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یـــادداشــت  روز
حجتاالسالمگنابادینژاد

بدیهی اســت نهاد خانواده نقشی کلیدی در انســجام اجتماعی و حیات و قوام 
فرهنگ جامعه دارد و آســیب ها و تهدیدهایی که اساس جامعه را هدف گرفته، 
انکارناپذیر اســت. یکی از چهار آســیب عمده اجتماعی کشور که به صراحت و 
مســتمر مورد نظر رهبر معظم انقالب است، مسئله طالق است که در سال های 

اخیر به تهدیدی جدی برای پایداری...

خانواده و کارهای مهم 
روی زمین مانده 

عذرخواهی رسمی فدراسیون فوتبال عراق 
به خاطر اتفاقات ورزشگاه کربال

 اقتصاد  در شرایطی که تحریم، فروش 
نفت و ورود درآمدهای حاصل از آن را با 
سختی هایی روبه رو ساخته، اجماعی ملی 
در زمینــه جایگزینی نفت با درآمد پاک 
و پایدار مالیات شکل گرفته، اما تنها 30 
درصد اقتصاد مالیات می پردازد. بر اساس 
 آمار رســمی، عالوه بــر معافیت حدود
40 درصــد اقتصاد، حدود 30 درصد هم 

از مالیات حقه فراری هستند و تازه ترین 
رقم فرار مالیاتی در کشور 30 هزار میلیارد 
تومان گزارش شــده است.مصادیق فرار 
مالیاتــی به ویژه در ســال های اخیر کم 
نیست. با طوالنی شــدن تصویب قانون 
مالیات بر عایدی ســرمایه، فرار مالیاتی 
سوداگران بازارهای طال، ارز، سکه، مسکن 
و... همچنان ادامه دارد. همچنین صاحبان 

برخی مشاغل مانند وکال که خود از جنس 
قانون هستند با اظهار نکردن درآمد واقعی، 
ساالنه 7 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 
دارند. در برآوردی، مالیات واقعی ســاالنه 
پزشــکان هم 6 هزار و هفتصد میلیارد 
تومان اعالم شــده، حال آنکه تنها ۱۵0 
میلیارد آن پرداخت می شود و گفته شده 
میزان فرار مالیاتی پزشکان معادل یارانه 

۱۲ میلیون ایرانی در سال است! معافیت 
بازیگران و هنرمندان از پرداخت مالیات 
هم صدای منتقدان را درآورده است. اگر 
چه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، 
به دنبال مکلف کــردن وکال به پرداخت 
مالیات حقه از شیوه هایی همچون الزام به 
استفاده از کارتخوان است و دستورعمل 

پرداخت مالیات...

 ............ صفحه ۱0

یک رسانه آمریکایی مدعی 
دعوت یک ماه پیش ظریف 

به کاخ سفید شد

فرار از 
دام مذاکره 

با آمریکا

حجت االسالم رضایی تهرانی 
از فضیلت دهه نخست 

ذی الحجه می گوید

و سوگند
به شب های 

ده گانه...

 در نبود قانون گذاری، پزشکان و وکال به صدر فهرست فراریان مالیاتی رسیده اند 

 ............ صفحه ۵ ............ صفحه ۲ ............ صفحه 7

 

تأسیس مرکز بین المللی تربیت نخبگان تالوت قرآن در مشهد
 آســتان  مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد 

آستان قدس رضوی از تالش برای اجرایی شدن طرح 
تأسیس مرکز بین المللی تربیت نخبگان تالوت قرآن 

 ............ صفحه 3در مشهد مقدس خبر داد...

 ............ صفحه 4

قهرمان اصلی
شاگردانم  هستند چرا »دیدن این فیلم جرم است«؟

گام دوم
 فصل صراحت انقالبی و تمدنی است

10 12 6
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان: گالیه محمد رضا شفاه 

از مسئوالن ارشاد

حجت االسالم فالح شیروانی:

 :jامام صادق
کسی که مجردی را 
تزویج کند و امکان 

ازدواج او را فراهم 
نماید از کسانی 

است که در قیامت 
خداوند به آنان 

نظر لطف می کند. 
)وسائل الشیعه، ج. 

۲۰، ص. ۴۵(
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سیاســت: نایب رئیس جامعه مدرســین حوزه علمیه 
قم گفت: بی حجابی، امری خالف شــرع و اسالم است و 
باید جلو آن گرفته شود. به گزارش پایگاه خبری پلیس، 
آیت اهلل مرتضی مقتدایــی در دیدار فرمانده انتظامی قم 
اظهار داشــت: بدحجابی و رعایت نکردن عفاف و حجاب 
در جامعه و برخورد نیروی انتظامی با این پدیده ســبب 
مطرح شــدن بحث حجاب »اجباری و اختیاری« در بین 
مردم شده، به این معنا که نیروی انتظامی مردم را مجبور 
به داشتن حجاب می کند. حتی کسانی می گفتند در زمان 
حضــرت امام)ره( اجباری نبود و این طور نبود که مردم را 
مجبور به رعایت حجاب کنند. وی خاطرنشان کرد: نیروی 
انتظامی باحجاب اجباری و اختیاری بحثی ندارد، اینجا قم 
است، قم شهری موردتوجه عموم مردم در کشور و خارج از 

کشور است، اگر در این شهر یک امر خالف شرع و اسالم 
رواج پیدا کند، مردم می گویند وضع قم که این گونه باشد 
چه انتظار از شــهرهای دیگر است. وی تصریح کرد: اگر 

با فرد بی حجابی برخورد می شود، به این معنا نیست که 
حجاب ندارد، بلکه به خاطر این اســت که امر غیرشرعی 
رواج پیدا نکند؛ باید موازین اســالمی رعایت و جلو عمل 
غیر اسالمی گرفته شود. آیت اهلل مقتدایی ادامه داد: از وضع 
ظاهری قم پیداست که بحمداهلل اقدام هایی که باتدبیر و 
قصد خالص انجام شده، موجب کاهش انواع جرایم شده و 
بسیار خوشحال کننده است؛ امیدوارم بتوانید همین تدبیر 
را ادامه داده و پیش ببرید و روزبه روز جرایم کاهش یافته 
تا به صفر برســد. وی گفت: انتظار است برخورد مأموران 
پلیس، اسالمی بوده و به گونه ای باشد که مردم به اسالم 
ترغیب شوند، وقتی پلیس با احترام، زبان خوش و با رعایت 
اخالق اسالمی برخورد کند، متخلف نیز تشویق به اصالح 

شده و جلو مفاسد گرفته می شود.

سیاست: حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان 
درباره مذاکرات صلح افغانســتان گفت: هیچ صلحی 
بدون در نظر گرفتن ضرورت مذاکره بین افغانستانی ها 
و البته تفاهم همســایگان به خصوص ایران به نتیجه 
نمی رســد و پایدار نمی ماند. کــرزی در »برنامه بدون 
مرز« در پاســخ به این پرســش که ایران تمایل دارد 
در افغانستان صلح باشــد؛ شما در روزها و هفته های 
گذشته با آقای ظریف هم دیدار داشتید، مشخصاً برای 
برقراری صلح در افغانســتان به چه همکاری  از سوی 
ایران نیاز دارید، گفت: ایران در افغانستان بازوی صلح 
است، چون صلح ما تأثیر مستقیمی در وضعیت ایران 
دارد؛ عالوه بر هم مرز بودن، همزبان هستیم و فرهنگ 
مشترکی داریم. ایران همیشه همکار مردم افغانستان 

برای برقراری صلح بوده است که باید از رهبر و مردم 
آن تشــکر کنم. ما به آمریکایی ها برای برقراری صلح 
لبیک گفتیــم و همکاری می کنیم، امــا مراقب هم 

هســتیم تا معامله دیگری صورت نگیــرد و اتفاقاتی 
که پس از خروج شــوروی رخ داد، تکرار نشود. امروز 
از ایران می خواهیم تالش های مختلف برای برقراری 
صلح در افغانســتان را حمایت و برای ثبات و امنیت 
افغانســتان تالش کند، همچنیــن می خواهیم برای 
تقویت حکومت وحدت ملی و دولت افغانستان کمک 
کند. تاکنون ایران همکار برقراری صلح بوده اســت. 
بی شــک اختالفات مهمی بین ایران و آمریکا وجود 
دارد، اما ما دیده ایم که ایران برای صلح افغانســتان با 
آمریکا هم همکاری کرده است. امیدوارم این همکاری 
ادامه دار باشد، اما اگر دوباره آمریکایی ها صادق نباشند، 
ما افغانستانی و شما ایرانی ها می دانیم که چطور باید 

رفتار کنیم.

