
 

رشد جوان در نقش آفرینی اجتماعی است
 سیاست    آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر دیروز در خطبه های نماز جمعه انتقاد آیت اهلل علم الهدی از سوء استفاده ها به اسم نشاط جوانان
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مظلومیت امام جواد)ع( تصریح کرد: امام جواد)ع( امام جوان است و ما را در خط 
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جرد کوشــنر، داماد و مشــاور یهودی رئیس جمهور آمریکا که از طرف ترامپ 
مسئولیت مذاکره برای صلح در منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی را بر عهده 
دارد بار دیگر چمدان ها را بسته و در سفری دوره ای راهی خاورمیانه شد. وی در 
این سفر از اردن، مصر، عربستان، اراضی اشغالی و مغرب دیدن خواهد کرد. این 

اقدام در حالی است که سفر دوره ای...

سفر دوره ای کوشنر به منطقه 

داماد ترامپ چه در سر دارد؟

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیت های اقتصادی این نهاد تأکید کرد

درآمدزایی تنها در چارچوب شرع و قانون
 ............ صفحه 3

در نامه اقتصاددانان جوان 
به سران سه قوه مطرح شد

برداشت از صندوق 
تنها در برابر 

اصالح ساختاری

کشورهای اروپایی 
و آسیایی یکی یکی از 

ائتالف نظامی عقب می کشند

انزوای آمریکا 
در تنگه هرمز

 تحریم ظریف، چشم خوشبینان به آمریکا را باز کرد 
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      صفحه 1

فراخوان مناقصه 
تأسيسات الكتريكى و مكانيكى 

بيمارستان قائم(عج) 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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فراخوان مناقصه 
خدمات نگهبانى بيمارستان 

شهيد هاشمى نژاد 
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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فراخوان مناقصه 
تأسيسات الكتريكى و مكانيكى 
بيمارستان شهيد هاشمى نژاد 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در
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۱

آگهى طرح تملك
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و 

︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ﹎﹠︀︋︀د
شرح در صفحه 8

﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ ا︡اث ︨︀﹜﹟ ︾︢ا ︠﹢ری و 
ر︨︐﹢ران زا︫︣︣ ر︲﹢ی

﹫﹞︀﹡﹊︀ران  ﹥ ا﹡︐︀ب︎   ︋️︊︧﹡ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد از
 ️︠︀︨ ️︗ ︤ات﹫︖︑ در ر︫ــ︐﹥ ﹨︀ی ︨︀︠︐﹞︀ن و ︑︀︨﹫︧︀ت و ︣︑﹐︀︋ ︀ دارای ر︑︊﹥ ۴ و
﹥ ﹝︐︣اژ ︡ودی ۴٠٠٠ ﹝︐︣﹝︣︋︹  ﹢ری و ر︨︐﹢ران زا︫︣︣ ر︲﹢ی︋  ︀﹜﹟ ︾︢ا︠  ︣وژه︨  دو︎ 
ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋︐︀ی وا︗︡ ︫ــ︣ا︳ ﹋﹥ دارای رزو﹝﹥ ﹝﹠︀︨ــ︉ در ز﹝﹫﹠﹥ 
︨︀︠️ ا﹟ ﹎﹢﹡﹥ ﹝︖﹞﹢︻﹥ ﹨︀ ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡ ، د︻﹢ت ﹝﹩ ﹡﹞︗ ︡︀️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ١٣٩٨/٠۵/١٧ ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ آ︨ــ︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی  ︋﹥ 
﹡︪︀﹡﹩ ﹝ ، ︪︡︀ر راه ︫︡ا  ، ︨︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ، ﹝︺︀و﹡️ ︻﹞︣ا﹡﹩ 
﹝︣ا︗︺ــ﹥ و ︀ ︋︀ ︫ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٠۵١٣٢٠٠١١٢۶ ︑﹞︀س ︀﹝﹡ ﹏︮︀﹠ــ︡ . ︲﹞﹠︀ ﹨ ﹤﹠︤︀پ 

آ﹎﹩ در روز﹡︀﹝﹥ ﹨︀ ︋︣ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د .
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«آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/١۴ »﹡﹢︋️ اول
︫ــ︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀ در ﹡︷︣ دارد ︑﹫﹥ و ︨ــ︀︠️ ﹢︋ supporting fin﹙︣ وا︡﹨︀ی ︋︀ر ﹡﹫︣و﹎︀ه ︫﹫︡ ︨﹙﹫﹞﹩ ﹡﹊︀ را ︵︊﹅ 
 .︡︀﹝﹡ وا﹎︢ار ︳︨︀ز﹡︡ه وا︗︡ ︫ــ︣ا ﹤︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ و ︭︠﹢︮﹩ ﹋︀ر و ﹡﹆︪ــ﹥ ﹨︀ی ︎﹫﹢︨️ ا︨ــ﹠︀د ﹩﹠﹁ ︳و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ︫ــ︣ا ﹏ذ ︳︫ــ︣ا
ــ﹞︀ره  ــ﹫︊︀︫  ﹥ ︧ــ︀ب︨  ﹥ ﹝︊﹙︼ ٣٠٠٫٠٠٠ ر︀ل︋  ︀ ارا﹥ ﹝︺︣﹁﹫﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩ و ﹁﹫︩ وار︤ی︋  ︣︡ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︻﹑﹇﹞﹠ــ︡ان ︗ــ️︠ 

.︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ️﹋︫︣ ﹟︣ان ︫︺︊﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ه ︋﹥ اداره ︑︡ار﹋︀ت ا︋︣ق ﹡﹊︀ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ ا ︡﹫﹛﹢︑ ️︣︡﹞ ️﹋︫︣ ٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨ ︋﹠︀م
١-﹝︡ت ز﹝︀ن ا﹡︖︀م ﹋︀ر : (٢) دو ﹝︀ه از ︑︀ر ﹝︊︀د﹜﹥ ﹇︣ارداد 

٢-ز﹝︀ن ﹁︣وش ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹞︡ت ٧ روز ﹋︀ری.
﹥ اداره  ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٢/١٣٩٨/٠۶︋  ︀︻️ ١۶ روز︫  ︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︑﹠︷﹫﹛ و ︡ا﹋︓︣ ︑︀︨  ︣ ا︨ــ︀س︫  ﹢د را︋  ﹫︪﹠︀د︠  ︀︧ــ︐﹩︎  ﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن︋   ︎٢-١
︑︡ار﹋︀ت ︫ــ︣﹋️ ﹝︣︡️ ︑﹢﹜﹫︡ ︋︣ق ﹡﹊︀ وا﹇︹ در ﹡﹊︀- ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ٢۵ ︗︀ده زا︾﹞︣ز- ﹡﹫︣و﹎︀ه ︫ــ﹫︡ ︨ــ﹙﹫﹞﹩ ﹡﹊︀ ︑︧ــ﹙﹫﹛ و ر︨ــ﹫︡ در︀﹁️ دار﹡︡. 

︎﹫︪﹠︀دات وا︮﹙﹥ راس ︨︀︻️ ١١/٣٠ ︊︮ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ١٣٩٨/٠۶/٠٣ ︋︀ ︑﹢︗﹥ ︋﹥ ︫︣ا︳ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋︀ز و ﹇︣ا️ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡. 
٢-٢ - ︱﹢ر ︎﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن آ﹡︀ن در ︗﹙︧﹥ ﹎﹠︪﹫︎ ︩︀︪︀د﹨︀ی ﹝︀﹜﹩ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝﹠︀﹇︭﹥ آزاد ﹝﹩ ︋︀︫︡.

 ﹏ذ ﹤از ︮﹢رت ﹨︀ی ﹝︪︣و ﹩﹊ ﹤︋ ﹩︐︧︀︋ ﹤﹋ ️︨︀ل ا٣-︨ــ︍︣ده ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝︺︀دل ٢٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر
﹨﹞︣اه ︋︀ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ︋﹥ د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︑︧﹙﹫﹛ ﹎︣دد:

︀﹊﹡ ﹩﹝﹫﹚︨ ︡﹫︫ ︣ان ︫︺︊﹥ ﹡﹫︣و﹎︀ها ﹩﹚﹞ ﹉﹡︀︋ ︤د﹡ ️﹋︫︣ ﹟︧︀ب ︨﹫︊︀ ٠١٠۵۶٩٢٧١۶٠٠٨ ا ﹤︋ و︗﹥ ﹝︤︋﹢ر ︤٣-١- ر︨﹫︡ ︋︀﹡﹊﹩ وار
٣-٢- ﹉ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︡ه ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀

٣-٣- ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ︋﹥ ﹡﹀︹ ﹋︀ر﹁︣﹝︀ ︋︣ا︋︣ ︋︀ ﹁︣م ︎﹫﹢︨️ ﹋﹥ ﹝﹩ ︀︋︧️ دارای ٣ ﹝︀ه ا︻︐︊︀ر ︋︀︫︡.
﹠︪﹫︎ ﹤︋ -۴︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ︨︍︣ده، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹝︡وش، ︨︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر، ︫ ﹉︭﹩ و ﹡︷︀︣ آن ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

۵- ︑﹢ا﹡︀﹩ اراُ ﹩﹊﹡︀︋ ﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹤︧﹟ ا﹡︖︀م ﹡︺︡ات ︋﹥ ﹝﹫︤ان ١٠٪ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد ︎︦ از ︻﹆︡ ﹇︣ارداد.
︀ً ︑︣︑﹫︉ ا︔︣  ۶- ︋﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء، ﹝︪ــ︣وط، ﹝︡وش و ︎﹫︪ــ﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ﹝︴﹙﹆

داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.
٧- ︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢ط، در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.

︣ای ﹋︧ــ︉  ︀﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ﹋︪ــ﹢ر ﹝︣ا︗︺﹥ و︋  ــ︀️ ﹨︀ی www.tender.tpph.ir وwww.npgm.ir  و︎   ︨﹤ ﹑︮﹥ ا︨ــ﹠︀د︋  ︗️ ﹝︪ــ︀﹨︡ آ﹎﹩ و︠ 
ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟٠٩١١٢۵٢٣٨٧۶ آ﹇︀ی ﹝﹠︡س                                      ︫︀ ﹫︪ــ︐︣︋  ︀﹡﹛ ﹫︡ری و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت ﹁﹠﹩︋  ــ﹞︀ره ︑﹙﹀ــ﹟ ٣۴۶٢٢۴۶۵-٠١١︠  ــ︀︫  ︀زر﹎︀﹡ــ﹩︋  ﹝ــ﹢ارد︋ 

.︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ﹝﹢︨﹩ ﹡︥اد ︑﹞︀س
روابط عمومى

/ع
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۹۰
۰

سیاســت: ســعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در ســخنان پیش از خطبه های نماز 
جمعه همدان با بیان اینکه دشمن از الگو شدن ایران 
در دنیــا واهمه دارد، افــزود: آن ها می خواهند مانع 
از رشــد این الگو در دنیا شوند زیرا افزایش گستره 
ایــن الگو در کشــورها جلو منافع آن هــا در دنیا را 
می گیرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه 
داد: »دیپلماسی در برابر دیپلماسی« پسندیده است 
اما »دیپلماســی در برابر فشار« به هیچ وجه عقالنی 
نیســت. وی »فریب« را دیگر ترفند دشمنان عنوان 
کرد و افزود: زمانی که نتوانند با زور و سلطه به اهداف 
خود دســت یابند، به خدعه و فریب روی می آورند 
بنابرایــن در این زمینه نیز باید مراقب و هوشــیار 
بود. وی در خصوص کســانی که هنوز به گفت وگو 
با غرب امیدوار هســتند، گفت: دشمن بارها تزویر و 
دروغگویی خود را ثابت کرده است اما هنوز عده ای 
می گویند گفت وگو موضوع بدی نیســت و آن ها هم 
دنبال جنگ نیســتند، در صورتی که گفت وگو فقط 
یک فریب اســت. وی با تأکید بر اینکه دشمن پس 
از انواع و اقســام فشــارها و ناکامی در این حوزه با 
پرچم گفت وگو جلو آمده تا به اهداف خود دســت 

یابد، گفت: باید این تزویر دشمن را روشنگری کرد. 
جلیلی اظهار کرد: رئیس جمهور فرانسه در اظهاراتی 
اعالم کرده ما بر سر اینکه تعهدات جدیدی از ایران 
بگیریم اختالفی نداریم، فقط باید ژست های کوچک 
هم بگیریم تا ایران را سر میز مذاکره بیاوریم. وی در 
تشــریح »ژست کوچک« بیان کرد: منظور از آن این 
اســت که تو اجازه بده گلویت را بفشاریم؛ برای دو 
ماه می گذاریم، نفس بکشی! عضو مجمع تشخیص 
مصلحت نظام با بیــان اینکه ملت ایران با مقاومت، 
تهدیدهــا را بــه فرصت تبدیل کرده اســت، افزود: 
مراقب باشیم زیرا امروز دشمنان ما در برابر این ملت 
ائتالف کرده اند، هرچند با پیروی مردم از ولی فقیه و 

مقاومت نمی توانند نقشه های خود را عملی کنند.

سیاست: »بهرام قاســمی« سفیر جمهوری اسالمی 
ایران در پاریس در پی قــرار گرفتن نام محمدجواد 
ظریف در فهرســت تحریم های آمریــکا عنوان کرد: 
داســتان از آنجا بیش از پیــش فاجعه بار و وخیم تر 
می نماید که دیگر تنها سخن از تحریم های ناعادالنه 
و غیرقانونی اقتصادی، دارویی و پزشکی نیست، بلکه 
سخن از تحریم زبان و تالش برای مقابله با بیان آزاد 
و گفتاری دیپلماتیک توسط دیپلماتی شناخته شده 

چون دکتر ظریف در عرصه جهانی است.
وی افزود: این اقدام نتیجه سیاســت های زورمدارانه، 
یکجانبه گرایانه و مســتبدانه کشــوری است که از 
شــوربختی ملل جهان، به غلط خود را مهد آزادی و 
دموکراسی دانســته و تلخ تر اینکه مقر سازمان ملل 

متحد است.
ســفیر ایران در پاریس اضافه کرد: تالش برای ترویج 
اپیدمی نشنیدن مواضع و سخن ملت بزرگ، تاریخ ساز 
و فرهنگ پرور ایران از ســوی حاکمان غیردموکرات، 
مغرور، استبدادپرور و متجاوز به حقوق همه ملت ها و 
همچنین تحمیل قوانین فراسرزمینی حتی به ملت ها 
و کشــورهای متحد خود، موجب خواهد شد تا رفته 

رفته پرده های ریا و کینه توزانه آمریکا کنار برود.

قاســمی خاطرنشــان کرد: مردم آزاده و کشورهای 
مستقل در جای جای این جهان به هم پیوسته این 
گونه رفتارهای کودکانه، زیاده خواهانه و توأم با عصبیت 
را برنمی تابند. آمریکا دیگر مکان مناسبی برای ادامه 
استقرار سازمان ملل متحد نیست. وزارت خزانه داری 
آمریکا بامداد پنجشــنبه به وقت تهران محمدجواد 
ظریف را در فهرست تحریم ها قرار داد. قرارگیری نام 
افراد در این فهرســت، دارایی های احتمالی آن ها در 
آمریکا را مسدود کرده و اتباع آمریکا را از داد و ستد 
مالی با آن ها منع می کند. »مایک پمپئو« وزیر خارجه 
آمریکا که پیش از ایــن، از مصاحبه های ظریف ابراز 
خشم کرده بود، پس از اعالم تحریم  ظریف با انتشار 

توییتی، از این اقدام استقبال کرد.

سیاســت: ســیدکمال خرازی، وزیر اسبق امور 
خارجه و رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در 
واکنش به تحریم ظریف از سوی آمریکا عنوان کرد: 
رئیس جمهور و وزیر خارجــه آمریکا دائماً تقاضای 
مذاکره با ایــران را مطــرح و در عین حال رئیس 
دیپلماسی کشور را تحریم می کنند؛ این خود نشان 
می دهد که مذاکره طلبی آمریکا فریبی بیش نیست 
و منظــور آن ها از مذاکره، پذیرش بی چون و چرای 
نظرات غیرمنطقی و حق  به  جانب آمریکا و تسلیم 
ایران در برابر مواضع زورگویانه آن هاست. وی افزود: 
رئیس جمهور آمریکا حتــی در برابر متحدان خود 
نیــز یکجانبه عمل می کنــد و آن ها هم در مذاکره 
با آمریکا بر ســر مســائل اروپا و مسائل بین المللی 
کمترین توفیقی نداشته اند. رئیس شورای راهبردی 
روابــط خارجی تأکید کرد: اقــدام دولت آمریکا در 
تحریم دکتر ظریف به معنای استیصال کاخ سفید 
در برابر زبان گویای جمهوری اسالمی ایران است؛ 
البد رسانه های آمریکایی هم از این به بعد به دلیل 
این تحریم برای مصاحبه با دکتر ظریف با مشــکل 
روبه رو خواهند بود؛ باید دید رســانه ها و شبکه های 
اجتماعــی در برابر چنین اقدام مغایر با آزادی بیان 

چگونه برخورد می کنند و آیا رسالت خود را دنبال 
خواهند کرد یا به سکوت می گذرانند. خرازی گفت: 
ســران دولت آمریکا باید بدانند که این اقدام آن ها 
نیز همانند ســایر اقدام های قلدرمآبانه آن ها هیچ 
نتیجــه ای در بر نخواهد داشــت و برعکس موجب 
آگاهــی و اتحاد بیشــتر ملت ایــران و مقاومت و 
ایستادگی آن ها در برابر فشــارهای آمریکا و مؤید 
مظلومیت ایران خواهد بود. وزیر اسبق امور خارجه 
تصریــح کرد: آن هــا درک نمی کنند کــه در برابر 
مردمی با هزاران ســال تمدن درخشان و برخوردار 
از توان مقاومت، تدبیر و اقدام نباید این چنین عمل 
کرد. باشــد که یک بار دیگر شکســت دولتمردان 

آمریکا را جهانیان به مشاهده بنشینند.

خرازی: سفیر ایران در پاریس:سعید جلیلی مطرح کرد

تحریم ظریف نشان داد که مذاکره طلبی آمریکا فریب استآمریکا دیگر مکان مناسبی برای استقرار سازمان ملل نیستراهبرد »ژست کوچک« رئیس جمهور فرانسه در مقابل ایران

خجسته سالروز ازدواج امام علی )علیه السالم( و حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها( را به عموم مسلمانان تبریک می گوییم

بررسی شاخص ها و 
کارکردهای ازدواج صحیح از 

منظر اسالم

ازدواج صحیح 
انسان را 

به خدا نزدیک تر 
می کند

کارشناسان از مهم ترین 
هدف ازدواج می گویند

تحکیم 
بنیان خانواده 
در گرو تقویت
 باورهای دینی

امروز در طرح ملی زندگی 
به سبک رضوی 

600 زوج  
مشهدی 

گرد هم می آیند
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 ............ صفحه 7
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روزنامـه صبـح ایـران

سرلشکر سالمی: نیروی زمینی سپاه ظرفیت تبدیل شدن به قدرت برتر جهانی را دارد  سیاست: سرلشکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی با عزیمت به استان سیستان و 
بلوچستان از میزان آمادگی های دفاعی-امنیتی یگان های  نیروی زمینی سپاه مستقر در مرزهای مشترک ایران و پاکستان و افغانستان بازدید کرد. فرمانده کل سپاه گفت: نیروی زمینی سپاه از قابلیت ها و ظرفیت های 

الزم برای تبدیل شدن به قدرت برتر در تراز جهانی برخوردار است.

 تسنیم  آیت اهلل سیداحمد علم الهدی ظهر 
دیروز در خطبه های نماز جمعه مشهد در 
جوار بارگاه منور رضوی با تسلیت شهادت 
جواداالئمه)ع( و با اشاره به مظلومیت امام 
جواد)ع( تصریح کرد: امــام جواد)ع( امام 
جوان اســت و ما را در خــط جوان گرایی 
قرار می دهد؛ مسئله جوان گرایی که مورد 
تأکید رهبر معظم انقالب است از دو جهت 
اســت؛ از ســویی استعداد 
جوان باید مورد بهره برداری 
در رشــد جامعه قرار گیرد؛ 
این نســل ذخایر و ظرفیتی 
دارد؛ ذخایر و ظرفیت نسل 
جــوان باید مورد اســتفاده 
قرار گیرد. جهت دوم اهمیت 
اســت که  این  جوان گرایی 
جوانــان وارد عرصه اجتماع 
شوند و با یک نشاط فعاالنه 
وارد فعالیت شــوند؛ حضور 
جوان در عرصــه اجتماع و 
در عرصه فعالیت بزرگ ترین 
وســیله پرورش جــوان در 
جامعه است. اگر جوان ما در این جامعه با 
نشاط پروریده شد، نسل و جامعه ما رشد 
کرده اســت، جوان رشد نکند جامعه هم 
رشــد نمی کند و جامعه غیررشید رسالت 

انقالب را دنبال نمی کند، به جامعه رشید 
احتیاج داریم و جامعه رشید جامعه ای است 

که جوان رشید دارد.

 نشاط جوانان به اثرگذاری 
اجتماعی است نه لذایذ جنسی

وی افزود: رشــد جوان در نقش آفرینی و 
اثرگذاری و اشــتغال و کار است، جوان به 
همان مقدار که احساس اثرگذاری داشته 
باشد، نشاط دارد، نشــاط جوان در لذایذ 
جنسی و نفسانی نیست، اشتباه نکنید؛ شور 
و هیجان جوان در کار و ابتکار و اشتغال و 

فعالیت و نقش آفرینی در زندگی اجتماعی 
است. آیت اهلل علم الهدی بیان کرد: جوانی 
که کفیل خانواده شــده و این نقش را ایفا 
می کند نشــاط دارد و نه جوانی که لذایذ 
جنسی و نفسانی برایش توسعه یافته باشد، 
توسعه عرصه شهوترانی ها و پرورش غرایز 
نفسانی جوان سم مهلکی است که جوان 
را از فعالیت و اثرگذاری بازمی دارد؛ از این 
عرصه ها کــدام فعال اجتماعی و مبتکر و 

مخترع بیرون آمده است؟
وی خاطرنشــان کرد: آن هایــی که برای 
اهداف اقتصادی و ســودجویی خودشان 

ابزار شــهوترانی جوان را به اســم نشاط 
گســترش می دهند، قاتل و عامل هالک 
نســل جوان ما هستند؛ در شهر خودمان 
به مشکلی دچار هستیم؛ در سال 97، 32 
میلیون زائر داخلی و خارجی آمد و امسال 
تا 35 میلیون زائر پیش بینی شــده است، 
در فضایی که 35 میلیون انسان قرار است 
به مشــهد بیایند، اینجا بهترین بازار برای 
سودجویی و پول پرستی و درآمد نامشروع 

جریان قدرت و ثروت است.
امام جمعه مشهدمقدس عنوان کرد: در این 
فضا که 35 میلیون انسان داخلی و خارجی 
به مشهد می آیند، برخی می خواهند بازار 
گردشگری را برای سرمایه پروری خود راه 
بیندازند و قربانی ایــن جریان جوان این 
شهر و استان و جوان زائر است. از مسئوالن 
شــهر و اســتان و عزیزان حوزه قضایی و 
امنیتی می خواهم این میدان را برای طعمه 
مشتی جریان قدرت و ثروت باز نگذارند. 
این ها همه به اسم آبادسازی و نشاط جوان 
است، اما همه بهانه برای پول سازی است؛ 
این جریان ها مهلک هســتند، این جوان، 
جوان جواداالئمه)ع( و امام رضا)ع( است؛ 
جوان با این ماهیت منشأ قدرت و تولید و 
استکبارستیزی می شود که دنیای استکبار 

را با خاک یکسان می کند.

انتقاد آیت اهلل علم الهدی از سوء استفاده ها به اسم نشاط جوانان

رشد جوان در نقش آفرینی اجتماعی است

 لطفاً پیگیری کنید چرا علوم سیاسی استخدامی ندارد، چرا رشته علوم سیاسی 
چند ســالی است در تمامی استخدامی ها حذف شــده؟ تکلیف کسانی که علوم 
سیاسی خوانده اند چیست؟ اگر این رشــته حذف شده حداقل اطالع رسانی شود 
که کسی علوم سیاسی نخواند و کسانی که خوانده اند به فکر کار دیگری باشند؟ با 

تشکر. 09160002291
 رفتار بعضی از پرســنل جوان نیروی انتظامی در محل پاســگاه 17 شــهریور 
شهرستان تایباد با مردم واقعاً بچگانه است، بخصوص با برادران افغانستانی. از فرمانده 
محترم پاسگاه 17 شهریور تقاضامندیم تذکری به بعضی از این آقایان بدهند چون 
این طور رفتارها به اسم نیروی انتظامی مؤمن ومقتدر و زحمتکش جمهوری اسالمی 

ایران تمام می شود. 09150007173
 بر پایه مصوبه هیئت دولت و تقسیمات کشوری، استان خراسان جنوبی شامل 11 
شهرستان است 1-خوسف 2-نهبندان 3-قاینات ۴-زیرکوه 5-درمیان ۶-فردوس 
7-بشرویه ۸ -سربیشــه9 - سرایان 1۰- مرکز استان بیرجند و11- طبس اما در 
نقشــه ای که صداوسیما در برنامه هایش نشان می دهد شــهر طبس را به استان 
یزد چســبانده و هرچه پیامکی متذکر می شــوم هیچ اصالحــی انجام نمی دهد! 

09360006158
 رئیس جمهور و وزیر خارجه ای که حتی یک تذکر به بحرین برای کشتار ملتش 
نمی دهد ادعا از رابطه مســتقل با دوستان عزیزی مثل انگلستان و فرانسه نکند، 
روحانــی و ظریف بدانند آن ها که فرقــی نکردند که کدخدا بخواهد تحریم بکند، 
بلکه بعداز گند برجام ملت دخالت می کند و فقط تیم برجام نیســت که او دستور 
بدهد و جواب مثبت بشــنود، بلکه برعکس قبل با جواب قاطع روبه رو می شــود. 

09150002864
 پیامد داللی بی عدالتی است و برای تحقق عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه عدالت 
محور باید مبارزه ای قاطع با دالالن انجام گیرد. این دالالن هستند که بدون زحمت 
به سودهای هنگفت می رسند، وجود دالالن است که به قاچاق و واردات غیر مجاز 
نقش می دهد و باندهای توزیع مواد مخدر بر پیکر دالالن رشــد می کند. رد پای 
دالالن در بازارهای مسکن، اتومبیل و ارزاق عمومی مردم دیده می شود دالالن در 

ناهنجاری های اجتماعی نقش اساسی دارند. 09150000609  
 تیتر روزنامه قدس پنجشنبه 9۸/5/1۰ درآمدزایی12هزار میلیاردی باحذف 
یارانه ثروتمندان ... از اوایل دولت تدبیر و امید )عبارت فوق ملت را رها نکرده( 
وهر روزهم با عناوینی تازه مطرح می شــود، که اگر چنین و چنان شود، همه 
مشــکالت هم حل می شود، و به نوعی گره حل مشکالت به زلف )حذف یارانه 
اغنیا پیوند خورده( ولی با کمال تأسف، جز حرف کوچک ترین قدمی برداشته 
نمی شود که نمی شود، یادمه ظریفی می گفت یکی از معانی سیاست این است 
که مردم عادی، ازش سردرنیاورند، به درست وغلط بودن این عبارت کار ندارم، 
ولی حذف یارانه غیر نیازمندان کار خوبی اســت، لطفاً به دولت آینده واگذار 
نشود؛ چرا که کمترین حسنش این است که یک کار )کمی تا قسمتی مثبت( 

هم ازین دولت به یادگار می ماند. 09390002323

صبر در برابر بی عملی 
اینستکس صبر انفعالی است

شــروطی باید در راســتای عمل به برجام 
توســط اروپا اجرا شود تا ایران به تعهدات 

برجامی خود بازگردد.
کانال مالی یا اینســتکس مطرح شــده از 
سوی اروپا را براساس دو واقعیت تئوری یا 
عملی باید مورد بررســی قرار داد؛ هر چند 
که در مقام تئوری هم همچنان ناکارآمد و 

بدون استفاده مانده است. 
اینستکس از هیچ منظری برای جمهوری 
اسالمی ایران قابل قبول نیست، به نحوی 
که می تــوان گفت حتی تئــوری آن هم 

منطقی وقابل قبول نیست. 
کانال معرفی شــده اروپا به ایران تنها در 
ازای پرداخت اقالم بشــر دوستانه ای چون  
غــذا و دارو بــه ایران متعهد اســت تا در 
اســتفاده از منابع یورویی حاصل از فروش 
نفــت ایران به ســایر کشــورها جمهوری 
اسالمی بتواند در ازای آن غذا و دارو بگیرد. 
اروپایی ها هیــچ گاه از ما نفت نمی خرند و 
مبادالت مالی ایران توسط کانال اینستکس 

به صورت بین المللی انجام نمی شود. 
اروپــا در کانال برجــام به ایــران امکان 
برداشــت درآمدهای یورو و استفاده از آن 
در خرید کاالهای مورد نیاز خود از ســایر 

کشورها را نمی دهد. 
آنچه در اینستکس برای ایران طراحی شده 
که همچنان در مقام حرف نیز مانده است 
فروش نفت به ســایر کشورها و ارسال غذا 

و دارو به ماست.
قطعاً اروپا در قبال ایران، راهبرد وقت کشی 
را در پیــش گرفتــه و صبــوری دولــت 
جمهوری اســالمی ایــران در تعیین راه و 

روش اروپا علیه ایران بی تأثیر نیست. 
با توجه به آنکه برجام مهم ترین دســتاورد 
دولت در زمان حیات خود اســت؛ بنابراین 
اروپــا به این موضوع واقف اســت دولت با 
توجه به آنچه »صبر راهبردی« می شناســد 
که به گمــان بنده »صبر انفعالی« اســت، 
تئوری  اجرایی کــردن  همچنان منتظــر 
بسیار بســیار ناقص و غیر قابل قبول اروپا 

به نام اینستکس باقی خواهد ماند.
هر لحظه ای کــه موضوع کانال مالی اروپا 
یا اینســتکس با ایران به طور کامل ملغی 

شود، به نفع اقتصاد ایران خواهد بود. 
قطعاً در شــرایط فعلی و پس از گذشــت 
بیش از یک ســال از وعــده راه اندازی این 
سیستم، باقی ماندن ایران با چنین سیستم 
تعاملی با اروپا به منزله خوردن سم است یا 
چیزی شبیه ماندن استخوان در گلو که نه 
می دانیم انجام آن ممکن است نه می توانیم 
از آن چشمپوشــی کنیم، بنابراین با توجه 
به کلیت سیاســت اروپــا در قبال ایران و 
همسویی با آمریکا دل بستن به وعده های 
اروپا و واگذار کردن تعهداتشان به انتخابات 
آمریکا به معنای آن اســت که درعمل به 
دنبال راه حلی اساسی و بنیادین نیستیم. 

