی عمدی9۸5 غیرنظامی،  اسالم گرای 
جمله مقامات دولتی، سران قبایل، امدادگران 
و علمای مذهبی را هدف قرار دادند. نیروهای 
دولتی نیز در ۶ ماهه منتهی به ۳0 ژوئن، ۷۱۷ 
افغان را کشتند و ۶۸0 نفر را زخمی کردند؛ 
رقمی که حاکی از افزایش ۳۱ درصدی نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته است. بر اساس این 
گزارش دست کم ۱44 زن و ۲۳۷ کودک هم در 
میان جانباختگان دیده می شوند و بیش از هزار 
زخمی هم در پی این اقدامات نیروهای دولتی 

بر جای مانده است.
این آمار در حالی منتشر شد که گفت وگوها 
پایان  برای  آمریکایی  مقامات  و  طالبان  بین 
وارد  افغانستان  هجده ساله  جنگ  به  دادن 
مرحله مهمی شده و مذاکره کنندگان قصد 
توافق  به  آمریکا  انتخابات  از  پیش  تا  دارند 

صلح دست یابند. در همین راستا وزیر خارجه 
دونالد  شد  مدعی  اظهاراتی  در  دیروز  آمریکا 
ترامپ رئیس جمهوری این کشور قصد دارد با 
ارائه جدول زمانی، تا پیش از برگزاری رقابت 
متحدانش  و  آمریکا  نظامیان  شمار   ۲0۲0
در افغانستان را کاهش دهد. مایک پمپئو در 
که  است  دستوری  این  شد:  مدعی  باره  این 
کرده ام؛  دریافت  آمریکا  ریاست جمهوری  از 
شمار  و  تمام  را  نشدنی  تمام  بایدجنگ های 
نیز  گذشته  جمعه  دهیم.  کاهش  را  نیروها 
وزارت خارجه آمریکا از تماس تلفنی پمپئو و 

اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان خبر داد 
به کاهش شرایط  محور  و مدعی شد آمریکا 
مذاکراتش  در  طالبان  است.  متعهد  نظامیان 
با طرف آمریکایی همواره خروج اشغالگران از 
خاک افغانستان را به عنوان پیش شرطی در راه 
دستیابی به هرگونه صلحی مطرح کرده است. 
البته با وجود تالش های دیپلماتیک، جنگ در 
افغانستان به شدت ادامه دارد و سبب شده است 
غیرنظامیان همواره با تهدید حمله، گرفتاری در 
تیراندازی ها و حمالت هوایی نیروهای دولتی 
شوند. مواجه  ناتو  رهبری  تحت  نظامیان  یا 

فغانستان
کشته شدن دست کم 4 هزار افغانستانی در نیمه نخست سال 20۱۹

گزارش خبری

اذان ظهر
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اذان صبح فرد     ا

اذان مغرب
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اوقات شرعی به افق تهران
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