سیاســت: هایکو ماس، وزیر امور خارجــه آلمان در 
گفت وگویی با ســایت رادیو آلمان با اشاره به بحران در 
خلیــج فارس اعالم کرد که آلمان هیچ ســهمی را در 
تشدید تنش ها در این منطقه نخواهد داشت. آلمان به 
مأموریت دریایی آمریکا در منطقه خلیج فارس نخواهد 
پیوســت. وی افزود: راهبرد آمریکا این است که فشار 
حداکثری بر ایران اعمال کند؛ اما این راهبرد ما نیست. 
به گفتــه وی این راهبرد آمریکا تا به حال موفقیتی در 
پی نداشته و تنها منجر شده که ایران برنامه اتمی خود 
را دوباره آغاز کند. ماس از این رو مشــارکت با آمریکا 
در مأموریت دریایی در خلیــج فارس را هم بی نتیجه 
ارزیابی کرد. وی در عین حال گفت: ما این مسئله را رد 
نمی کنیم که توسط آمریکا همچنان با این مسئله درگیر 

شــویم؛ اما سیاست دولت فدرال آلمان همان سیاست 
اروپا در قبال ایران است. ما بر این توافق هسته ای تأکید 
داریم، چرا که بر این باوریم تنها با این توافق ایران دیگر 

هیچ سالح اتمی نخواهد داشت. وی در بخش دیگری 
از این مصاحبه، روســیه را مســئول پایان پیمان منع 
موشک های میانبرد هسته ای دانسته، در عین حال بر 
ضرورت حفظ کانال گفت وگوها با این کشور تأکید کرد.

هایکــو ماس، وزیر امور خارجه آلمــان با توجه به خروج 
رسمی آمریکا و روسیه از پیمان منع موشک های میانبرد 
هسته ای همچنین اعالم کرد که این روز هیچ روز خوبی 
برای امنیت اروپا نیست. وی همچنین تأکید کرد که در 
دوران ریاست جمهوری اوباما هم نقض پیمان موشکی از 
طرف روسیه در دستور کار سیاسی قرار داشته و مسئله ای 
مربوط به دوران ترامپ نیســت. به گفته وی، دولت آلمان 
همه تالش خود را به کار برد تا روسیه را به وفاداری نسبت 

به این پیمان وادارد و البته موفق نشد. 

آیت اهلل مقتدایی: 

رئیس جمهور سابق افغانستان:

هایکو ماس: 

بی حجابی خالف شرع بوده و باید جلو آن گرفته شود

مذاکرات صلح بدون ایران بی نتیجه است

آلمان به مأموریت دریایی آمریکا نخواهد پیوست

      صفحه 1

9805944

هدیه رهبر معظم انقالب 
به خانواده شهید افغانستانی

 ............ صفحه ۲

همزمان با سالروز شهادت دکتر موسوی گردیزی صورت پذیرفت
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روزنامـه صبـح ایـران

هدیه رهبر معظم انقالب به خانواده شهید افغانستانی  سیاست: نخستین سالگرد شهادت دکتر سید محمدعلی شاه موسوی گردیزی ملقب به چمران افغانستان در مجموعه فرهنگی سرچشمه تهران با 
حضور شخصیت های برجسته ایرانی و افغانستانی و خانواده های شهدای گردیز برگزار شد. در این مراسم یک قرآن منقش به دستخط رهبر معظم انقالب از سوی ایشان به خانواده شهید موسوی تقدیم شد. در ابتدای 
این قرآن که به دستخط رهبری معظم مزین است، نوشته شده است: »اهدایی به خانواده شهید عزیز آقای سید محمد علی شاه موسوی گردیزی رضوان و رحمت و سالم خداوند بر شهید عزیز باد. سید علی خامنه ای«.

 سیاست  دولــت آمریکا بامداد پنجشنبه 
دهم مرداد ماه ظریف را در فهرست تحریم ها 
قرار داد، امــا واکنش ها به این موضوع ادامه 
دارد. وی که شــامگاه جمعه در یک برنامه 
خیریه به نفع سیل زدگان حضور یافته بود، 
گفت: »مردم بودند که اگر ما به مذاکره رفتیم، 
حمایتمان کردند. البته گروهی 
هــم نکردنــد. آن هــم یک 
واقعیت است؛ باید بپذیریم که 
گروهی هم ممکن است نظر ما 
را نداشته باشند. این ها را باید 
با هم بپذیریم. باید قبول کنیم 
که این شــعار نیست که باید 
اجازه بدهیم، برای آزاد بودن 
مخالف حتــی خودمان را فدا 

کنیم. این واقعیت و نیاز کشور ماست«.

ماجرای خانه ظریف در آمریکا
ظریف همچنین در پاســخ به یک کاربر در 
صفحه اینســتاگرامش دربــاره اینکه از »دو 
خانه ای که در آمریکا داری بگو« عنوان کرد: 
»من نه خانه ای در آمریکا دارم و نه ملک و یا 
حتی حساب بانکی خارج از ایران. مواردی که 
افشاگری فرمودند آپارتمان های استیجاری 
اســت که در دوران تحصیل و کار در آمریکا 
در آن ســکونت داشــته ام. مورد دیگر هم 
اصالً ربطی به من ندارد و اقامتگاه ســفرای 
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد است.«
اخبار با موضوع ظریف روز گذشته  صرفاً به 
تحریم وی محدود نشــد. به گزارش فارس، 
یک رسانه آمریکایی بامداد شنبه مدعی شده 

»رند پال«، ســناتور آمریکایی در دیداری که 
حــدود ۲۰ روز پیش با ظریف، وزیر خارجه 
ایران داشته از او دعوت کرده در کاخ سفید 
با ترامپ دیدار کند. روزنامه آمریکایی به نقل 
از »منابع ایرانی و آمریکایی و یک دیپلمات 
کامالً مطلع« که اشاره ای به نام هیچ یک نشده 

مدعی شده این پیشنهاد دیپلماتیک را »رند 
پال« در جریان دیداری که ۱۵ جوالی )۲۴ 
تیرماه( در نیویورک با ظریف داشت، مطرح 
کرد. نیویورکر نوشته ابتدا سه هفته پیش از 
عزیمت ظریف به نیویورک فردی به نیابت 
از رنــد پال با ایرانی ها تماس برقرار کرد. روز 

۱۴ جــوالی، یک روز قبل از ســفر ظریف، 
پال هنگام بازی گلف بــا ترامپ با او درباره 
ایران صحبت کرد. روز ۱۵ جوالی، رند پال 
و مشــاور ارشد او »داوگ استافورد« در محل 
اقامت ســفیر ایران در سازمان ملل متحد با 

ظریف دیدار کردند.
در جریان این گفت وگو که یک ســاعت به 
طول انجامید ظریف پیشنهادهای خود درباره 
نحوه خاتمه دادن به بن بست ها بر سر برنامه 
هســته ای ایران و پرداختن به نگرانی های 
ترامپ را به رند پال مطرح کرد. ظریف بعدها 
رئوس کلی این پیشنهادها را برای گروهی از 

روزنامه نگاران بازگو کرد. 
خبرنگار نیویورکر نوشــته ظریف  سپس به 
صــورت جزئی تر درباره این پیشــنهادها با 
او صحبت کرده اســت. به نوشته نیویورکر، 
ظریف در جمع خبرنگاران گفت: »به عنوان 
یک دیپلمات من همیشــه به راه حل های 
جایگزین فکر می کنم.« ظریف سپس گفته 
که مجلس شورای اســالمی ایران می تواند 
فتوای صادرشده توسط رهبر معظم انقالب 
اسالمی ایران در خصوص ممنوعیت ساخت 
سالح های هسته ای را به قانون تبدیل کند. 
اما ظریف گفت اگر ترامپ خواستار چیزهای 
بیشتری است باید امتیازات بیشتری هم ارائه 
کند. او گفت که ایران حاضر اســت در ازای 
رفع تحریم ها پروتکل الحاقی را اجرا کند. بر 
اساس توافق هســته ای، قرار است ایران در 
سال ۲۰۲۳ پروتکل الحاقی را در مجلس به 
تصویب برساند. ظریف پیشنهاد داده بود ایران 
آماده است این اقدام متقابل حاال انجام شود.

یک رسانه آمریکایی مدعی دعوت یک ماه پیش ظریف به کاخ سفید شد

فرار از دام مذاکره با آمریکا

 رئیس دیوان محاســبات: شهادت می دهم 97 درصد مدیران پاکدست هستند! 
آقای رئیس اون ۳ درصد عددی نیستن ولی چه قدرت و نفوذی دارن که مملکت 

را دارن می بلعن. 09150001600
 هنــوز مدتی از تحریم ظریف توســط آمریکا نگذشــته که از گوشــه و کنار 
غرب گرایان و اصالح طلبان نمک نشناســانه از عبــور از ظریف می گویند و از او 
می خواهند، اســتعفا دهد! دنیا دار مجازات اســت جناب ظریف! به همراه روحانی 
بارها منتقدانش را مورد تمســخر و توهین قرار داد و لقب های تمســخرآمیزی به 
ایشان داد و امضای کری وزیر خارجه سابق آمریکا را سند مطمئن و بست نشینی 
دلسوزان انقالب را )دلواپسی( ساده لوحانه لقب داده بود، حاالمورد تحریم شخصی و 
تحقیرآمیز آمریکایی ها قرار گرفته! و دوستان وطنی اش هم به راحتی زندگی سیاسی 
او را پایان یافته می دانند و منتظر حذف محترمانه اش از دولت روحانی هســتند! 
)تاریخ معلم انسان هاست( و همیشه باید از آن عبرت گرفت. ما مردم باید بازگردیم 
به پیش از انتخابات9۲ و بررســی کنیم که امام خامنه ای چقدر درباره دوســت و 

دشمنان واقعی نظام سخن گفته اند. 09360006158
 تعویض پول های خارج از کشــور فقط از طریق سفارتخانه ها باید انجام پذیرد. 