در این شــرایط انتظار مــی رود جمهوری 
اســالمی ایران در کنار فروش نفت خام یا 
تبدیل نفت خام بــه فراورده ها و کاالهای 
مورد نیاز از طریق پتروپاالیشگاه ها اقدامات 
جدی و عملی را در دستور کار فوری قرار 

دهد. 
بی شــک هــر روزی کــه از بی توجهی به 
مســائل یاد شــده بگذرد ضرر و زیان به 
اقتصاد ایران اســت؛ چرا کــه کانال مالی 
مانند اینســتکس یا هر چیز دیگری منجر 
به فروش نفت خام ما به اروپا نمی شــود و 
ما را از یافتن مشــتریان دیگری برای نفت 
خام یا فراوری و توســعه پتروپاالیشگاه ها 

دور می کند. 
هنگامی که می دانیم اروپایی ها در مبادالت 
مالی و بانکی همراه جمهوری اسالمی ایران 
نیستند، قطعاً انتظار می رود که تمام توان 
خود را برای تعریف و طراحی کردن کانال 
هــای بین المللی دیگری بــه کار بگیریم. 
وقت کشــی بیشــتر یعنی ایجاد توقف در 
اقتصاد بزرگی چون اقتصادایران که روزانه 

میلیون ها دالر ضرر به آن وارد می شود. 
نرخ رشــد منفی اقتصاد کشور نشانه ای از 
بی عملــی و معطل اروپا ماندن اســت، در 
صورتی که براساس نظریه اقتصاد تحریمی 
و با توجه به سیاست های اقتصاد مقاومتی 
و استفاده از تمام ظرفیت های بین المللی و 
کشورهای همسایه و دوست و برخورداری 
از بازار بزرگ در منطقه و در کشور می توان 
بدون چشــم انتظار غرب بودن، نرخ رشد 

اقتصاد را مثبت کرد.
بنده معتقدم روزی که اینســتکس یا امید 
ما بــه کمک های اروپا از بین برود قطعاً به 
نفع اقتصاد ایران اســت وهمان روز از نرخ 
رشــد منفی عبور می کنیم؛ چــرا که تنها 
هدف اروپا از دادن وعده به ایران وابستگی 
بیشتر و شرطی کردن اقتصاد ماست و این 
مســئله با امید به کانال اینستکس روز به 
روز منجر به تشــدید ضعف اقتصاد کشور 

می شود که به هیچ وجه به نفع ما نیست.
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بــــــــرش

انزوای آمریکا در تنگه هرمزرهبری گفتند بگذارید تا کلیت نظام تصمیم بگیرد
سیاســت: حســن روحانی، رئیس جمهور 
عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان 
آذربایجان شــرقی روایتی جدیــد از مذاکرات 
هســته ای مطرح کرد. روحانی با اشاره به آغاز 
روند مذاکرات هسته ای کشورمان، اظهار داشت: 
در مرحله نخســت آغاز مذاکره درباره مسائل 
هسته ای و در یک مقطعی از رهبر معظم انقالب 
درخواست کردم که همه اختیارات در این زمینه 
را به بنده واگذار کنند و ایشان آن را پذیرفتند و 
توانستیم در کمتر از 1۰۰ روز در مذاکرات ژنو به 
پیروزی بزرگ رسیده و توافق موقت ژنو حاصل 
شد. در این توافق همه قدرت های بزرگ، توان 
هسته ای کشورمان را قبول کرده و اعالم کردند 
که همه مسائل باید از طریق مذاکره حل و فصل 
شــود. بر اساس این توافق و از آن تاریخ هر ماه 
حدود 7۰۰ میلیون دالر از دارایی های کشورمان 

آزاد می شد.
دکتر روحانی خاطرنشــان کرد: در روند آغاز 
توافقات نهایــی نیز به رهبــر معظم انقالب 
پیشــنهاد کردم کــه در این موضــوع همه 
اختیارات را به بنده واگذار کنند، اما ایشــان 

فرمودند که این را به مصلحت شــما نمی دانم 
و مســئولیت سنگینی است و چه بسا عده ای 
در گوشه و کنار وجود داشته باشند که نسبت 
به آن ایراد و اشــکال داشــته باشند، بنابراین  
بگذارید تا کلیت نظام نســبت به این موضوع 
تصمیم بگیرد. با گذشت زمان اینکه رهنمودها، 
نصیحت هــا و توصیه های رهبر معظم انقالب 
حساب شــده، دقیق و در چارچــوب منافع و 
وحدت ملی بوده، بیشتر روشن شده است و ما 
توافقی را قبول کردیم که آن را مجلس شورای 
اســالمی، شــورای عالی امنیت ملی، شورای 
نگهبان و رهبری قبول کردند، یعنی همه نظام 

آن را پذیرفته است.

سیاست: مقامات دولتــی ژاپن می گویند که 
توکیو هیچ کشــتی جنگی برای مشارکت در 
طرح ائتالف دریایی آمریکا با هدف حفاظت از 
کشتی های تجاری و نفتکش ها در تنگه هرمز 
اعزام نمی کند؛ زیرا از پاســخ ایران بیم دارد.به 
گزارش خبرگزاری ها منابع دیپلماتیک در دولت 
اسپانیا می گویند مادرید رسماً درخواست ایاالت 
متحده برای مشارکت در طرح ائتالف دریایی در 
تنگه هرمز برای اسکورت کشتی های تجاری و 

نفتکش ها را رد کرده است. 
»ریچارد گرنل« ســفیر آمریــکا در آلمان روز 
پنجشنبه ضمن انتقاد شــدید از امتناع آلمان 
در پیوســتن به ائتالف دریایی واشــنگتن در 
تنگه هرمز تأکید کرد: بزرگ ترین اقتصاد اروپا 
باید مسئولیت بیشتری در سطح جامعه جهانی 

برعهده بگیرد. 
»هایکو ماس«، وزیر امــور خارجه آلمان پیش 
از این ضمــن تأکید بر ضــرورت تنش زدایی 
در منطقه غرب آســیا بار دیگر مخالفت برلین 
را بــا مشــارکت در ائتالف دریایــی آمریکا با 
هدف ادعایی افزایش امنیــت تردد دریایی در 

تنگه هرمز اعالم کرده بود.  یک نظامی ارشــد 
آمریکایی که نامزد تصدی ســمت فرماندهی 
عملیات نیــروی دریایی این کشــور شــده، 
چهارشنبه بار دیگر تالش کرده مسئولیت تأمین 
امنیت دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز 
را به متحدان آمریکا محول کرده و از انتظارات 
برای ایفای نقش توســط واشنگتن بکاهد. به 
نوشــته پایگاه »هیل«، »مایکل گیالدی«، نامزد 
تصدی فرماندهی نیروی دریایی آمریکایی در 
کمیته نیروهای مسلح آمریکا گفت: متحدان 
و شــریکان آمریکا باید بین ۸۰ تا 9۰ درصد از 
مسئولیت های ائتالف دریایی آمریکا در خلیج 

فارس را به عهده بگیرند. 

سیاست: ابتدای تیرماه بود که آمریکا دفتر رهبر معظم انقالب را 
تحریم کرد و وعده داد که ظریف را نیز در فهرست تحریم ها قرار 
خواهد داد. همان زمان بسیاری از تحلیلگران و مقامات سیاسی 
این اقدام احتمالی را بی اثر و مضحک خواندند. از این جهت بود 
که آمریکا با عقب نشینی از تحریم ظریف صرفاً رفت وآمد وی را 
در نیویورک محدود کرد، اما وزیر امور خارجه دو هفته پیش که 
به آمریکا سفر کرده بود، آن قدر با رسانه های آمریکایی در محل 
اقامت خود گفت وگو کرد که آمریکا با عصبانیت از عقب نشینی 
خود پشیمان شد و اقدام کودکانه خود را عملی کرد. آمریکایی ها 
بامداد پنجشنبه برای نخستین بار در تاریخ سیاسی جهان معاصر 

وزیر امورخارجه یک کشور را تحریم کردند.
»مایک پمپئــو« وزیر خارجه آمریکا پیــش از این، به صراحت 
از مصاحبه های ظریف ابراز خشــم کرده بود. وی پس از اعالم 
تحریم های ظریف هم با انتشار توییتی، از این اقدام استقبال کرد. 
در بیانیه خزانه داری آمریکا، برای تحریم ظریف به فرمان اجرایی 
اخیر رئیس جمهور آمریکا در ارتباط با دفتر رهبر معظم انقالب 
استناد شده است. در این بیانیه، ظریف »سخنگوی اصلی رژیم 
ایران در سرتاســر جهان« توصیف شده است. آمریکا در اقدامی 
مضحک ظریف را مأمور اجرای دستورات رهبر معظم انقالب و 
فردی غیرمستقل دانسته است، گویی اینکه وزیرخارجه آمریکا 

فردی مستقل از رئیس جمهور آمریکاست!
تحریم ظریف آن قدر کودکانه و مضحک بود که با واکنش جهانی 

روبه رو شد و از شــرق تا غرب عالم این اقدام را محکوم کردند. 
اتحادیه اروپا ابراز تأسف کرد و سخنگوی وزارت خارجه روسیه 
هم با بیان اینکه آمریکا در میان تمام ابزارهای دیپلماتیک، فقط 
به تحریم متوسل می شود، گفت: تحریم های آمریکا اثرگذاری 
خود را از دســت داده اند. حتی خود مقامات پیشین آمریکا این 

تحریم را تناقضی آشکار با ادعای مذاکره ترامپ دانستند.

 وحدت ملی در حمایت از وزیر امورخارجه
جدا از اجماع جهانی و محکومیت این اقدام آمریکایی ها، تحریم 
ظریف با واکنش های داخلی قابل  توجهی روبه رو شد و همانند 
مواردی مثل تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 
سبب شد جامعه کشورمان به طور تمام قد از وزیر امورخارجه 
حمایت کند. سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، ستاد کل نیروهای 
مسلح، چهره های سیاســی و احزاب با اعالم حمایت از ظریف، 

اقدام سخیف آمریکا را محکوم کردند.

 ماهیگیری برخی جریان ها
اما در این میان در شبکه های اجتماعی بحث گسترده ای درباره 
عملکرد ظریف مطرح شد و عده  قلیلی تالش کردند که از اقدام 
سخیف آمریکا برای خود گلیمی بدوزند و اقدامات آمریکا را به 

انتقادات داخلی از ظریف نسبت بدهند!
مطابق با رویه برجام، بار دیگر چشــم و گوش بسته و به دور از 

انصاف تالش کردند برجام، تیم مذاکره کننده هسته ای و شخص 
ظریف را به عنوان یک قدیس مطرح کنند و به این بهانه مخالفان 
خود را تخطئه کنند. به طور نمونه یکی از دیپلمات های ارشــد 
کشور مدعی شد: »امیدوار باشیم که اهانت های سریال »گاندو«، 
آمریکایی ها را به اشتباه نینداخته باشد«. جریانی که بارها رؤسای 
جمهور و وزرای خارجه و مذاکره کنندگان هسته ای دوره پیش را 
تمسخر و نابلد به زبان دنیا می دانستند، این بار فراموش کردند که 
اگر با عینکی دیگر به موضوع تحریم ظریف نگاه کنند، به همان 
حرف منتقدان می رســند که آمریکا به هیچ وجه قابل اعتماد 
نیست، حتی اگر با بهترین زبان دیپلماتیک با او حرف بزنی باز 
هم نهایتاً تحریم خواهی شد. به هر حال باید بین دشمنی آمریکا 
و کارنامه عملکرد ظریف، تفکیک قائل شــد. دشمنی آمریکا و 
تحریم وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران، محکوم است اما 
کارنامه ظریف به علت اعتماد به آمریکا و فاصله گرفتن از منطق 
مقاومت، هم قابل نقد است. بنابراین حمایت از شخص ظریف، به 

معنی حمایت از گفتمان سازشگر و غرب گرایانه نیست.

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

شبکه اجتماعی

دلیل تغییر رفتار امارات
صابر گل عنبری نوشــت: احتماالً رفتار جدید امارات با هماهنگی 
آمریکاســت و اساســاً می تواند با طراحی خود آن باشد که در این 
صورت، پرســش مهم دیگری مطرح می شــود؛ چرا آمریکا چنین 
رویکردی را از طریق امارات در پیش گرفته است؟ به نظر می رسد که 
ترامپ با توجه به باال گرفتن سطح تنش به میزان بسیار خطرناکی در 
منطقه در هفته های اخیر به ویژه به دنبال یک سری رفتارهای ایران 
می خواهد به صورت غیرمستقیم فشارها را تا حدود اندکی کاهش 

دهد تا آهنگ تنش را بر اساس راهبرد خود تنظیم کند.

تحلیل ترامپ از سیاست داخلی ایران
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصالح طلب با اشاره به نظریه تندرو 
و میانه رو در سیاست داخلی نوشت: تصویر ذهنی حاکم بر رهبران 
حزب دموکرات آمریکا و بیشتر کشورهای اروپایی از وضعیت سیاسی 
ایران، وجود این دو نیروی رقیب در ساحت قدرت است که هر کدام 
برای به حاشیه راندن دیگری تالش می کنند. تیم ترامپ اما این نوع 
تصویرســازی از ماهیت قدرت در جمهوری اسالمی را به کلی رد 
می کند. دولت آمریکا با تحریم ظریف در صدد تصویرسازی تازه ای از 
ماهیت قدرت در ایران است و آن اینکه دوگانه میانه روی - تندروی 

کاذب است و همه آن ها را باید به یک چشم نگاه کرد!

دوبال یک پرنده
علــی علیزاده، تحلیلگر سیاســی ســاکن لندن نوشــت: آمریکا 
 19فروردین ســپاه و 9 مرداد ظریف را تحریم کرد. یعنی کمتر از 
پنج ماه طول کشید تا آمریکایی ها و تحلیلگرانشان بفهمند »در این 
برهه تاریخی« اخم قاسم سلیمانی و لبخند جواد ظریف دو حالت از 
یک صورت واحد هســتند. دو بال یک پرنده. اما بعضی ها در داخل 
هنوز نفهمیده اند.  منتقد جدی دولت نئولیبرال روحانی ام، اما معتقدم 
شــخص جواد ظریف بیش از آنکه وزیر روحانی باشد »مأمور« نظام 
است. »ظریفیسم« یا تبدیل ظریف به سوپرمنی که با مذاکره معجزه 
می کند، بخشی از جنگ روانی-تبلیغاتی نئولیبرال های ادغامگر بود. 

مقابله با ظریفیسم نباید ما را به مقابله با شخص ظریف بکشاند.

نبرد منطق ها
 عبداهلل گنجی، فعال سیاســی نوشت: در جنگ اراده ها بین ایران و 
آمریکا، آنچه مانند نمایشــگاه در معرض جهانیان قرار دارد، منطق 
مبارزه است.  تحریم محور دیپلماسی ایران، یعنی محور قانون جنگل 
در جهان آمریکاست. نبرد منطق ها گام نخست قضاوت جهانیان در 

جنگ اراده هاست.

پایان دیپلماسی نیابتی اروپا
مهدی محمدی، فعال سیاســی نوشــت: آمریکا با تحریم ظریف 
دیپلماسی را به طور کامل منتفی کرد. تردیدی نیست ایده نهایی 
آمریکا درباره ایران غیردیپلماتیک است. متقابالً، ایران نیز باید کاماًل 
بر گزینه های غیردیپلماتیک تمرکز کند. دیپلماسی نیابتی اروپا نیز 
به انتهای خط رسیده. پایان دیپلماسی با ترامپ آغاز گشایش است.

سیاست خارجی

تحریم ظریف، چشم خوشبینان به آمریکا را باز کرد

حمایت ملی از دیپلماسی مقاومت

سیاست خارجیدولت
کشورهای اروپایی و آسیایی یکی یکی از ائتالف نظامی عقب می کشندروایت جدید روحانی از مسئولیت مذاکرات هسته ای

امنیتی-دفاعی
وزیر دفاع:

آمریکا  در  آشفتگی سیاسی 
دست و پا می زند

قوه قضائیه
معاون حقوقی قوه قضائیه:

باید مانع از تحصیل فرزندان 
مسئوالن در خارج شد

رهبری و امام
توصیه رهبر انقالب به جهادی ها:

کاری کنید که گفتمان جهادی 
به گفتمان عمومی تبدیل شود

نماز جمعه
امام جمعه موقت تهران مطرح کرد

اثر گفتمان »نه جنگ، نه 
مذاکره« بر آمریکایی ها

سیاســت: امیر حاتمی، وزیر دفاع با بیان 
اینکه آمریکایی ها این روزها در یک آشفتگی 
سیاسی دســت و پا می زنند، اظهار داشت: 
ســران کاخ ســفید  با رفتار های غیر قانونی ، 
فاقد وجاهت های بین المللی  بوده و واماندگی ، 
درماندگی و استیصال تاریخی خودشان را در 
برابر منطق بحق و جهانی جمهوری اسالمی 
نشــان داده اند. آمریکا با تحریــم وزیر امور 
خارجه قانونی یک دولت و مسئوالن عالی و 
ارشد یک کشور   نشان داد در اصرار چند باره 
برای مذاکره بدون پیش شــرط با ایران هم 

صادق نیست.

سیاست: حجت االسالم والمسلمین محمد 
مصدق، معاون حقوقی قوه قضائیه با اشــاره 
به اینکه امروز نماینده انقالبی باید طرحی در 
رابطه با ممانعت از تحصیل فرزندان مسئوالن 
در خارج از کشور دهد، گفت: نباید فرزندان 
مسئوالن عالی رتبه نظام در خارج تحصیل 
کنند، شاید گفته شود که حق فرزندان است 
که در خارج از کشور تحصیل کنند، در این 
صورت پدر او نباید از مســئوالن عالی رتبه 
نظام باشــد، در این زمان مردم اعتماد پیدا 
می کننــد. چرا فقط برای برخی مســئوالن 

فراهم است!

سیاست: عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت 
آیت اهلل خامنه ای گفــت: ۴2 نفر از اعضای 
گروه های جهادی شــامگاه پنجشــنبه، 1۰ 
مرداد با رهبــر دیدار کردند و رهبری ضمن 
قدردانی فرمودند: »هرچه ممکن است تالش 
کنید و پیش بروید. گفتمان حرکت جهادی، 
شــماها را به وجود آورده. ما بایستی کاری 
کنیم که این گفتمان به یک گفتمان عمومی 
تبدیل شود ...  عده ای هستند که محرومیت 
زندگی و جسمانی ندارند، اما از خدمتگزاری 
]به محرومان[ محرومند. به آن ها هم خدمت 

کنید«.

سیاست: حجت االســالم علی اکبری، امام 
جمعه موقت تهران با اشاره به تحریم ظریف 
توســط آمریکا گفت: بار دیگــر یک رفتار 
ســبک، بچگانه و خنده آور را از مســئوالن 
آمریکایــی در تحریم وزیــر خارجه محترم 
و عزیزمان دیدیم. البتــه برای آقای ظریف 
و وزارت خارجــه موجب افتخار اســت که 
آمریکایی ها آن ها را تحریــم کنند، اما این 
روش نشان دهنده سقوط و افول بیش از حد 
دستگاه دیپلماسی هیئت حاکمه آمریکاست 
و می بینید که گفتمان مقاومت و »نه جنگ، 

نه مذاکره« اثر خود را کرده است.

رئیس دیوان محاسبات: 
شهادت می دهم 97 درصد مدیران پاکدست هستند

سیاست: رئیــس دیوان محاسبات در شورای اداری چهارمحال و بختیاری، 
گفت:  نظارت دیوان محاســبات در مفهوم عام باید در خدمت توسعه کشور، 
منطقه و اســتان ها قرار گیرد. آذر با تأکید بر اینکه شهادت می دهم بیش از 
97 درصد مدیران جمهوری اسالمی انسان های با شرف و پاکدستی هستند 
که در موارد مختلف  این موضوع ثابت شــد، عنوان کرد: قوانین در کشــور 
ایهام و تناقض دارند، چندالیه ای هســتند و برداشت های متعددی از آن ها 

می شود.

مؤسسه تحقیقاتی »پیو«:
 بیشتر آمریکایی ها خواستار اجتناب از درگیری 

با ایران هستند
سیاست: نظرســنجی جدید مؤسســه تحقیقاتــی »پیو« نشــان می دهد که 
بیشتر آمریکایی ها با رویکرد کنونی کاخ ســفید در قبال برنامه هسته ای ایران 
و تنش زایی های اخیر در منطقه خلیج فارس مخالف هســتند. بر این اساس، ۴9 
درصد از شــرکت کنندگان در این مطالعه بر ضرورت اجتناب از تقابل نظامی با 
ایران تأکید کردند. این در حالی است که ۴۴ درصد آمریکایی ها خواستار پاسخ 
محکم به ایران هستند. از طرفی شکاف در افکار عمومی آمریکا، زمانی که بحث 
جناحی به میان می آید، عمق بیشتری به خود می گیرد. آمریکایی های عضو حزب 
دموکرات با نسبت 71 درصد به 23 درصد، خواستار اجتناب از درگیری با ایران 
بوده و این در حالی است که جمهوری خواهان با نسبت ۶۸ درصد به 25 درصد 

خواستار پاسخ قاطع واشنگتن به تهران هستند.



      صفحه 3

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

.︡︀﹝﹡وا﹎︢ار ،︡﹠︫︀ ︀ ﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥︋  ︣﹋︐︀﹩ ﹋﹥ دارای ︑︖︣︋﹥ ﹝﹀﹫︡ و ﹝︣︑︊︳︋   ︫﹤ ﹁︺︀﹜﹫️ ﹨︀ی ﹝︪︣و﹥ ذ﹏ را︋ 

مبلغ برآوردمدت اجرامشخصات فعاليترديف
«ميليون ريال»

نوع و ميزان تضمين شركت در مناقصه

1
برون سپارى تجميعى فعاليت هاى                         

بهره بردارى، مشتركين و مالى و پشتيبانى 
امور آب و فاضالب گناباد

128300 ماه
ضمانتنامه بانكى يا اوراق مشاركت بانكى 

يا واريز وجه نقد به مبلغ چهارصد و پانزده 
ميليون ريال در مرحله دعوتنامه

﹋︀ر﹁︣﹝︀: ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی (︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ﹎﹠︀︋︀د
د︨︐﹍︀ه ﹡︷︀رت: ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ﹎﹠︀︋︀د

 ️﹇﹢﹞ ﹤﹞︀﹡ ︀ و ﹩︻︀﹝︐︗از وزارت ︑︺︀ون، ﹋︀ر و ر﹁︀ه ا ﹩﹠﹝ا ️﹫﹑︮ ﹤﹞︀﹠﹫﹨و ﹝︣︑︊︳ ﹋︀ری ︋﹥ ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟ ﹎﹢ا ︡﹫﹀﹞ ﹤︋︣︖︑ ﹟︐︫دا
از اداره ﹋︀ر از ︨﹢ی ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︑︀ر﹞ ،﹙️ و ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩: وا︗︡﹟ ︫︣ا︳ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︸︣ف ﹝︡ت ۶ روز از ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر آ﹎) ﹩︡ا﹋︓︣ ︑︀ 
︑︀ر ٩٨/٠۵/١٩ ـ ︋︖︤ ا︀م ︑︺︴﹫﹏) ︗️ در︀﹁️ ا︨︐︺﹑م ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︋﹥ ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ﹎﹠︀︋︀د ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︗﹠︉ ﹁︣﹝︀﹡︡اری، 
ا﹝﹢ر آب و ﹁︀︲﹑ب ︫︣ی ︑﹙﹀﹟ ٠۵١۵٧٢۵٣٧٧٨ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︀ از ︵︀︨ ﹅︣️ ا︀︎ ﹩︐﹡︣︐﹠﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا︵﹑ع ر︨︀﹡﹩ ﹝﹠︀﹇︭︀ت ︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩ 
 ﹏﹢︑ و ﹏﹫﹝﹊︑ ﹤  ︋️︊︧﹡ (٩٨/٠۶/٠٢ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر) ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت ١۴روز و ︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀ر را در﹢﹋︢﹞ ا︨﹠︀د  iets.mporg.ir

.︡﹠︀﹝﹡ ر ا﹇︡ام﹢﹞ا ﹟د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ا ﹤  ︋﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز
︀︣ ا︵﹑︻︀ت (﹝﹏ و ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و   ︨،︳ــ︣ا ︦ از ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ و ا﹡︐︀ب ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان وا︗︫︡  ︨ــ﹫︲﹢︑ ︣︀︀ت:︎ 

︀ً ︋﹥ ا︵﹑ع ا︪︀ن ︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡. ︊︐﹋ (....
د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

www.abfakhorasan.ir : ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨
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 شنبه 12 مرداد 1398 1 ذی الحجه 1440 3 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9029 

روزنامـه صبـح ایـرانآستان

مسابقات حفظ قرآن در حرم مطهر رضوی     آستان: رئیس اداره علوم قرآنی آستان قدس رضوی از برگزاری مسابقات حفظ قرآن کریم در حرم مطهر رضوی خبر داد.حجت االسالم مهدی شجاع با بیان اینکه 
این مسابقات ویژه شرکت کنندگان در کارگاه های حفظ قرآن دارالقرآن الکریم است افزود: متقاضیان شرکت در این مسابقات تا هفدهم مرداد فرصت دارند با مراجعه به اتاق 15 دارالقرآن الکریم)کارگاه حفظ قرآن( 

برای نام نویسی اقدام نمایند. وی افزود: این مسابقات در رشته های حفظ کل قرآن کریم، حفظ 20، 10، پنج، سه و حفظ جزء 30 قرآن کریم برگزار می شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
امروز در طرح ملی زندگی به سبک رضوی 

600 زوج  مشهدی گرد هم می آیند 
قدس/حسین مروج: سرپرست مرکز 
امور بانــوان و خانواده آســتان قدس 
رضوی از برگزاری نخستین گردهمایی 
ویژه زوج های مشــهدی در طرح ملی 
زندگی به سبک رضوی خبر داد.فاطمه 
دژبرد گفت: این گردهمایی به مناسبت 
اول ماه ذی الحجه و مصادف با ســالروز 

ازدواج حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( که 
به نام روز ازدواج نام گذاری شده است از امروز شنبه به مدت دو روز برگزار خواهد 
شــد. وی افزود: این گردهمایی در محل مجتمع فرهنگی آیه های مشهد برگزار 
می شود.سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی گفت: این 600 
زوج مشهدی که از ابتدای سال 1396 تاکنون به عنوان زوج های فعال، 10 جلسه 
آموزشــی و چهار کارگاه تخصصی در طرح ملی زندگی به ســبک رضوی را با 

موفقیت گذرانده اند به همراه والدینشان در این گردهمایی حضور دارند.

دیروز با حضور شیعیان و دوستداران اهل بیتj برگزار شد
 آیین سوگواری خدام حرم مطهر رضوی 

jدر شهادت ابن الرضا
آستان: شیعیان و دوســتداران اهــل 
بیــت)ع( در حرم مطهر ثامن االئمه)ع( 
شــهادت  ســالروز  مناســبت  بــه 
امــام محمدتقی)ع( رخــت عزا بر تن 
کرده و به ســوگ نشستند.همزمان با 
سالروز شــهادت امام جواد)ع( خادمان 
و خادمیــاران رضوی در قالب دســته 

عزاداری در حرم مطهر رضوی به عزاداری پرداختند.
خادمان و خادمیاران بارگاه امام علی بن موســی الرضا)ع( در صبح روز شهادت 
نهمین امام شیعیان ســاعت 6:45 دقیقه صبح در باب الکاظم)ع( صحن جامع 

رضوی گرد هم آمده و با برپایی دسته عزاداری به اقامه عزا پرداختند.
تعداد زیادی از زائران و مجاوران با مشاهده این برنامه همراه خادمان شده و دسته 
عزاداری باشکوهی را رقم زدند.در این مراسم دسته عزاداری خادمان و خادمیاران 
رضوی به ســمت صحن جمهوری حرکت کرده و در طول مســیر نیز ذاکران و 

مداحان خاندان عصمت و طهارت)ع( به مدیحه سرایی و روضه خوانی پرداختند.
در غروب روز شــهادت نیز مراســم اجتمــاع بزرگ عزاداران امــام جواد)ع( در 
صحن انقاب اســامی با حضور هیئت های مذهبی برگزار شــد.حرم حضرت 
ثامن الحجج)ع( دیروز میزبان خیل عظیم زائرانی بود که رنج سفر را از اقصی نقاط 
کشور بر خویش هموار کرده  بودند تا با تشرف به این صحن و سرای مائک نشین، 

از ویژه برنامه های شهادت دردانه امام رضا)ع( بهره مند شوند.

خاطره گویی جمعی از آزادگان در حرم مطهر رضوی 
آستان: در پنجــاه و هفتمین نشست ادبی »شمس« و در آستانه سالگرد ورود 
نخستین گروه از آزادگان به میهن، دورهمی بزرگ آزادگان و خاطره گویی آنان با 
حضور جمعی از سرداران سپاه، آزادگان و شخصیت های فرهنگی استان خراسان 
در تاالر قدس حرم مطهر رضوی برگزار شد.در ابتدای این مراسم سرپرست مرکز 
اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوی با اشاره به اهمیت خاطره نویسی اظهار کرد: 
بیان خاطره از زبان آزادگان به دلیل شرایط سخت و دشواری که سپری کردند در 
مقایسه با خاطرات دفاع مقدس، مصائبی بیشتری دارد و ثبت و ضبط آن یکی از 

مهم ترین وظایف نهادهای فرهنگی در حوزه انقاب اسامی است.
ابوالفضل حسن آبادی با اشاره به پروژه تاریخ شفاهی آزادگان در مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی اذعان کرد: ثبت تاریخ شفاهی این اسیران از سال ۸۲ در مرکز اسناد 
آستان قدس رضوی آغاز شــده و در واقع این پروژه به عنوان یکی از مهم ترین 
پروژه های تاریخ شــفاهی آزادگان به شمار می آید و نتیجه آن جمع آوری 150 

ساعت مصاحبه از کسانی است که در اسارت بودند.
وی افزود: در حــوزه تاریخ آزادگان، ثبت خاطرات دوران اســارات این افراد در 
اردوگاه و زندگی پس از بازگشت به ایران بسیار حائز اهمیت است، اما متأسفانه 
در حال حاضر بیشتر به ثبت خاطرات آزادگان پرداخته شده و بخش دوم زندگی 
آنان مورد غفلت واقع شده است.سرپرست مرکز اسناد و مطبوعات آستان قدس 
رضوی، پژوهشی کردن خاطرات را از مباحث مهم ذکر کرد و گفت: اگر اطاعات 
و خاطرات این عزیزان آرشیوسازی، قابل دستیابی و جهانی شود، امکان پژوهش 

در این اطاعات برای پژوهشگران فراهم می شود.
در ادامه این مراسم عابدین عابدی مقدم، رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خراســان رضوی و مهندس علیرضا اخوان از آزادگان دوران هشــت سال دفاع 
مقدس به خاطره گویی پرداختند. همچنین علی براتی گجوان، نویسنده و منتقد 
ادبی نیز به خوانش قطعه ای از خاطرات اسارت خدیجه میرشکار پرداخت.در پایان 
این مراسم نیز از خانواده حجت االسام  والمسلمین مرحوم محمدحسن نوری نیا، 
از آزادگان جنگ تحمیلی و رئیس سابق مرکز نسخ خطی آستان قدس رضوی 

تجلیل و قدردانی شد.

 رونمایی از نخستین فهرست
 اطلس های جغرافیایی در ایران

آستان: نخستین فهرست اطلس های 
جغرافیایی در ایران که زیر نظر پروفسور 
رحمت اهلل فتاحی، پیشکســوت حوزه 
کتابــداری و بــه قلم فاطمــه فخری 
انتشار یافته، معرفی و رونمایی شد.این 
کتاب به همــت کارگروه علم اطاعات 
و دانش شناسی ســازمان کتابخانه ها، 

موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی رونمایی شد.مؤلف این پژوهش، کتابدار 
کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی است که این اثر را به راهنمایی و ویراستاری 
علمی دکتر فتاحی و ویراستاری ادبی دکتر »علی کرامتی مقدم« در مدت 1۸ ماه 
تألیف کرده است. این اثر به تازگی به همت سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی چاپ شده است.

توسط شرکت کمباین سازی ایران
کمباین نیمه سنگین 5740R طراحی و تولید می شود

شــرکت  عامــل  مدیــر  آســتان: 
زیرمجموعــه  ایــران  کمباین ســازی 
ســازمان اقتصــادی رضــوی گفــت: 
کمباین نیمه ســنگین 5740R توسط 
این شــرکت طراحی و تولید می شود.

در  افــزود:  حمیدي فــرد  علي اصغــر 
مطالعات انجام شــده در گروه نوآوری 
ماشــین آالت و تجهیزات کشــاورزی 

شرکت کمباین سازی ایران و بر اساس برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و اعام 
نیاز کشاورزان، خأل کمباین نیمه ســنگین که ظرفیت های باالتری در برداشت 
مزارع نســبت به کمباین فعلی تولیدی این شــرکت دارد، احساس می شود که 
تأمین این مدل کمباین در حال حاضر به خارج از کشــور بستگی دارد.وی ادامه 
داد: در این راســتا شرکت کمباین سازی ایران با تکیه بر توان فنی داخلی کشور 
نسبت به مهندســی معکوس یک نمونه کمباین نیمه سنگین اقدام کرده است 
که تا پایان سال آینده برای تســت به مزارع کشور وارد خواهد شد.حمیدی فرد 
درباره آثار و نتایج حاصل از داخلی ســازی تولید کمباین های نیمه سنگین بیان 
کرد: قطع وابستگی کشــور به واردات کمباین نیمه سنگین، کاهش هزینه های 
خریداران کمباین و کشــاورزان به دلیل کاهش قیمت قطعات یدکی، جلوگیری 
از خروج ســالیانه حدود 7 میلیون یورو ارز از کشور و... از جمله این آثار به شمار 
می رود.مدیر عامل شرکت کمباین ســازی ایران تأکید کرد: با طراحی و ساخت 
کمباین نیمه سنگین 5740R توسط این شرکت، ایران به هفتمین کشور دارای 
فناوری بومی تولید کمباین نیمه ســنگین غات در جهان تبدیل خواهد شــد.

 آستان  تولیــت آســتان قدس رضوی 
درآمدزایــی مجموعه های  بــر  گفــت: 
اقتصادی آســتان قدس رضــوی تأکید 
داریم اما این مهم باید در چارچوب قانون 

و شرع تحقق پیدا کند. 
حجت االسام والمســلمین احمد مروی 
در جریان بازدید از مزرعه نمونه آســتان 
قــدس رضوی اظهــار کــرد: در تمامی 
فعالیت های این آســتان بایــد موضوع 
ســامت مورد توجه قرار گیــرد اما در 
عین حال اداره حرم مطهر هزینه دارد و 
باید در چارچوب قانون و شرع در مسیر 

درآمدزایی گام برداشته شود. 
وی افزود: باید به جایی برسیم که نیمی 
از هزینه های آستان قدس رضوی توسط 
بخش کشاورزی تأمین شود بنابراین در 
کنار توجه به اصل ســامت غذایی، باید 
این آســتان  برای  موضــوع درآمدزایی 

مقدس هم مورد توجه قرار گیرد. 