09390003589
 تغییر پول ملی یعنی گرانی طال و دالر و گاهاً مســکن، ضمن اینکه همه وجوه 
تبدیلی باید از طریق حساب خود شخص باشد تا زیر خاکی ها مشخص بشه تا حاال 

کجا بوده!؟ 09150009278
 در خیابان امیریه۳7، یک ساختمان اقدام به نگهداری مرغ و خروس نموده که 
عالوه بر مشکالت بهداشتی، از لحظه طلوع آفتاب با آواز گوشخراش خروس ایشان 
مواجه هستیم به تذکرات اهالی توجه ندارند. از طرف اهالی محل استدعای رسیدگی 

داریم. 09050006740
 آمریکا در قضیه ظریف خودزنی کرده است. 09150002864

حذف چهار صفر از پول ملی 
اقدامی نمادین یا تأثیرگذار؟

در آستانه انتخابات مجلس یازدهم شورای اسالمی 
گمانه زنی ها برای میزان مشارکت مردم در میان 
فعاالن سیاســی آغاز شده اســت. آنچه در این 
میان بر اهمیت مشارکت مردم در این انتخابات 
افزوده اســت، تأثیر حضور آنان بر افزایش قدرت 
نرم جمهوری اســالمی ایران در مقابله با جنگ 
روانی دشمن به منظور مشروعیت زدایی از نظام 
جمهوری اســالمی است؛ آن هم در شرایطی که 
کشور در تنگنای ترکیبی ملون از انواع فشارهای 

اقتصادی و سیاسی وجود دارد. 
برخی کارشناسان با توجه به وضعیت نامطلوب 
اقتصادی و چالش های جدی معیشــتی مردم،  
از احتمــال کاهش مشــارکت در انتخابات آتی 
می گویند. از لحاظ اقتصاد سیاســی، مشارکت 
مردمی بر مبنای ســود و زیان صورت می گیرد. 
تورم و گرانی که زندگی را بر مردم سخت کرده بر 
انگیزه حضور برخی از اقشار تأثیرگذار خواهد بود. 
آن ها با  این پرسش جدی مواجه شوند چرا باید 
درانتخابات حضور پیدا کنیم؟ گروه دیگری هم 
جدا از این نوسان های اقتصادی، با انگیزه شرعی 
و مذهبی و با نگرش تکلیف مدار به انتخابات در 
همه انتخابات ها حضور پیــدا می کنند. اما برای 
انگیزه بخشی به گروه نومید از حضور و مشارکت 
چه باید کرد؟ آیا ضروری است که بر حضور همه 
جانبه و پرشور در انتخابات تأکید شود؟ در پاسخ 
به این پرسش باید گفت انتخابات در ایران یکی 
و شاید جدی ترین نمود عینی حضور و مشارکت 
مردمی اســت. در حالی که نظام سیاســی نیز 
مشــروعیت خود را بر مبنای این مؤلفه تعریف 
کرده است،باید به آن بها داده شود و با امیدبخشی 
به جامعه و پالس هایی برای بهبود وضعیت موجود 
جامعه را از حالت روانی ســرخوردگی و نومیدی 
خارج کرد. این امر نیازمند یک برنامه ریزی جدی 

و کالن است. 
کــه  اینجاســت  پرســش  میــان،  ایــن  در 
تصمیم گیری های ضربتی و عجوالنه مانند حذف 
چهارصفــر از پول ملی چــه کمکی می تواند به 
بهبود وضعیت جامعه کند؟ این موضوع شــاید 
تنها اقدامی نمادیــن برای کاهش بار روانی تورم 
باشد، اما تجربه کشورهایی مانند ترکیه نشان داده 
است حذف صفر از پول ملی باید همراه با ارتقای 
دیگر متغیرهای اقتصادی در دستور کار قرار گیرد 
و صرفاً با یک اقدام نمادین، هیچ فرجی در اقتصاد 
حاصل نخواهد شد. بنابراین، این اقدام نمی تواند 
نوشــداروی اقتصاد بیمار کشور باشد. همچنین 
تصویب قانون بدون توجه به شرایط جامعه هدف، 
اعتبار و کارآمدی قوانین را به چالش می کشــد. 
تصویــب حذف صفر از پول ملــی در زمانی که 
کاهــش ارزش پول ملی برای مردم به دغدغه ای 
جدی تبدیل شــده است و در شرایطی که مردم 
دغدغه های جدی معیشــتی دارند،  می تواند بار 
روانی منفی ایجــاد کرده و بر تورم بیفزاید. برای 
مثال در بازار رهن و اجاره مســکن که امسال با 
قیمت های سرسام آوری همراه بود، مالکان حذف 
پول ملی  را به معنای کاهش ارزش پول ملی تلقی  
کرده و بر میزان  اجاره بها بیفزایند. در حالی که 
حذف صفر از پول ملی نه تأثیری بر قدرت خرید 
مــردم و نه در افزایش یا کاهش پول ملی خواهد 
داشت، آیا دولت و متولیان امر پیش از این، افکار 
عمومی را برای این اقدام آماده کرده اند یا مردم باز 

هم با اقدامی دیگر غافلگیر خواهند شد؟ 
در راســتای این اقدام دولت، الزم اســت هرگونه 
تصمیم گیری به ویــژه در عرصه اقتصاد که تأثیر 
مستقیم و عینی بر زندگی مردم دارد، با تعمق و 
تأمل بیشتری صورت پذیرد؛ آن هم در شرایطی که 
تقریباً هفت ماه تا انتخابات مجلس شورای اسالمی 
باقی مانده است و  ضعف و قوت مشارکت مردمی 
به عنوان حربه ای در جنگ روانی، مدنظر مخالفان 
نظام است. مشارکت مردمی در انتخابات به ویژه در 
شرایط کنونی میتواند به مثابه وجهی از قدرت نرم 
نظام جمهوری اسالمی تلقی شود و بر قدرت کشور 
در عرصه دیپلماسی و تعامالت بین المللی بیفزاید. 
به شرط آنکه اسیر امواج متالطم اقدامات عجوالنه و 

بدون پشتوانه علمی از سوی دولت نشود. 
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شماره پیامک: 30004567

ظریف: من نه 
خانه ای در آمریکا 
دارم و نه ملک و یا 
حتی حساب بانکی 
خارج از ایران

بــــــــرش

روحانیازنمایندهایشکایتنکردهاستانگلیسیهاخودشاندردامافتادهاند
 سیاست  خبرگزاری »اسپوتنیک« در مصاحبه  
با »فرانسوا نیکولو« سفیر فرانســه در ایران در 
ســال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۵، »امانوئل دوپوی« 
رئیس اندیشــکده »بنیاد مطالعات چشم انداز و 
امنیت اروپا«، از آن ها درباره پیشــنهاد انگلیس 
برای ایجاد یک ائتالف اروپایی جهت »حفاظت 
از دریانوردی در خلیج فارس« و موضع فرانســه 
و دیگر کشورهای اروپایی درباره این پیشنهاد 
سوال کرده است. در ابتدای گزارش این رسانه 
روس آمده است: »پیشنهاد لندن برای ایجاد یک 
ائتالف دریایی در تنگه هرمز نه تنها سبب عصبی 
شدن تهران شده، بلکه اروپا را هم عصبی کرده 
است«. اســپوتنیک این چند سؤال را پرسیده 
اســت: »آیا پاریس، برلین و بروکسل می توانند 
در مقابل طرح تهاجمی تر بریتانیا و آمریکا، روی 
یک راهکار جایگزین دیپلماتیک کار کنند؟ با 
توجه به تمایل مکرون برای برقراری کانال های 
ارتباطی با تهران و باال بردن محبوبیت خود )در 
فرانسه( با توسل به ابزار سیاست خارجی پس از 

6 ماه بحران ناشــی از جلیقه زردها، آیا فرانسه 
قادر خواهد بود که در وضعیت جاری )تنش ها 
بیــن انگلیس و آمریکا با ایران(، حد وســط را 
بگیرد؟« فرانسوا نیکولو سفیر اسبق فرانسه در 
ایران در مصاحبه با اسپوتنیک تأکید کرد، در 
تنش های جاری منطقه خلیج فارس، گرفتن 
حد وســط برای فرانسه و کشــورهای اروپایی 
»کار راحتی« نخواهد بود. این دیپلمات پیشین 
فرانســوی افزود: »ما فرانسوی ها نمی خواهیم 
خودمان را از بریتانیا جدا کنیم، اما معتقدیم که 

بریتانیا یی ها خودشان در دام افتاده اند«. 

 سیاست  حسینعلی امیری، معاون پارلمانی 
رئیس جمهور، در خصوص »شکایت شورای 
امنیت از دو نماینده مجلس« به ســایت برنا 
گفت: شورای امنیت یک نهاد حقوقی است. 
حسب آن چیزی که دو نماینده محترم بیان 
کردنــد، دبیرخانه شــورای امنیــت از آن ها 
شکایت کرده است. دبیرخانه شورای امنیت 
یک هویت حقوقی دیگری دارد. آقای رئیس 
جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت 
کشــور از هیچ نماینده ای شــکایت نکردند. 
شــورای امنیت ملــی یک هویــت حقوقی 
مســتقلی دارد و دبیرخانه شــورا متفاوت با 
رئیس شــورای عالی امنیت ملی اســت. او 
ادامــه داد: آقایــان نماینده بــا من صحبت 
کردند و شــرحی را هم دادنــد و من هم به 
رئیس جمهور منتقل کردم. موضوع شکایت 
شــورای امنیت از دو نماینــده در حال حل 
شدن اســت، مضاف بر این هیئت نظارت بر 
رفتــار نمایندگان هــم اظهارنظر آقای دکتر 

فالحت پیشــه و دکتر حضرتی را در راستای 
ایفای وظیفه نمایندگی شان تشخیص دادند.

امیری در خصوص ارائه گزارش عملکرد دولت 
به مجلــس بیان کرد: در ابتدا بنا نداشــتیم 
موضــوع را خیلی رســانه ای کنیــم. دولت 
پاسخگو است، دولت هرجایی که قانونی باشد 
منوط بر اینکه پاســخ یا گزارشی دهد، حتماً 
این کار را خواهد کرد. از آنجایی که برخی از 
نماینــدگان محترم مجلس تذکر دادند آقای 
دکتر الریجانی ریاســت محترم مجلس هم 

پاسخ دادند و دیگر رسانه ای شد.

 تسنیم  دهه سوم تیرماه سال جاری آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه 
قضائیه در نامه ای به مجلس شورای اسالمی اسامی پنج حقوقدان را 
برای عضویت در شورای نگهبان معرفی کرد. بر اساس قانون، پس 
از معرفی قوه قضائیه، مجلس باید از بین معرفی شدگان سه نفر را 
به عنوان عضو حقوقدان شورای نگهبان انتخاب می کرد تا در کنار 
ســه عضو دیگر حقوقدان این شورا و 6 عضو فقیه آن قرار گیرند. 
علی غالمی، هادی طحان نظیف، محمد دهقان و محمدحســن 
صادقی مقدم و عبدالحمید مرتضوی گزینه های پیشنهادی رئیس 
قوه قضائیه به مجلس بودند. با این حال در جلسه ۲۵ تیر 98 اعالم 
شد که غالمی از نامزدی انصراف داده است. پس از این اتفاق برخی 
نمایندگان مجلس درباره  این انصراف گمانه زنی هایی مطرح کردند. 
از جمله، علی مطهری نماینده تهران ادعا کرد که غالمی به واسطه 
فشار یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان از نامزدی انصراف داده 
و در ادامه محمود صادقی دیگر نماینده تهران در ادعای تکمیلی 
گفت غالمی حتی در این زمینه به رهبر معظم انقالب نامه نوشته 
و گالیه هایی از این روند مطرح کرده است. با این حال علی غالمی 
در نامــه ای این ادعا را رد کرده و گفته اســت: هیچ نامه اعتراضی 
به رهبر انقالب ننوشته است. غالمی همچنین تأکید کرده است: 
آنچــه در روزهای اخیر با هر قصد و نیتی له یا علیه اینجانب ابراز 

گردیــده، حاصل »تحلیل و گمانه« افراد و نهادهای مختلف بوده و 
بنده از هیچ فرد یا نهادی درخواســتی مبنی بر پیگیری امری یا 

اعالن مطلبی ننموده ام.
در نامه غالمی آمده است: اینجانب به اقتضای شأن معلمی در ارتباط 
با وقایع پس از انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در مجلس شورای 
اسالمی، بنای سکوت داشتم و از گفت وگو، مصاحبه یا هر رفتاری 
که در مســیر ایجاد هیاهو و تنش بوده و نتیجه آن ورود به مراء و 
مجادالت رسانه ای و تأیید و تکذیب نسبت ها باشد، اجتناب نمودم؛ 
اما اکنون احساس می کنم باید نکاتی را جهت تنویر اذهان طالبان 
حقیقت ابراز نمایم. الزم می دانم تشکر خالصانه خویش را از ریاست 
معّزز قوه قضائیه حضرت آیت اهلل رئیسی بابت اعتماد به اینجانب و 
معرفی به عنوان نامزد حقوقدانی شورای نگهبان اعالم نموده و از 
اینکه بدون اســتجازه از ایشان »اعالم انصراف نمودم«، عذرخواهی 
نمایم. اینجانــب »معتقد به حرمت تضعیف نهادهای قانونی نظام 
ازجمله شورای محترم نگهبان هستم« و قبول نامزدی حقوقدانی 
این شــورا از سوی بنده، با وجود خودداری از قبول مسئولیت های 
متعدد در ســال های اخیر شاهد این مدعاست که خدمت در این 
نهاد را افتخاری شــرعی و ملی می شمرم و معتقدم نباید عملکرد 
افراد سبب هجمه به جایگاه یک نهاد گردد. آنچه در روزهای اخیر 

با هر قصد و نیتی له یا علیه اینجانب ابراز گردیده، حاصل »تحلیل 
و گمانه« افراد و نهادهای مختلف بوده و بنده از هیچ فرد یا نهادی 
درخواستی مبنی بر پیگیری امری یا اعالن مطلبی ننموده ام و به 
عنوان یکی از فرزندان کوچک ایــن نظام مقدس هیچ گاه آبروی 
نظام مقدس اســالمی را فدای آبروی اندک خود نکرده و نخواهم 
کرد. ادعای نگارش نامه اعتراضی این حقیر به رهبر حکیم انقالب 
حفظه اهلل تعالی مطلبی خالف واقع است و اینجانب نسبت ایشان 
با خویش را نسبت ولی و مولّی علیه می دانم و در قاموس شاگردان 
مکتــب امام صادق )ع( و فرزندان معنوی حضرت آیت اهلل مهدوی 
کنی رحمه اهلل علیه اعتراض و تصدیع خدمت نائب امام عصرارواحنا 
فداه تعریف و جایگاهی ندارد. تکذیب نگارش چنین نامه ای دلیل 

اصلی نوشتن این سطور است«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حسین نادریان

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

دفاععلیمطهریازاقدامسپاه
نفتکش  انگلیسی ها باید توقیف می شد

نماینده  علی مطهــری،  سیاســت: 
مجلس دربــاره تأثیــر                                                                                                                                                                                                                                                           افزایش اقتدار 
جمهــوری اســالمی در فرایندهــای 
داخلــی اقتصــادی و بهبــود رونــد 
بازار گفــت: اقتدار فقــط در عملیات 
نظامی نیســت، بلکه ممکن است در 
یک مذاکره شــرکت کــرده و منطق 
جمهوری اســالمی را بــه طرف مقابل منتقل کنیم کــه البته آن هم اقتدار 
به حســاب می آید. باید تمامی این کارها )اقتدار نظامی و اقتدار دیپلماسی( 

توأم با هم باشد. 
وی خاطرنشان کرد:                                                                                                                                                                          وقتی انگلیسی ها کشتی ایران را توقیف کردند وظیفه ما 
هم آن بود که کشتی انگلیسی ها را توقیف کنیم و وقتی پهپاد آمریکایی وارد 
حریم ســرزمینی کشورمان شد باید حتماً آن را سرنگون می کردیم. بنابراین 
نبایــد یکطرفه به میدان برویم و باید در هر موقعیتی کار صحیح را انجام داد 

تا به نتایج الزم برسیم.

 دستگیری یکی از 
سرپل های ارتباطی شبکه صهیونیستی

فارس: در ســال های اخیر افراد وابسته به فرقه های ضاله در برخی از شهرها 
و اســتان های کشور فعالیت های زیادی داشــته اند. این فعالیت ها و اقدامات 
در برخــی از موارد برای برهم زدن ثبات اجتماعی جامعه بوده اســت، نظیر 
اتفاقاتــی که در دی ماه ســال 96 در خیابان پاســداران رخ داد. در برخی 
موارد هــم این تحرکات در حوزه اقتصادی و برای برهم زدن آرامش و ثبات 
اقتصادی جامعه رخ داده است، نظیر برخی تحرکاتی که در انتهای سال 96 و 
ابتدای سال 97 در بازار سکه و ارز رخ داد. حاال به تازگی یکی از عناصر فعال 
و شاخص و وابسته به یکی از فرقه  ها که در حادکردن شرایط دشوار اقتصادی 

و حقوق بشر، فعالیت های تخریبی داشته، دستگیر شده است. 
البته تا به امروز،  چند تن از دیگر اعضای این فرقه در ارتباط با کارشکنی در 
بازار ارز، احتکار کاال، حمل و فروش ســالح و اقدامات تخریبی از این دســت 
در مناطق مختلف کشور دســتگیر و اخبار آن نیز طی ماه های اخیر منتشر 

شده  است.