 شرکت های آستان قدس رضوی، 
الگوی بخش خصوصی باشند 

تولیت آســتان قدس رضوی با تأکید بر 
اینکه شرکت های زیرمجموعه این آستان 
الگوی شرکت های بخش خصوصی  باید 
باشند، خاطرنشــان کرد: صاحب اصلی 
آســتان قدس رضوی امام رضا)ع( است 
بنابراین باید در نظر داشته باشیم که آن 
حضرت بر تمامی فعالیت های ما نظارت 
دارند و هر کاری را باید به نحو احســن 
انجام داد. وی با تأکیــد بر اینکه مزرعه 
نمونه آســتان قدس رضــوی امکانات و 
دانــش خود را در اختیار کشــاورزان در 
مناطق محروم قــرار دهد، اظهار کرد: به 
هیچ عنوان نباید نســبت به کشاورزان و 
شرکت های بخش خصوصی نگاه رقابتی 
داشت زیرا چنین نگاهی مغایر با فرهنگ 
اسامی بوده و هیچ تناسبی با آموزه های 

دینی ما ندارد. 
حجت االسام والمسلمین مروی تصریح 

کرد: مزرعه نمونه آســتان قدس رضوی 
باید با انتقــال دانش و تجربــه خود به 
شــرکت های فعال در بخش کشــاورزی 
و کشاورزان شــاغل در مناطق محروم، 
زمینه تبدیل بخش کشــاورزی خراسان 
رضــوی به عنــوان الگوی کشــوری را 
فراهم کنــد. وی بر ضــرورت همکاری 
بــا نهادهــای دولتــی، وزارتخانه هــا و 
دانشــگاه ها تأکید کرد و گفــت: زمینه 
بازدیــد نخبگان و اســتعدادهای برتر از 
بخش های مختلف مزرعه نمونه آســتان 
قدس رضوی فراهم شــود تــا بدانند که 
زمینه برای ظهور و بروز اســتعدادهای 
آن هــا در داخــل کشــور وجــود دارد.

 استقالل در تولید محصوالت 
 کشاورزی برای اقتدار کشور

 اهمیت دارد
بیان  با  حجت االسام والمسلمین مروی 

اینکــه آمریکا و دیگر کشــورهای غربی 
برای جذب نخبــگان ایرانی تمام تاش 
خود را بــه کار گرفته انــد، تأکید کرد: 
جوان بااســتعداد ایرانی باید احســاس 
کند که زمینه اســتفاده از اســتعداد و 
علم او در راستای پیشرفت کشور وجود 
دارد و نیازی نیســت که بــرای ظهور و 
بروز خاقیت، نوآوری و اســتعدادش به 

کشورهای خارجی چشم داشته باشد. 
تولیت آســتان قدس رضوی با بیان اینکه 
اســتقال در تولید محصوالت کشاورزی 
برای عزت و اقتدار کشــور بسیار اهمیت 
دارد، افــزود: در فرهنگ دینی، کار کردن 
عزت به شمار می رود و کسی که به دنبال 
دست یافتن به عزت و کرامت است، باید کار 
و تاش را سرلوحه زندگی خود قرار دهد. 

حجت االسام والمسلمین مروی تصریح 
کرد: هر گونه تاش یــا ابتکار عملی در 
مســیر خودکفایــی ایران اســامی در 

تولیــد بــذر و محصوالت 
کشاورزی، یک کار نیکو و 
حسنه محسوب می شود و 
هر کسی که در این مسیر 
گام برداشته باشد، از ثواب 
و پــاداش اخروی بهره مند 
حجت االسام  شد.  خواهد 
والمسلمین مروی با تأکید 
بــر پایه فرهنگ  اینکه  بر 
دینی، نباید به کافران اجازه 
داد که بر مؤمنان تســلط 
پیدا کنند، گفــت: باید در 
جای خود شــعار مرگ بر 
آمریکا و استقال و آزادی 
ســر داد اما صرفــاً گفتن 
شــعار، مــا را از بیگانگان 
مســتقل نمی کنــد؛ برای 

تحقــق این مهــم باید تاش کــرد و در 
این مســیر گام هــای جدی برداشــت.

مزرعه نمونه 
آستان قدس 
رضوی باید با 

انتقال دانش و 
تجربه خود به 

شرکت های فعال 
در بخش کشاورزی 
و کشاورزان شاغل 
در مناطق محروم، 

زمینه تبدیل بخش 
کشاورزی خراسان 

رضوی به عنوان 
الگوی کشوری را 

فراهم کند

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به فعالیت های اقتصادی این نهاد تأکید کرد  

 قبــاً در صحــن عتیق قســمتی برای درآمدزایی تنها در چارچوب شرع و قانون
کبوتران بود. اکنون زبان بسته ها از گرسنگی 
تلف می شوند. پرندگان که درک ندارند در 

صحن کوثر گندم هست. 
09360002624

 چقدر خوب می شود، تمام همشهری ها 
که در شهر تردد دارند هر روز صبح ساعت ۸ 
با گذاشتن دست روی قلب به سمت حرم، 

صلوات خاصه را قرائت کنند. 
09150006097

 پیشنهاد می کنم آستان قدس تدابیری 
برای ورزش نوجوانان و جوانان بیندیشد و 
در مناطق متوسط شهر باشگاه هایی با نصف 

قیمت راه اندازی کند.
09150007710

 بــه خانم هایــی کــه چــادر ندارند در 
ورودی های حرم چادر می دهند. پیشــنهاد 
می کنــم ایــن کار را در محــل امانتداری 
انجام بدهند، چون فاصله امانتداری تا حرم 
مقداری دور است و حجاب بعضی از خانم ها 
خیلی زشــت و بد اســت، وقتی هم تذکر 
می دهیم، می گویند، ورودی چادر می گیریم. 

09150004340

 برای تذکر به مردم در خصوص استفاده 
نکردن از دوربین تلفن همراه در روضه منوره 
لطفاً مســئوالن حرم امام رضا)ع( تابلوهای 

مناسبی نصب کنند.
09120002392

 استدعا دارم برای پارک موتورها در اطراف 
حرم مطهر هم چاره ای بیندیشند که خدای 
نکرده شاهد ســرقت موتورها توسط افراد 

شرور نباشیم.
09360002624

وبینار »حج ابراهیمی در قرآن« 
به زبان اردو برگزار شد

آستان: وبینار »حج ابراهیمی در قرآن« 
به همــت مرکز مطالعــات عالی انقاب 
اسامی دانشگاه تهران و با همکاری بعثه 
مقام معظم رهبری، ســازمان فرهنگی و 
بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 

رضوی به زبان اردو برگزار شد.
در ایــن وبینار، اســتادان و میهمانانی از 
داخل و خارج کشــور درباره موضوعات 
»حــج و برائــت از مشــرکین« و »حج 
و تأثیــرات روابــط بین المللــی آن در 
تمدن ســازی« بــه بحــث و تبادل نظر 

پرداختند.
مهدوی پور؛  والمســلمین  حجت االسام 
نماینــده مقام معظم رهبری در دهلی نو، 
حجت االسام والمسلمین سیدمتین علی 
شــاه قادری؛ رئیس علمای اهل سنت و 
متصوفــه هند، امیرعلــی زینعلی؛ مدیر 
سابق شبکه سحر اردوزبان صدا و سیما، 
رباب زیدی؛ رئیس حــوزه علمیه الزهرا 
لکنهود هندوستان و برگزیده سال جاری 
جایزه جهانی گوهرشاد، شیخ علی هادی 
زیدی؛ محقق و مبلغ از کشــور تانزانیا و 
مدیحه رســول؛ محقق و نماینده سابق 
پارلمان از سخنرانان این وبینار تخصصی 

بودند.

صدای مردم

خـــبر

رونق تولید

خبر

عشق به اهل بیت b   سرمایه عظیم ایران و عراق
قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم   آستان   
رضوی با حیدر حسن الشّمری، تولیت جدید 
امامین کاظمین)ع( دیدار و گفت وگو  حرم 

کرد.
ایــن  در  قهــرودی  خاکســار  مصطفــی 
دیــدار ضمــن ابــاغ ســام و تبریــک 
حجت االســام والمســلمین مروی، تولیت 
آستان قدس رضوی به حسن الشّمری، باور 
و اعتقاد مردم ایران اســامی و عراق به اهل 
بیت)ع( را سرمایه ای بزرگ دانست و عنوان 
کرد: مردم دو کشــور با پیوند و اعتقادی که 
به ائمــه اطهار)ع( دارند، یــک امت واحده 
هســتند و اتفاقات بزرگی نظیر راهپیمایی 
اربعین حســینی تداعی بخش و مظهر اوج 
ارادت، دلدادگی و عشــق ورزی به ســاحت 
مقــدس اهل بیت عصمــت و طهارت)ع( و 
زمینه ســاز ظهور منجی عالم بشریت است.

قائــم مقام تولیت آســتان قــدس رضوی 
پیروزی های دو ملــت ایران و عراق در برابر 
دشــمنان را از آثار و بــرکات فرهنگ اهل 
بیت)ع( دانســت و اظهار کرد: ملتی که به 
ســیره و فرهنگ علوی، حسینی و رضوی 
تأسی دارد هیچ گاه در موضع ضعف و انفعال 

قرار نخواهد گرفت، امروز به برکت حضرات 
عالی  فقیه، مرجعیت  معصومین)ع(، والیت 
عــراق و مجاهدت رزمندگان اســامی در 
جبهــه مقاومت، ضعف و ناتوانی دشــمنان 
امت اسام در منطقه مشهود است.خاکسار 
قهرودی با اشــاره به تأکیدات تولیت آستان 
قدس رضوی مبنی بر همکاری های مشترک 
میان آســتان ها و اعتاب مقدسه در ایران و 
عراق، ابــراز امیدواری کــرد: نتیجه و ثمره 
این تعامات به ارتقای کمی و کیفی سطح 

خدمت رسانی به زائران منجر شود.
تولیت حرم مطهر امامیــن جوادین)ع( نیز 
در این دیدار ضمن خوشامدگویی و آرزوی 
موفقیت بــرای تولیت و قائم مقام آســتان 
قدس رضوی برای خدمت رســانی شایسته 
به زائران بارگاه منور امام رضا)ع(، از حضور 
وی در مراسم خطبه خوانی و تعویض پرچم 
ایام شهادت حضرت جواد االئمه)ع( قدردانی 

کرد.
دکتر حیدر حسن الشّمری با اشاره به برکات 
فرهنگ ائمه اطهار)ع( در سازندگی معنوی 
و تربیتی جامعه تأکید کرد: پیگیری موضوع 
عمران و آبادانی حرم امامین کاظمین)ع( با 

توان بیشتر از جمله برنامه های ماست.
گفتنی است، در آســتانه ایام شهادت امام 
جواد)ع( مراسم تعویض پرچم و خطبه خوانی 
حرم حضرت جواداالئمــه)ع( با حضور قائم 
مقام تولیت آســتان قدس رضوی در حرم 

امامین جوادین)ع( برگزار شد.
ایــن مراســم معنوی و باشــکوه هر ســاله 
به مناســبت ایام شــهادت امام جواد)ع( با 
حضور باشــکوه دسته های عزاداری و محبان 

خانــدان عصمــت و طهــارت)ع( در صحن 
حرمین کاظمین برگزار می شود. این مراسم 
چهارشــنبه شــب گذشته، در آســتانه ایام 
شــهادت امام جواد)ع( بــا حضور مصطفی 
خاکســار قهرودی؛ قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی و حجت االســام والمسلمین 
حجت گنابادی نژاد؛ رئیس سازمان فرهنگی 
این آستان مقدس در حرمین کاظمین برگزار 

شد.

گزارش خبری
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی در دیدار با تولیت حرم کاظمین تأکیدکرد

به ما پیامک بزنید 
3000737277

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

خبر
تولیت آستان مقدس علوی مطرح کرد  

 بهره گیری از دانش فنی آستان قدس رضوی 
در احیای مزرعه فدک نجف

مقدس  آستان  تولیت   آستان   
علوی با تأکید بر اینکه مزرعه فدک 
شهر  کشاورزی  صنعت  توسعه  در 
در  گفت:  است،  مؤثر  بسیار  نجف 
راستای احیای مزرعه فدک نجف، 
فنی  دانش  از  بهره گیری  آماده 
رضوی  قدس  آستان  متخصصان 
تولیت  راضی،  آل  هستیم.یوسف 
آستان مقدس علوی ظهر دیروز با 
حضور در مزرعه نمونه آستان قدس 
آن  مختلف  بخش های  از  رضوی 
همچون گلخانه ها، باغ های متراکم 
اورعی  علی  با  و سپس  بازدید  و... 
این  نمونه  مزرعه  مدیرعامل  زارع، 
آستان مقدس دیدار و گفت وگو کرد.

وی در این دیدار با اشاره به اینکه 
مزرعه فدک آستان مقدس علوی 
می تواند در عرصه صنعت کشاورزی 
واقع شود،  مؤثر  بسیار  نجف  شهر 
اکنون مزرعه فدک به  اظهار کرد: 
تقسیم بندی  علمی  کاماً  صورت 

است. آماده  آن  نقشه های  و   شده 
آل راضی با بیان اینکه آستان مقدس 
نقشه های  تحویل  آمادگی  علوی 
متخصصان  به  را  فدک  مزرعه 
بررسی  برای  رضوی  قدس  آستان 
و تحلیل دارد، افزود: تقاضای ما از 
آستان قدس رضوی این است که 
خاک و آب موجود در این مزرعه 
را با شیوه های آزمایشگاهی مدرن 
آماده سازی  راستای  در  و  بسنجند 
آن از طریق گروه اعزامی به نجف 

به ما کمک کنند.
 اورعی زارع، مدیر عامل مزرعه نمونه 
این  ادامه  در  آستان قدس رضوی 
متخصصان  کرد:  دیدارخاطرنشان 
مزرعه نمونه در راستای انتقال دانش 
فنی خود آمادگی مشاوره در زمینه 
زراعت،  جمله  از  مزرعه  مدیریت 
آفات،  با  مقابله  کاشت،  آبیاری، 
تست خاک و آزمایشات مورد نیاز به 

آستان مقدس علوی را دارند.
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 اقتصاد/ زهرا طوسی  هدف سیاست های کلی 
اصل ۴۴ قانون اساســی استفاده از مدیریت کارآمد 
تعاونی و خصوصی به جــای مدیریت دولتی بود و 
مقرر شد، تصدیگری دولت و دستگاه های شبه دولتی 
در اقتصــاد با واگذاری ها کمتر شــود، ولی آنچه به 
بخش خصوصی واقعی واگذار شد، عمالً کمتر از ۱۸ 
درصد و ســهم بخش تعاون که بهترین قالب برای 

خصوصی سازی محسوب می شود بسیار ناچیز بود.
بر اســاس آمارها بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور به 
لحاظ مالکیتی و مدیریتی در دســت دولت است و 
اگر ســهم ۱۵ درصدی بخش خصوصی را بپذیریم، 
بخش تعاون تنها ۵ درصد از اقتصاد کشور را به خود 

اختصاص داده است. 
با وجود تأکید اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاون 
باید تا پایان برنامه پنجم توســعه ۲۵ درصد اقتصاد 
کشور را در اختیار می گرفت، این هدف عمالً محقق 
نشــد و این بخش از دستیابی به بســیاری از مزایا 
شامل معافیت های مالیاتی و بیمه ای و عواید ناشی 
از واگذاری های دولتی و ورود به بازار سرمایه باز ماند.

 پیشنهاد وصول طلب بخش تعاون
با تهاتر شرکت های دولتی

جدا از اینکه در خصوصی سازی بنگاه های اقتصادی 
از واگذاری به تعاونی ها غفلت شــده اســت، این 
بخــش از حق قانونی خود یعنی 3۰ درصد درآمد 
حاصل از خصوصي سازي که باید به آن اختصاص 
مي یافت نیز محروم شده است؛ این رقم که از سال 
۱3۸7 تاکنــون به ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 
رسیده است، به این بخش پرداخت نشده و  وزارت 
تعاون را بر آن داشــته که برای وصول طلب خود 
از بودجه، پیشنهادهایی را به منظور تهاتر این رقم 
ارائه دهد که هنوز نتیجه آن مشخص نشده است. 
ضعف بخش تعاون در تملک شــرکت های دولتی 
انتقاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در پی 
داشته، به طوری که وی با اشاره به نقدهای جدی 
به روند واگذاری بنگاه های اقتصادی، افزایش سهم 
تعاونی ها را عامل کاهش نقدها به خصوصی سازی 
 در این حوزه معرفی کرده اســت. شــریعتمداری 
با اشــاره به اینکه در اصل ۴۴ قانون اساسی تأکید 
شــده نظام بنگاه   داری باید به بخش خصوصی و 

تعاونی سپرده شود؛ از ســازمان خصوصی سازی 
خواســته اســت در بخش واگذاری ها سهم قابل 

مالحظه ای برای تعاونی ها در نظر بگیرد.

 مردمی کردن اقتصاد 
با واگذاری شرکت های دولتی به تعاونی ها

مهدی عقدایی، معاون سابق 
خصوصی ســازی  ســازمان 
در گفــت و گو بــا خبرنگار 
مــا یکی از بهتریــن راه های 
خصوصی ســازی  و مردمی 

کردن اقتصاد را واگذاری به بخش تعاون ذکر می کند 
که از طریق واگذاری شرکت های دولتی و شبه دولتی 
به تعاونی ها که متشکل از کارکنان شرکت ها و مردم 

است ممکن می شود. 
به گفته وی، اقدامات نظارتی در تعاونی ها بسیار قوی تر 
است، حسابرسی شرکت  های تعاونی و رسیدگی به 
شکایات در حوزه تعاونی  ها با دقت عمیق تری انجام 
می شود و در عین حال عوارض خصوصی  سازی را نیز 
ندارد، کما اینکه در تعاونی ســود به صورت پراکنده 

است و منافع عام   تری را پوشش می دهد.

 ضرورت اصالح قانون بخش تعاون 
و تعیین تکلیف آن در مجلس

وی افــزود: بــه صورت کلی ما اگر بخواهیم ســهم 
 تعاون در اقتصاد کشور توســعه یابد، باید یکسری 
پیش شرط هایی را انجام دهیم که قطعاً یکی از آ ن ها 

اصالح قانون بخش تعاون است؛ از طرفی 
هم اکنون کمتــر از ۱۰ درصد قوانین 
مرتبط با این حوزه به اجرا درآمده، از 
این رو مجلس موظف اســت نظارت 
بر حســن اجرای قوانین را نیز پس از 

تصویب قانون اعمال کند.

 سهم بخش تعاون با در نظر 
گرفتن سهام عدالت: 5 درصد

وی بیان کرد: اگر شــرکت های واگذار 
ســرمایه گذاری  شرکت های  به  شده 
اســتانی از طریــق ســهام عدالت را 
 واگذاری بــه بخش تعاون تلقی کنیم

- که حدود ۴9 هزار میلیارد تومان برآورد می شود- 
ســهم بخش تعاون از خصوصی سازی ها به حدود ۵ 
درصد می رســد که هنوز هم با سهمی که در قانون 

پیش بینی شده فاصله دارد.
عقدایی گفــت: 3۰ درصــد از درآمدهای حاصل از 
کل واگذاری های سهام دولتی باید در اختیار بخش 
تعاون قرار گیرد. اگر بخواهیم مطابق قانون ســهم 
بخش تعاون را به ۲۵ درصد برســانیم باید این ۱۸ 
هزار میلیارد تومان برای کمک 
به بخش تعاون پرداخت شود تا 

به توانمندی الزم برسد.
وی درباره واگذاری شرکت های 
شســتا به تعاون، در پاســخ 
بــه اینکه فکــر می کنید چه 
تعــداد از ایــن واگذاری ها به 
تعاونی هــا انجــام می شــود، 
اعالمی در  گفت: شرکت های 
فهرســت واگذاری ها به دلیل 
قابل  باال  پیش پرداخت هــای 
واگذاری نیســت، در حقیقت 
ایــن کار برداشــتن ســنگ 
بزرگی است که عالمت نزدن است، مگر اینکه تأمین 
اجتماعی ها خودشان هیئت مدیره این تعاونی ها شوند 

و شبیه خصولتی سازی این کار را انجام دهند.

 نگاه سیاست گذار
 در واگذاری ها درآمدی است

احســان خاندوزی، اســتاد اقتصاد دانشگاه عالمه 
معتقد است: نگاه سیاســت گذار در واگذاری های 
شــرکت ها به بخش خصوصی بیشــتر یک نگاه 
درآمدی است و کسی هم اصرار ندارد که در مسابقه 
واگذاری شرکت ها، بخش تعاون برنده باشد و مسلم 
است که تعاونی ها به خاطر نداشتن بنیه مالی خود 

به خود در این کورس از دیگران عقب می افتند.
وی در پاسخ به اینکه چرا شرکت ها به تعاونی های 
موفق کشور یا  کارگران عضو در تعاونی کارخانجات 
واگذار نمی شــود، افزود: موفق تریــن تعاونی ها در 

کشور ما تعاونی های کشاورزی روستایی هستند. 
خرید  بــرای  تعاونی ها  این 
شــرکت های واگذار شــده 
که اغلــب در بخش صنعت 
هستند،  پیشقدم نمی شوند؛ 
درباره واگذاری سهام برخی 

کارخانجات صنعتی به کارگران باید گفت برای این 
کار  سازمان خصوصی ســازی باید روش بورسی و 
مزایده ای را کنار گذاشــته و سازو کار خرید سهام 
را تغییــر دهد و در عین حال اگــر کارگران عضو 
تعاونی قادر بــه تأمین نقدینگی مورد نیاز نبودند، 
به آن ها مســاعدت کند، یا بدون دریافت پولی از 
آن ها، سهام این کارخانجات را به آنان واگذار کند 
که عماًل ممکن نیست و اگر انجام شود ذیل سهام 
عدالــت تعریف می شــود. وی افزود: ســال 9۸ با 
کاهش درآمد نفتی مواجهیم و دولت برای رد دیون 
و کسب درآمدهای جدید تصمیم به واگذاری های 

بزرگی دارد.
روش واگذاری ها در ســازمان خصوصی سازی یا به 
شــکل مزایده است یا در بورس ارائه می شود؛ پس 
هر کسی قیمت بیشتری را پیشنهاد دهد یا زودتر 
سهام عرضه شده را خریداری کند بنگاه واگذار شده 

را تملک خواهد کرد.

 کسی مانع تعاونی ها نیست
 ُهل هم نمی دهند  

وی افزود: اگــر یک تعاونی از نظــر مالی توانایی 
داشته باشــد، می تواند مزایده را به نفع خود تمام 
کند، چنانکه وقتی بخشــی از سهام خودروسازی 
در بورس عرضه شــد، شرکت تعاونی ایران خودرو 
توانســت قسمتی از ســهام آن را بخرد؛ به عبارتی 
تعاونی ها در واگذاری ها در رقابت با بقیه افراد برابر 
هستند؛ یعنی کســی مانع نیست، ولی کسی هم 

تعاونی ها را ُهل نمی دهد.

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

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
در نامه اقتصاددانان جوان به سران سه قوه مطرح شد

برداشت از صندوق تنها در برابر اصالح ساختاری
اقتصاد: تعدادی دانش آموخته دکترای 
اقتصاد در نامه ای به سران قوای کشور 
صندوق  منابع  و  پول  شدند  خواستار 
اصالحات  انجام  قبال  در  ملی  توسعه 

ساختاری به دستگاه ها داده شود. 
در متن این نامه به رؤسای قوای مجریه، 
مقننه و قضائیه کشور آمده است: نیک 
مستحضرید که امروز کشور در شرایط جنگ اقتصادی تمام عیار دشمن قرار دارد، 
بنابراین مدیریت اقتصادی کشور در این شرایط نیازمند اتخاذ تصمیمات درست، 
آینده نگر، دقیق و کارشناسی است. متأسفانه نگاهی به تصمیمات گرفته شده در 
شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه در طول مدت عملکرد شورای 
مزبور، نشــان می دهد تصمیم گیری های مهم و اولویت دار کشــور کماکان روی 
 زمین مانده اســت. در این میان، تصمیم اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
ســران سه قوه در مورد پوشش کســری بودجه دولت از محل برداشت از منابع 
صندوق توســعه ملی، حســاب ذخیره ارزی، فروش اوراق مالی و فروش اموال 
دولتی، آن هم پس از  گذشت حدود هفت ماه از دستور مقام معظم رهبری مبنی 
بر لزوم انجام اصالحات ســاختاری در بودجه کشور، صاحبنظران و کارشناسان 
اقتصادی را بهت زده نمود. آیا به واقع این موارد به عنوان ابتدایی  ترین روش های 
تأمین کسری بودجه، با فلسفه تشکیل این شورا در جهت تجهیز تمام قوای کشور 

و هماهنگی برای اتخاذ تصمیمات اساسی، سازگار است؟
ســؤال اینجاست که کدام یک از منابع مورد استفاده در مصوبه اخیر یک درآمد 
پایدار برای قطع وابستگی به نفت به شمار می رود؟ آیا شورای محترم واقعاً حراج 
ذخایر راهبردی کشــور و ایجاد بدهی را راهکار صحیح حل مشکل بودجه ای در 

شرایط خطیر کنونی می دانند؟
صندوق توســعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش منابع 
فسیلی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم 
نسل های آینده تشکیل شــده است.باوجود هدف مصرح ذکر شده متأسفانه به 
جای قاعده مند کردن رابطه بین صندوق توسعه و بودجه، دستگاه تصمیم گیری 

کشور در شرایط کسری بودجه، آسان ترین راه را انتخاب کرده است.
انتشار اوراق مالی برای اداره امور جاری کشور نیز در زمانی که احتماالً تنش های 
کنونی تا چند سال آینده ادامه خواهد داشت، به معنای انتقال بار مشکالت کنونی 
به دوره های آینده و بزرگ کردن گلوله برفی کســری بودجه بوده و تناســبی با 

اصالح ساختاری بودجه ندارد. 

  قاعده پول در برابر اصالح
با توجه به این نکات، پیشنهاد می شــود نخست اصالحات ساختاری واقعی در 
دستور کار قرار گیرد. دوم، الزم است به عنوان یک قاعده کلی، دریافت تسهیالت، 
کمک یا برداشت از صندوق توسعه و انتشار اوراق برای مصارف جاری دولت، مقید 
به ارائه برنامه اصالحی مقدارِی نظارت پذیر شده و آزادسازی منابع، گام به گام و 

براساس قاعده »پول در برابر اصالح« صورت پذیرد.
برای سال جاری نیز ضمن احترام به مصوبه شورای عالی سران سه قوه الزم است 
به منظور تأمین مصالح کشور، مصوبه ای متمم توسط آن شورا گذرانده شود که 
در چارچوب قاعده کلی یادشــده، یعنی مقید بودن برداشت و کمک در مقابل 
برنامه اصالحی و آزادســازی گام به گام منابع، پرداخت های صندوق توسعه به 

چند بخش تقسیم شود:  
بخــش نخســت، در ازای ارائه الیحه دو فوریتی دریافــت مالیات از بخش های 
غیرمولد، مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات مجموع درآمد توسط دولت؛ بخش 
دوم، در ازای حذف دهک های هدف از یارانه؛ بخش سوم، اتصال کامل شبکه های 
مالی و اطالعاتی کشــور برای مالیات ســتانی و اجرای طرح جامع مالیاتی، آغاز 
مولدســازی دارایی های دولت در قالب هایی مثل صندوق امالک و مستغالت و 
تصویب مقدمات قانونی آن؛ بخش چهارم، به ازای ارائه برنامه زمان بندی و حجم 
انتشــار اوراق و یا پرداخت در نیمه دوم سال و پس از انجام اصالحات بودجه ای 

توسط دولت آزاد شود.

30 درصد 
درآمدهای حاصل 
از کل واگذاری های 
سهام دولتی باید در 
اختیار بخش تعاون 
قرار گیردکه معادل  
18 هزار میلیارد 
تومان است

بــــــــرش

مجلس بدون  تضمین ، زیر بار حذف صفرها نرود       آخرین خبر:   فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه عالمه گفت: حذف چهار صفر از پول ملی در شرایطی که اقتصاد کشور با طیف گسترده ای از 
بحران های بزرگ و کوچک روبه رو است، در غیاب برنامه، سیاست و تعهد جدی برای مهار سیاست های ضدتوسعه ای، ناهماهنگی در عرصه سیاست گذاری، مهار آزمندی ها، مهار سلطه بالمنازع دالل ها، جنبه نمایشی 

این موضوع در اولویت است. مجلس تا تضمین های الزم را نگرفته، زیر بار حذف صفرها نرود.

خـــبر

      صفحه 4

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139860308001002088 ـ 1398/05/08 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى احمد فرهمند راد  فرزند غالمحسين  بشماره شناسنامه 248 صادره از بيرجند  شماره 
ــدانگ يك باب ساختمان به مساحت 48/27 متر مربع قسمت از پالك 7 فرعى از  ــبت به شش ملى 0651766214 نس
215 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت اسدا... دره ميركى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــود در صورتى كه اش در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ  ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  رس

صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805813
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139860308001002091-1398/05/08 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين  ــمى            برابر راى ش رس
ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات  ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــبت به  ــماره ثبت 620 بيرجند نس ــماره ملى 10360021303 و ش ــركت فروزان به ش مالكانه بالمعارض متقاضى ش
ششدانگ يك قطعه زمين مشجر به مساحت 67948 متر مربع قسمتى از پالك 687 ـ اصلى بخش 2 بيرجند از محل 
سهام مجهول پالك 687 ـ اصلى 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 
ــليم و پس از اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ  ــار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس انتش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم  ــليم اعتراض،دادخواس تس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805814
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/12
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

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

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند 
رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و س
ــماره 139560308001001715 هيئت اول/دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــمى            برابر راى ش رس
ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض 
متقاضى آقاى/ غالم حسين نوكى فرزند اكبر بشناسنامه 4 صادره از بيرجند  كدملى 0652410774 در ششدانگ يك 
ــتمل بر اطاق به مساحت 311 متر مربع از پالك 55 فرعى از 284 اصلى بخش 2 حوزه ثبت  ــجر مش قطعه زمين  مش
ملك بيرجند از محل مالكيت محمد حسين نوكى و اكبر نوكى و فاطمه نوكى 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 دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد،ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805816
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/12                تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/27

على فضلى  / رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

شماره: 29/98/20700   تاريخ: 1398/05/07
آگهى آراءهيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت 

ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى 
ــناد عادى يا رسمى آنان در  ــامى افرادى كه اس ــده اس در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيأت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك  بجنورد مورد رسيدگى و تأئيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در دو نوبت به 

فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد:
بخش دو بجنورد پالك145- اصلى اراضى كالته عليخان ناظر

1-  ششدانگ يكباب  انبارى   از پالك باقيمانده يك  فرعى از 145 اصلى فوق به مساحت   593/82 متر مربع ابتياعى 
ــماره   97-0869                ــى عمرانى كالته برابر رأى ش ــين      از محل مالكيت ثبتى  موس خانم اوغل بيكه برزويى فرزند حس

مورخه 1398/04/30 كالسه 97-0302                
بخش دو بجنورد پالك 151- اصلى اراضى قريه باقرخان

ــع ابتياعى آقاى  ــاحت 196/12 متر مرب ــى از151 اصلى فوق به مس ــه از پالك  165 فرع ــاب خان ــدانگ يكب 2- شش
ــماره 0796-98 مورخه       ــى برابر رأى ش ــاعى متقاض ــمى مش ــى فرزند محمد از محل مالكيت ثبتى رس ــتم ريحان رس

1398/04/25 كالسه 97-0455              
بخش دو بجنورد پالك 168- اصلى اراضى اميريه

ــر مربع ابتياعى   ــاحت   148/91 مت ــالك   168  اصلى فوق به مس ــالك    از پ ــه    از پ ــاب   خان ــدانگ يكب 3 -شش
ــماره 0881-98 مورخه     ــت ثبتى محمدتقى صدقى برابر رأى ش ــه گل يزدانى فرزند عباس از محل مالكي ــم غنچ خان

1398/04/31 كالسه 97-509          
بخش دو بجنورد پالك 169- اصلى اراضى صدرآباد

4-  ششدانگ يكباب   ساختمان  از پالك  44 فرعى از پالك   169   اصلى فوق به مساحت 68/18 متر مربع ابتياعى   
آقاى سيد حسين زاهدى فرزند سيد تيمور   از محل مالكيت ثبتى: ناهيد وحيدى پور برابر رأى شماره    98-0838              

مورخه 1398/04/27 كالسه 97/0333                

ــاحت 201/10 متر مربع ابتياعى   ــالك  130 فرعى از پالك  169 اصلى فوق به مس ــاب خانه از پ ــدانگ يكب 5-  شش
ــماره 0839-98 مورخه     ــى اصغر منتظرى برابر رأى ش ــر    از محل مالكيت ثبتى عل ــرى فرزند صف ــاى محمدجعف آق

1398/04/27 كالسه    97-0074                 
ــاحت 228/90 متر مربع  ــداانگ يكباب خانه  از پالك  باقيمانده 142 فرعى از پالك  169 اصلى فوق به مس 6-شش
ابتياعى آقاى محمدعلى لطفى فرزند محمد از محل مالكيت ثبتى رسمى مشاعى رمضانعلى منيرى مقدم و صفرخوران      

برابر رأى شماره  0841-98 مورخه 1398/04/27 كالسه 97-0297  
ــاحت 200/75 متر مربع  ــى از پالك 169 اصلى فوق به مس ــاب خانه از پالك باقيمانده 144 فرع ــدانگ يكب 7- شش
ــاع از  ــه دانگ مش ابتياعى  آقايان على نقى و حيدر على صفدرى فرزندان حيدرعلى هر يك از نامبردگان به ميزان س
ــماعيل رزمى رضا برابر آراء شماره 0695-98 و  98-0694  ــاعاً    از محل مالكيت ثبتى اس ــويه و مش ــدانگ بالس شش

مورخه  1398/04/18 كالسه هاى 0142-97 و 97-0140                    
8-  ششدانگ يكباب خانه  از پالك 151 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مساحت 186/56 متر مربع ابتياعى آقاى 
ــماره     98-0690              ــق گوى فرزند قربان محمد از محل مالكيت ثبتى قربان محمد حق گوى برابر رأى ش ــى ح قربانعل

مورخه 1398/04/17 كالسه 97-0323            
ــاحت 97/00 متر مربع ابتياعى آقاى  ــدانگ يكباب خانه  از پالك 160 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مس 9- شش
ــور حقانى برابر رأى شماره     ــكينه و كش ــين تركانلو فرزند قربانعلى از محل مالكيت ثبتى  نه نه خانم يكه كار و س حس

0879-98 مورخه 1398/04/31 كالسه 97-292             
ــاحت 143/92 متر مربع ابتياعى     ــدانگ يكباب خانه از پالك  160 فرعى از پالك 169  اصلى فوق به مس 10-  شش
خانم سكينه جوالى جاجرم فرزند على  از محل مالكيت ثبتى   نه نه خانم يكه كار و سكينه و كشور حقانى برابر رأى 

شماره 0882-98 مورخه 1398/04/31 كالسه 95-0585             
ــاحت    145/98 متر مربع ابتياعى    ــدانگ يكباب خانه   از پالك 202 فرعى از پالك 169 اصلى فوق به مس 11-  شش
ــماره   98-0880                ــاطى فرزند على محمد   از محل مالكيت ثبتى محمدعلى ثائبى برابر رأى ش آقايان قربان محمد نش

مورخه 1398/04/31 كالسه     97-0019               
بخش دو بجنورد پالك 171- اصلى اراضى سوهانى

ــمتى از يكباب منزل از پالك 258   فرعى از پالك 171 اصلى فوق به مساحت 54/60 متر مربع  ــدانگ قس 12-  شش
ــماره      98-0840             ــن كالته اى برابر رأى ش ابتياعى  آقاى عليرضا كريمى فرزند بابانظر از محل مالكيت ثبتى حس

مورخه 1398/04/27 كالسه 97-0097              
بخش دو بجنورد پالك 172- اصلى اراضى ميان النگ

13-  ششدانگ قسمتى از حياط  يكباب      خانه     از پالك5        فرعى از پالك 172      اصلى فوق به مساحت 
65/17 متر مربع ابتياعى آقاى محمدجان شاكرى طراقى فرزند على اكبر از محل مالكيت ثبتى غالمحسين طالبخواه 

برابر رأى شماره 0876-98 مورخه 1398/04/31 كالسه 97-0275         
 لذا بدين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى 
دارند بايد ازتاريخ انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ــيد اخذ نمايند معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  ــليم و رس ملك تس
ــت به اداره ثبت محل تحويل دهند در صورتى كه اعتراض در  به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس
مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت 

به صدور سند خواهد نمود ضمناً صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9805823
 تاريخ انتشار نوبت اول 1398/05/12           تاريخ انتشار نوبت دوم 1398/05/26                  

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

شماره نامه: 139804906091000471      تاريخ نامه: 1398/05/06
شماره پرونده: 39404001013004267/11   شماره بايگانى پرونده: 9405601

آگهى
ــره در روزنامه قدس مورخه چهارشنبه 2 مرداد ماه 1398 به شماره 9021 و سال سى و دوم  ــت به آگهى منتش بازگش

و شماره آگهى 558 الف- م 9805381- آ به شرح ذيل اصالح مى گردد:
در خط سيزدهم آگهى فوق الذكر «مساحت 338/63 مترمربع» صحيح مى باشد.
در خط چهاردهم آگهى فوق الذكر «مساحت 338/63 مترمربع» صحيح ميباشد.

در خط نوزدهم آگهى فوق الذكر «مساحت 1820/91 مترمربع و به صورت 15 واحد مسكونى و 33 مترمربع تجارى» 
صحيح ميباشد.

در خط بيستم آگهى فوق الذكر «مساحت 343/94 مترمربع» صحيح ميباشد.
در خط بيست و يكم آگهى فوق الذكر «مساحت 338/86 مترمربع» صحيح ميباشد.
در خط بيست و دوم آگهى فوق الذكر «مساحت 224/09 مترمربع» صحيح ميباشد.

در خط بيست و سوم آگهى فوق الذكر «مساحت 224/09 مترمربع مسكونى و ساير مشاعات و طبقه سوم به مساحت 
224/09 مسكونى» صحيح ميباشد.

در خط بيست و چهارم آگهى فوق الذكر «مساحت 224/09 مترمربع» صحيح ميباشد.
ــت و پنجم آگهى فوق الذكر «مساحت 224/09 مترمربع مسكونى و ساير مشاعات و پيش آمدگى و طبقه  در خط بيس

ششم به مساحت 17/66 مترمربع» صحيح ميباشد.
در خط بيست و هفتم آگهى فوق الذكر «مساحت 1022/45 مترمربع» صحيح ميباشد.

در خط سى و يكم آگهى فوق الذكر «مساحت 338/63 مترمربع» صحيح ميباشد.
در خط سى و دوم آگهى فوق الذكر «مساحت 1820/91 مترمربع» صحيح ميباشد.
در خط سى و سوم آگهى فوق الذكر «مساحت 198/88 مترمربع» صحيح ميباشد.

در خط سى و ششم آگهى فوق الذكر «بدنه به ارتفاع 1/2 متر سنگ» صحيح ميباشد. آ-9805824م.الف 575
مدير اجرا شعبه اول اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- احمد افشون پورسربندى

شماره نامه: 1398025001314694   شماره پرونده: 9509985157800665
شماره بايگانى پرونده: 971297      تاريخ تنظيم: 1398/05/08

شعبه 1 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده

ــه 369، پالك ثبتى  ــه پرداخت مبلغ 336/000/000 ريال در پرونده كالس ــن فروتن ب ــر به محكوميت آقاى محس نظ
ــالت 103 داراى عرصه به مساحت  ــهد به نشانى جاده سيمان- نبش رس ــماره 326 فرعى از 68 اصلى بخش 9 مش ش
حدود 7011 مترمربع زمين مسكونى شامل گاراژ و انبارى و مغازه توقيف گرديده و به مبلغ 52/500/000/000 ريال 
ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 98/6/6 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى احكام كيفرى مشهد واقع در 
نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط.1(دفتر كل) مزايده و به باالترين قيمت پيشنهادى فروش 

خواهد شد. قيمت پايه 52/500/000/000 ريال مى باشد. آ- 9805802
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

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

امالك واقع در بخش 39 يزد- دهشير و توابع
1223فرعى از199 اصلى – آقاى محمد صادق امينى خوئى دو دانگ مشاع از ششدانگ خانه باغچه پالك ثبتى برابربه 
ــدانگ 1676/30 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001022 مورخ1398/04/26 واقع در  مساحت شش

بيدا خويد خريدارى عادى مع الواسطه  از  شايسته سليمانى مالك رسمى 
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس

تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9805826
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: يكشنبه 1398/05/27
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

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
ــاحت ششدانگ  ــدانگ باغ پالك ثبتى برابربه مس ــاع از شش ــه دانگ مش 3308- اصلى – آقاى على اخوان تبريزى س
2464/50 مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001048 مورخ 1398/04/29واقع در تفت خريدارى عادى 

مع الواسطه  از بى بى گوهر مالك رسمى 
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس

تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9805827
تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم: يك شنبه 1398/05/27
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى اصالحى
ــده در روزنامه قدس موضوع  ــماره روزنامه 8851 مورخه 1397/09/21 و پيرو آگهى منتشرش ــت به ش احتراما بازگش
ــماره 139705106092012189 مورخ 1397/09/18 در سطر سوم قبل از  ــه اجرايى 9702298 و ابالغيه ش كالس
ــدا محمدى عبارت (با قيوميت  ــطر پنجم قبل از نام و نام خانوادگى ن ــين زاده و در س ــام و نام خانوادگى فاطمه حس ن
ــيله اصالح  ــى 0870658387) اضافه ميگردد كه بدينوس ــماره مل ــى نيازى ديزاوندى فرزند على به ش ــاى نياز عل آق

ميگردد.9805825
مدير اجرا شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- زهرا تاهماى كالغ آباد

آگهى  تحديد حدود اختصاصى
ــماره 13139 مورخه 1397/10/3 آقاى محمد حميد احمدى خشنود برابر وكالت نامه  ــت وارده ش در اجراى درخواس
شماره 7150 مورخه 1397/9/27دفترخانه 93 همدان به وكالت از طرف آقايان محمد جعفر و محمد باقر ومحمد تقى 
و حميد و عليرضا و خانمها زهرا و صديقه و زهرا و معصومه و فاطمه و منصوره (وراث شريفى) مالكين پالك 85- اصلى 
واقع در حومه بخش دو همدان (نبش فلكه شاهد خيابان جعفر طيار) مبنى بر صدور سند مالكيت پالك مذكور اعالم 
ــت.آگهى هاى نوبتى و  ــن اوليه تقاضاى ثبت بعمل آمده اس ــدانگ پالك مذكور از طرف مالكي ــبت به شش ميدارد نس
تحديدى منتشر و تحديد حدود آن تعطيل گرديده است واعمال تبصره ذيل ماده 15 قانون ثبت هم ميسر نمى باشد 
ــدانگ ملك مذكور راس ساعت 9 صبح روز سه  ــت كتبى وكيل مالكين تحديد حدود اختصاصى شش لذا بنا به درخواس
شنبه مورخه 1398/6/5 بعمل خواهد آمد بنابراين به موجب اين آگهى به مالك يا مالكين مجاور اخطار ميشود كه در 
وقت تعيين شده در محل حضور به هم رسانند و در صورتى كه حقى براى خود قائل مى باشند مطابق ماده 20 قانون 
ثبت مى توانند فقط ظرف 30 روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تحديد حدود اعتراض خود را كتبا به اداره ثبت اسناد 

و امالك ناحيه 2 همدان تحويل نمايند.(م الف 673)  آ-9805855  تاريخ انتشار آگهى: 1398/5/12 
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه دو همدان 

شماره:139860318018001710     تاريخ : 1398/04/25
اداره كل ثبت اسناد و امالك  استان گيالن

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

آگهى ماده 3 قانون و ماده 13 آيين نامه قانون  تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــورخ 1398/02/30 هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860318018000734م برابر راى ش
ــنگر تصرفات مالكانه بالمعارض  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 4230 در ششدانگ يك باب خانه و  ــماره شناس ــيد محمد ميرى نارنجكلى فرزند مير احمد بش متقاضى آقاى س
ــكونى مجزى شده از پالك 12 فرعى از 3 اصلى واقع در رودبرده  ــاحت 206/17 متر مربع با كاربرى مس محوطه به مس
بخش 12 گيالن كه براى آن شماره 2568فرعى در نظر گرفته شده ،خريدارى از مالكيت رسمى موسى عدل رودبرده 
ــود در صورتى كه  ــوم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت لذا به منظور اطالع عم ــرز گرديده اس مح
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست  ــليم و پس از اخذ رس دو ماه  اعتراض خود را به اين اداره تس
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. م الف 1971 آ-9805780
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12       تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/27 

سيد روشن آقازاده / رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى احمد آرزومند بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد آگهى وباتسليم استشهاديه گواهى امضاءشده 
ــمى  ــناد رس ــماره ترتيب17723 مورخ98/3/22 دفتراس ــا 139802151266000425وش ــماره يكت ذيل ش
ــورخ98/4/12 تقاضاى صدورالمثنى  ــت وارده139885601046002163م ــماره26ورامين و طى درخواس ش
ــرح زيرآگهى  ــراى ماده120آيين نامه قانون ثبت بش ــت كه مراتب دراج ــند مالكيت تك برگى رانموده اس س
ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : احمد آرزومند2. ميزان مالكيت : ششدانگ تجارى3. شماره پالك : 791فرعى 
ــوا 5. خالصه وضعيت مالكيت :  ــوخته پيش ــى مفروزاز744 * محل وقوع: واقع دربخش بهنام س از149* اصل
ششدانگ عرصه واعيان يك واحد تجارى قطعه6 تفكيكى به مساحت36/62مترمربع درطبقه همكف بانضمام 
ــندبه شماره  انبارى تجارى قطعه2 تفكيكى ذيل ثبت95137دفتر286 صفحه181بنام احمد آرزومند ثبت وس
ــت لذاباتوجه به اعالم فقدان سند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدور  چاپى848071 صادرگرديده اس
سند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهركس نسبت به ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم 
ــند مالكيت نزد خود مى باشد ظرف مدت ده روزپس ازانتشاراين  ــده يا مدعى وجود اصل س اين آگهى ذكرنش
ــوا مراجعه و اعتراض كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند  ــناد و امالك پيش آگهى به اداره ثبت اس
ــليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند  معامله تس
ــارى صادر وبه متقاضى  ــند المثنى مالكيت طبق مقررات ج ــبت به صدورس ــود اداره ثبت نس معامله ارائه نش
ــريعتى طبقه فوقانى درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و  ــانى ثبت محل : پيشوا خ ش ــليم خواهد كرد./ نش تس

امالك پيشوا 168م/ الف
 ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000240هيئت اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــماره شناسنامه74 صادره ازورامين درششدانگ يك  متقاضى خانم زهرا اصغرى جعفرى فرزند محمد على بش
ــاحت417/60 مترمربع ازپالك5990فرعى از158 اصلى واقع درحوزه ثبت  ــه زمين وبناى احداثى به مس قطع
ملك پيشوا خريدارى ازمالك رسمى حسين كارخانه وشوكت كارخانه وحسين سعيدى فرد ومجتبى كارخانه 
ــود در صورتى كه  ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش محرزگرديده اس
ــند مالكيت متقاضى اعتراض داشته باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به  ــخاص نسبت به صدورس اش
ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض  ــليم وپس ازاخذ رس مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس
ــاى مدت مذكوروعدم وصول  ــت در صورت انقض ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى اس دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 170ث/م الف 
 تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/12 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/27  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

راى شورا 
تاريخ:98/3/21شماره پرونده :390/6/97مرجع رسيدگى : حوزه6شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا خواهان 
: مجتبى جعفرى فرزند تاج محمد باوكالت خانم منيژه پاداش به آدرس ورامين ميدان امام حسين(ع) كوچه 
ــته : صدورحكم به  ــى (مجهول المكان) خواس عدل پالك8 طبقه2 واحد4 خوانده : مهرداد طارمى فرزند عيس
پرداخت وجه يك فقره چك به مبلغ30000000ريال بانضمام خسارت وتاخيرتاديه  درتاريخ.. جلسه رسيدگى 
ــات پرونده نظر  ــت پس ازمالحظه اوراق ومحتوي ــكيل اس ــوراى حل اختالف بتصدى امضاءكننده ذيل تش ش
مشورتى اعضاء شوراختم رسيدگى رااعالم وبه شرح ذيل مبادرت به صدورراى مينمايد : راى شورا / درخصوص 
ــت آقاى مجتبى جعفرى فرزند تاج محمد باوكالت خانم منيژه پاداش بطرفيت خوانده آقاى مهرداد  دادخواس
طارمى فرزند عيسى بخواسته مطالبه وجه يك فقره چك بشماره 1645/236199/22بمبلغ30000000ريال 
ــارت  ــارت تاخيرتاديه وكليه خس ــى وخس به تاريخ 1396/10/30به عهده بانك ملت به انضمام هزينه دادرس
ــتغال ذمه خوانده دارد  ــل چك دريد خواهان داللت براش ــه به محتويات پرونده كه وجود اص ــى باتوج دادرس
ــردرآگهى گرديد وايشان درجلسه حاضرنشده لذا شورا  ــان نش واينكه خوانده به دليل مجهول المكان ابالغ ايش
ــتندا به ماده27و25و18و9قانون شوراى حل اختالف  ــخيص ومس دعوى خواهان را به كيفيت حاضر وارد تش
ــى مدنى ومواد320و313و311و310قانون تجارت  و همچنين مواد522و519و515 و198قانون آيين دادرس
ــته ومبلغ400000ريال بابت  ــت مبلغ30000000ريال بابت اصل خواس ــه محكوميت خوانده بپرداخ حكم ب
هزينه دادرسى به انضمام خسارت تاخير تاديه ازتاريخ سررسيد چك(1396/10/30)لغايت صدوراجراى حكم 
كه محاسبه آن بعهده واحد محترم اجراى احكام مى باشد درحق خواهان صادرواعالم ميگرد دراى صادرغيابى 
بوده ومستندا به مواد306و336قانون آيين دادرسى مدنى ظرف20روزپس از ابالغ قابل واخواهى دراين شعبه 

وظرف20روزقابل تجديدنظرخواهى دردادگاه محترم عمومى حقوقى شهرستان پيشوا مى باشد
قاضى مشاورحوزه6شوراى حل اختالف شهرستان پيشوا

آگهى فقدان سند مالكيت
آقاى سيد حسين موسوى نسب باوكالت امين كريمى گندمشادى بااعالم مفقود شدن سند مالكيت ملك مورد 
ــماره يكتا 139802151266000160وشماره ترتيب  ــهاديه گواهى امضاءشده ذيل ش آگهى وباتسليم استش
ــناد رسمى شماره7 پيشوا و طى درخواست وارده 139885601046002136 15910مورخ98/4/11 دفتراس
ــند مالكيت تك برگى رانموده است كه مراتب دراجراى ماده120آيين  مورخ98/4/11تقاضاى صدورالمثنى س
ــادى2. ميزان مالكيت :  ــرح زيرآگهى ميگردد 1. نام ونام خانوادگى : امين كريمى گندمش نامه قانون ثبت بش
ششدانگ يكباب مغازه3. شماره پالك : 2615فرعى از114* اصلى مفروزاز1470و1468* 4.محل وقوع: واقع 
ــوخته پيشوا 5. علت ازبين رفتن : مفقود شدن به دليل جابجايى 6. خالصه وضعيت مالكيت  دربخش بهنام س
ــت83145 دفتر196صفحه4بنام  ــاحت 35مترمربع ذيل ثب ــدانگ يك باب مغازه قطعه4تفكيكى به مس : شش
محبوبه مرادى ثبت وسند بشماره چاپى340920صادر گرديده است سپس بموجب سند قطعى 30823مورخ
90/6/13دفترخانه1021ت7پيشوا به امين كريمى گندمشادى منتقل گرديده است لذاباتوجه به اعالم فقدان 
ــند المثنى تك برگى آن مراتب اعالم تاهر كس نسبت به  ــند مالكيت ملك فوق الذكرو درخواست صدورس س
ملك موردآگهى معامله اى كرده كه درقسمت ششم اين آگهى ذكرنشده يامدعى وجود اصل سند مالكيت نزد 
ــاراين آگهى به اداره ثبت اسنادوامالك پيشوا مراجعه و اعتراض  ــد ظرف مدت ده روزپس ازانتش خود مى باش
كتبى خودراضمن ارائه اصل سند مالكيت ياسند معامله تسليم نمايد وچنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراض نرسد 
ويادرصورت اعتراض اصل سند مالكيت ياسند معامله ارائه نشود اداره ثبت نسبت به صدورسند المثنى مالكيت 
طبق مقررات جارى صادر وبه متقاضى تسليم خواهد كرد./ نشانى ثبت محل : پيشوا خ شريعتى طبقه فوقانى 

درمانگاه فردوس اداره ثبت اسناد و امالك پيشوا 171م/ الف
ازطرف رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا
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چرا سهم بخش تعاون از کیک اقتصاد ایران ناچیز است؟

تعاونی ها بازنده مسابقه واگذاری ها
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 شنبه 12 مرداد 11398 ذی الحجه 1440 3 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9029  

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 تاکنون مدرک تحصیلی به خاطر تقلب علمی باطل نشده است    ایرنا: مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان درباره برخوردهای سازمان امور دانشجویان با مدارک مبتنی بر پایان نامه تقلبی 
خاطرنشان کرد: سازمان امور دانشجویان عالوه بر اطالع به مؤسسه صادرکننده اولیه مدرک، به طور مستقیم تأییدیه صادر شده را لغو می کند. رئیس سازمان امور دانشجویان اعالم کرد که تاکنون مدرک تحصیلی 

به خاطر تقلب علمی به مرحله ابطال نرسیده است.

سرقت گوشی ۶ جوان فرانسوی با سیگار سمی
ایسنا: یک باند سرقت در منطقه »رون« 
فرانســه با تعارف ســیگارهای سمی به 
جوانان، گوشــی تلفن همراه و وســایل 

شخصی آن ها را می دزدند.
تاکنون 6 جوان فرانسوی مدعی شده اند 
پس از آنکه از ســیگارهای تعارف شــده 
در منطقه مرکزی شهر مصرف کرده اند، 

چنان حالت مسمومیتی به آن ها دست داده که متوجه سرقت گوشی تلفن همراه و 
وسایل شخصی خود نشده اند.

بررسی های صورت گرفته بر بقایای سیگارها نشان می دهد که تنباکوی مصرف شده 
در آن ها به سمی آغشته شده که حسی آمیخته از غم و بی حالی را ایجاد می کند.

یکی از مالباختگان به هنگام مراجعه به پلیس از شــدت غم و اندوه در حال بلعیدن 
خاک بوده و دیگری به نیروهای امدادی یورش برده و مانع از کمک آن ها شده است.

عبدالکریم گرینی، دادستان عمومی رون اعالم کرده است که پیشتر تشکیل پرونده 
برای این روش از سرقت در جزیره ریونیون که تحت حاکمیت فرانسه است گزارش 

شده بود ولی استفاده از آن در سرزمین اصلی فرانسه تاکنون بی سابقه بوده است.
به گزارش ســون دی نیوز، به گفته گرینی، تحقیقات برای شناسایی نوع سم به کار 
رفته در سیگارهای دست پیچ ادامه دارد. پلیس رون نیز باندهای محلی را مظنون اولیه 

بررسی های خود اعالم کرده است.

روند رو به کاهش ورزش میان آمریکایی ها
فارس: نتایج یک بررسی جدید به خوبی 
نشــان می دهد با وجود آنکه چاقی میان 
مردم آمریکا افزایش یافته و آن ها را مستعد 
ابتال به بیماری های مختلف کرده اما مردم 
این کشور عالقه ای به ورزش کردن ندارند.

به گزارش دیلی میل، این بررسی که توسط 
محققان دانشگاه آیووا صورت گرفته بیانگر 

آن است که ساعات نشستن آمریکایی ها افزایش یافته و حاال آن ها یا به دالیل کاری یا 
استفاده از گجت های هوشمند بیشتر می نشینند و کمتر ورزش می کنند. 

پژوهش اخیر به خوبی نشان می دهد با وجود آنکه دولت در تالش است تا نرخ سالمت 
عمومــی را افزایش دهد و آن ها را به تحرک فیزیکی و ورزش کردن وادارد، اما مردم 
 عالقه ای به ایجاد تغییر ندارند. بر اســاس آمارهای موجود، در ســال 2008 بیش از 
یک پنجم آمریکایی ها گزارش دادند که روزانه حدود 6 ساعت می نشینند و طبیعی 
است که این آمار درباره دانشجویان و دانش  آموزان حتی باالتر باشد. نتایج این بررسی 
در مجله JAMA Network Open منتشر شده و تأکید می کند، سالمت مردم 
آمریکا در وضعیت خوبی نیست و چاقی و عدم تحرک فیزیکی، آن ها را مستعد ابتال 

به بیماری های مختلف کرده است.
کاترینا پیرســی محقق ارشد این مطالعه از دانشــگاه ایووا می گوید: »در حال حاضر 
25درصد بزرگساالن هیچ گونه تحرکی ندارند؛ هر اقدامی که منجر به بهبود شرایط 

شود مفید است«.

چند شرط برای ازدواج آسان
در 50 سال گذشته سیاست های کالن جامعه در افزایش سن ازدواج دختران تأثیرگذار 
بوده است و با وجود اینکه بیشتر افراد پیامدهای شعارهای تنظیم خانواده در دهه های 
70 و 80 را تنهــا در کاهش موالید می پندارند باید گفت برنامه ریزان اجتماعی برای 
رسیدن به این هدف با بهره گیری از سبک زندگی مدرن و تحوالت اجتناب ناپذیر در 
ساختار اجتماعی و فرهنگی، درهای دانشگاه ها را به روی دختران باز کرده و با شعار 
برابری حقوق زن و مرد، دختران را به ادامه تحصیل ترغیب کردند. گرچه این طرح 
مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی متعددی به همراه داشت، اما برنامه ریزان این 
طرح به خوبی می دانستند مدتی که دختران مشغول تحصیل باشند اغلب از ازدواج باز 
می مانند و پس از اتمام تحصیالت و در پی آن اشتغال نیز به دلیل اینکه حاضر نیستند 
با پسرانی که به لحاظ منزلت اجتماعی در سطح پایین تری از آن ها قرار دارند ازدواج 
کنند ازدواجشان به تأخیر خواهد افتاد و این تأخیر کاهش نرخ جمعیت کشور را رقم 

می زند و اکنون این اتفاق افتاده است. 
البته با نگاهی به برخی بررســی های مقایسه ای که از سوی کارشناسان انجام شده 
سن ازدواج دختران ما در مقایسه با سایر کشورها افزایش چشمگیری نداشته و روند 
پرشــتابی ندارد. زیرا با توجه به اینکه کشوری در حال توسعه هستیم، باید بپذیریم 
افزایش سن ازدواج و کاهش نرخ جمعیت بخشی از تبعات صنعتی شدن جوامع است 
که نمی توانیم انکار کنیم اما می توانیم با برنامه ریزی های دقیق و همه جانبه، تبعات آن 

را به حداقل برسانیم. 
تا چند دهه پیش، فرزندآوری در کشــور دارای ســیر طبیعی بود و خانواده های به 
اصطالح گسترده با داشتن چند فرزند، به دور از هر گونه نگرانی و زیر ذره  بین بودن 
نگاه دیگران، روزگار می گذراندند. فرزندانی که از سطح انتظار کم برخوردار بودند و با 
رسیدن به سن کار و فعالیت اقتصادی، وارد عرصه تولید و بازار کار می شدند. اما در 
طول 50 سال اخیر در گذر به سمت نوگرایی، این روند تغییر و مسیر وارونه به خود 
گرفته است و با شکل گیری خانواده های مستقل و هسته ای؛ جوانان با برگزاری مراسم 

ازدواج باید مستقل زندگی کنند و عالوه بر شغل مستقل، مسکن هم داشته باشند.
همچنین در دو دهه 70 و 80 جامعه با ســر دادن شعار فرزند کمتر زندگی بهتر و 
تبلیغات گسترده در این حوزه به سمتی پیش رفت که فرزندآوری و تأمین هزینه های 
آن، به منزله یک بحران به شمار می رفت و توجه بیش از اندازه والدین به تنها فرزند 
خود به ویژه پســر ها اکنون موجب شــده این نازپرورده های پــدر و مادر تمایلی به 
 پذیرش مسئولیت نداشته باشند و به بهانه نداشتن مسکن مستقل و شغل مناسب با 
سر باز زدن از ازدواج، زندگی مجردی را انتخاب  کنند که البته فضای مجازی نیز به این 
مسئله دامن می زند و برخی از پسرها زندگی مجردی و به اصطالح خود، آزادی های 
این دوراِن بدون پذیرش مسئولیت و استفاده از امکانات خانواده را به ازدواج و پذیرش 

مسئولیت های آن ترجیح می دهند.
متأسفانه در سال های اخیر نیز مسئله ای با عنوان ازدواج سفید از فرهنگ غرب وارد 
کشور ما شده است که افراد بدون طی کردن مراحل قانونی ازدواج، ترغیب به زندگی 
در زیر یک سقف می شوند و بر اساس بررسی های انجام شده 90 درصد این به اصطالح 

ازدواج ها به ناکامی ختم شده و ضرر آن متوجه دختر ها و خانواده آن ها شده است.
در برخی موارد نیز دختران و پسران نجیبی هستند که تمایل به ازدواج دارند اما به 
دلیل مشکالت اقتصادی و باال بودن هزینه های ازدواج ناچار به انتخاب زندگی مجردی 
هستند و بر خالف اینکه دولت با دادن وام ازدواج به جوانان بخشی از این دغدغه را 
برطرف می سازد، اما باز هم این وام پشتوانه ای برای شروع زندگی نیست و با استفاده 
از آن می توان هزینه های اولیه ازدواج را تأمین کرد. بنابراین اگر دولت بتواند با ساخت 
ســوئیت های 50 متری مسکن جوانان را تأمین کند و با گرفتن اجاره بها بابت اصل 
و فرع این خانه، به خانه دار شــدن آن ها کمک کند به طور حتم بســیاری از جوانان 
ترغیب به ازدواج خواهند شد که البته در این بین الزم است خانواده ها نیز با کم کردن 

انتظارات خود از یکدیگر شرایط ازدواج فرزندانشان را آسان کنند. 
به طور حتم ازدواج آســان شــرایطی دارد که اگر در جامعه نهادینه شــود، جوانان 
می تواننــد در ازدواج به جای تکیه بر مادیات به صداقت، همراهی و همدلی یکدیگر 

تکیه کنند و آینده بهتری برای زندگی مشترکشان رقم بزنند. 
به اعتقاد من پســرهایی گزینه مناســبی برای ازدواج هستند که عالوه بر دارا بودن 
ویژگی های اخالقی و شخصیتی سالم، صادق و هدفمند نیز باشند و بتوانند با کار و 
تالش آینده خود و همسرشان را تأمین کنند. همچنین دختر انی را می توان به عنوان 
گزینه مناسب برای ازدواج انتخاب کرد که ضمن دارا بودن ویژگی های اخالقی مناسب 
و شخصیت سالم، صادق و سازگار نیز باشند و بتوانند با امکانات همسرشان کنار بیایند. 
به همه دخترها توصیه می کنم اگر خواستگاری با این ویژگی ها داشتند، دست از چشم 
و هم چشمی، رقابت و مصرف گرایی های بیهوده برداشته و با درخواست مهریه متعادل، 
پــس از تحقیقات الزم  به او جواب مثبت دهند و ازدواج خود را به تأخیر نیندازند و 
اطمینان داشــته باشند با صمیمیت و همدلی می توانند آینده خوبی را برای زندگی 

مشترکشان رقم بزنند.

می توان  را  ازدواج  طیرانی   اعظم  جامعه/   
اثرگذارترین رخداد در زندگی همه انسان ها دانست؛ 
رخدادی که اگر به درستی و از روی آگاهی صورت 
پذیرد، مایه رشد و تعالی زوجین است. در ازدواج اگر 
کانون خانواده سالم و پایدار بماند، عالوه بر آینده 
افراد، بر وضعیت جامعه نیز تأثیر مثبت و ارزشمندی 
خواهد گذاشت. اصل هم بر این است که استواری 
و نیک بختی نصیب خانواده ها شود. مهم ترین فایده 
ازدواج، تشکیل خانواده است. عالقه بین  و هدف 
زندگی  برای  مشترک  کانونی  تشکیل  و  زوجین 
جدید، مایه آرامش و موجب کمال روح و تکامل 

شخصیت آن هاست.
اول ذی الحجــه، ســالروز ازدواج فرخنده حضرت 
فاطمه)س( و حضرت علی)ع( که رسول اکرم)ص( 
بر آن مباهات می کردند بهانه ارزشــمندی اســت 
برای نام گذاری روزی به نام ازدواج در تقویم رسمی 
کشورمان تا دختران و پســران ایرانی به یمن این 
روشن ترین تالقی آب و آینه، سازندگان زندگی های 
استوار مشترک و سرشار از معنویت و خوشبختی و 

شادکامی باشند. 