شبکه اجتماعی

نقدی بر ادعای روحانی
حسین دهباشــی، تاریخ پژوه و مستندســاز نوشت: حاال حتی 
نمی شود به کشور دوست و همســایه که عراق باشد، تُِن ماهی 
صادر کرد. )چون قوطی اش فلّزی و مشــمول تحریم هاســت!( 
آن وقت رئیس جمهور وعده می دهد و بی بی سی تیتر می زند که 
»با تداوم برجام می شود سالح بخریم یا بفروشیم« آری! سخت و 
شاید ناممکن است بیدارکردن کسی که خودش را به خوابیدن 

زده!

بازسازی چهره ظریف
حمید رســایی، نماینده دوره های هشتم و نهم مجلس نوشت: 
۱- نتیجه اعتماد به آمریکا درطول دوره دولت روحانی ومدیریت 
خارجی ظریف؛ تحریم، تهدید و توهین بیشتر. ۲- ظریف: تفکر 
تعامــل باغربی ها، دیگر اعتباری درایــران ندارد ومن هم به تبع 
آن اعتبارم را ازدســت دادم. ۳-تحریم ظریف توسط آمریکا ۴- 
حمایت ازظریف توسط نهادها و چهره ها. نتیجه: بازسازی چهره 

ظریف.

فرار یک جرثومه فساد
فرشاد مهدی پور، فعال رســانه ای نوشت: یک محکوم به اعدام 
هفته پیش از زندان به مرخصی آمد و اکنون کاناداست؛ جرثومه 
فســادی که در پورنوگرافی و سوءاســتفاده جنسی از کودکان 
سرآمد بود. این اتفاق را به هواداران فراجناحی اش از بهاربازان تا 
براندازهای بی چاک و دهن، تبریک و برای خائنانی که فرارش را 

تسهیل کردند، آرزومند اشد مجازاتیم.

تفاوت رسانه های اصالح طلب و اصول گرا
مهدی فضائلی، تحلیلگر رســانه نوشت: چرا رسانه های به ظاهر 
مســتقل جریان اصالحات تعطیل نمی شــوند، ولی رسانه های 
اصول گرا یا تعطیل می شــوند و یا در معرض تعطیلی هستند؟ 
پاسخ: رسانه های اصالح طلب وابسته به حامیانی هستند که درک 
خوبی از رسانه دارند و رسانه های اصول گرا همچنان از عدم درک 

اهمیت رسانه از سوی حامیان خود رنج می برند!

خاک خوردن طرحی درباره  دوتابعیتی ها
کریمی قدوسی، نماینده مجلس نوشت: طرحی مبنی بر اینکه 
همه مســئوالن باید پیش از پذیرش مســئولیت خوداظهاری 
کرده و اگر در ضمن کار دوتابعیتی بودن آن ها مشــخص شود، 
معزول و مجازات شــوند. این طرح نزدیک دوســال است که 
گوشــه اتاق یکی از آقایان نماینده خــاک می خورد و هنوز به 

صحن ارجاع نشده.

شرط وحدت و حمایت از ظریف
امیرحســین ثابتی، فعال سیاسی نوشت: با جریانی مواجهیم که 
خــالف نظر رهبری به صورت ملی به دشــمن باج داد تا امتیاز 
جناحی بگیرد؛ بعد می گوید اگر به عقب برگردم بازهم برجام را 
تکرار می کنم! حاال که خودش تحریم شده، می گوید چرا مقابل 
دشمن با ما وحدت نمی کنید؟! شرط وحدت این است که بگویید 

نمی خواهید اشتباه برجام را تکرار کنید.

شورای نگهبان

نامزد مستعفی از عضویت در شورای نگهبان شایعات را تکذیب کرد

آبروینظامرافدایآبرویاندکخودنمیکنم

دولتسیاست خارجی
معاون پارلمانی رئیس جمهور: سفیر پیشین فرانسه در ایران: 

سیاست خارجی
پنس: 

کشورهای عربی را علیه 
ایران متحد کردیم!

سیاست داخلی
توضیحات محسن پیرهادی

ماجرای دیدار قالیباف و 
احمدی نژاد چیست؟

مجلس
واکنش بروجردی به اظهارات روحانی

مجلس برجام را مشروط 
تصویب کرده بود

دفاعی-امنیتی
سردار علی شادمانی:

دشمن نمی تواندجغرافیای 
جنگ را انتخاب  کند

سیاست: مایک پنــس، معاون رئیس جمهور 
آمریکا، جمعه شب به وقت تهران در جریان یک 
ســخنرانی در آتالنتا، مدعی شد که واشنگتن 
ضمن خروج از توافق فاجعه بار هسته ای با ایران، 
کشــورهای عربی را در برابر ایران متحد کرده 
اســت. وی همچنین از قدس شریف به عنوان 
»پایتخت رژیم صهیونیستی« یاد کرد و از انتقال 
ســفارت آمریکا به این شــهر قدردانی کرد. او 
همچنین مدعی شــد تحت فرماندهی »دونالد 
ترامپ«، آمریکا توانست تمام سرزمین های تحت 

تسلط گروه تروریستی داعش را آزاد کند! 

سیاست: محسن پیرهادی، چهره نزدیک به 
قالیباف درباره دیدار شــهردار اســبق تهران با 
احمدی نژاد گفت:  خبر دیدار قالیباف و احمدی 
نژاد مربوط به اواخر فروردین اســت. گویا آقای 
احمدی نژاد چند جلســه مجمع نیامده بودند، 
آقای قالیباف متوجه شــدند ایشان بیمارند و 
با جمعی از دوســتان به عیادت رفتند.  یادمان 
باشد همه چیز در دنیا سیاست بازی، انتخابات 
و حاشیه نیست. چندی پیش یامین پور با اشاره 
به این دیدار نوشته بود: »ظاهراً خیلی رو به جلو 

و سازنده بوده!«.

سیاست: عالءالدین بروجردی عضو کمیسیون 
امنیت مجلس درباره اظهــارات اخیر روحانی 
پیرامون برجام و اینکــه وی عنوان کرده همه 
نظام برجــام را پذیرفته اســت، تصریح کرد: 
مجلس توافق هسته ای را مصوب کرد و شرایطی 
برای آن قائل شــد و رهبــر معظم انقالب هم 
شرایط نه گانه خود را عنوان فرمودند؛ بنابراین 
این پذیرفتن نه به صورت مطلق بلکه به صورت 
مشروط بود. اگر دولت به شرایطی که رهبری 
معظم تأکید فرمودنــد قاطعانه عمل می کرد 

وضعیت ما از وضعیت امروز بهتر بود.

میــزان: ســردار علــی شــادمانی، معاون 
هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی خاتم االنبیا )ص( 
گفت: دشمن باید بداند که اگر او امنیت و منافع 
ملت ها و منطقه را به خطر بیندازد، سایر حوزه ها 
نیز برای مقابله با تجاوز در دسترس قرار خواهند 
گرفت. دشمن نباید خیال کند که سرزمین و 
جغرافیای جنگ را او انتخاب می کند، دشمن 
باید بداند که در مسیر قدرت یابی ملت ها، این 
بار جغرافیای جنگ را ملت ها از جمله جمهوری 
اسالمی ایران انتخاب می کنند و دشمن نباید 

سایر جغرافیا ها را برای خودش امن بداند.

روایتظریفازراهکارایرانبرایکاهشتنشدرگفتوگوباقدسآنالین:
 آمریکایی ها مانع فروش نفت نشوند

 ظریف در پاســخ به این پرسش 
که محتوای نامه ای که عراقچی 
فرستاده ویژه روحانی برای امانوئل مکرون 
برد و سخنگوی وزارت امور خارجه آن را 
طــرح متقابل ایــران برای طــرح فریز 
فرانسوی ها اعالم کرد چه بود، به خبرنگار 
قدس آنالین گفت: آنچه ما مطرح کردیم 
ایــن بود که آمریکایی ها یک تعهداتی در 

برجام داشــته اند و اگر می خواهند تنش 
کاهش پیدا کند، باید آن ها را انجام دهند. 
آمریکایی ها اگر هم نمی خواهند به برجام 
بازگردند برای کاهش تنش الزم اســت 
تروریســم اقتصادی علیه مــردم ایران را 
متوقف کنند و از اقداماتی که  برای اعمال 
فشار بر فروش نفت ایران و بازگشت عواید 

آن  انجام داده اند، دست بردارند. 
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القدسالعربی:
 خلیج فارس گورستان 