 اهمیت جایگاه خانواده در ایران 
مینو اصالنی، رئیس سازمان 
بســیج جامعه زنان کشور 
بــا بیــان اینکــه ارزش ها 
و هنجارهــای اجتماعــی 
بنیان  تحکیــم  ما موجب 

خانواده می شود، می گوید: نگاه ما به ازدواج کاماًل 
قداست گونه است زیرا پیوندی مقدس میان زن و 
مرد شکل می گیرد که آرمان ها، اعتقاد و باورهای 
مشترک دارند و قرار است سهمی در ادامه حیات 

بشری داشته باشند. 
دکتر اصالنی می افزاید: اساساً خانواده در کشور ما 
از جایگاه باالیی برخوردار است و باید بکوشیم با 
آموزش مهارت های زندگی به جوانان و نوجوانان با 
آسیب هایی که این حوزه را تهدید می کند مقابله 
کنیــم. زیرا با توجه به اینکــه جایگاه خانواده در 
جامعه ما ارزشمند است، باید برای مطرح کردن 
ارزش خانواده مهارت کافی داشــته باشیم، باید 
بکوشیم با استفاده از آموزش مهارت های زندگی 
به دختران و پسران در سنین مختلف- بر اساس 
اقتضای سنی و استعداد- آن ها را با اهمیت جایگاه 

خانواده آشــنا کنیم تا بتوانند با به کارگیری این 
مهارت ها در زندگی عالوه بر کاهش آسیب ها در 

حفظ و حراست از آن موفق باشند.
در مجموعه بسیج هر ساله بیش از 10 هزار کارگاه 
خانواده بــرای بانوان و دختران نوجــوان برگزار 

می شود.
ایــن مســئول با اشــاره بــه آثار 
بی توجهی غرب بــه بنیان خانواده 
اذعــان می دارد: آمار خشــونت در 
کشورهایی که نســبت به جایگاه 
خانواده بی توجه اند در مقایســه با 
ایران بســیار باالست؛ به طوری که 
طبق آمارهای اعالم شــده از سوی 
ســازمان های بین المللی 35درصد 
کــودکان آمریکایــی و 50درصد 
کودکان انگلیســی فرزند نامشروع 

هستند و اکنون به این نتیجه رسیده اند که باید 
به خانواده بها بدهند همان طور که دین مبین ما 
خانواده را برجسته کرد و ما در این حوزه کمترین 

آسیب را دیده ایم. 

 آثار بی توجهی غرب به تشکیل خانواده 
دکتر اصالنی می افزاید: متأسفانه برخی از کشور های 
غربی حریم بیــن زن و مرد را رعایت نمی کنند به 
همین دلیل هیچ میلی برای تشــکیل خانواده به 
وجود نمی آید و اکنون که در این زمینه دچار مشکل 
شــده اند به این نتیجه رسیده اند که باید به خانواده 
بها بدهند و در تالش اند با تصویب 
قوانینــی از ایــن ناهنجاری ها 
پیشگیری کنند. به عنوان نمونه 
به تازگی در انگلیس دست دادن 
همکاران غیرهمجنس در محل 
کار ممنوع شــده است تا شاید 
بتوانند بــا اعمال این ممنوعیت 
مردم را وادار به رعایت برخی از 

چارچوب های اخالقی کنند. 
وی با اشاره به سیاست های کلی 
خانواده و نفی تجرد از ســوی رهبر معظم انقالب 
ادامه می دهد: موضوع تشــریفات از مواردی است 
که نیازمند توجه جدی از ســوی مردم و مسئوالن 
اســت و باید در کانون توجه قرار گیــرد؛ زیرا این 

هزینه ها موجب هراس جوانان از ازدواج شده است 
و باید سازوکاری طراحی شود که زندگی مشترک 
با کمترین تجمالت و در کمال ســادگی آغاز شود؛ 
چراکه در زندگی مشترک دوام اهمیت دارد و صرف 
هزینه های گزاف برای آغاز زندگی مشترک به هیچ 

وجه تضمین کننده ثبات و تداوم آن نیست.

 ظهور فضای مجازی 
مشــاور  ایمانی،  محســن 
خانواده و عضو هیئت علمی 
دانشگاه شــهید مدرس نیز 
در خصــوص آســیب هایی 
که خانــواده ایرانی را تهدید 

می کنــد، می گوید: در حوزه خانواده آســیب هایی 
وجود دارد که این آســیب ها به بنیان های خانواده 
صدمه می زنند و موجب می شــوند خانواده نتواند 
کارکردهای خود را به خوبی داشته باشد که در این 
بیــن می توان از ظهور فضای مجازی و پایین بودن 
سطح سواد رسانه ای کاربران ایرانی در حوزه استفاده 
از شــبکه های اجتماعی به عنوان مهم ترین آسیب 

تهدیدکننده بنیان خانواده نام برد. 
دکتر ایمانی با بیان اینکه فردگرایی در جوامع امروزی 
یکی از مشکالت انسان ها در دو دهه اخیر محسوب 
می شود، می افزاید: به دلیل توسعه شبکه های مجازی 
این فردگرایی افزایش یافته و موجب دوری اعضای 

خانواده ها به ویژه زوجین از یکدیگر شده است.
وی ادامه می دهد: تبلیغات گسترده فضای مجازی 
در ترویج ســبک زندگی غربی نیز از دیگر عوامل 
تهدیدکننده بنیان خانواده اســت که پیروی از این 
ســبک زندگی موجب کمرنگ شــدن اعتقادات 
مذهبی و کاشتن بذر بی بند و باری و تزلزل اخالقیات 
در خانواده ها می شود و عالقه و تعهد زوجین نسبت 

به یکدیگر را کاهش می دهد.

 بازتاب پیروی از سبک زندگی غربی 
 وی می افزایــد: بازتاب ســبک زندگی های غربی و 
بی بندوباری در رفتار و پوشــش این افراد مشهود 
اســت، غافل از اینکه نه تنهــا در فرهنگ ایرانی و 
اســالمی بلکه در همه ادیان پوشــیدگی و حجاب 
ظاهری یک امتیاز برای افراد محســوب می شود. 
به طوری که در گذشــته نیز افراد با اصل و نســب 
و خانواده دار در مقایســه با دیگــران از لباس های 
پوشــیده تری اســتفاده می کردند. دکتر ایمانی از 
تجمل گرایی و ســبک زندگــی مصرف گرایی به 
عنوان یکی دیگر از آسیب هایی که دوام زندگی های 
خانوادگــی را تهدید می کند نام می برد و می گوید: 
متأسفانه اکنون برخی از خانواده ها، به دلیل چشم و 
هم چشمی و اهمیت به تجمل گرایی، خانه خود را به 
نمایشگاهی از لوازم لوکس و ناکارآمد تبدیل کرده اند 
که به طور حتم این خواسته آن ها تمامی ندارد و با 
زیاده خواهی ها زندگی را به کام خود و سایر اعضای 

خانواده تلخ می کنند و... . 
بــه اعتقاد این مشــاور خانــواده کاهش رفت و 
آمدهای ساده خانوادگی، کاهش اخالقیات- متأثر 
از فرهنگ غرب-، فرزندساالری و بی احترامی به 
جایگاه خانواده و بزرگ ترها از دیگر آســیب هایی 
اســت که بنیان خانــواده را تهدید و بهداشــت 
روانی افــراد را به مخاطره می اندازد. دکتر ایمانی 
در خصــوص تحکیم و قــوام ارتباط بین اعضای 
خانواده می گوید: با تقویت باورهای دینی، پرهیز از 
پیروی از سبک زندگی غربی، آموزش مهارت های 
زندگی در مدرســه ها و دانشگاه ها، حفظ حرمت 
بزرگ ترهــای خانــواده و فامیل، افزایش ســواد 
رســانه ای برای استفاده صحیح از فضای مجازی 
و همچنیــن در صورت نیاز اســتفاده به موقع از 
خدمات روان شناسی و مطالعه بیشتر در این حوزه 
می توان از بروز آســیب هایی که بنیان خانواده را 

تهدید می کند پیشگیری کرد.

کارشناسان از مهم ترین هدف ازدواج می گویند

تحکیم بنیان خانواده در گرو تقویت باورهای دینی

صرف هزینه های 
گزاف برای آغاز 
زندگی مشترک 

به هیچ وجه 
تضمین کننده ثبات 

و تداوم آن نیست

بــــــرش

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

               صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 
از طریق این پیامک به گروه اجتماعی 
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چهره خبر

کاهش قیمت »شیشه« به ۵ میلیون تومان!
ایسنا: سرهنگ مهدی بهرامی، معاون اجتماعی پلیس مبارزه با 
مواد مخدر ناجا می گوید: تقریباً 11درصد بودجه کشور در حوزه 

موادمخدر هزینه می شود.
بهرامی با اشــاره به برنامه ریزی دشــمن برای انحراف جوانان 
می افزاید: متأسفانه قیمت شیشه از 100 تا 150 میلیون تومان 

به 5 میلیون تومان کاهش یافته که بسیار نگران کننده است.

بیش از اندازه آموزش می دهیم
ایلنا: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش  و پرورش 
با اشــاره به اینکــه نظام تعلیم و تربیــت نیازمند اصالح در 
تمامی زمینه هاســت، می گوید: 4 هزار و 900 ساعت نسبت 
به دنیا به کودکان بیشتر آموزش می دهیم. همین فشردگی 
عالوه بر ایجاد هزینه، سبب بروز مشکالت و چالش هایی در 

مدرسه هم می شود.

فرایند پذیرش دانشجو با کنکور علمی نیست
خانــه ملت: داوود محمــدی، عضو کمیســیون آموزش و 
تحقیقــات مجلس با بیان اینکه فرایند پذیرش دانشــجو با 
کنکور علمی نیســت، گفت: ســنجش چهار ساعته دانشجو 
معیار و شاخصی برای ســنجش توانایی های داوطلبان برای 
ورود به چرخه دانشگاهی نیست، بنابراین باید هرچه سریع تر 

جایگزینی برای کنکور تعیین شود. 

فاجعه کاهش جمعیت روستاییان به 18 درصد 
ایرنا: دکتر نــادر کریمیان، عضو هیئت علمی پژوهشــگاه 
میراث فرهنگی کشــور گفت: بر اساس بررسی های صورت 
گرفته جمعیت روســتایی کشور در ســال های آینده به 18 
درصــد کاهش پیدا می کنــد که این وضعیــت یک فاجعه 
محســوب می شــود. به گفته کریمیان، جمعیت روســتایی 

کشور هم اکنون 25 درصد است.

نخستین نهاد غیرنظامی که به مدیریت جهادی توجه کرد
مهر: محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: 
دانشگاه آزاد نخستین نهاد غیرنظامی و دفاعی بود که به مدیریت 
جهادی توجه کرد ولی نتوانســت آن را پیاده سازی کند و تنها در 
بعد گســتردگی کمی آن را به کار گرفت و در سازمان خود پیاده 
کرد. مدیریت جهادی به صورت شتابان و با کمترین هزینه می تواند 

پیشرفت کشور را تسریع بخشد.

هر 20 ثانیه یک پا در جهان قطع می شود
تسنیم: دکتــر مجتبی ملک، عضو هیئت علمی پژوهشکده 
غدد و متابولیســم به ضرورت تمهیدات الزم برای رسیدگی 
به وضعیت بیماران دیابتی اشاره کرد و گفت: در هر 20 ثانیه 
در جهــان پای یک فرد مبتال به دیابــت به دلیل زخم پای 
دیابتی قطع می شود. با آموزش های اصولی و صحیح می توان 

جلوی 85 درصد از این آمپوتاسیون )قطع( پاها را گرفت.

برای سیگار قانون داریم اما اجرا نمی شود
برنا: سیامک مره صدق، عضو کمیسیون بهداشت مجلس می گوید: 
برای مهار و کاهش مصرف سیگار قوانین داریم ولی به دالیلی اجرا 
نشده است. برای مثال تصویب قانون استعمال دخانیات در مکان های 
عمومی و کافه رستوران ها با محدودیت هایی مواجه است. همچنین در 
خصوص فروش سیگار در دکه های روزنامه فروشی دستورعمل هایی 

صادر شده اما باز سیگار در دکه ها به فروش می رسد.

قانونی که احساسی به تأمین اجتماعی تحمیل شد
ایرنا: ســیدمحمدعلی جنانی، مدیر کل امور فنی مستمری های 
سازمان تأمین اجتماعی می گوید: بازنشستگی با قانون پیش از موعد 
کارکنان دولت 12 هزار نفر را بر ســر سفره تأمین اجتماعی نشاند 
و بار مالی بســیار سنگینی به تأمین اجتماعی تحمیل کرد. وقتی 
قانونی کارشناسی نشده باشد و احساسی به تأمین اجتماعی تحمیل 

می شود، باید تبعات آن را هم قبول کنیم.

احساسات طرفداران مسافربرهای اینترنتی پایین آمده
ایسنا: مرتضی ضامنی، مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
گفت: پس از گذشــت یک ســال که غلیان احساسات طرفداران 
مسافربرهای اینترنتی پایین آمده و منطق و عقل گرایی حاکم شده 
همه پذیرفته اند باید هم چارچوب و ضابطه ای باشد و هم محلی که 
این چارچوب و ضابطه را تعریف کند و این محل جایی نیست جز 

شورای عالی ترافیک شهرهای کشور.

آموزش

معاون این دانشگاه خبر داد
کارگاه آموزشی حجاب و عفاف 

در دانشگاه آزاد 
 فارس  معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه 
آزاد گفت: از سال تحصیلی جدید همه واحدهای 
دانشگاهی دانشگاه آزاد موظف به برگزاری کارگاه 
آموزشــی حجاب و عفــاف در هر ترم تحصیلی 
گفت:  کالنتری  ابراهیم  هستند.حجت االســالم 
کارگاه آموزشی حجاب و عفاف از مهرماه امسال به 
صورت عملیاتی انجام می شود به طوری که در هر 
ترم تحصیلی دانشجویان در این کارگاه های یکروزه 

در مدت زمان پنج ساعت شرکت خواهند کرد.
حجت االسالم کالنتری تصریح کرد: دانشجویان 
این دانشگاه در سراسر کشور با شرکت در کارگاه 
با اهمیت مسئله حجاب و عفاف و شیوه های حفظ 

آن آشنا می شوند.
معاون فرهنگی و دانشــجویی دانشگاه آزاد ادامه 
داد: دستورعمل عملیاتی شدن کارگاه های حجاب 
و عفاف برای همه مجموعه های تحت پوشــش 
دانشگاه آزاد ابالغ شده است به طوری که در طول 
سال تحصیلی به صورت مستمر برگزار خواهد شد.

 رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی خبرداد
 اصالح قانون فرزندخواندگی 

در دستور کار بهزیستی
 تسنیم  رئیس ســازمان بهزیستی کشور از 
اصالح قانــون فرزندخواندگی خبر داد و گفت: 
26 هزار کودک بدسرپرســت و بی سرپرست 
تحت پوشش بهزیستی قرار دارند که 10 هزار 
نفر از این تعداد در مراکز شبه خانواده و 16 هزار 
نفر در خانواده های جایگزین نگهداری می شوند.

وحید قبادی دانا گفت: افزایش فرزندخواندگی 
 یکــی از سیاســت های ســازمان اســت که 
بر این اســاس، سامانه جامع فرزندخواندگی را 
راه اندازی کردیم عالوه بر اینکه 26 هزار کودک 
بدسرپرســت و بی سرپرســت تحت پوشش 
بهزیســتی قرار دارند که 10 هــزار نفر از این 
تعداد در مراکز شــبه خانواده و 16 هزار نفر در 

خانواده های جایگزین نگهداری می شوند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور افزود: سیاست 
ما این اســت کــه ایــن فرزندان به شــکل 
فرزندخواندگی یا امین موقت به جای حضور در 
مراکز در خانواده ها حضور دائمی داشته باشند.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست:
۳۰۰ محیط   بان به محیط  بانان 

کشور اضافه می شوند
 پانا  فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور 
گفت: بــه زودی 300 محیط  بان به محیط  بانان 
کشور اضافه می شوند. جمشید محبت خانی گفت: 
اکنــون 3 هزار و 500 محیــط  بان با وجود تمام 
کمبودهایی که وجود دارد مشــغول حفاظت از 
عرصه های محیط زیست هستند که از این تعداد 
حدود 400 نفر به شــکل قراردادی با ســازمان 
فعالیت می کنند و قرار است تا مهرماه امسال به 
صورت همتراز با نیروهای رسمی و پیمانی حقوق 
دریافت کنند. وی درباره جذب محیط  بانان جدید 
نیز گفت: قرار است به مدت 10 سال، ساالنه 300 
محیط  بان به جمع محیط  بانان کشور افزوده شوند 
که پس از آموزش های تخصصی برای فعالیت به 
استان ها اعزام خواهند شد.محبت خانی همچنین 
درباره الیحه حمایــت از محیط  بانان گفت: باید 
ایراد هایی که شورای نگهبان به الیحه حمایت از 
محیط  بانان گرفته از سوی مجلس رفع شود که 

امیدواریم این الیحه به زودی تعیین تکلیف شود.

شهری

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور:
۱۹۲ هزار تاکسی تا پایان سال 

به سن فرسودگی می رسند
 برنا  مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی کشور گفت:  
در حال حاضر 150 هزار دستگاه تاکسی فرسوده 
داریم که شــامل 47 درصد از ناوگان تاکسیرانی 
می شــود و این در حالی است که تا پایان امسال 

192 هزار تاکسی به سن فرسودگی می رسند.
مرتضی ضامنی افزود: پیش بینی می شود که در 
سال 1400 شمار تاکســی های فرسوده به 240 
هزار دستگاه برسد که شامل 75 درصد از ناوگان 

تاکسیرانی خواهد شد.
وی گفت: طرح نوسازی تاکسی های فرسوده در 
حال حاضر متوقف شــده و یکی از دالیل آن هم 
این اســت که بانک ها برای نوسازی تاکسی های 
فرسوده تمایلی به پرداخت تسهیالت 18درصدی 

ندارند و در این خصوص هم همکاری نمی کنند.
ضامنی افزود: در حال حاضر هیچ بانکی تسهیالت 
18 درصدی برای نوســازی ناوگان تاکســیرانی 
نمی دهد و تمایل دارند که این تسهیالت را حتی 

به مرز بیش از 23 درصد برسانند.

 بهداشت و درمان

رئیس سازمان غذا و دارو:
سهم »لوزارتان« در بازار داروی 

ایران کمتر از یک درصد است
 ایسنا  دکتر شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو 
درباره حاشیه های ریکال اخیر یک نوع از داروی 

لوزارتان توضیح داد.
وی گفت: با وجود اینکه ســهم ایــن دارو در 
بــازار ما افــزون بــر 0/86 درصد بــود، اما به 
نحوی بزرگ نمایی شــد که بیش از 99 درصد 
از مصرف کنندگان تولیدات شــرکت های دیگِر 
داروی لوزارتان، مصرفشان را قطع کردند. ایجاد 
چنین تشویشی در بیماران کار بسیار غیراخالقی 

و زشتی است.
وی درباره ســرطان زا بودن ماده اولیه لوزارتان 
ریــکال شــده، گفت: اگــر فردی بــه صورت 
طوالنی مدت این دارو را مصرف کند، در ســن 
باالی 70 سالگی یک در 100 هزار احتمال ابتال 
به ســرطان وجود دارد. بنابراین ریسک نکرده، 
دارو را جمع آوری و آن را ریکال کردیم. اظهاراتی 
هم که مبنی بر تأخیر شش ماهه در جمع آوری 

این دارو مطرح شد، اصالً درست نبوده است.

فراسو

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 دکتر علی اصغر کیهان نیا/ نویسنده و مشاور خانواده 
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روزنامـه صبـح ایـران

پس از جالل، حتی یک جامعه شناسی تاریخی از روشنفکری نداشته ایم  معارف/ ما هنوز پس از جالل آل احمد و کتاب در خدمت و خیانت روشنفکران او، یک جامعه شناسی تاریخی عمیق از 
روشنفکری در ایران انجام نداده ایم. ما اصالً روی مسئله جامعه شناسی تاریخی و فرهنگی کار نکرده ایم. ما اگر از نظریات پسامدرن در علوم اجتماعی و به طور مشخص در نظریات فرهنگی گذر عالمانه نداشته 

باشیم نمی توانیم به نظریه خودمان برسیم.
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 معارف/ نقــوی- فاطمی نژاد  بیش از 
یک دهه است که متأثر از تحوالت در عالم 
نظریه پردازی اجتماعی و افزایش رویکردهای 
تاریخی و فرهنگی به معرفت و تحت تأثیر 
دوره ای کــه غربی هــا آن را دوره چرخش 
فرهنگی نامیده اند، نظریه پردازی فرهنگ و 
ارتباطات وارد ادبیات ایرانی نیز شــده است. 
انتشار کتاب »ســنت های نظری در تحلیل 
فرهنگی« به قلم دکتر سیدمجید امامي، عضو 
هیئت علمی دانشگاه امام صادق)ع( در همین 
زمینه محمل گفت وگوی ما با ایشان شد که 

در ادامه آن را می خوانید:

 چه شد که ســراغ تألیف کتابی در 
خصوص تحلیل فرهنگی رفتید؟ 

نظریه پردازی فرهنگی حدود ســه دهه در 
غرب سابقه دارد ولی در ایران تقریباً جزو 
کارهای درجه دو و دم دســتی است. تمام 
آثار در خصوص نظریه فرهنگی، 6 عنوان 
کتاب ترجمه ای و غیرقابل استنباط برای 
دانشجویان فرهنگ و ارتباطات است. من 
با این اثر، نخســتین کتاب 
فرهنگی  نظریــه  تألیفــی 
را کار کــردم. اگر پرســیده 
شــود که چرا در این کتاب 
درباره پیش از قرن بیســتم 
و دوره چرخــش فرهنگــی 
بحث نشــده، باید بگویم که 
هرچند استنباط فرهنگی از 
در  کالسیک  جامعه شناسان 
غرب بســیار مهم و مبنایی 
اســت ولــی نه آن هــا و نه 
قائل  فرهنگی  نظریه پردازان 
نیســتند که به مســئله ای 
فرهنگی می پردازند. در واقع 
امر فرهنگی مولود شــرایط 
اجتماعی تاریخی هفت دهه گذشته غرب 
اســت. تعبیر تحلیل فرهنگی به این دلیل 
به عنوان کتاب اضافه شده که تصور نشود 
نظریه فرهنگی امری کاماًل بیگانه از فهم، 
تربیت، سیاست و حکمرانی فرهنگی است.

 نزدیک به هفت دهه است که چرخش 
فرهنگی در غرب اتفاق افتاده و غربی ها 
این اولویت هــا را فهمیده اند. چرا ما با 

تأخیر به چنین نتیجه ای رسیدیم؟
در دورانــی که هنوز به خاطر تعهد تاریخی 
و فاصله ای که دانشگاه و جریان روشنفکری 
از علوم انسانی به نحو اعم و علوم اجتماعی 
بــه نحو اخص داشــت و در حالی که هنوز 
علوم اجتماعی کالســیک هضم نشده بود، 
در غرب علوم اجتماعی پست مدرن به غایت 
خود می رســد و در ادامه وقتی که هنوز ما 
علوم اجتماعی پســت مــدرن را نفهمیده 
بودیم، مطالعات فرهنگی و نظریه پردازی و 
تحلیل فرهنگی جایگزین نظریات پسامدرن 
در غرب می شــود. ما باید ضمن اعتراف به 
این تأخر و عقب ماندگی، آن را با ســه محور 
رفع کنیم. محور نخســت تألیف و ترجمه 
منابع به روز در حوزه نظریه پردازی فرهنگی 
و ارتباطی اســت. به این منظور باید منافع 
مترجم و ناشر کنار برود و منافع نظام علمی 
کشــور مورد توجه قرار گیــرد. طبق قاعده 
سیاســت گذاران در جریان تألیف و ترجمه 
نقش بســزایی در این میان خواهند داشت. 
نکته دوم این اســت که ما هنوز وارد دنیای 
میان رشته ای علوم اجتماعی نشده ایم. حوزه 
فرهنگ و ارتباطات، حوزه مطالعات رسانه، 
حوزه مطالعــات میان فرهنگی، عرصه های 
میان رشــته ای علوم اجتماعی هستند و ما 
باید با رشــته های ِدُمده و مرتجعانه ای مثل 
پژوهشــگری علوم اجتماعی و گرایش هایی 
ماننــد رفــاه و توســعه در آن خداحافظی 
کنیــم.  راه حل ســوم کــه در مواجهه امر 
فرهنگی مهم است، جریان تقاضاست. وقتی 
سیاست گذار فرهنگی اجتماعی رسانه، بدون 
استظهار به کوچک ترین و ساده ترین مبانی 
نظری به خود اجازه می دهد انواع و اقســام 
تصمیم گیری های مدیریتی و ملی را انجام 
دهد و تقاضا برای نظریه فرهنگی صفر است 
چگونه می توانیم انتظار داشــته باشیم که 
شاهد نظریه پردازی های بومی و مسئله مند 
و خودی باشیم. متأسفانه نهادهای فرهنگی 

ما و جامعه سیاست گذار فرهنگ و ارتباطات 
در ایــران مقصرند؛ چراکه هم خود به لحاظ 
نظری با امر فرهنگی بیگانه بوده اند و صرفاً 
با نگاه تجربی و مهندسی وارد عرصه فرهنگ 
شده اند و هم اینکه از نظریه پردازان فرهنگ 
و ارتباطات و حتی نظریه های مطلوب غربی 

استفاده نکرده اند.

 برای نظریه فرهنگــی چگونه باید 
مدل سازی کنیم؟ رشته هایی مثل دانش 
اجتماعی مسلمین به این موضوع چه 

کمکی می کنند؟
مطالعــات در این حــوزه بهترین محمل و 
مقدمه برای بازگشت به این نظریات و توسعه 
نظریه پردازی اسالمی و ایرانی در حوزه های 
مختلف علوم اجتماعی است. . هرچند این 
روند کافی نیســت و ما نیازمند رشــته ها و 
جریان هایی هستیم که بتوانند به نظریه های 
فرهنگی در اسالم و ایران بپردازند. به تازگی 
گرایش نظری در رشته فرهنگ و ارتباطات 
برای مقطع ارشــد طراحی شد که منتظر 
نظر وزارت علوم در آن هســتیم. نکته مهم 
بعدی بحث مهم مطالعــات فرهنگی ایران 
است. مطالعات فرهنگی با رویکرد بیرمنگام، 
یک میان رشته بسیار مهم برای شناخت امر 
فرهنگی رسانه ای و مخاطب و فرهنگ شهری 
و جهان امروز اســت ولی به شــدت ادبیات 
وارداتی دارد. ما نیــاز به مطالعات فرهنگی 

ایران و اسالم داریم به این معنا که ابزارهای 
نظری و روشی که استفاده می کند با ایران و 
اسالم متناسب شود. ما نیازمند عبور عالمانه 
و مجتهدانه از نظریات پسامدرن هستیم و نه 

گذر غافالنه.

 فقه شیعه تا چه میزان ظرفیت این 
گذر عالمانه را به ما می دهد؟

فقه مــا در زمــان بالندگی خــودش علم 
اجتماعــی زمان خود بــوده هر چند فقهی 
که ما امروز با آن مواجه ایم بیشتر یک تفقه 
تاریخی است. امروزه ما به یک روش شناسی 
نوین برای بازتولید فقه ُحکمی نیاز داریم، نه 
فقه فتوایی؛ به این معنا که موضوعات و احکام 
را متناسب با هم بازتولید کند. فقه اگر این 
کار را انجام دهد 100 درصد علم اجتماعی 
ما خواهد بود. جامعه شناسی سیاسی ما حتماً 
مــا را به تفقه، فقاهت و اصول فقه بازخواهد 
گردانــد ولی اکنون در وهله نخســت برای 
مواجهه عالمانه با نظریات فرهنگی مدرن و 
پسامدرن، بیش از فقه به حکمت اسالمی و به 
حکمت نوصدرایی نیاز داریم؛ چراکه حکمت 
نوصدرایی توانسته روش شناسی بنیادین این 
نظریات را بفهمد، بشکافد و کالبدشکافی کند 
و طبعاً مســیر جایگزین را به ما نشان دهد. 
بنابراین ما به شدت به این نیاز داریم کسانی 
که می خواهند نگاه ایجابی به نظریه فرهنگی 
داشته باشند با حکمت معاصر ما آشنا باشند.

گفت و گو با سیدمجید امامي درباره چگونگی مواجهه اسالمی و عالمانه با نظریات فرهنگی مدرن و پسامدرن

به حکمت نوصدرایی نیاز داریم

wاندیشه امام 
وزنه مطالعات پسااستعماری را عوض می کند

مــا حتماً مطالعات پسااســتعماری و علوم اجتماعی پسااســتعماری فراتر از 
ادوارد ســعید داریم ولی متأسفانه نتوانستیم آن ها را به زبان علمی بنویسیم 

و نشر دهیم. 
بی شــک اگر با روشــی کــه ادوارد ســعید و لیــال گاندی و دیگــران کار 
کرده انــد، یک صدم اندیشــه و حتی گفتــار مرحوم امــام)ره( در غرب به 
طور غیرسیاســی فهمیده می شــد، وزنــه مطالعات پسااســتعماری عوض 
می شــد. حتی این کار را برای ســیدجمال و اندیشــمندان بیداری اسالمی 
در 100 ســال گذشــته انجام ندادیم. این ظلم اســت که ما تتبعات اندیشه 
 رهبــران معاصــر مســلمان را در رهیافت علــوم اجتماعی پسااســتعماری 

نبینیم. 
من معتقدم که باید به علمی سازی و تدوین علمی اندیشه های پسااستعماری 
رهبران مســلمان و اندیشمندان مســلمان در جهان غرب بپردازیم و از این 
رهــاورد حداقل با جــذب رویکردهای جایگزین و انتقادی نســبت به خود، 
به ســوی مرجعیــت و جذابیت در جریــان تحول خواهی در علوم انســانی 
حرکت کنیم. شــاید بعضی از اســتادان جامعه شناســی در ایــران مباحث 
قوی تری از شــخصیتی مثل دکتر ســعید العطار داشــتند ولــی کاری که 
ســعید می کــرد این بود که با زبــان علمی و روش علمــی حرکت می کرد. 
او در کتــاب اخیر خود ســعی کرده تبیین کند که جامعه شناســی خلدونی 
داریــم و می توانیم با ابن خلدون مشــکالت جامعه را حــل کنیم که همین 
ادعا ســروصدای بســیاری در غرب راه انداخت. باید از خودمان بپرسیم که 
چرا با زبان علمی روی اشــخاصی مانند عالمه طباطبایی، شــهید مطهری و 
 شریعتی به مثابه یک مکتب جامعه شــناختی یا ترکیبی از رویکردهای آنان

کار نکردیم؟ 
ما به نهضت جدی در این مورد نیاز داریم. اگر بگویم که خرج گل آرایی بانک 

مرکزی می تواند علوم اجتماعی ما را صادرکند، گزاف نیست. 
این یک شعار نیست. البته داشتن کرسی های دانشگاهی نیز بسیار مهم است. 
متأسفانه ما کنش و جهشگری عملی در اروپا نداریم و معدود جامعه شناسان 
ایرانی نیز که خاستگاه تفکر اسالمی و ایرانی دارند، آشنایی ضعیفی با حکمت 

اسالمی دارند.

 در حکمرانی نوین
ابتدا تحلیلگران فرهنگی نظر می دهند

اگر ما گام اول هر گونه مواجهه فعال با امر فرهنگی را فهم مســئله و تحلیل 
وضعیــت و امر فرهنگی بدانیم ناچاریم که به نظریات قریب و بعید متوســل 
شــویم و با عینک نظریات امر فرهنگی به اطراف خود اعم از تبلیغات تجاری 
تا افزایش جنســیت گرایی تا ماجرای افول اعتماد بــه نفس ملی نگاه کنیم 
که این موضوع خود نشــان دهنده این اســت که مواجهه ما با امر اجتماعی 
جنس فرهنگی پیدا کرده و کنشــگری کنشــگران مورد توجــه قرار گرفته 
 اســت. پس وصف تحلیل به این دلیل اســت که به کاربــردی بودن نظریه 

تأکید کنیم. 
مضــاف بر اینکه در غرب نیز به خصوص در حوزه مطالعات فرهنگی و مکتب 
بیرمنگام یک دهه اســت کــه تحلیل های فرهنگی به عنــوان مهم ترین کار 
کارگزاران، مروجــان و دغدغه مندان فرهنگی مطرح شــده و به تعبیری در 
نهادهای عمومی و دولتی و در حکمرانی نوین، ابتدا باید تحلیلگران فرهنگی 

در مورد وقایع صحبت کنند.
در دو ســه سال اخیر به طور شــتابزده و بدون توجه به زیرساخت اسالمی و 
جایگزین های اســالمی و ایرانی در نظریه های فرهنگی، شاهد تدوین کتاب 

تحلیل فرهنگی برای دوره دبیرستان در رشته علوم انسانی بودیم. 
البته کتاب در همین حوزه، پشــتیبانی بــرای مدیران و محققان خواهد بود 
که در جلد دوم این کتاب همین مســائل در دامنه جغرافیایی ایران و اسالم 
بررســی می شود و متفکران معاصر مسلمان مورد بازخوانی قرار می گیرند که 

طبعاً نگاه ایرانی و اسالمی ما را تقویت خواهد کرد.

فقه، زمان 
بالندگی اش، علم 
اجتماعی زمان 
خود بوده اما امروز 
بیشتر یک تفقه 
تاریخی است. 
امروزه ما به یک 
روش شناسی نوین 
برای بازتولید فقه 
ُحکمی نیاز داریم، 
نه فقه فتوایی

بــــــــرش

در حاشیه گفت و گو

جریان روشنفکری نمی خواهد 
نگاه انتقادی به خود بیندازد 

ما هنــوز پس از جــالل آل احمــد و کتاب 
در خدمــت و خیانت روشــنفکران او، یک 
جامعه شناسی تاریخی عمیق از روشنفکری 
در ایران انجام نداده ایم. ما اصاًل روی مســئله 
جامعه شناســی تاریخــی و فرهنگــی کار 
نکرده ایم. یک دلیلش می تواند این باشد که 
این جریان نمی خواهد به خود نگاهی انتقادی 
بیندازد. وضعیت روشــنفکران در جامعه که 
بخــش زیادی از آن به خلط امر سیاســی و 
اجتماعی مربوط می شــود در این مورد مؤثر 
بوده اســت. البته نابســامانی های سیاسی و 
عینی و عدم اســتقرار الگوهــای اثربخش از 
آزادی به خصــوص آزادی اجتماعی و حتی 
مدل زیســت آکادمیک و دانشــگاهی نیز از 

دیگر دالیل مؤثر بوده اند. 
وقتی اساساً در مدیریت بحران های اجتماعی 
سراغ پژوهش های میدانی و کیفی ناب از کف 
جامعه نمی رویم و به برخی کارهای تشریفاتی 
در حوزه ســرمایه اجتماعی بسنده می کنیم، 
حوزه علوم اجتماعی زیر بار این جامعه باوری 
و جامعه گرایی نمی رود. جریان روشــنفکری 
ظرفیت تحول را دارد، به شرطی که ساختارها 
اصالح شــود و همچنین اصول خــود را در 
فهم جامعه بشناسد. همان طور که مخاطب 
سینمای روشنفکری در ایران چیزی کمتر از 
10درصد است، علوم اجتماعی روشنفکرمآبانه 

ما نیز خیلی کمتر از این مخاطب دارد. 
از طرفــی دانشــگاه های ما نیز از مســائل 
روز حوزه علوم اجتماعــی فاصله گرفته اند 
که یکی از دالیــل این اتفاق، فاصله کالنی 
اســت که دانشــگاه های ما بــا مطالعات و 
جامعه شناســی فرهنگــی دارنــد. همین 
موضوع موجب شده تا ما در عمل فروغی از 
دانشگاه هایمان در تحوالت و مطالعات روز 

جامعه نبینیم.
ما اگر از نظریات پسامدرن در علوم اجتماعی 
و به طور مشخص در نظریات فرهنگی گذر 
عالمانه نداشــته باشیم نمی توانیم به نظریه 
خودمان برسیم. بســیاری از وجوه زیست 
امروز ما خاســتگاه مدرن و پسامدرن دارد 
کــه همین مســئله ایجاب می کنــد تا در 
نحوه تعامل این پدیده های نوظهور با نظام 

ارزشی خودمان تجدیدنظرکنیم.

برش

    صفحه 6

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره 139860306010001298-1398/05/05 هي ــر راى ش    براب
وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات 
ــماره شناسنامه 715 صادره  ــاهوردى فرزند محمد تقى بش مالكانه بالمعارض متقاضى خانم عفت موقرقره ش
ــاحت 175,35 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 172 اصلى  ــدانگ يك باب خانه به مس از قوچان در شش
ــت.لذا به منظور اطالع عموم  ــلطانى  محرز گرديده اس بخش دوقوچان  و از محل مالكيت آقاى  غالمرضا س
ــبت به صدور سند مالكيت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين 
ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع  ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند.بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1397114406010000443 آ-9805819
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28       
عباس برق شمشير 

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139860306010001291-1398/05/03هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه 45714 صادره از  ــفيان محمد آباد فرزند ولى محمد بش بالمعارض متقاضى خانم مهين يوس
قوچان درششدانگ يك باب خانه به مساحت 114,66 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 75 فرعى از يك 
ــت.لذا  ــاعى متقاضى  محرز گرديده اس اصلى بخش دوقوچان. واقع در اراضى يعقوب آباد از محل مالكيت مش
ــبت  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــليم اعتراض،  ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000107  آ-9805821
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28       
عباس برق شمشير 

 رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى                                                 
ــيله به آقاى  مجيد عرفانيان دباغ فرزند محمد   فعال مجهول المكان ابالغ مى شود كه آقاى مجتبى  بدينوس
ــتى به خواسته  تنظيم سند رسمى يك دستگاه وانت پيكان به شماره پالك 394ب44  ــنى   دادخواس محس
ايران 36    به طرفيت شما به شعبه هفتم  شوراى حل اختالف خرو ارائه و به كالسه 7/40/98 ثبت و براى 

روز چهار شنبه  مورخه  98/6/13  ساعت :  16  وقت رسيدگى تعيين گرديده است لذا به استناد ماده 73 
ق- د-م مراتب يك نوبت در روزنامه كثير االنتشار درج مى گردد شما مى توانيد قبل از رسيدگى به دبيرخانه 
شوراى حل اختالف شعبه هفتم  شهر خرو  مستقر در مجتمع شورا پشت كالنترى 15 به نشانى شهرك امام 
رضا (ع)  مراجعه و با ارئه آدرس جديد خود نسخه ثانى دادخواست و ضمائم را دريافت و در وقت مقرر جهت 

رسيدگى در شورا حاضر شويد در صورت عدم حضور غيابا رسيدگى خواهد شد / الف  آ-9805812
مسئول دبيرخانه شعبه  هفتم  شوراى حل اختالف خرو       

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
برابر راى شماره 139860306010001309-1398/05/06 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ثبتى اراضى و س
ــم نيك نام قوشخانه فرزند عبدالحسين بشماره شناسنامه 593 صادره از فاروج  بالمعارض متقاضى آقاى قاس
ــماره 172 اصلى بخش دو  ــمتى از پالك ش ــاحت 126 مترمربع در قس ــدانگ يك باب منزل به مس در  شش
قوچان  واقع دراراضى نظرآباد  واز محل مالكيت آقاى محمد نقى ميم پرور  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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود  مالكيت متقاضى اعتراضى داش
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000057 آ-9805820
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12

تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28       
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

راى اصالحى
ــه 1392114430002003570 مربوط به  ــماره 139760330002030533مربوط به پرونده كالس راى ش
ــند مالكيت ششدانگ قسمتى از پالك شماره فعى از پالك  ــدى مبنى بر صدور س تقاضاى آقاى ابوالفضل اس

اصلى واقع تحت بررسى است.
درخصوص كالسه 3570-1392 بنام ابوالفضل اسدى حدود اربعه بصورت 

شماال بطول 5 متر درب و ديواريست به كوچه 8 مترى 
ــى از 3 فرعى از پالك  ــاور تحت پالك 1317 فرع ــت بديوار عمارت مج ــرقا بطول 111/75متر ديواريس ش

2302 اصلى 
جنوبا بطول 111/75متر ديواريست بديوار عمارت مجاور تحت پالك 1317 فرعى از 3فرعى ازپالك 2302 

اصلى 
غربابطول 11/75متر ديواريست به كوچه 2مترى

آمده كه صحيح آن بصورت 
شماال: بطول 5 متر درب و ديواريست به كوچه 8 مترى 

ــى از 3 فرعى از پالك  ــت پالك 1317 فرع ــت بديوار عمارت مجاور تح ــول 11/75متر ديواريس ــرقا: بط ش
2302 اصلى 

جنوبا: بطول 4/85متر ديواريست بديوار عمارت مجاور احداثى در جزيى از باقيمانده پالك 2302/3- اصلى 
غربا: بطول 11/75متر ديواريست به كوچه 2مترى. 9805899

رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم  

آگهى ابالغ دادخواست و وقت رسيدگى                                                 

/ع
۹۸
۰۵
۸۶
۸

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى- نوبت اول
﹠︺︐﹩ ﹇︀﹟ ٢ را از  ︣ک︮  ︳ ا﹡︐﹆︀ل آب︫  ︣︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠  شركت شهرك هاى صنعتى خراسان جنوبى در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥︠ 

.︡︀﹝﹡ ︤ار﹎︣ ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠١٢٩٨٠٠٠٠٠۶︋   ︫︀ ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️︋   ︨﹅︣︵
١- ﹝︪︭︀ت ﹋︀ر: ︣︠︡ ﹜﹢﹜﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠︳ ا﹡︐﹆︀ل آب ︫︣ک ︮﹠︺︐﹩ ﹇︀﹟ ٢ ︋﹥ ︵﹢ل ︡ود ٢۵۵ ﹝︐︣

︭﹢رت  ﹉︀ ︑︣﹋﹫︊﹩ از ︑︱﹞﹫﹟ ﹨︀ی   ︋️︧︀︋ ﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀︋ ﹩﹞ (︀لن ر﹢﹫﹚﹫﹞ ️︧دو) ︀لدر ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ٢٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر ️﹋︣ ٢- ﹝﹫︤ان ︑︱﹞﹫﹟︫ 
﹠︡﹨ــ︀ی (ا﹜︿)، (ب)، (پ)، (ج)، (چ) و (ح) ﹝ــ︀ده ۴ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ﹝︺︀﹝﹑ت دو﹜︐﹩ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩۴/٠٩/٢٢ ﹝︭﹢ب ﹨﹫﹞ ️︐︣م وز︣ان  ﹝﹢︲ــ﹢ع︋ 
 ﹉﹡︀ ــ︊︀ ٣٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶ IR﹡︤د︋  ﹞︀ره︫   ︫︀ ــ﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۶٣٧۶۴٠۶︋  ﹥ ︧ــ︀ب︫  ﹢رت ا﹡︐︀ب و︗﹥ ﹡﹆︡ ﹝︊﹙︼︋  ارا﹥ ﹎︣دد. در︮ 

﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ ﹎︣دد.
﹥ ا﹜︐﹀︀وت ︑︺﹙﹅ ﹡﹞﹩ ﹎﹫︣د. ﹥ آن ﹨﹫︙﹍﹢﹡﹥ ︑︺︡﹏ و ﹝︀︋  ︣﹋️ ︑︃﹝﹫﹟ و︋  ا︻︐︊︀ر ا﹟ ﹇︣ارداد از ﹝﹏ ﹝﹠︀︋︹ دا︠﹙﹩︫ 

٣- ﹝︡ت ز﹝︀ن ︑﹢﹏ ﹋︀﹐: ١۴ روز
 ️︻︀  ︨٩٨/٠۶/۵ ﹤︊﹠︫ ﹤ ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀ی وا︮﹙﹥ در روز︨  ︀︻️ ١۴/٣٠ ﹝﹩ ︋︀︫︡ و︎  ﹫︪ــ﹠︀د﹨︀: روز دو︫﹠︊﹥ ٩٨/٠۶/۴︨  ۴- آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ︑︧ــ﹙﹫﹛︎ 
︣ا︨︀ن ︗﹠﹢︋﹩،   ︠﹩︐︺﹠ ︣ک ﹨︀ی︮   ︫️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹨﹀︐﹛ ︑﹫︣-︫   ︠-﹩︑﹑﹞ ︡﹫ ﹫︀︋︀ن︫   ︠:︡﹠︗︣﹫  ︋﹩﹡︀︪﹡ ﹤  ︋️﹋︣ ︀﹜﹟ ﹋﹠﹀︣ا﹡︫︦   ︨﹏﹞ در ︊  ︮٨/٠٠

.︡ا﹨︡ ﹎︣د﹢  ︠﹩︀︪﹎︋︀ز
︪﹞︀ره ۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨  ️ ﹨︀ی دو﹜︐﹩︋  ﹋︣ ﹥ ︧ــ︀ب ︑﹞︣﹋︤ و︗﹢ه درآ﹝︫︡   ︋︡︀ ۵- ﹇﹫﹞️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥: ﹝︊﹙︼ ١/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل ﹝﹩ ︋︀︫︡ ﹋﹥︋ 
︋︀ ︫﹞︀ره ︫︊︀ ٨٢٠١٠٠٠٠۴٠٠١١٠٩٨٠۴٠١٩٩۵٨ IRو ︫﹠︀︨﹥ وار︤ ٣٢۶١٠٩٨٨٠٢٩۴٧٢٠٨١١٢٠٠٠٠٠۴٠٠٠٠٠ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ وار︤ و 

︣﹋️ ︑﹢﹏ ﹎︣دد. ﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥︫  ︀ ︑﹢﹏ ا︨﹠︀د︋  ر︨﹫︡ آن را ﹨﹞︤﹝︀ن︋ 
 ﹩﹎ا﹡︐︪︀ر او﹜﹫﹟ آ ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︑︀ر ️﹁︀و در ﹩ا︋﹅ ا︗︣ا﹢  ︨﹤ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩، ارا ️︗ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︳ــ︣ا ﹫﹞︀﹡﹊︀ران وا︗︫︡  از ﹋﹙﹫﹥︎ 
۵۵٢٧٧۵ ﹩﹎آ ﹤︨︀﹠︫                                                          .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹤︺︗︣ا﹞ www.setadiran.ir ️︀︨ ﹤︋ ٩٨/٠۵/٢۴ ﹤︊﹠︪︖﹠︎ ︀ن و﹇️ اداری روز︀︎ ︀︑

د﹁︐︣ــ﹥ ︀︎ــ﹥ دوم ا﹠︖︀﹡ــ︉ ﹝﹫︓﹛ ︫ــ﹫︣دل 
﹁︣ز﹡ــ︡ ﹇︣︋︀ن ︋︪ــ﹞︀ره ︨ــ︣︀ل ١٠٩٣٩٨٠/٩۶ 
︋︪ــ﹞︀ره  ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥ ٩۴٠٣٢۴٠۴۴٧  ︋︪ــ﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ۵٢۴٩٩٢٢۶٩۴ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 
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۵

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︋ــ︣گ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢درو ︨ــ﹢اری ︎ــ︥و 
206SD ﹝ــ︡ل ١٣٩۵ ر﹡ــ﹌ ﹇︣﹝ــ︤ ︨ــ﹫︣ ﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 163B0243549و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 
︀﹝﹩ ٢۴٢ ه ٩۶   ︀ره ا﹡︐︷ ــ﹞  ︫﹤︋ NAAP41FE0GJ762768
اــ︣ان ١٢ ︋﹠ــ︀م ﹝﹠﹫ــ︣ه ار﹝︀﹡﹫﹏ ︎﹢ر ﹝﹀﹆ــ﹢د و ﹁︀﹇︡ 

ا︻︐︊︀ر﹝﹩ ︋︀︫︡.  دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۹۰
۱

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ﹋︀﹝﹫﹢ن ︋︀ری  ︋﹠︤ ﹝︡ل ١٣۶٢ ر﹡﹌ 
﹡︀ر﹡︖﹩ رو︾﹠﹩  ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 10082348 و ︫ــ﹞︀ره 
︫︀︨ــ﹩ 55020721 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ۶۴٩ ع ٧۵  
﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︗﹑ل ︧﹟ زاده ︗︀︋︭︐﹩ ﹝﹀﹆﹢د  ا︣ان ١٢︋ 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

د﹁︐︣﹥ ︔︊️ ︨ــ︀︻️ ︎﹙﹫︦ را﹨﹩ ا﹠︖︀﹡︉ ا︨﹞︺﹫﹏ 
ر︲︀ــ﹩ ﹁︣ز﹡︡ ﹝﹞︡︋︣ات  ︋︪ــ﹞︀ره٩۶/١٠٨۶۴١۴ و 
︫ــ﹞︀ره ﹎﹢ا﹨﹫﹠︀﹝﹥  ﹤︀︎﹉ ٩۴٠٣١۵١١۵٨ و ︫﹞︀ره 
﹝﹙ــ﹩ ٠٧۵٩۶٩۶١٧٩﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۵
۸۵
۶

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︎︣وا﹡﹥ ا︫ــ︐︽︀ل ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٠١٩٣١٠٠١۶۵٢ ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ 
ا﹠︖︀﹡︉ ا﹝﹫ــ﹟ ︑﹢﹋﹙﹫︀ن ﹁︣ز﹡︡ ︻﹙﹩ ا﹋︊︣ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره 
︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ٧۴٢۵ ﹝︐﹢﹜ــ︡ ۶۵/۶/١٣ و ︫ــ﹞︀ره ﹝﹙﹩ 
٠٩۴۵١٠۴٨٩٨ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨

/ع
۹۸
۰۵
۸۷
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ و︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ ︠﹢درو︎ــ︥و ٢٠۶ ﹝︡ل ٨۶ 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٩ – ۶٧۶ ص١١  ــ﹥︫  ــ﹀﹫︡︋  ︋︣﹡ــ﹌︨ 
︫︀︨ــ﹩  و︫ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑ــ﹢ر١۴١٨۶٠١٠٣۶٧  و︫ــ﹞︀ره 
٢٢۵٢۶٩٢١ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

(﹟︤و﹇).︫︡︀︋ ﹩﹞

/ع
۹۸
۰۵
۹۱
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

س
۹۸
۰۵
۸۳
۵

١٠٣۴٠٠۵٧٠٢۵ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢٠١۶ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨﹩︪ ﹠︺︐﹩ ا﹜﹥︋  ︣﹋️ ︑﹢﹜﹫︡ی︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩︪︋ ﹤﹛︣ام ا︋ ︀ن︀﹇︀ذ ︫ــ︡ : آ︑ا ﹏ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹢رخ ١٣٩٨,٠۴,١٨ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ ﹤︋
 ﹩﹡︀︖︪﹀﹨ ﹩︪︋ ﹤﹛ا﹜﹥ ا ︉﹫︊ ︪ــ﹩ ﹨﹀︪︖︀﹡﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴۶٢٢۴٠٩٩٨۴ و︋ ﹤﹛ا ﹟﹝︋ ، ۴۶٢١٣٧٧٩٨١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤︋ ﹩﹡︀︖︪ــ﹀﹨
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ .︡﹡︡︀ب ﹎︣د︐﹡︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا︡﹞ ️﹫﹨ ﹩﹚︮﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵٣٩٩٠۶ ︋﹥ ︨﹞️ ا︻︱︀ء ا ︡﹋ ﹤︋
︐﹢ل دو︨︐﹩ ا︣ا﹡﹩   ︋﹜﹡︀ ︀زرس ا︮﹙﹩ و︠  ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ﹠︀︨ــ﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٢۶٠١٩١٢٠٣︋   ︫﹤ ــ︍︀﹨︀ن (︧ــ︀︋︡اران ر︨﹞﹩ )︋  د﹇﹫﹅ ︑︣از︨ 
︋﹥ ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٧۵۶٨١٣٧۵٢︋﹥ ︻﹠﹢ان ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د . ︧︡︀ب ︻﹞﹙﹊︣د ︨﹢د و ز︀ن و ︑︣از﹡︀﹝﹥ ︨︀ل ﹝︀﹜﹩ 
﹝﹠︐ــ﹩ ︋﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ﹝ــ﹢رد ︑︭﹢︉ ﹝︖﹞︹ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪ــ︀ر ﹇︡س ︗️ درج آ﹎﹩ ﹨︀ی ︫ــ︣﹋️ ا﹡︐︀ب 
 ﹩︪ ﹞﹟ ا﹜﹥︋  ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ و ︻︱﹢ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ،︋   ︨﹤  ︋۴۶٢١٣٧٧٩٨١ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩﹡︀︖︪﹀﹨ ﹩︪ ︣ام ا﹜﹥︋  ﹎︣د︡ . آ﹇︀︀ن︋ 
 ۴۶٢١۵٣٩٩٠۶ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤  ︋﹩﹡︀︖︪﹀﹨ ﹩︪ ــ﹞️ ر﹫︦ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ، ︊﹫︉ ا﹜﹥ ا﹜﹥︋   ︨﹤  ︋۴۶٢٢۴٠٩٩٨۴ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ﹤ ﹨﹀︪ــ︖︀﹡﹩︋ 
︋﹥ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر﹫︦ ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ︫︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت دو ︨︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د ﹝︀﹜﹩ و ︑︺︡ آور ︫︣﹋️ 

. ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︀︋ ︣اه﹝﹨ ً︀ ︋︀ ا﹝︱︀ء ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ ︋﹥ ا︑﹀︀ق ﹊﹩ د﹍︣ از ا︻︱︀ء ﹨﹫︃ت ﹝︡︣ه ﹝︐﹀﹆
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۵۵٢٣٧١)

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫︣﹋️ آر ︎﹩ ︨︀﹝︀﹡﹥  
﹞︀ره ︔︊️ ١٠١٩٢   ︫﹤ ︀ص )︋   ︠﹩﹞︀︨)

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۵٧٠٠٠٢٨۵٣
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٧,٢١ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
﹝﹢ارد ذ﹏ ︋﹥ ﹝﹢︲﹢ع ︫ــ︣﹋️ ﹝︀ده دو ا︨︀︨﹠︀﹝﹥ 
︡﹝︀ت در ز﹝﹫﹠﹥ ︑﹢﹜﹫︡   ︠﹤ارا : ︡ ا︲︀﹁﹥ و ا﹜︀ق︫ 
ا﹡﹢اع ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ︨ــ︣ا﹝﹫﹉ راه ا﹡ــ︡ازی و ا︡اث 
﹡﹫︣و﹎︀﹨ــ︀ی ﹝﹆﹫︀س ﹋﹢﹉ و ﹁ــ︣وش ︋︣ق ︑︀﹝﹫﹟ 
︑︖﹫ــ︤ات و ﹡﹫︣وی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︗️ ا︗︣ای ﹝﹢︲﹢ع 
︫ــ︣﹋️ ﹎︪ــ︀︩ ا︻︐︊︀ر و ال ︨ــ﹩ ︋︣ای ︫ــ︣﹋️ 
ا﹡︖︀م ﹝﹢︲ــ﹢ع ﹁︺︀﹜﹫️ ︎︦ از ا︠︢ ﹝︖﹢ز﹨︀ی ﹐زم 

از د︨︐﹍︀ه ﹝︣︋﹢︵﹥ . 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ اداره ︔︊️ 

(۵۵٢۶٠١) ﹟و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ﹇︤و ︀﹨ ️﹋︫︣

س
۹۸
۰۵
۸۳
۸

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ﹝﹢﹇﹢﹁ـ︀ت ـ︤د و 
﹋︣﹝︀ن آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی ﹝﹢︨︧﹥ 
︾﹫︣ ︑︖ـ︀ری ︋﹥ ︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ٢٠ و 

١٠۶٣٠٠٠٢٨١٧ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫
︻﹞﹢﹝ــ﹩                    ﹝︖﹞ــ︹  ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥  ا︨ــ︐﹠︀د  ︋ــ﹥ 
 ﹏ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢٢ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹢﹁
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ا︮﹑ح ﹝︀ده ٢۶ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︨︀ل 
﹝︀﹜ــ﹩ ﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ﹏: - ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ 
﹝﹢︨︧ــ﹥ روز اول ﹁︣وردــ﹟ ﹨︣ ︨ــ︀ل آ︾︀ز 
︀︀ن   ︎﹤ ــ︀ل︋  و روز آ︠ــ︣ ا︨ــ﹀﹠︡ ﹝︀ه ﹨﹞︀ن︨ 

︠﹢ا﹨︡ ر︨﹫︡.
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ﹋︣﹝︀ن ﹝︣︗︹ ︔︊️ 
︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ر﹁︧﹠︖︀ن (۵۵٢۶٣٠)

س
,۹
۸۰
۵۸
۴۱

آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹋﹫︀ن ﹇︤ل 
︀ص   ︠﹩﹞︀ ︋︐﹫︀ری︨ 
︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ۴٣۴٣ 

و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠۶٨٠٠۴٠٣۴٧
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹨﹫ــ️ ﹝︡︣ه  ︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
︫︡ : ﹋﹙﹫﹥ ا︠︐﹫︀رات ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ﹝﹠︡رج 
در ﹝ــ︀ده ۴٠ ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋ــ﹥ ﹝︡︣︻︀﹝ــ﹏ 

 .︡︣د﹎ ︰﹢﹀︑
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د 
(۵۵٢٣۶١)

س
,۹
۸۰
۵۸
۳۲

﹋﹫ـ︀ن  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
 ﹤ ـ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ︐﹫ـ︀ری︨  ﹇ـ︤ل︋ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۴٣۴٣ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠۶٨٠٠۴٠٣۴٧
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡: 
ــ﹥  ــ︣﹋️ از ﹝︊﹙ــ︼ ١۵٠٠٠٠٠٠٠٠رــ︀ل︋   ︫﹤︀﹞︨︣ــ
﹝︊﹙ــ︼ ٢٩۵٠٠٠٠٠٠٠٠رــ︀ل ﹝﹠﹆︧ــ﹛ ︋ــ﹥ ٢٩۵٠٠٠٠ 
︨ــ﹛ ١٠٠٠٠ ر︀﹜﹩ ︵︊﹅ ﹡︷︣﹥ ﹋︀ر︫ــ﹠︀س ر︨ــ﹞﹩ 
داد﹎︧︐︣ی ︋﹥ ︫﹞︀ره ٩٧,١٠۶٣ ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠٩,٢۴ 
ا﹁︤اــ︩ ︀﹁ــ️ . ﹜︢ا ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ 

.︡ا︮﹑ح ﹎︣د ﹢﹡ ﹟︡︋
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری 

اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د 
(۵۵٢٣۵٩)
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

 عمل صالح تنها سرمایه انسان در آخرت است  شبستان: آیت اهلل محمدعلی جاودان گفت: بر اساس آیات قرآن کریم، گناهکاران در آخرت وارد جهنمی می شوند که خود آن را ساخته اند. در چنین جهنمی 
گناهکار در نهایت رنج و سختی عذاب را تحمل می کند. گناهکاران از خداوند طلب پایان عذاب را دارند، اما چون آتش مربوط به درون خود آن هاست تمام نمی شود. تنها سرمایه و دارایی انسان در عالم آخرت و قیامت، 
اعمال او است که اگر نیک باشد، نجات یافته و اگر گناه باشد، در عذاب خواهد بود. عمل صالح به مؤمن قدرت درونی عطا می کند که به واسطه آن مقابل بی عدالتی درست رفتارکرده و مورد غضب الهی قرار نمی گیرد.

 بیانات رهبر معظم انقالب در ابتدای درس خارج فقه 
درباره آثار سه واجب الهی در جامعه

حج به انسان آرامش می دهد
خامنه ای  آیــت اهلل  حضــرت  معارف: 
در ابتــدای جلســه درس خــارج فقه 
1397/11/14 به بیان شــرح حدیثی از 
امام باقــر)ع( دربــاره زکات، روزه و حج 
و آثار آن هــا در جامعه پرداختند. پایگاه 
اطالع رســانی KHAMENEI.IR در 
آستانه  فرارســیدن ماه ذی الحجه و ایام 

برگزاری حج ابراهیمی، این شرح حدیث را منتشر کرده است که در ادامه می خوانید: 
»بسم اهلل الرحمن الرحیم؛ والحمدهلل رّب العالمین و الّصالة و الّسالم علی سّیدنا محّمد و 
الُة تَثبیٌت لاِلِخالِص َو  آله الّطاهرین و لعنة اهلَل علی اعدائهم اجمعین. َفقاَل: یا جابُِر... اَلصَّ

یاُم َو الَحجُّ تَسکیُن الُقلوب. زِق َو الِصّ تَنزیٌه َعِن الِکبِر َو الزَّکاُة تزیُد فِی الِرّ
الُة تَثبیٌت لاِلِخالِص َو تَنزیٌه َعِن الِکبر؛ ]این[ دنباله حدیث جابر از امام باقر)ع( است  اَلصَّ
که این فقره را در جلسه قبل خواندیم. َو الزَّکاُة تزیُد فِی الِرّزق؛ ظاهر قضیه به حسب نگاه 
مادی ما این است که وقتی زکات می دهیم -یعنی صدقه- پولی را خارج می کنیم، در 
واقع از خودمان چیزی کم می کنیم؛ اما باطن قضیه این نیست. باطن قضیه این است 
که زکات، رزق را زیاد می کند و این هم به این معناست که اثر طبیعِی زکات این است 
که خدای متعال به انسان عوض خیر می دهد و رزق را زیاد می کند. هم با یک معانی 
وسیع تری، با نگاه وسیع تری که انسان نگاه کند، وقتی در جامعه زکات رایج شد، اقتصاد 
رونــق می گیرد و وقتی اقتصاد رونق گرفت، همه طبقات و قشــرهای مردم برخوردار 

می شوند. این هم می تواند مضمون این عبارت باشد.
یاُم َو الَحجُّ تَســکیُن الُقلوب؛ بعد فرمود که هم روزه و هم حج مایه سکونِت دل  َو الِصّ
کیَنَة فی ُقلوِب  هستند. ســکونت دل یکی از آن نعمت های بزرگ خداست: »اَنَزَل السَّ
الُمؤِمنین«؛ »ثُمَّ اَنَزَل اهللُ َسکیَنَته َعلی َرسولِه َوَعلَی الُمؤِمنین«؛سکینه یعنی آرامش دل. 
آرامش دل به معنای بی خیالی نیست، به معنای بی دغدغه ای نیست؛ به معنای این است 
که دل تالطم ندارد. گاهی اوقات قلب انســان در یک امری متالطم است، همین  طور 
دائم به این طرف، به آن طرف ]می رود[، حیرت ]می کند[ و نمی داند چه کار بکند! این 
آرامش، همان چیزی است که اولیای خدا داشتند و در سختی ها، در مشکالت فراوان، 
روحشان آرامش داشته است، تالطم نداشته است؛ این سکینه خیلی چیز مهمی است. 
در قرآن، چند بار در سوره مبارکه انّا فتحنا و جاهای دیگر تعبیر سکینه تکرار شده است. 
حاال ]حضرت[ می فرماید که روزه به انسان آرامش می دهد؛ طبیعِت کارِ روزه این است. 
وقتی که انســان، خود را از طعام و ُمشتَهیات نفسانی خارج کرد، به طور طبیعی یک 
آرامشی در روح انسان به وجود می آید و آن تالطم ها از بین می رود. از دو جهت، حج هم 
همین جور است: حج، هم از جهت ذکر و توجهی که در آن وجود دارد -خب، توجهات 
و اذکار در حج خیلی زیاد اســت دیگر؛ صالت است و طواف است و سعی بین صفا و 
مروه است و ذکُر اهلل است و عرفات است و از اول تا آخِر آن ذکر است، توجه است؛ هم 
از این جهت ذکر الهی است که: »ااَل بِِذکِر اهللِ تَطَمِئنُّ الُقلوب«- هم شاید از این جهت 
که مسلمان، مؤمن به خاطر حوادث دنیا ]نگرانی هایی دارد[. همین طور که دشمنی های 
جبهه  خبیث دشمن در مقابل ما ایستاده و یک نگرانی هایی، دغدغه هایی، دلواپسی هایی 
به وجود می آید؛ وقتی انسان به حج می رود، آنجا این جمعیت مسلمان ها را که از همه  
اقطار عالم آمده اند می بیند، احساس می کند که تنها نیست؛ این احساس تنها نبودن، 

یک آرامشی به قلب انسان می دهد. 
البته امروز این کار، خیلی آسان نیست؛ به این خاطر که بین همین جماعتی که آنجا 
جمع می شوند، ایادی دشمن توانسته اند بذر تفرقه را آنچنان بیفشانند که به این آسانی ها 
]آن را[ نشــود جمع کرد؛ ]قضیه[ این جوری است. ما هر کدام وظیفه ای داریم: ما که 
شــیعه هستیم، آن که سنی است و از فَِرق مختلف اهل سنت، همه باید کاری کنیم 
که این دسِت تفرقه افکن دشمن را قطع کنیم، خنثی کنیم؛ نباید به او در ایجاد ِشقاق 
و اختالف و دشــمنی و بغض و کینه کمک کنیم که پهلوی همدیگر که می نشینیم، 
احساس کینه کنیم، احساس بغض کنیم، که اینجا دیگر آن جمعیت عظیم، برای انسان 
آرامش ایجاد نمی کند بلکه دغدغه ایجاد می کند. پس حج از این جهت هم که نگاه به 
مجموعه مسلمان هاست، سیاه و سفید و زرد و انواع و اقسام ملیت ها و اقوام و جغرافیای 
مختلف آنجا جمع می شــوند ُدور خانه  خدا طــواف می کنند، همه یک عمل را انجام 

می دهند، این یک آرامشی به انسان می بخشد«.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   از جمله 
نشــانه ها و شــگفتی های خداوند در جهان 
آفرینش، نشانه ای است که در آیه 21 سوره 
روم به آن اشاره شده؛ آنجا که فرموده است: 
»َوِمْن آیَاتِِه أَْن َخلََق لَُکْم ِمْن أَنُْفِسُکْم أَْزَواًجا 
ًة َوَرْحَمًة«؛  لَِتْســُکُنوا إِلَْیَها َوَجَعَل بَْیَنُکْم َمَوَدّ
یکی از آیات او آن اســت که برای شــما از 
جنس خودتان جفتی بیافرید که در کنار او 
آرامش یافته و با هم انس گیرید. در نخستین 
روز از ماه ذی الحجه، به بهانه ســالروز ازدواج 
فرخنده علی)ع( و فاطمه)س( که روز ازدواج 
نیز نام گرفته، در گفت و گو با حجت االسالم 
دکتر محسن قمرزاده، معاون پژوهش مؤسسه 
فرهنگــی قرآن و عترت تمهید و مســئول 
پژوهش های خاص و نشست های قرآنی مرکز 
فقهی ائمه اطهار)ع( به ابعاد مختلف ازدواج 

صحیح از منظر اسالم پرداختیم.