ناوگان دریایی اروپا خواهد بود
سیاست: ایران و روســیه اعالم کردند که قصد 
دارنــد در اقیانوس هند و دریــای عرب رزمایش 
برگزار کننــد که دامنه آن به دریای مکران، تنگه 
هرمز وخلیج فارس خواهد رسید. روزنامه »القدس 
العربی« گزارش داد، این رزمایش ســبب شد که 
کشورهای اروپایی، تشکیل یک ائتالف دریایی برای 
تأمیــن عبور و مرور نفتکش ها از خلیج فارس را از 
دستور کار خود خارج کنند. به گزارش این روزنامه، 
از زمانی که تهران، نفتکش انگلیس را در پاسخ به 
توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق توقیف کرد، 
صحبت هایی درباره تشــکیل یک »ائتالف جهانی 
برای حمایت از آزادی کشتیرانی« در خلیج فارس 
و دریای عرب شــد. القدس العربی تأکید کرد که 
اروپایی ها به خوبی می دانند که کشتی های جنگی 
آنان نخواهد توانســت در برابر قدرت موشــک ها 
و کماندوهای ایران مقاومت کند و منطقه خلیج 
فارس »گورســتان نیروهــای اروپایی خواهد بود؛ 
فقط کافی است که پنتاگون - از روی احتیاط- ناو 
هواپیمابر آبراهام لینکلن را از خلیج ]فارس[ دور 
کند و آن را در آب های بین المللی بین دریای عرب 

و اقیانوس هند مستقر کند«.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 بازدید رایگان از برخی موزه های حرم مطهر رضوی در سه شنبه های فرهنگی   قدس/کاشانی: معاون امور موزه های سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی از بازدید رایگان برخی 
از موزه های بارگاه مطهر امام رضا)ع( در روزهای سه شنبه خبر داد. مهدی قیصری نیک گفت: همه زائران و مجاوران بارگاه حضرت رضا)ع( در راستای برنامه های سه شنبه فرهنگی می توانند سه شنبه ها به طور رایگان از 
سه موزه قرآن و نفایس، هدایای مقام معظم رهبری و استاد فرشچیان بازدید کنند.وی یادآور شد: دعوت شدگان به مهمانسرای حرم مطهر رضوی هم می توانند با ارائه دعوت نامه از همه موزه های حرم مطهر بازدید کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  افتتاح دومین سالن وزنه برداری مشهد 
در مجموعه تربیت بدنی آستان قدس 

قدس: دومین سالن وزنه برداری مشهد 
روز گذشــته در مجموعه تربیت بدنی 

آستان قدس رضوی افتتاح شد.
دومین ســالن وزنه برداری مشــهد با 
حضور مرادی؛ رئیس این فدراســیون، 
هاشــمی جواهری؛ رئیس تربیت بدنی 
آســتان قدس رضوی و زارعی؛ معاون 

امور ورزشی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، صبح روز شنبه 12 مرداد 
ماه در مجموعه تربیت بدنی آستان قدس رضوی افتتاح شد.

هاشمی جواهری، رئیس تربیت بدنی آستان قدس رضوی در مراسم افتتاحیه این 
سالن گفت: حدود 20 سال از حضور آستان قدس رضوی در ورزش می گذرد اما 

تاکنون در رشته وزنه برداری فعالیت نداشته ایم.
وی ادامــه داد: با افتتاح این ســالن وزنه برداری در تربیت بدنی آســتان قدس، 

امیدوارم بتوانیم فعالیت های خوبی در این راستا داشته باشیم.
رئیس تربیت بدنی آســتان قدس رضوی اظهار کــرد: ما از هر نظر آماده ایم که 

میزبان اردوهای کشوری و بین المللی باشیم.
هاشمی جواهری ضمن تشکر از حســین زاده، رئیس هیئت وزنه برداری استان 
بابت پیگیری های الزم در خصوص افتتاح سالن وزنه برداری عنوان کرد: با توجه 
به اینکه این ســالن شکل گرفته اســت امیدوارم با حمایت های مرادی؛ رئیس 
فدراسیون وزنه برداری و فتاحی؛ مدیر کل ورزش و جوانان استان، بتوانیم در حد 

بضاعتمان این ورزش را گسترش دهیم.
وی تصریح کرد: آســتان قدس رضوی با هدف مدال آوری به میدان نیامده است 
بلکه ما نقش حمایتی و پشتیبانی خواهیم داشت و اینکه در راستای گسترش این 

رشته تالش کنیم، همچنین دغدغه آستان قدس، دغدغه فرهنگی است.

 در وزنه برداری جزو برترین کشورها هستیم 
رئیس فدراســیون وزنه برداری نیز در ادامه گفت: راه اندازی رشته وزنه برداری در 
آستان قدس رضوی فعالیت بسیار مناسبی است که می تواند به این ورزش کمک 

کند.
علی مرادی گفت: از لحاظ منابع مالی، کشــور ما و ســایر کشــورهای صاحب 
سبک، تفاوت هایی داریم ولی این مسائل ما را ضعیف تر نکرده و همچنان در بین 

برترین های دنیا قرار داریم.
رئیس فدراسیون وزنه برداری عنوان کرد: در حال حاضر تیم دانشگاه آزاد به عنوان 

نماینده خراسان رضوی در لیگ برتر وزنه برداری کشور حضور دارد.
وی اظهار کــرد: امیدوارم به برکت حضور امام رضــا)ع( بتوانیم الگوی رفتاری 
مضاعف تری را به کشور و دنیا معرفی کنیم و با معرفی قهرمانان استان در کشور، 

دل مردم را شاد کنیم.

 10 شهرستان فعال در استان داریم
حسین زاده مقدم، رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی هم در ادامه با تشکر 
از مرادی، رئیس این فدراسیون بابت حضور در استان گفت: در مدت حضورم در 

این هیئت، برای کمک به وزنه برداری استان تمام تالش خود را کرده ام.
وی افزود: در استان تنها هیئت شهرستان های مشهد، قوچان، تربت حیدریه 
و فریمان فعال بودند که در چندین ماه اخیر هیئت شهرستان های تربت جام، 
ســبزوار، گناباد، چنــاران، کالت و باخرز به جمع هیئت های فعال اســتان 

پیوستند. 
رئیس هیئت وزنه برداری خراسان رضوی اضافه کرد: خانه وزنه برداری تربت جام 
با همکاری اداره ورزش و جوانان این شهرستان افتتاح شد و برای شهرستان های 

استان در حدود 2 هزار کیلوگرم میله و وزنه  خریداری و برای آن ها ارسال شد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر چهار بانوی ورزشــکار استان در اردوی تیم ملی 
حضور دارند، همچنین در مسابقات اخیر بانوان کشور، دختران خراسان رضوی با 

مدال های رنگارنگ درخشیدند.

 گردهمایی مسئوالن فرهنگی 
پایگاه های مقاومت بسیج آستان قدس رضوی

آستان: مســئوالن فرهنگی و اعضای 
شورای پایگاه های مقاومت بسیج آستان 
قدس رضوی در حرم مطهر رضوی گرد 

هم آمدند.
سرهنگ حمید غالمی، فرمانده حوزه 
مقاومت بسیج آستان قدس رضوی در 
جلسه مســئوالن فرهنگی پایگاه های 

بسیج آستان قدس رضوی، اساس بسیج را فرهنگ دانست و تأکید کرد: هیئت 
اندیشه ورز فرهنگی در پایگاه ها ایجاد شود و مسئول فرهنگی این هیئت نیز باید 

از نخبگان باشد.
غالمی مســئوالن فرهنگی و اعضای شورای مقاومت بسیج پایگاه ها را سربازان 
فرهنگی خطاب کرد و افزود: امروز جامعه ما در میدان جنگ فرهنگی است و شما 

می توانید در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان ایستادگی کنید.
حجت االسالم حسین شریعتی نژاد، معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی 
نیز در این جلسه گفت: بسیج یک فرهنگ و گفتمان است و ما بسیجیان باید در 

مجموعه خود این نماد را تقویت کنیم.
وی افزود: همکاران آستان قدس رضوی باید به خود ببالند که بسیجی هستند و 
باید فرهنگ بسیج را با اخالق، ایثار، مقاومت، دلبستگی و وابستگی به ولی خدا 

ترویج دهند.
معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس رضوی تصریح کرد: با برگزاری این جلسه به 
دنبال این هستیم که پایگاه ها ظرفیت یکدیگر را بشناسند و به یک تیم منسجم 

تبدیل شوند.
حجت االســالم شریعتی نژاد در پایان عنوان کرد: در آینده نزدیک مناسبت های 
مهمی مثل دهه والیت، ماه محرم و هفته دفاع مقدس را داریم و باید برنامه ریزی 

شود تا برای این مناسبت ها یک کار مشترک و فاخر صورت گیرد.

 تشرف جمعی از دختران مسلمان فرانسوی 
به حرم رضوی

آســتان: جمعی از دختران نوجوان 
مسلمان از کشورهای فرانسه، تانزانیا و 
ماداگاسکار با هدف ارتقای اصول دینی 
و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به حرم 

مطهر رضوی مشرف شدند.
۸0 نفر از بانوان نوجوان 1۴ تا 20 سال 
از ملیت هــای مختلف که با هماهنگی 

مدیریت امور زائران غیرایرانی آســتان قدس رضوی به حرم مطهر مشرف شده 
بودند، عــالوه بر بهره مندی از ویژه برنامه های فرهنگی و مذهبی، بازدید از موزه 
مرکزی حرم مطهر و تور حرم شناسی، در نشست تخصصی که با موضوع حجاب 

اسالمی برگزار شد، شرکت کردند.