 نخستین قدم برای ازدواج صحیح
حجت االسالم دکتر محسن قمرزاده با بیان 
اینکه ازدواج به معنای این اســت که دو نفر 
با هم یک زندگی مشترک را تشکیل دهند، 
می گوید: این کار در شــرع مبین اسالم و در 
بُعد فقهی مسیری روشــن دارد. نخستین 
شــاخصه ازدواج صحیح و ســالم از دیدگاه 
اسالم، داشتن شناخت واقعی است. شناختی 
که به تشخیص تمام زوایا منجر شده و فرد به 
این باور و تشــخیص برسد که شخص مورد 
نظر گزینه مناسبی برای ازدواج او هست یا 
نــه. وی در ادامه و در توضیح ازدواج حضرت 
امیر)ع( و حضــرت زهرا)س( می گوید: علی 
و فاطمه)ســالم اهلل علیهما( شناخت واقعی 
از هم داشــتند؛ امیرالمؤمنیــن)ع( در خانه 
پیغمبر)ص( بزرگ شده بود و طرفین ازدواج، 
تمام روحیات همدیگر را می شناختند تا جایی 
که حضرت زهرا)س( به این باور رسیده بود 
علی)ع( فردی است که با او می تواند زندگی 
آرمانی را شکل دهد. این استاد دانشگاه یادآور 
می شود: اگر به آمار ازدواج هایی که به شکست 
منتهی می شود توجه کنیم، درمی یابیم که 
بیشتر زوجین از شناخت غیرمؤثر استفاده 
کرده و به اصطالح درگیر توهم شناخت شده 

و در نهایت دچار مشکالت جدی می شوند، 
در صورتی که اگر شــناخت پیش از ازدواج 
درســت اتفاق بیفتد، پس از ازدواج آرامش 
نصیب طرفین می شود. این شناخت واقعی در 
ازدواج های سالم و صحیح می تواند از فامیل، 
دوست، همشــهری و خانواده کسب شود. 
تحقیقات باید از هر طریقی کمک کند تا به 

شناخت بیشتر از طرف مقابلمان برسیم.

 کفویت و تعاون، دو اصل مهم ازدواج
معاون پژوهش مؤسســه تمهید به کفویت 
نیز اشــاره کرده و تصریح می کند: کفویت و 
هم تراز بودن، دومین اساس یک زندگی سالم 
و صحیح است. ازدواجی که در آن همه چیز 
کامالً شبیه به هم باشد در جهان هستی رخ 
نمی دهد. مراد از کفویت این است که درصد 
قابل توجه و معقولی از نزدیکی سطح زندگی، 
سواد، مسائل اقتصادی و فرهنگی، درک آن 
دو از مسائل، تفریح های مشترک و... بین دو 
نفر وجود داشته باشــد. داشتن درصدی از 
اختالف و تناقض بین زن و مرد الزم اســت. 
گاه زن و مــرد نقش مکمل هم را ایفا کرده 
و کنار هم ترکیبی زیبا را شکل می دهند، اما 
این تفاوت ها نباید به حدی برسد که ترکیب 
زیبای زندگی را بر هم بزند. نمونه عالی این 
کفویت را در زندگی امیرالمؤمنین و حضرت 

زهرا)علیهماالسالم( مشاهده می کنیم.
او به دیگر اصول ازدواج صحیح از منظر اسالم 

نیز اشاره کرده و بیان می کند: عالوه بر موارد 
گفته شــده، برای بقا و دوام یک ازدواج باید 
به تعــاون هم توجه کرد. در زندگی حضرت 
علی)ع( نمونه های تعاون با حضرت زهرا)س( 
و تقســیم کار را زیاد داریم. اما متأسفانه در 
زندگی های مشــترک امــروزی این تعاون 
کمتر دیده می شود. در بررسی زندگی افراد 
می بینیم تعریفی که مرد یا زن برای زندگی 

دارند، تعاریفی ناقص و اشتباه است.

 تعاون زن و مرد ورای حقوق است
این استاد حوزه علمیه اضافه می کند: با وجود 
اطالعات کافی در بحث های دینی هنوز هم 
برخی افــراد زن را نماد پخــت و پز، مرتب 
کردن خانه، اتو کردن لباس و... می دانند، در 
حالی که اگر در زندگی مشترک اصل بر تعاون 
نباشد این زندگی دچار مشکل شده و هر دو 
طرف آســیب می بینند. تعاون ورای حقوق 
اســت، زیرا حقوق زن و مرد مشخص است، 
اما دو طرف از مباحث حقوقی چشمپوشی 
کرده و به جایگاهی در زندگی می رسند که 
کنار هم باری را از زندگی بردارند. آن ها اگر به 
فکر رعایت حقوق باشند، زندگی سامان پیدا 
نمی کند. تعاون به داشــتن ازدواج صحیح و 
رشد معنوی و دنیوی در افراد کمک می کند.

قمرزاده توضیح می دهد: در اســالم، اساس 
زندگی صحیح بر تولید نســل گذاشته شده 
اســت. می بینیم که در فرهنگ های غربی 

حیوان جایگزین فرزند شده و حتی حیوان 
خانگی با تعبیر پدر، مــادر یا فرزند خطاب 
می  شود. اساس ازدواج ســالم داشتن ثمره 
نســلی صالح و سالم است. الزمه این کار آن 

است که طرفین ازدواج افرادی صالح باشند.

 آرامش، نتیجه ازدواج صحیح
وی در ادامه بــه کارکردهای این ازدواج نیز 
اشاره کرده و یادآور می شــود: اگر ازدواجی 
صحیح مانند آنچه در اســالم به آن اشــاره 
شده انجام شود، می تواند کارکردهای بسیاری 
داشــته باشد. از مهم ترین این نقش ها نقش 

تقدیســی و معنوی است. در 
تعبیری از حضــرت علی)ع( 
آمده است که: »نعم العون علی 
طاعة اهلل«؛ در اطاعت کردن از 
خدا خوب یار و یاوری اســت؛ 
یعنی انسان ازدواج می کند تا 
مقدس شده و به خدا نزدیک تر 
شود و همسرش هم او را در 
این مســیر کمک می کند. 
یک ازدواج صحیح همچنین 
کمک می کند لتسکن علیها 
باشند. آرامش، عنصر گمشده 
به خصوص  و  امــروز  جامعه 
غرب اســت. دلیل تمام این 
آشفتگی ها، مشکالت روحی و 
روانی و افسردگی ها این است 
که نظام خانواده و کارآمدی 
زندگی سالم به شکل صحیح 
تعریف نشــده است. کارکرد 
و  آرامش بخشــی  ازدواج 
تسکین اســت. این محقق و 

پژوهشگر ازدواج اضافه می کند: کارکرد دیگر 
ازدواج صحیح از منظر اسالم، کارکرد تکمیلی 
اســت؛ انســان ها ازدواج می کنند که کامل 
شــوند. ضمن اینکه از نقش الگویی ازدواج 
صحیح نمی توان چشمپوشــی کرد. اگر در 
خانواده ای ازدواج صحیحی انجام شد، بسیاری 
برای ازدواج انگیزه پیدا کرده و از مشاوره آن ها 
استفاده می کنند. معاشرت با خانواده آرمانی 
لذتبخش است و برای اطرافیان الگو می شوند.

 hو فاطمه jبررسی شاخص ها و کارکردهای ازدواج صحیح از منظر اسالم، به بهانه سالروز ازدواج آسمانی علی

آیت اهلل مصباح یزدی در دیدار مسئول ازدواج صحیح، انسان را به خدا نزدیک تر می کند
ارتباطات حوزوی دفتر رهبری مطرح کرد

ضعف حوزه در موضع گیری های 
سیاسی اجتماعی

حوزه: اگر مروری بر تاریخی که در قرآن و روایات 
آمده و مورد اعتماد اســت داشته باشیم، هر جا 
صحبت از پیشــرفت در دین و معنویات شــده، 
اغلب بحث فقر و سختی هم شده است. خداوند 
کمک به هر ضعیفی را دوست دارد، حتی اگر کافر 
وَن َعلی َطعاِم الِْمْسِکیِن« )فجر:  باشد ؛ »َو ال تََحاضُّ
18(؛ نگفت مسکیِن مؤمن! چه رسد به مسلمان، 
چه رسد به شــیعه و چه رسد به  طالب! کاری 
از دستمان بر بیاید نباید کوتاهی کنیم. ]اما[ آیا 
همین که سعی کنیم یک نان و آبی فراهم شود 
تمام است؟ یا نه مشکالت دیگری در همین حوزه 
داریم که این ها در مقابل آن ها چیزی نیســت! 
گاهی آدم از کسانی که به ذهنش هم نمی رسد 
که ممکن است چنین مشکالتی را داشته باشند، 
چیزهایی می بیند که تعجب می کند. همه این ها 
به ضعف اخالقی و دنیاطلبی برمی گردد و هر قدر 
آن وسائل مادی فراهم تر شود زمینه این ها قوی تر 
می شــود. برای مقابله با این مشــکالت اخالقی 
چکار می کنیم؟ تقریباً هیچ! زمانی مرحوم آقای 
مشکینی یا آقای میانجی درس اخالقی داشتند، 
اما حاال معلوم نیست چیزی در همان اندازه هم 
باشد. آن ایمان امام)ره( را از کجا پیدا کنند؟ آن 

زهد و بی اعتنایی به دنیا را از کجا یاد بگیرند؟
عدم موضع گیری های سیاسی اجتماعی از دیگر 
مشکالت در حوزه است؛ این مشکل اغلب از لحاظ 
ضعــف اخالقی و ضعف ایمان بــه خدا و قیامت 
نیســت؛ بلکه از نظر ضعف شــناخت نسبت به 
جریانات سیاسی و اجتماعی و دشمنان داخلی و 
خارجی است. چگونه نیازهای دینی مردم را پاسخ 
دهیم؟ مردم دینشان را می خواهند از روحانیت یاد 
بگیرند؛ پس از چه کسی یاد بگیرند!  امروز در این 
رسانه های مجازی دائم، افکار کفر و الحاد و شبهات 
درباره دین را در ذهن بچه های هفت هشت ساله 
تزریق می کنند. مــا برای این ها چکار می کنیم؟ 
خوب هایمــان در حوزه بــرای این ها چه فکری 
کرده اند؟ آیا همین روش ]رفتار کنونی[ صحیح 
است؟ نباید فکری کرد؟ نباید دور هم بنشینیم 
ببینیم نیازها چطور است و جواب این ها را چطور 
باید داد و چه مسئولیتی در مقابل بی دینی برخی 

مردم داریم؟

انسان ازدواج 
می کند تا مقدس 

شده و به خدا 
نزدیک تر شود و 

همسرش هم او را 
در این مسیر کمک 

می کند؛ آن گونه 
که علی)ع( فرمود: 

»نعم العون علی 
طاعه اهلل«

بــــــــرش

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

بازخوانی

حوزه علمیه

 شنبه 12 مرداد 1398 1 ذی الحجه 1440 3 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9029 

      صفحه7
 آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى

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

تاييد نموده اند. 
ــن  ــه 1397114430002000343 آقاى محس ــماره 139860330002009046 مربوط به پرونده كالس 1ـ رأى ش
ــدانگ قطعه زمين احداث بنا شده به مساحت 100/58 مترمربع پالك  ــمتى از /شش محققى  فرزند محمودعلى  در قس
شماره فرعى از باقيمانده 2324- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از محمدحسين ضيائى بيدگلى خريدارى كرده است. (م الف 2022)
ــى  ــه 1397114430002000300 قربانعل ــده كالس ــه پرون ــوط ب ــماره 139860330002006844 مرب 2ـ رأى ش
شاهسوارى فرزند سلطانى در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 126/73 مترمربع 

پالك شماره  فرعى از 2319 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2023)
3ـ رأى شماره 139860330002008038 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002019350 هوشنگ رفاهيت 
ــش دانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 60 متر مربع  ــا فرزند محمدعلى در قسمتى از /ش كوش
ــند رسمى/سند مالكيت مشاعى مع  ــماره فرعى از 2281 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/س پالك ش

الواسطه ازبتول زند خريدارى كرده است. (م الف 2024)
ــيدى   ــه 1391114430002010598 نادر رش ــماره 139860330002008975 مربوط به پرونده كالس 4ـ رأى ش
ــاحت 120 متر مربع پالك  ــده به مس ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند عليرضا در قس
شماره فرعى از 2111- اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى جمشيد 

رشيدى خريدارى كرده است. (م الف 2025)
ــه 1391114430002007220 آقاى رجبعلى  ــماره 139860330002007913 مربوط به پرونده كالس 5ـ رأى ش
ــدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت124/30متر مربع  ــمتى از/شش ــى فرزند ابراهيم در قس توش
پالك شماره 1/39فرعى از 1947اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از ابراهيم بيگدلى فر خريدارى كرده است. (م الف 2026)
6- رأى شماره 139860330002008182 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002001976 احمد اديبى فرزند 
سيف اله  در قسمتى از/ ششدانگ بمساحت 114 مترمربع پالك شماره فرعى از اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه 

نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه سيدعباس آقائى خريدارى كرده است. (م الف 2027 )
ــه 1395114430002001668 مهدى بازدار  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002007507 مرب 7- رأى ش
ــده بمساحت95/50 متر مربع پالك شماره  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از/شش فرزند محمد در قس

18فرعى از 1900 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2028)
8ـ رأى شماره 139860330002007918 مربوط به پرونده كالسه 1394114430002000187 مهدى طهماسبى 
ــمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 160متر مربع پالك شماره   فرزند على اصغر در قس

فرعى از 1827 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2029)
ــماره 139860330002009028 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002836 على اكبر نقاش  9ـ رأى ش
فرزند سليمان  در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت155/46متر مربع پالك شماره 
348 فرعى از 2142 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى/ سند رسمى/ سند مالكيت مشاعى مع الواسطه 

از سعيد خواجه سعيدى مهابادى  خريدارى كرده است. (م الف 2030)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. (قدس)9805007
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/26
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/12

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

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

هيئت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س
ــمى برابر راى شماره  139860306007000248 - 98,4,16هيئت اول / دوم كالسه 96,234 موضوع قانون تعيين  رس
تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات مالكانه 

بالمعارض  متقاضى آقاى محمد بلوچى مراد آبادى   فرزند داد خدا  بشماره شناسنامه 8
صادره از تربت جام در يك باب ساختمان   به مساحت 223,80 متر مربع پالك1772  فرعى 4 از 3 - اصلى  اصلى مفروز 
ــان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى  ــده از پالك واقع در خراس و مجزى ش
آقاى امير كريمى تيمورى محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
شود و 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 يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9804934
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/25\   تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/12

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

شماره : 303/98/1718  تاريخ : 04/25/ 1398
آگهى قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى حوزه 

ثبتى شهرستان فردوس
ــاختمان هاى فاقد سند رسمى و ماده  ــه قانون تعيين تلكيف وضعيت ثبتى اراضى و س ــتور موارد يك و س نظر به دس
13 آيين نامه قانون فوق الذكر امالكى كه در هيئت مندرج در قانون مذكور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شهر 
ــت جهت اطالع عموم به شرح ذيل اگهى مى گردد .1ـ آقاى على  ــيدگى و راى آن صادر گرديده اس فردوس مورد رس
قائم مقامى فرزند محمد نسبت به 534/56 سهم ( مترمربع ) از 1486/56 سهم ( مترمربع ) ششدانگ يكقطعه زمين 
مزروعى ، خريدارى شده مع الواسطه از آقاى محمد قائم مقامى ـ قسمتى از پالك3365 فرعى از 1 ـ اصلى بخش يك 

فردوس محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى بلده پشت شهرك انصار 
2ـ آقاى شعبان قنبرى باغستان فرزند غالمرضا نسبت به 950سهم (مترمربع ) از 1486/56 سهم (مترمربع ) ششدانگ 
ــطه از آقاى محمد قائم مقامى قسمتى از پالك 3365 فرعى از 1 ـ  ــده مع الواس يكقطعه زمين مزروعى ، خريدارى ش

اصلى بخش يك فردوس محل وقوع ملك شهرستان فردوس ـ اراضى بلده پشت شهرك انصار  

ــند رسمى اين آگهى  نسبت  به  ــاختمان هاى فاقد س به موجب ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــخاص ذى نفع ,  نسبت  به آراء  ــود لذا  درصورتى كه اش ــر مى ش امالك فوق الذكر در دونوبت به فاصله 15 روز منتش
صادره اعتراضى داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهى ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس 
ــليم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت يك ماه  ,مبادرت به تقديم  ــيد اخذ نمايند،معترضين بايد از تاريخ تس ارائه و رس
ــت را به اداره ثبت فردوس تحويل دهند،در اين  ــت در دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس دادخواس
ــود  ،در صورتى كه اعتراضى در مهلت مقرر قانونى  ــات ثبت ،موكول به ارائه حكم قطعى دادگاه خواهد ب ــورت اقدام ص
واصل نگردديا معترض ،گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل را ارائه نكند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه 

مبادرت به صدور سند مالكيت مينمايد و صدور سند مالكيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نيست . 9805053
تاريخ انتشار نوبت اول:   27/ 1398/04
تاريخ انتشار نوبت دوم :  1398/05/12

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

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى 
وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــند رسمى  و ماده13آئين نامه  ــاختمانهاى فاقد س دراجراى ماده 3 قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در هيات مستقردر  اداره ثبت اسناد وامالك  اجرايى قانون ياد ش
شهرستان طبس(استان خراسان جنوبى) مورد رسيدگى وتائيد قرار گرفته جهت اطالع عموم در 2 نوبت به فاصله 

15 روزبشرح زير آگهى ميگردد.
(قطعات واقع دربخش يك طبس)

ــدانگ اعيان يكباب منزل آقاى داود عباسى قسمتى ازپالك4– اصلى روستاى دولت آباد استجارى عرصه  1-شش
ازمحل موقوفه اميرحسنخانى به مساحت 488,71 مترمربع.

2- ششدانگ اعيان يكباب منزل آقاى مجتبى حجى زاده  قسمتى ازپالك4– اصلى روستاى دولت آباد استجارى 
عرصه ازمحل موقوفه اميرحسنخانى به مساحت 428,70 مترمربع.

3- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى غالمرضا محمدزاده  قسمتى ازپالك 3 الى 11– اصلى 
خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد نعمت اله حجازى به مساحت 251,95 مترمربع.

4- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى غالمرضا محمدزاده  قسمتى ازپالك 3 الى 11– اصلى 
خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد نعمت اله حجازى به مساحت 421,35 مترمربع.

ــمتى ازپالك 111 فرعى از 29– اصلى ديهشك پايين  ــدانگ يكباب منزل آقاى سيد حسين الياسى قس 5- شش
خريدارى مع الواسطه از آقاى سيد محمدتقى نقوى زاده به مساحت 148,65 مترمربع.

ــمتى از پالك 506 فرعى از 29– اصلى ديهشك پائين  ــجاعى  قس ــدانگ يكباب منزل آقاى ميرزاعلى ش 6- شش
خريدارى مع الواسطه از آقاى عباس حسن زاده به مساحت 194 مترمربع.

ــمتى ازپالك 627 فرعى از 29- اصلى  ــدانگ يكباب منزل خانم طاهره كاشفى قس ــاع از شش ــه دانگ مش 7- س
ديهشك پائين خريدارى مع الواسطه از آقاى محمد توكلى به مساحت كل 349,45 مترمربع.

8- سه دانگ مشاع از ششدانگ يكباب منزل آقاى على اكبر عباس پور قسمتى ازپالك 627 فرعى از 29- اصلى 
ديهشك پائين خريدارى مع الواسطه از آقاى محمد توكلى به مساحت كل 349,45 مترمربع.

ــالك 1165 فرعى از  ــمتى ازپ ــتمل براعيان آقاى محمود عبدالهى قس ــدانگ يكقطعه زمين محصورمش 9- شش
ــماعيل زاده به مساحت 2408,55  ــطه از آقاى محمداسماعيل اس ــك پائين خريدارى مع الواس 29- اصلى ديهش

مترمربع.
ــى از 29- اصلى  ــالك 1512 فرعى از 1020 فرع ــزل خانم مرضيه حيدرى تمامى پ ــاب من ــدانگ يكب 10- شش

ديهشك پائين خريدارى مع الواسطه از آقاى هاشم باقريان به مساحت 149 مترمربع.
ــالك 28 فرعى از 30- اصلى  ــمتى از پ ــماعيل زاده قس ــه زمين مزروعى خانم نرگس اس ــدانگ يكقطع 11- شش

ديهشك باال خريدارى مع الواسطه از آقاى هاشم صدقى به مساحت 22195,10 مترمربع.
ــدانگ يكباب منزل خانم فاطمه سادات هاشمى قسمتى از پالك 150 فرعى از 30- اصلى ديهشك باال  12- شش

خريدارى مع الواسطه از بانو بگم نقوى زاده به مساحت 787,55 مترمربع.
ــمتى ازپالك60– اصلى خريدارى مع الواسطه از مالك مشاعى  ــدانگ يكباب منزل آقاى على دلدار قس 13- شش

احمد يعقوبى مقدم به مساحت 138,05 مترمربع.
14- ششدانگ يكباب منزل خانم بتول حبيبى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى مع الواسطه از مالك مشاعى 

احمد يعقوبى مقدم به مساحت 192,50 مترمربع.
15- ششدانگ يكباب منزل خانم بتول حبيبى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى مع الواسطه از مالك مشاعى 

احمد يعقوبى مقدم به مساحت 162,45 مترمربع.
16- ششدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم معصومه مطهرى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى 

مع الواسطه از مالك مشاعى محمود يعقوبى مقدم به مساحت 189,62 مترمربع.
17- ششدانگ يكقطعه زمين محصور مشتمل براعيان خانم نسرين عباسى قسمتى ازپالك60 – اصلى خريدارى 

مع الواسطه از مالك مشاعى احمد يعقوبى مقدم به مساحت 266,50 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين مزروعى به استثناء بهاى ثمن  ــهم و سه چهارم يك سهم از كل پنج سهم شش ــه س 18- س
اعيان آقاى محمدجواد باقرى زاده كل پالك باقيمانده 106- اصلى خريدارى مع الواسطه از على نبى به مساحت 

كل 1585,62 مترمربع.
ــعيدرضا كريميان قسمتى ازپالك 391– اصلى  ــتمل براعيان آقاى س ــدانگ يكقطعه زمين محصور مش 19- شش

خريدارى مع الواسطه از على بدرام به مساحت 675,10  مترمربع.
ــالك 508– اصلى  ــمتى ازپ ــتمل براعيان آقاى صالح كرمى اول قس ــه زمين محصورمش ــدانگ يكقطع 20- شش
ــن زرگران و محمد گرانيان و هاشم  ــعلى، باقر همگى گران و حس ــطه از آقايان رمضان، عباس خريدارى مع الواس

بدرام و عباس نجف زاده و غيره به مساحت 391,25 مترمربع.
ــمتى ازپالك 14 فرعى از 538 – اصلى استجارى  ــدانگ اعيان يكباب منزل آقاى على روف غريبى قس 21- شش

عرصه از محل موقوفه عامه حاجى آقايى به مساحت 206,20 مترمربع.
ــدانگ يكباب منزل خانم زهرا فدائى تمامى پالك 2 فرعى  ــاع از شش 22- موازى دو دانگ و يك چهارم دانگ مش
ــرمى و فاطمه مجنونى به مساحت كل  ــطه  از محمدعلى فدائى و خديجه ش از 1022– اصلى خريدارى مع الواس

304,70 مترمربع.
ــدانگ يكباب منزل خانم معصومه فدائى تمامى پالك 2  ــه چهارم دانگ مشاع از شش ــه دانگ و س 23- موازى س
فرعى از 1022– اصلى خريدارى مع الواسطه  از محمدعلى فدائى و خديجه شرمى و فاطمه مجنونى به مساحت 

كل 304,70 مترمربع.
24- ششدانگ يكدربند مغازه آقاى محمدحسين بخشى قسمتى از پالك 1291– اصلى خريدارى مع الواسطه از 

ورثه مرحوم حسن جهانيان به مساحت 37,50 مترمربع.
25- ششدانگ يكباب منزل آقاى عليرضا توفيقى تمامى پالك1511– اصلى خريدارى مع الواسطه از ماه طلعت 

شيبانى به مساحت 395,61 مترمربع.
ــمتى از پالك يكفرعى از 1625– اصلى خريدارى مع  ــدانگ يكباب منزل خانم ليلى يعقوبيان موخر قس 26- شش

الواسطه از آقايان على و محمدحسين قادرى  به مساحت 244 مترمربع.
ــاع از پانزده سهم از ششدانگ يكباب منزل آقاى مهدى غالمزاده تمامى پالك 1635– اصلى  ــهم مش 27- نيم س

خريدارى مع الواسطه از زهرا حدادى به مساحت كل 138,35 مترمربع.
ــمتى از پالك 1881– اصلى استجارى عرصه از محل  ــدانگ اعيان يكباب منزل خانم ربابه ميرزاده قس 28- شش

موقوفه عامه اميرحسنخانى به مساحت 451,40 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان آقاى مسعود هاديان مقدم قسمتى ازپالك 1988– اصلى  29- شش
خريدارى مع الواسطه ازآقاى سيد ابوالفضل و ملك تاج خانم  و سعادت خانم همگى حجازى اسالمى به مساحت 

504  مترمربع.
ــاختمان ادارى بانك سپه به نمايندگى على شيعه زاده قسمتى از پالك 2230–  ــدانگ اعيان يكباب س 30- شش

اصلى استجارى عرصه ازمحل موقوفه عامه حاج محمد زرگر به مساحت 364 مترمربع.
ــتى ثانى تمامى پالك 2356– اصلى خريدارى مع الواسطه از  ــعود فهرس ــدانگ يكباب منزل آقاى مس 31- شش

غالمحسين و خانم مريم هردو صادقى مقدم به مساحت 178,40 مترمربع.
ــالك 2547– اصلى واگذارى از  ــاى محمدابراهيم اخوان صفار تمامى پ ــان يكدربند مغازه آق ــدانگ اعي 32- شش

كميسيون واگذارى منازل و واحدهاى تجارى مورخه 1361/07/25 به مساحت 37,35 مترمربع.
ــطه  ــمتى ازپالك 3557– اصلى خريدارى مع الواس ــميان ثانى قس ــدانگ يكباب منزل آقاى احمد قاس 33- شش
ــاحت 197,70  ــنگچولى ثانى به مس ــا فاطمه ميروزاده و عفت صانعى و زهرا س ــميان ثانى و خانمه ــى قاس از عل

مترمربع.
34- ششدانگ يكباب منزل آقاى مسعود نعمتى قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از 

خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 182,55 مترمربع.
35- ششدانگ يكباب منزل آقاى قاسم توكلى نيا قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 252,12 مترمربع.
36- ششدانگ يكباب منزل آقاى صادق رضائى قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از 

خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 300,93  مترمربع.
37- ششدانگ يكباب منزل آقاى مسعود مخلصى قسمتى ازپالك يكفرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه 

از خانمها فروزنده و آذرميدخت و آقاى محمدرضا شهرت همگى يحيى شيبانى به مساحت 132,65 مترمربع.
ــتمل براعيان آقاى على غفورى قسمتى ازپالك  دو فرعى از  ــدانگ ششدانگ يكقطعه زمين محصورمش 38- شش

4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت 446,68 مترمربع.
ــمتى از پالك  دو فرعى از 4680-اصلى خريدارى مع  ــلى قس ــدانگ يكباب منزل آقاى حميدرضا توس 39-شش

الواسطه از آقاى جهانگير رحمانى به مساحت 166,80 مترمربع.
ــدانگ يكقطعه زمين محصورمشتمل براعيان خانم رخساره ابراهيمى قسمتى ازپالك  126 فرعى از دو  40- شش

فرعى از 4680-اصلى خريدارى مع الواسطه از على آقا رحمانى به مساحت 277,80 مترمربع.
ــطه از آقاى  ــمتى از پالك  4720-اصلى خريدارى مع الواس ــدانگ يكباب منزل آقاى على اكبريان قس 41- شش

كامران غياثى به مساحت 355,50 مترمربع.
42- ششدانگ يكباب منزل خانم حكيمه رضائيان تمامى پالك 20 فرعى از 4763– اصلى خريدارى مع الواسطه 

از على آقا رحمانى به مساحت 250,96 مترمربع.
43- ششدانگ يكباب منزل نيمه ساز آقاى حميدرضا صفرپور غريب قسمتى از پالك 212 فرعى از 4763– اصلى 

خريدارى مع الواسطه از على آقا رحمانى به مساحت 180,95 مترمربع.
 (آگهى اصالحى بخش يك)

ــتمل براعيان به استثناء بهاى ثمن اعيان تمامى پالك 1157 فرعى از  ــدانگ يكقطعه زمين محصورمش 44- شش
29– اصلى ديهشك پائين على اصغريان خريدارى مع الواسطه از على گلستانى به مساحت 238,30 مترمربع كه 

در آگهى قبلى اشتباها قسمتى از پالك قيد گرديده است.
ــك  ــمتى از پالك 1259 فرعى از 29– اصلى ديهش ــن زاده قس ــدانگ يكباب منزل خانم مرضيه حس 45- شش
ــاحت 845,22  مترمربع. كه در آگهى قبلى پالك 29-اصلى  ــى به مس ــطه از قلى عباس پائين خريدارى مع الواس

از قلم افتاده است.
ــك فرعى از 1280– اصلى خريدارى از  ــه زمين مزروعى آقاى على عابدى تمامى پالك ي ــدانگ يكقطع 46- شش
ــهرت همگى حقانى و ورثه مرحوم  ــيد عباس ش ــادات و بى بى زهرا و بى بى زكيه و آقاى س خانم ها صديقه س
سيد حبيب اله حقانى و بانو عذرا سالمى به مساحت 626,30 مترمربع. كه در آگهى قبلى اشتباها مساحت ملك 

651,20  مترمربع قيد گرديده است.
(آگهى اصالحى بخش سه)

ــه طبس  ــدانگ يكباب منزل خانم زهرا رفعتى تمامى پالك 187 فرعى از 182– اصلى واقعدر بخش س 47- شش
خريدارى مع الواسطه از خانم زهرا صنعتى مقدم به مساحت 186,20 مترمربع. كه در آگهى قبلى اشتباها بخش 

يك طبس  قيد گرديده است.
ــخاص ذينفع درآراء اعالم شده ابالغ ميگرددچنانچه اعتراضى  ــيله به فروشندگان ومالكين مشاعى واش لذابدينوس
ــتاها ازتاريخ الصاق درمحل تادوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملك  دارندبايد از تاريخ انتشارودرروس
ــليم ورسيد اخذ نمايندمعترضين بايدظرف مدت يك ماه ازتاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست  تس
ــه اداره ثبت محل تحويل نمايند ودرصورتيكه اعتراض  ــت ب بدادگاه عمومى محل نمايند وگواهى تقديم دادخواس
ــت بدادگاه محل را ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت  درمهلت قانونى واصل نگردديا معترض گواهى تقديم دادخواس
ــند مالكيت مانع ازمراجعه متضرربدادگاه نخواهد بود؛ ودرخصوص  ــند خواهد نمود.ضمن اينكه صدور س بصدورس

آگهى اصالحى ازتاريخ انتشار نوبت اول مهلت اعتراض سى روز خواهد بود.9805786
تاريخ انتشار نوبت اول:98/05/12
تاريخ اتنشار نوبت دوم:98/05/27

 رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان طبس

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003399 – 1398/4/30 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض مثقاضى 
ــماره 0740526200 كدملى 0740526200 صادره تايباد فرزند عبدالرحمن در  ــن به شناسنامه ش آقاى محمد روش
ــماره 676/726 فرعى از 250 اصلى واقع در  ــاحت 332,25 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب منزل مخروبه به مس شش
خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت ولى روشن و قسمتى از پالك محرز 
ــخاص  ــود در صورتى كه اش ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش گرديده اس
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود 
ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات  ــت در صورت انقضاى مدت مذك ــه مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس را ب

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805806
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/27

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015003143 – 1398/04/22 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 129 كدملى 0492529620 صادره رى فرزند محمدحسين در ششدانگ  ــنامه ش ــاهى به شناس آقاى محمد ش
ــان رضوى بخش 14  ــماره 115 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس ــاحت 150 مترمربع پالك ش يكباب منزل به مس
ــين علمى و قسمتى از پالك محرز گرديده است.  ــمتى از مالكيت غالم حس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــت خود را به مراجع  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9805812
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/12 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/27