 نخستین کاروان توانخواهان کاشانی 
راهی مشهد مقدس شد

آستان: مسئول دفتر نمایندگي آستان 
قــدس رضوي در کاشــان گفت: برای 
نخســتین بار کاروان ۴2 نفره زائراولی 
سالمند و معلول آسایشگاه سالمندان و 
معلوالن گالبچی کاشان در قالب طرح 
مهر درخشان رضوی به مشهد مقدس 

اعزام شدند.
حجت االســالم مهدی بصیرتی، مدیر نمایندگي آستان قدس رضوي در کاشان 
گفت: این کاروان که به همراه پرستاران مددجویان اعزام شدند به مدت سه روز 
در مشهد هستند.وی تصریح کرد: در این کاروان یک روحانی مددجویان را برای 

اجرای برنامه های فرهنگی همراهی می کند.
بــه گفته وی، تاکنون بیش از 2هزار زائراولی از کاشــان به مشــهد مقدس 

اعزام شدند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی 
مدیر مرکز قرآن کریم سازمان فرهنگی 
آستان قدس رضوی از تالش برای اجرایی 
بین المللی  مرکز  تأسیس  طرح  شدن 
مشهد  در  قرآن  تالوت  نخبگان  تربیت 

مقدس خبر داد.
سیدمسعود  والمســلمین  حجت االسالم 
میریــان در گفت وگو بــا خبرنگار قدس 
افزود: یکی از مهم ترین طرح های ســال 
139۸ که توسط مرکز قرآن کریم آستان 
قدس رضوی دنبال می شود، طرح تأسیس 
مرکز بین المللی تربیــت نخبگان تالوت 
قرآن در مشهد مقدس است که با توجه به 
مصوبه شورای عالی قرآن کشور، امیدواریم 
از بهمن ماه سال جاری، پذیرش داوطلبان 
تحصیل در این مرکز)فقط برادران( میسر 

شود.
وی ادامه داد: پیگیری مراحل تأســیس 
این مرکز توســط آستان قدس رضوی در 
حال انجام اســت و تحصیل در این مرکز 
به صورت شــبانه  روزی خواهد بود و برای 
اســتعدادهای برتر تالوت قــرآن کریم از 
سنین 1۸ تا 23 ساله )فقط ویژه آقایان( 

پذیرش داوطلب انجام خواهد شد.
ایــن مقام مســئول اضافه کــرد: عنوان 
بین المللی در این مرکز بیانگر این موضوع 
اســت که نخبگان تالوت قــرآن کریم از 
کشورهای اســالمی هم در صورت تمایل 
می توانند پس از پذیــرش، در این مرکز 

تحصیل کنند.
حجت االســالم میریان بیان داشت: طول 
مــدت تحصیل در این مرکز چهار ســال 
بوده و داوطلبان پذیرفته شــده باید 20 
درصد هزینه های تحصیل در این مرکز را 
پرداخت کنند و ۸0 درصد بقیه هزینه های 
تحصیل هم توســط آستان قدس رضوی 

تأمین خواهد شد.

 تربیت مبلغین جامع و آشنا به هنرها 
و فنون تالوت قرآن کریم

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی 
گفت: هدف از تأسیس این مرکز، تربیت 
مبلغین جامع و آشــنا به هنرها و فنون 
تالوت قرآن کریم به عنوان قاریان ممتاز 
جهان اسالم و مذهب تشیع است و یکی از 
شروط تحصیل در این مرکز هم این است 
که داوطلب باید حافظ حداقل 10 جزء از 
قرآن کریم باشــد و تالش کند در مدت 
چهار ســال تحصیل در این مرکز، حافظ 
کل قرآن کریم شــود تا مدرک تحصیلی 
مربوط )معادل کارشناسی ارشد( در پایان 

دوره به وی اعطا شود.
وی در بیــان دلیل تأکیــد بر حفظ کل 
قرآن توســط داوطلبان و پذیرفته شدگان 
در پایان چهار سال تحصیل در این مرکز 
افزود: در بیشتر کشورهای جهان اسالم، 
قاریان و حافظان قــرآن کریم دو مفهوم 
جدا از یکدیگر در یادگیری قرآن نیستند 
و هر جا که ســخن از قاری قرآن به میان 
می آید، حافظ کل قرآن هم هست و تجربه 
نشان داده که حضور قاریان در کشورهای 
مختلف جهان اســالم و قرائــت آیات از 
حفظ، تأثیر بیشــتری در جامعه مخاطب 
و ترویج و تحکیم اتحاد بین مســلمانان، 
تأثیر در زمینــه جلوگیری از ترویج تفکر 
تحریف قرآن در مذاهب مختلف و پاسخ 
به بسیاری از شبهات مطرح شده از سوی 

معاندان و... خواهد داشت.
حجت االسالم میریان تصریح کرد: کسانی 
که بتوانند دوره چهار ساله تربیت نخبگان 
تــالوت قرآن کریــم را در ایــن مرکز با 
موفقیــت بگذرانند با همکاری شــورای 

عالی قرآن کریم کشور موفق 
بــه دریافت مــدرک درجه2 
تخصصی تــالوت قرآن مورد 
تأیید شــورای عالــی انقالب 
فرهنگــی و معــادل مدرک 
ارشد  کارشناســی  تحصیلی 

خواهند شد.

 نام نویسی 
در کالس های مهدالرضا 27 مردادماه

این مقام مسئول در بیان فعالیت های مرکز 
قرآن کریم آســتان قدس رضوی در سال 
جاری گفت: کالس های مهدالرضا در دو 
سال گذشته گسترش کمی و کیفی قابل 
مالحظه ای داشــته اند، به گونه ای که در 
زمینه گسترش این کالس ها از تعداد ۴7 
شهر و روستا در سال 1395 به تعداد 152 
شهر و روســتا در سال 1397 رسید و در 
زمینه جذب نوآموزان قرآن کریم، شاهد 
افزایش حدود دو برابری در مدت سه سال 

اخیر بوده ایم. 
وی ادامــه داد: در این ارتبــاط از حدود 
1۴ هــزار قرآن آموز در ســال تحصیلی 
96-1395، حدود 20 هزار نفر در ســال 
تحصیلی 9۸-1397 جذب این کالس ها 
شدند و امیدواریم در سال تحصیلی پیش 
رو، بیش از 30 هزار قرآن آموز جذب این 

کالس ها شوند. 
نام نویسی  افزود:  میریان  حجت االســالم 
کالس هــای مهدالرضــا از 27 مرداد ماه 
جــاری در ســامانه جامع مرکــز قرآن 
کریم آســتان قدس رضــوی برای عموم 
عالقه مندان آغاز و تــا 31 مردادماه و به 

مدت پنج روز ادامه دارد.
وی در زمینه دیگــر اقدام های این مرکز 
اضافه کرد: دوره تربیت مربی قرآن کریم 
در ســطح کشور در رشــته های مختلف 
مهدالرضا، شــباب الرضا )ویژه کودکان و 
نوجوانان هفت تا چهارده ســاله(، حفظ 
قــرآن کریــم بزرگســاالن و... از دیگــر 
اقدام های انجام شــده توســط این مرکز 
است.وی ادامه داد: آمار و ارقام نشان دهنده 
این مطلب است که از ابتدای تأسیس این 
مرکز )در خردادمــاه 96( تاکنون از تمام 
سابقه سال های گذشته موجود در آستان 
قدس رضوی، دوره های بیشــتری توسط 
این مرکز در سراســر کشور برگزار شده و 
تاکنون 50 دوره مربیگری در ســه مورد 
مهدالرضا، شــباب الرضا و جلسات سنتی 
قرآن کریم در مدت دو ســال برگزار شده 

است.

 مهرماه، شروع طرح 
ملی شباب الرضا

طرح ملــی شــباب الرضا از 
دیگر مــواردی بود که مدیر 
این مرکز در سخنانش به آن 
اشاره کرد و افزود: این طرح 
از مهرمــاه 9۸ در سراســر 
کشــور آغاز می شــود و ویژه کودکان و 
نوجوانان دختر و پســر هفت تا چهارده 
سال بوده و در جلسات این طرح؛ قرائت 
قرآن کریم به روش کلیدی و روان خوانی 
شــروع شده و به حفظ 10 جزء از قرآن 
پرداخته می شود تا این افراد با مفاهیم، 
ترجمه و معارف آیات قرآن آشنا شوند.