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى مزايده مال غير منقول نوبت اول
ــيم  ــتان تايباد با موضوع تقس ــعبه 2 عمومى و حقوقى شهرس به موجب دادانامه 9709975170100789 صادره از ش
ــم، آزاده فاميلى همگى عربى و آمنه  ــيه، فاطمه، آذر، عظي ــاع محكوم عليهم عادله، على، آس ــه و فروش ملك مش ترك
ــرك مرحوم يكباب منزل.  ــتند به فروش مات ــى وراث مرحوم رمضان عربى محكوم هس ــى و فاطمه درويش عبدالكريم
مسكونى پالك 18 و 19 فرعى از 256 اصلى بخش 14 مشهد طبق نظريه كارشناسى بشرح ذيل بابت اصل خواسته در 
حق امير عربى و مبلغ 1/800/000ريال بابت نيم عشر در حق دولت در پرونده اجرايى شماره 20/980058 كه بعلت 
غير قابل تقسيم بودن به قيمت جمعا مبلغ 2/408/800/000 ريال ارزيابى شده است. بدينوسيله جهت فروش شروع 
مزايده ساعت 11 الى 12 روز 1398/5/28 در محل اجراى احكام مدنى حوزه قضايى تايباد تعيين مى گردد مزايده از 
قيمت كارشناسى شروع و به كسى كه باالترين قيمت را پيشنهاد نمايد واگذار خواهد شد در صورت تمايل متقاضيان 
ــت  ــود الزم به ذكر اس ــان از مال داده ش مى توانند 5 روز قبل از موعد مزايده به اين اجرا مراجعه تا ترتيب بازديد ايش
10٪ بهاى مزايده فى المجلس و به صورت نقدى به عنوان سپرده و مابقى ظرف يك ماه از خريدار دريافت خواهد شد 
در صورتيكه به هر دليل خريدار در زمان مقرر بهاى مزايده را نپردازد 10٪ سپرده وى به نفع دولت ضبط خواهد شد 

. ضمنا در صورتى كه روز مزايده مصادف با روز تعطيل باشد روز بعد روز مزايده تلقى خواهد شد.
مشخصات ملك :

ــيخ  ــت ملك واگذارى به خانم ش ــاحت 36 مترمربع پش ــت: الف - مس ملك فوق الذكر در دو ناحيه ارزيابى گرديده اس
ــيخ جامى از محل مالكيت عظيم  ــر واگذارى به خانم ش جامى از قرار هر مترمربع پنج ميليون ريال و مابقى بعد از كس
ــال و امتيازات (آب، برق و  ــينى از قرار هر متر مربع نه ميليون ري ــاحت 243/2 مترمربع) بعد از عقب نش ــى (مس عرب
گاز) چهل ميليون ريال جمعا 2/408/800/000ريال برآورد شده است. اعيان قديمى ساز و فاقد ارزش قيمت گذارى 

ميباشد.9805800  تاريخ انتشار : 1398/5/12
امين اله همه چيز فهم رودى 

مدير اجراى احكام حقوقى دادگسترى شهرستان تايباد

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى عيدمحمد بذركار الجى داراى شناسنامه شماره 4 به شرح دادخواست به كالسه 1/980136ح از اين 
شورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان نورمحمد بذرگر الجى به شناسنامه 269 

در تاريخ 1396/2/2 در اقامتگاه دائمى خود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1-  فيض محمد بذرگر الجى فرزند نورمحمد كد ملى 0769437265 متولد 1332/1/1 فرزند متوفى

2- محمد بذركار فرزند نورمحمد كد ملى 0769441335 متولد 1334/7/1 فرزند متوفى
3- عيدمحمد بذركار الجى فرزند نورمحمد كد ملى 0769573967 متولد 1337/5/1 فرزند متوفى

4- دين محمد بذركار الجى فرزند نورمحمد كد ملى 0749015047 متولد 1345/1/1 فرزند متوفى
5- سرور بذرگر الجى فرزند نورمحمد كد ملى 0769067166 متولد 1387/1/15 فرزند متوفى 

6-تاجور برزگر الجى فرزند نورمحمد كد ملى 0748408071 متولد 1353/2/1 فرزند متوفى 
7- كشور برزگر الجى فرزند نورمحمد كد ملى 0748408088 متولد 1355/1/1 فرزند متوفى 

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

گواهى صادر خواهد شد. 9805804    تاريخ انتشار : 1398/05/12 
قنبر مرزانى

قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــه 1/69/98/م  از اين شورا  ــرح دادخواست به كالس ــنامه 5819924071 ش ــماره شناس آقاى احمد عزيزى داراى ش
ــماره شناسنامه  ــادروان مرحوم جهان عزيزى به ش ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين  توضيح داده كه ش درخواس
ــخ 1370/7/5 دراقامتگاه دائمى خود بدرود حيات گفته، ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر  4529847691  در تاري

است به:
1- فاطمه منتى كدملى4529853802 صادره از ح1 مهران فرزند تمامعلى همسر متوفى 

2-  حسن عزيزى كدملى 4520001862 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى
3- محمد عزيزى كدملى 5810002390 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى
4- احمد عزيزى كدملى 5819924071 صادره از ح1 مهران فرزند جهان فرزند متوفى

5- رضا عزيزى كدملى 4529960072 صادره از ح1 مهران فرزند جهان فرزند متوفى
6-  موسى عزيزى كدملى 4529909077 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى
7-  اسداله عزيزى كدملى 4529896552 صادره از ح1 مهران فرزند جهان فرزند متوفى

8-  پرى عزيزى كدملى 5819714601 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى
9-  نوريه عزيزى كدملى 5819752831 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى

10-  شمسيه عزيزى كدملى 5819696166 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى
11-  صبريه عزيزى كدملى 5819745523 صادره از ح1 اركواز فرزند جهان فرزند متوفى

ــى كه اعتراضى دارد و  ــت مزبور را در يك نوبت آگهى مى نمايد تا هركس ــريفات مقدماتى درخواس اينك با انجام تش
ــورا تقديم دارد و اال گواهى  ــتين آگهى ظرف يك ماه به ش ــر نخس ــد از تاريخ نش يا وصيت نامه اى از متوفى نزد او باش

صادر خواهد شد.9805828
رئيس شعبه اول حكمى شوراى حل اختالف دادگسترى شهرستان ملكشاهى – على پاشا صيادى
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا رب العالمین

 شنبه 12 مرداد 1398 1 ذی الحجه 1440 3 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9029 

سیزدهمین نشست آستانه با خبرهای خوش برای مردم پایان یافت

  جهان   ســیزدهمین دوره از مذاکرات صلح ســوریه موسوم 
به نشست آستانه، در روزهای آخر هفته با حضور ایران، روسیه 
و ترکیه در نورســلطان قزاقستان برگزار شد. خبرگزاری روسی 
»تاس« درباره این نشســت به نقل از یک منبع مطلع نوشت: 
روسیه، ایران و ترکیه قرار است روز ۱۱ سپتامبر )۲۰ شهریور( 
نشستی سه جانبه با موضوع سوریه برگزار کنند. در این نشست، 
تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی جدید سوریه، اعالم می شود. 
به نوشــته این خبرگزاری، شرکت کنندگان در نشست )شامل 
طرف های درگیر در ســوریه و ایران، ترکیه و روسیه(، در مورد 
ترکیب اعضا به تفاهم رسید ه اند.سال گذشته در جریان نشستی 
با شــرکت گروه های مختلف سوری در شهر »سوچی« روسیه، 
قرار شد سه کشــور ایران، روسیه و ترکیه به عنوان ضامن های 
آتش بس در ســوریه، به شــکل گیری کمیته ای جهت تدوین 
یک قانون اساســی جدید برای سوریه کمک کنند. از آن زمان، 
رایزنی های متعددی میان ســه کشور و طرف های سوری انجام 
شده تا ترکیب این کمیته، نهایی شود. همچنین در بیانیه پایانی 
این نشست آمده است: روسیه، ترکیه و ایران؛ کشورهای ضامن 
مذاکرات صلح سوریه توافق کردند تا عراق و لبنان نیز به عنوان 
ناظر در مذاکرات آســتانه حاضر شوند. در این بیانیه همچنین 
تأکید شــده اســت: کشــورهای ضامن همچنین بر تمامیت 

ارضی سوریه و همچنین نابودی کامل گروه های تروریستی تأکید 
کردند. طرفین حاضر در نشست آستانه در این بیانیه اعالم کردند: 
جامعه جهانی و سازمان ملل باید جهت تسهیل بازگشت آوارگان 
سوری به کشورشان تالش کنند و دولت سوریه موظف است تا 
شــرایط بازگشت آنان به کشور را فراهم کند. شرکت کنندگان 
همچنین الحاق بلندی های جوالن به رژیم صهیونیستی توسط 
آمریکا را به شدت محکوم کردند. روسیاالیوم هم گزارش کرد که 
مذاکرات آستانه با توافق درباره ساز و کار سه جانبه درباره اجرا 
و نظارت بر آتش بس در سوریه به پایان رسید. در این بیانیه بر 
ضرورت مبارزه با گروه های تروریستی در سوریه از جمله داعش و 
جبهه النصره تأکید شد. سه کشور مذکور بر حمایت از مشارکت 
معارضان سوری از جمله افراد مسلح در گفت وگوهای ژنو تأکید 
کردند و از شروع این مذاکرات در هشت فوریه آینده خبر دادند. 
در این بیانیه بر ضرورت جدا سازی معارضان مسلح از تروریست ها 
در سوریه تأکید شده است. همچنین در این نشست منابع سوری 
از موافقت دولت سوریه با آتش بس مشروط به اجرای توافق نامه 
سوچی مبنی بر عقب نشینی تروریست ها از منطقه کاهش تنش 
به طول ۲۰ کیلومتر و خروج ســالح های سنگین و متوسط از 
این منطقه خبر دادند. این بیانیه با استقبال بشار الجعفری، رئیس 

هیئت مذاکره کننده سوری روبه رو شد.

فارین پالیسی: 
ایران اکنون مالک 

خلیج فارس است
فارس: نشــریه آمریکایی فارین پالیسی، در 
یادداشتی به قلم استفن کوک، تحت عنوان 
»ایران اکنــون مالک خلیج فارس اســت«، 
نوشــت: برای مدت ها این واقعیتی پذیرفته 
شــده در چارچوب جامعه سیاست خارجی 
آمریکا بود که اگر کشوری تنگه هرمز را ببندد 
یا در روند کشــتیرانی آن اخالل کند، ایاالت 
متحده و متحدانش بــا نیرویی بزرگ برای 
دفاع از آزادی کشتیرانی وارد عمل می شوند. 
با این حال، در این روزگار مشخص شده که 
واقعیات قدیمی و قواعد محکم چیزی بیش از 

تخیالت نیستند.
در ادامه آمده اســت: »هرکس هنوز معتقد 
است که ایاالت متحده مستقیماً وارد چالش با 
ایران می شود باید بار دیگر توییت های ترامپ 
را بخواند. البته مســئله فراتر از آن است. این 
پیشــقراول آن چیزی است که وارد سیاست 
خارجی آمریکا خواهد شد. ایاالت متحده در 
حال ترک خلیج فارس است؛ نه امسال و سال 
آینده، اما تردیدی نیست که آمریکا در مسیر 

خروج از این منطقه قرار دارد.
نویسنده با اشاره به دیدار اخیر بین مقامات 
اماراتــی و ایرانی در خصوص امنیت منطقه 
می نویســد: »روز چهارشــنبه، اماراتی ها و 
ایرانی ها برای نخستین بار در 6 سال گذشته 
دیدار کردند. این تحولی مثبت است. در حالی 
که هر دو طــرف می گویند این دیدار عادی 
و در ســطح پایین بوده، تردیدی نیست که 
بی عملی آمریکا سبب شده تا مقامات ابوظبی 
در خصوص نحــوه مقابله با چالــش ایران 
دوباره فکر کنند که ممکن است در تعارض 
با تالش هــای آمریکا برای منــزوی کردن 
ایــران قرار گیرد«. کــوک در بخش دیگری 
از این یادداشــت به طرح آمریکایی ها برای 
ایجاد ائتالفی در منطقه برای امنیت دریایی 
پرداخته و می گوید: »به نظر می رســد این 
طرح کشوری است که یک پایش را بیرون از 
منطقه گذاشته و ترجیح می دهد بیش از این 

در این منطقه به دردسر نیفتد«.

 آمریکا در آستانه خروج از افغانستان
گام های آخر گفت وگوها با 

طالبان برداشته می شود؟
یورونیوز: فاکس نیــوز به نقل از یک 
مســئول آمریکایی آورده است که »8۰ 
تــا 9۰ درصد توافق صلح با طالبان« به 
انجام رســیده اما »راه برای ۱۰ تا ۲۰ 

درصد باقیمانده کم و دشوار است.« 
بر اســاس این توافق طالبــان در گام 
آخــر گفت وگــو بــا آمریــکا باید در 
مــاه های آینده بر ســر مذاکرات صلح 
با دولت مرکزی افغانســتان به صورت 
مســئله ای  کنــد،  گفت وگــو  رودررو 
با  درگیر  اســالم گرای  که شورشــیان 
 دولت کابل تاکنــون از تن دادن به آن 

خودداری کرده اند.

سفر دوره ای کوشنر به منطقه 
داماد ترامپ چه در سر دارد؟

جرد کوشــنر، داماد و مشــاور یهودی رئیس جمهور آمریکا کــه از طرف ترامپ 
مسئولیت مذاکره برای صلح در منازعه فلسطین-رژیم صهیونیستی را بر عهده دارد 
بار دیگر چمدان ها را بســته و در سفری دوره ای راهی خاورمیانه شد. وی در این 
سفر از اردن، مصر، عربستان، اراضی اشغالی و مغرب دیدن خواهد کرد. این اقدام 
در حالی است که سفر دوره ای گذشته کوشنر به منطقه که در حدود دو ماه پیش 
صورت گرفت به برگزاری نشست منامه منتج شد؛ بنابراین درباره سفر کنونی مشاور 
یهودی رئیس جمهور آمریکا نیز ابهامات زیادی وجود دارد و این سؤال مطرح است 

که داماد ترامپ چه در چنته دارد و به دنبال چیست؟
رسانه ها و ناظران مسائل منطقه ای معتقدند سفر کوشنر بی ارتباط به »معامله قرن« 
نیست و شکست یک ماه پیش »نشست منامه« در بحرین، او و تیم همراهش را 
بر آن داشته تا دوباره برای پیشبرد این طرح ضد فلسطینی به منطقه سفر کنند. 
کارگاه اقتصادی منامه روزهای ســه شــنبه و چهارشنبه )۴ و ۵ تیرماه( با عنوان 
»صلح به خاطر شــکوفایی اقتصادی« در بحرین برگزار شد تا مقدمه ای بر اجرای 
طرح آمریکایی معامله قرن باشد.  اما این نشست به هیچ کدام از اهداف مورد نظرش 
نرسید، تا جایی که حتی کوشنر نیز به شکست کامل آن اذعان کرد. حال به نظر 
می رسد کوشنر در این سفر دنبال آن است که کشورهای منطقه را برای دور دوم 
این نشست که احتماالً باز هم با محوریت مسائل اقتصادی برگزار خواهد شد، آماده 
کرده و آن ها را برای سرمایه گذاری در این طرح ها متقاعد کند. نکته دوم که باید 
در تحلیل این سفر مد نظر قرار گیرد، واکاوی علت شکست نشست منامه است. 
کارگاه اقتصادی منامه از سوی تمامی گروه های فلسطینی تحریم شده و هیچ یک 

از رهبران فلسطینی در آن حضور نداشت. 
از سوی دیگر به خاطر حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی و نارضایتی 
دول عربی از این موضوع، حتی حکام سازشکار عرب هم در سطحی بسیار نازل در 
این اجالس شرکت کردند که همین مسئله در ناکامی این گفت و گو ها تأثیر بسیار 
مهمی داشت. حال به نظر می رسد مقامات واشنگتن در صدد هستند با فرستادن 
دوباره کوشنر به منطقه و رایزنی با مقامات بلندپایه عرب آن ها را به شرکت در سطح 

هیئت های بلند پایه در نشست آتی ترغیب کند.
 آمریــکا به عنــوان حامــی و دالل منافع رژیم صهیونیســتی، در این راســتا 
تــالش خواهد کرد با تطمیع و حتی تهدید کشــورهای عرب را پای نشســتی 
دیگر نشــانده و خواســته های تل آویو را بر آن ها تحمیل کند. اما در این میان 
آنچه اســتکبار جهانی از آن غافل اســت نقش گروه های مقاومت و اتحاد مردم 
 فلســطین در فروپاشی این توطئه اســت که می تواند تمام نقشه های زورگویان 

را نقش بر آب کند.

  نمابر تحریریه:     376۱۰۰87 -3768۴۰۰۴  )۰۵۱(
)۰۵۱(   امور مشترکین:                 376۱8۰۴۴-۵ 
  روزنامه گویا:                       376۵۱888   )۰۵۱(
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                                      فاکس: 376۱۰۰8۵  )۰۵۱(
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جرمی کوربین، رهبر حزب کارگــر انگلیس توییت کرد: 
بوریس جانسون با تالش برای اجرای برگزیت بدون توافق در 

حال قمار بر سر جان شهروندان بریتانیایی است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گفت: ما ۲ هزار و ۵۰۰ 
نیروی داعشــی داریم که از اروپا می خواهیم آن ها را تحویل 
بگیــرد. اگر اروپا آن هــا را تحویل نگیرد، مــا احتماالً ناچار 

می شویم آن ها را در اروپا آزاد کنیم.

عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر در دیدار با جارد 
کوشنر، بر حمایت از صلح میان فلسطین و رژیم صهیونیستی 
و راهکار تشــکیل دو کشور و تشکیل کشــور فلسطین به 

پایتختی قدس شرقی تأکید کرد.

انور قرقاش، وزیر مشاور امارات در امور خارجه توییت کرد: 
درباره روابط راهبردی ابوظبی و ریاض نگران نیستم و می دانم 

این روابط رو به فزونی در تمامی زمینه ها می گراید.

ســرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه گفت: در 
صورت اســتقرار موشــک های آمریکا در رومانی و لهستان، 
روسیه در طرح های نظامی کشورش، پایگاه های دفاع موشکی 
آمریکا در لهستان و رومانی و مخازن تسلیحاتی آن در اروپا را 

مدنظر قرار می دهد.

محمد عبداهلل فرماجو، رئیس جمهوری سومالی به دنبال 
حمالت توییتری شــدید و نژادپرســتانه اخیر دونالد ترامپ 
به چهار زن رنگین پوســت عضو کنگره، اعالم کرد تابعیت 

آمریکایی خود را لغو کرده است..

حامی آکسوی، سخنگوی وزارت خارجه ترکیه گفت: اگر 
نتوانیم با آمریکا بر سر تشکیل منطقه امن در سوریه به توافق 

برسیم، به تنهایی این منطقه را ایجاد خواهیم کرد.

عکس نوشت

نژاد پرستی آمریکایی ها 
از رونالد تا دونالد

فایل صوتی منتشر شده از مکالمه نژادپرستانه رونالد ریگان با ریچارد 
نیکسون که مربوط به سال ۱97۱ میالدی است، ابعاد جدیدی از قدمت 
نژادپرستی در آمریکا را افشا کرد. در این فایل صوتی، ریگان در تماس 
تلفنی به نیکسون می گوید: »آن ها )نمایندگان کشورهای آفریقایی(، 
آن میمون ها که از آن کشــورهای آفریقایی هســتند، لعنت به آن ها، 
آن ها هنوز با پوشــیدن کفش راحت نیستند.« در نوار صوتی منتشر 
شده نیکسون با شــنیدن این جمله، بلند می خندد. ریگان در جریان 
رأی گیری در سازمان ملل متحد از موضع کشورهای آفریقایی در دفاع 

از چین اظهار ناراحتی کرده است.

  شوک ترامپ به بازاریأس و ناامیدی در اردوی اردوغان  جوالن بمب ها در بانکوک
6 انفجار همزمان با نشست 

»آسه آن« در تایلند
نخست وزیر پیشین ترکیه 

ساز جدایی کوک کرد
وضع ناگهانی تعرفه های 
جدید بر کاالهای چینی

شینهوا: شهر بانکوک در حالی میزبانی 
نشست امنیتی »آسه آن« را برعهده دارد 
که روز گذشــته شــاهد وقوع 6 انفجار 
و زخمی شــدن حداقل چهار نفر بود. 
به گزارش منابــع محلی، پلیس در پی 
کشــف منشــأ و علت وقوع انفجارهای 
یاد شــده است. پلیس تایلند اعالم کرد 
این بمب ها کوچک و دست ساز بوده اند 
ودر مناطــق مختلفی از بانکوک منفجر 
شــدند. در حال حاضر شــهر حالتی به 
شــدت امنیتی به خود گرفته اســت. 
وزرای خارجــه آمریــکا و چیــن نیز 

هم اکنون در این شهر حضور دارند.

ایسنا: نخست وزیر پیشین ترکیه اذعان 
کــرد، حزب عدالــت و توســعه )حزب 
اردوغــان( بــه دلیل افزایــش اختالفات 
داخلی دچار یأس و ناامیدی شــده است. 
احمد داووداوغلو، در گفت وگویی با روزنامه 
فایننشال تایمز آمریکا اظهار کرد: تضعیف 
نهادهای مختلف ترکیه رو به افزایش است 
و انتقال به ساختار ریاست جمهوری موجب 
شده اردوغان به شکل بی سابقه ای قدرت به 
دست بیاورد. وی تأکید کرد احتمال دارد 
برای تشکیل یک حزب سیاسی جدید از 
عدالت و توسعه جدا شود که این به معنای 
اختالف بزرگ تری در این حزب خواهد بود.

بی بی سی: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در اقدامی غیرمنتظره اعالم کرده 
3۰۰ میلیــارد دالر کاالهــای وارداتی از 
چین را هدف ۱۰ درصد تعرفه جدید قرار 
می دهد. ترامپ چین را متهم کرده که به 
وعده اش برای خرید محصوالت کشاورزی 
بیش تر از آمریکا عمل نکرده است. تعرفه 
جدید تنها یک روز پس از بازگشت هیئت 
مذاکره کننده آمریکایی از شانگهای چین 
اعالم شده اســت. ترامپ گفته است که 
این تعرفه از یک ماه دیگر یعنی روز یکم 
سپتامبر برای 3۰۰ میلیارد دالر کاالهای 

وارداتی چین اجرا می شود.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

  جهان   نیروهای مشــترک یمنی در دو حمله جداگانه پایگاه 
نظامی متجاوزان در شرق و جنوبی ترین نقطه شبه جزیره عربستان 
را هدف قرار دادند. در حمله نخست که می تواند معادالت جنگ 
را تحت تأثیر قرار دهد یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی 
با موشک دوربرد جدید خود »الدمام« شرقی ترین نقطه عربستان 
را هدف قرار دادند. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن 
ضمن تشــریح این حمله گفت: یک هدف نظامی مهم در الدمام 
را با یک موشک بالستیک پیشرفته دوربرد هدف قرار دادیم. این 
نیروی بلندپایه ارتش یمن با بیان اینکه این حمله، در پاســخ به 
جنایات سعودی انجام شد، افزود: بار دیگر از شرکت های خارجی در 
عربستان سعودی دعوت می کنیم که از اهداف نظامی و حیاتی دور 
شوند. الدمام، مرکز منطقه الشرقیه )در شرق عربستان( و در ساحل 
خلیج فارس است. این شهر، از مهم ترین شهرهای منطقه شرقیه 
است که بندرش از مهم ترین بنادر سعودی در غرب خلیج فارس به 
شمار می رود. عمده تولیدات نفتی عربستان در این استان است. 
شرکت سعودی آرامکو )شرکت ملی نفت عربستان( نیز در شهر 
ظهران واقع در این استان قرار دارد. هدف قرار دادن این منطقه از 
خاک عربستان از دو جهت حائز اهمیت است؛ نخست اینکه اصابت 
موشک یمنی به این نقطه در عمق خاک عربستان که در عرض 
جغرافیایی باالتری نسبت به ریاض پایتخت سعودی قرار دارد، ثابت 
می کند نیروهای انصاراهلل از دســت برتر در صحنه نبرد برخوردار 

بوده و در صورت اراده می توانند هر نقطه از عربستان را هدف حمله 
قرار دهند. دوم مسئله وجود پاالیشگاه ها و شرکت های نفتی مهم 
عربستان در این منطقه است که اکنون این حمله نشان داد همه 
این مراکز حیاتی سعودی زیر تیغ موشکی و پهپادی انصاراهلل قرار 

دارد که این می تواند زنگ هشداری برای ریاض تلقی شود. 
این در حالی است که پیش از این حمله نیز، پایگاه نظامی الجال در 
عدن واقع در جنوب جزیره العرب هدف حمله موشکی و پهپادی 
یمن قرار گرفته بود. این عملیات در حین برگزاری مراســم رژه 

نظامی نیروهای دولت مستعفی صورت گرفت. در این حمله ۴۱ 
نفر کشــته و ده ها تن زخمی شده اند. براساس گزارش ها، »منیر 
الیافعی« از جمله فرماندهانی است که در این حمله کشته شده 
اســت. او فرمانده تیپ اول نیروهای موسوم به »کمربند امنیتی« 
اســت که امارات از آن پشــتیبانی می کند. این عملیات با پهپاد 
قاصف-k۲ و یک موشک بالستیک میانبرد جدید انجام شده است. 
به گفته مقامات یمنی، عناصر مزدور پس از مراسم رژه قصد آغاز 
عملیاتی علیه پایگاه های ارتش در دو استان الضالع و تعز را داشتند. 

چتر موشکی انصاراهلل بر فراز جزیره العرب
حمله به اهداف متجاوزان از جنوب تا شرقی ترین نقطه شبه جزیره عربستان

گزارش خبری

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 محمد محسن فایضی، تحلیلگر مسائل فلسطین

بدون تیتر

اتاق فکر
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آگهى طرح تملك
دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤﹊﹩ و ︠︡﹝︀ت ︋︡ا︫︐﹩ در﹝︀﹡﹩ ﹎﹠︀︋︀د، در ﹡︷︣ دارد ︗︪︋ ﹤︺︨﹢︑ ️︀ی ︋﹫﹞︀ر︨︐︀﹡﹩ 
︣︡ و ︑﹞﹙﹉ ارا︲﹩  ﹥ ا︨︐﹠︀د ﹐﹡ ﹩﹡﹢﹡︀﹇ ﹤﹢ه︠  ﹙﹢ل ﹎﹠︀︋︀دی︋  ︥و﹨︪﹩ و در﹝︀﹡﹩ ︻﹑﹝﹥︋  ﹝︣﹋︤ آ﹝﹢ز︫﹩،︎ 
 ۴٧۶۴٠️︀︧﹞ ،رای ا﹡﹆﹑ب﹢ ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ︻﹞﹢﹝﹩، ︻﹞︣ا﹡﹩ و ﹡︷︀﹝﹩ دو﹜️ ﹝︭﹢ب ١٣۵٨/١١/٢٧︫  ︣ای ا︗︣ای︋  و ا﹝﹑ک︋ 

.︡︀﹝﹡ ﹉﹚﹝︑ ︡اری و︣  ︠﹏را ︵︊﹅ ﹋︣و﹋﹩ ذ ︹︋︣﹞ ︣︐﹞
︡︋﹠﹢︨﹫﹙﹥ ︋﹥ ا︵﹑ع ﹋﹙﹫﹥ ﹝︀﹜﹊﹫﹟ ﹆﹫﹆﹩ و ﹆﹢﹇﹩ و ذ﹠﹀︺︀ن و ︀︮︊︀ن ﹆﹢ق ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ﹝﹩ ر︨︀﹡︡ ︡ا﹋︓︣ ︸︣ف ﹝︡ت 

︀ در   ︋﹩﹎آ ﹟ا﹡︐︪ــ︀ر ا ــ١۵ روز از ︑︀ر
د︨️ دا︫ــ︐﹟ ا︨ــ﹠︀د و ﹝︡ارک ﹝︀﹜﹊﹫️ 
︠﹢د ﹡︧︊️ ︋﹥ ︑︺﹫﹫﹟ و ﹝︺︣﹁﹩ ﹋︀ر︫﹠︀س 
ر︨ــ﹞﹩ ﹝﹠︐ــ︉ و ﹝︣︲ــ﹩ ا﹜︴︣﹁﹫ــ﹟ در 
﹥ اداره  ر︫︐﹥ ﹋︪︀ورزی (︋︭﹢رت ﹋︐︊﹩)︋ 
﹆﹢﹇﹩ دا﹡︪ــ﹍︀ه وا﹇︹ در ﹎﹠︀︋︀د- ﹝﹫︡ان 
︾︡ــ︣- ︨ــ︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋ــ︤ی ︵︊﹆ــ﹥ ﹨﹞﹊︿ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
︡︋ــ﹩ ا︨ــ️ در ︮ــ﹢رت ا︨ــ︐﹠﹊︀ف از 
وا﹎︢اری ︀ ︻ــ︡م ﹝︣ا︗︺﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
﹢ا﹨︡  ︋︣ا︋ــ︣ ﹇﹢ا﹡﹫ــ﹟ و ﹝﹆︣رات ا﹇ــ︡ام︠ 

.︫︡
 روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه

ع ۹
۸۰
۵۸
۱۵

ع ۹
۸۰
۵۸
۶۱

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪︡ در ﹡︷︣ 
دارد ا﹝﹢ر ︠︡﹝︀ت ﹡﹍︊︀﹡﹩ ︋﹫﹞︀ر︨︐︀ن 
︫ــ﹫︡ ﹨︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از ︵︣﹅ ا﹡︖︀م 

﹁︣ا︠ــ﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٨،  ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره  ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ١/١٣٠/٠٠٠/٠٠٠ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

︠﹫︀︋︀ن ︵﹑ب- ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار ا︋﹢ر︀ن ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/١٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۶/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

ع ۹
۸۰
۵۸
۵۹

فراخوان مناقصه
 

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

 ﹅︣︵ ︀︫ــ﹞﹩ ﹡︥اد را از﹨ ︡﹫﹝﹊︀﹡﹫﹊ــ﹩ ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ︫ــ
ا﹡︖︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠۶٩، 
 ﹏︣ا﹞ ﹤﹫﹚﹋ .︡︀﹝﹡ ︣دو﹜︐ــ﹩ وا﹎︢ار﹫︾ ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻
 ﹤ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا ️﹁︀ــ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋
 ﹅︣︵ از ،︀﹨ ️ ﹋︀︎ ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎
در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋﹥ 
﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖ــ︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ﹢رت ︻ــ︡م ︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙﹩،  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎ــ︣ان در︮ 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋ــ﹢ر و در︀﹁ــ️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹝︣اــ﹏ ︔︊
 ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱ــ︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٠٠٠/٠٠٠/٣٧۵ 
رــ︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝ــ﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹝︢﹋﹢ر ︋﹥ ﹡︪ــ ﹤︋

︠﹫︀︋︀ن ︵﹑ب- ا﹡︐︀ی ︋﹙﹢ار ا︋﹢ر︀ن ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/١٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۶/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

ع ۹
۸۰
۵۸
۶۳

فراخوان مناقصه
 

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

︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن ﹇︀﹛(︻ــ︕) را از ︵︣ــ﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ 
 ︩︋ ﹤︋ ﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ٠٠٠٠٠٧٠
︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹥ ︎﹫︪ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت  ️ ﹨︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹋︀  ︎﹩︀︪﹎︀ز ﹎︣ان و︋ 
 www.setadiran.ir :﹩﹡︀︪﹡ ﹤︋ (︀د︐︨) ️﹛ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو
ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در ︮﹢رت 
️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و  ︊︔ ﹏︣ا﹞ ،﹩﹚︊﹇ ️﹢︱︻ ︡م︻
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙︼ ٩٣٠/٠٠٠/٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
 -︪︡﹞ :﹩﹡︀︪ــ﹡ ﹤︋ (︕︻)﹜︀﹇ ︧ــ︀︋︡اری ︋﹫﹞︀ر︨ــ︐︀ن

ا︋︐︡ای ︠﹫︀︋︀ن ا﹞︡آ︋︀د ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١٠ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/١٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز ٢٣/۵/٩٨
️ ﹨︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٢۶/۵/٩٨ ﹋︀︎ ﹩︀︪﹎ز﹝︀ن ︋︀ز *

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

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

 انعکاس

آسوشیتدپرس: باوجود نگرانی  دموکرات ها، 
سنای آمریکا با تعیین »کلی کرفت« به عنوان 
ســفیر جدید آمریکا در سازمان ملل به جای 

نیکی هیلی موافقت کرد.
یورونیوز: رئیس جمهوری افراطی برزیل کمی 
پس از لغو دیدارش با وزیر خارجه فرانســه، 
ویدئوی زنده ای از خود در فیس بوک منتشر 
کرد که او را در حــال کوتاه کردن موهایش 

نشان می دهد.
الجزیره: صدها هزار ســودانی پنجشنبه در 
تظاهــرات میلیونی در خارطوم و شــهرهای 
دیگر شرکت کردند. در جریان این تظاهرات 

چهارمعترض در شهر ام درمان کشته شدند.
فارس: کشورهای آمریکا و روسیه امروز رسما 
از معاهده منع موشک های هسته ای میانبرد 
خارج شدند و منابعی در واشنگتن نیز از آغاز 
آزمایش های موشــکی این کشــور در آینده 

نزدیک خبر دادند.
میدل ایســت نیوز: منابع مطلع در عراق 
گفتند، نخســت وزیر درباره برکنــاری وزرای 
متهم به فساد و تغییر در کابینه، با ائتالف های 

سیاسی این کشور به تفاهم رسیده است.
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