وی یادآور شــد: این طرح در مدت 1۸ 
نیمســال اجرا می شود و هر نیمسال آن 
حدود دو مــاه و نیم به طول می انجامد 
و در طول سال هم سه ترم از این طرح 
برگزار خواهد شــد و در هر نیمسال هم 

6۴ جلسه یکساعته برگزار می شود. 
حجت االســالم میریان اضافه کرد: البته 
ممکن اســت که این 10 جزء به ترتیب 
جزء های قرآن کریم نباشــد و قرآن آموز 
در سن 7 تا 1۴ سال با شیوه فرازخوانی 
آیات و ســوره های قرآن آشــنا شــده و 
سپس قرآن آموز، آن فراز را حفظ می کند 
و منظور از فراز، قطعه ای از ســوره های 
مختلف قرآن کریم اســت که توســط 
قاریان و استادان مشهور و معروف جهان 
اسالم )همچون استادعبدالباسط و...( در 

طول عمر آنان قرائت شده است.
این مقام مسئول متذکر شد: در این طرح، 
قرآن آموز حداقل در سطح منطقه، شهر و 
استان محل سکونت خود از قاریان ممتاز 
و مطرح خواهد شــد و آنانی که استعداد 
بیشتری داشته باشند با تمرین، ممارست 
و پشــتکار افزون تر و طی کردن جلسات 
آموزشی بیشتر از قاریان بین المللی قرآن 

کریم در آینده خواهند شد.
وی همچنیــن به طرح شــکوه تالوت 
رضوی اشــاره کرد و افــزود: این طرح 
هم اکنون و در تابســتان سال جاری در 

مشهد مقدس در حال برگزاری است.

 حضور پررنگ بانوان 
در طرح های قرآنی 

مدیــر این مرکز با اشــاره به فعالیت های 
انجام شــده بــرای آقایان بــا همکاری 
معاونت قــرآن و عتــرت وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی گفت: مشــابه همین 
طرح ها هم بــرای بانوان در زمینه تربیت 

حافظان  و  ترتیل خوانان)مرتلین(  قاریان، 
برای دختران 7 تا 1۴ ســال در ســطح 
کشور برنامه ریزی شــده و از مهرماه 9۸ 
اطالع رســانی و تبلیغات برای نام نویسی 
در سامانه جامع مرکز قرآن کریم آستان 

قــدس رضوی انجــام و از 
آبان ماه ســال جاری هم 
کشور  سراسر  در  کالس ها 

شروع می شود.
اضافــه کــرد: ضمناً  وی 
در حال حاضــر در طرح 
اواخر  حافظون رضوی که 
ســال 1399 بــه پایــان 
می رسد، بیش از ۸0درصد 
شرکت کنندگان در مشهد 

مقدس، بانوان هستند. 
میریــان  حجت االســالم 
ادامه داد: در سال 139۸ 
قصــد داریم طــرح ملی 
حفــظ قرآن کریــم ویژه 
جامعه  مختلــف  اقشــار 

)زن و مــرد( و در ســنین مختلف و با 
برنامه هــای متنــوع راه اندازی شــود و 
احتماالً از مهرماه ســال جاری این کار 

شروع خواهد شد.
این مقام مســئول تصریح کــرد: در این 
طرح با همکاری مؤسسه  ها و مراکز قرآنی 
سراسر کشور و ارائه درس نامه ها، آموزش، 
نظارت و ارزیابی مربیان به صورت مردمی 
و خودجــوش انجام خواهد شــد و هدف 
اصلی از اجرای این طرح، تشــویق برای 
حفظ کل قرآن کریم و در کنار آن حفظ 

موضوعی قرآن است.
مدیر این مرکز خاطرنشان کرد: همچنین 
بیش از 70 درصد از جلساتی که در طرح 
آموزش و حمایت از جلسات سنتی قرائت 
قرآن کریم در کشــور شــرکت کرده اند، 
جلســات قرآنی ویژه بانوان)با بیش از 7 

هزار جلسه در کشور( بوده است .
حجت االسالم میریان یادآور شد: در این 
طرح سعی شــده است قاریان و مربیان 
)خواهران و برادران( این جلسات ضمن 
آشــنایی با مفاهیم قرآن در قالب چهار 
کتاب شــامل: نســیم باران )شماره 1 
و2(، گوهر احکام ویژه خواهران و گوهر 
احکام ویژه برادران، با شــیوه خاصی از 
تالوت قرآن و معنامحور هم آشنا شوند 
و در ایــن طرح توســط قاریــان قرآن 
)خواهران و برادران( مفاهیم یاد گرفته 
شــده به دیگر اعضای جلســات قرآنی 

مربوط نیز منتقل می شود.

نام نویسی 
کالس های 

مهدالرضا از 27 
مرداد ماه جاری در 
سامانه جامع مرکز 
قرآن کریم آستان 
قدس رضوی برای 
عموم عالقه مندان 

آغاز و تا 31 
مردادماه و به مدت 
پنج روز ادامه دارد

بــــــــرش

مدیر مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی در گفت وگو با قدس خبر داد 

 تأسیس مرکز بین المللی تربیت نخبگان تالوت قرآن در مشهد 
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 در حالی که کشــور با واردات روغن 
نباتی مواجه است، مردم از آستان قدس 
توقع دارنــد، با ســاخت کارخانه بزرگ 
روغن نباتی در مشــهد محصول ســویا، 
تخم پنبه، گلرنگ و سایر دانه های روغنی 
را از کشــاورزان خریداری نماید. آستان 
قــدس می تواند اراضی زراعی خود را هم 
پنبه، ســویا و دانه هــای روغنی بکارد و 

هزاران فرصت شغلی مفید خلق کند.
09150009625

 لطفاً نســبت به حکم شرعی پوشیدن 
جوراب نازک بــرای خانم ها در حرم مطهر 

اطالع رسانی کنید.
09300008107

 اقدام ارزشی تولیت محترم در عمل به 
سیره رضوی و همســفره شدن با پاکبانان 
عزیــز خیابان های منتهی بــه حرم مطهر 
اشک شــوق را در دیدگانم جاری نمود که 
قابل ســتایش و قدردانی اســت. امیدوارم 
سایر مسئوالن هم درعمل به سیره رضوی 

پیشقدم باشند.
09150005443

 چقدر سخت است در جوار امام رضا)ع( 
باشــی و از خوان آن حضــرت بی نصیب. 
خواستم اگر بشــود از طریق شما بتوانم به 
همراه خانــواده میهمان آن امام مهربان در 

مهمانخانه حضرت باشم.
09150002744

 قدس: همه زائران و مجاوران بارگاه منور 
رضوی می توانند با استفاده از سامانه »نعیم 
رضوان« دعوت نامه مهمانسرای حرم مطهر 

رضوی را دریافت کنند. 

به ما پیامک بزنید 
3000737277

در ســتون »صدای مردم« صفحه آســتان، شنونده انتقادهای 
شــما از آســتان قدس رضــوی و پذیرای پیشــنهادهای شــما 
 هســتیم. پیامک های شــما ضمن درج در روزنامــه به مدیران 

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

صدای مردم  

خبر

خـــبر

تولیت آستان مقدس علوی: 
 آستان قدس رضوی 

 در ارائه خدمات درمانی 
در منطقه پیشرو است

آستان: تولیت آستان مقدس علوی گفت: 
آستان قدس رضوی در ارائه خدمات درمانی 
 در منطقــه پیشــرو است.یوســف مهدی 
شیخ آل راضی در حاشیه بازدید از بیمارستان 
فوق تخصصــی رضوی و دیدار با مدیرعامل 
این بیمارستان و مدیرعامل سازمان اقتصادی 
آستان قدس رضوی عنوان کرد: باید اذعان 
کرد که ظرفیت های درمانی بسیار فراوان و 
ویژه ای در جمهوری اسالمی ایران وجود دارد.

وی افزود: تاکنون همکاری های گسترده ای 
میان ایران و عراق در حوزه خدمات درمانی و 
دانش های پزشکی وجود داشته که امیدواریم 
با تسهیل روابط، این خدمات به طور ویژه و 

گسترده تری ادامه یابد.
شــیخ آل راضــی اظهار کــرد: در بازدید از 
تجهیزات پیشرفته و خدمات ویژه بیمارستان 
فوق تخصصی رضوی به دنبال همکاری های 
بیشــتر میــان آســتان مقدس علــوی و 
مؤسسه های درمانی آســتان قدس رضوی 

به ویژه این مرکز پیشرفته هستیم.

آستان: دومین دوره آموزشی 
مدرس)درجــه2(  تربیــت 
اقتصاد مقاومتی با مشارکت 
معاونــت محرومیت زدایــی 
آستان قدس رضوی در جوار 
حرم مطهر رضوی برگزار شد.

دبیر  متقیــان،  عباســی 
انجمن مدرسان اقتصاد مقاومتی در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی 
گفت: انجمن مدرســان اقتصاد مقاومتی از ســال 9۴ تأسیس شده و 
دوره های تربیت مدرس را در سه سطح یک، دو و سه برگزار می کند و 
مخاطبان این دوره مدرس های درجه ســه هستند که سال گذشته در 

دو دوره استانی که در 1۸ استان کشور برگزار شد، شرکت کرده اند.
وی عنوان کرد: دوره حاضر، دوره درجه دو است و به مدت 60 ساعت دوره 
آموزشی دارد که 20 ساعت آن به صورت حضوری است و ۴0 ساعت دیگر 

دوره به صورت مجازی برگزار می شود.
عباسی متقیان افزود: مرحله حضوری این دوره آموزشی نهم تا یازدهم 
مرداد در تاالر شیخ طبرسی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس 
رضوی و با حضور اســتادانی همچون دکتر حجــت اهلل عبدالملکی، 
دکتر سیدمحســن جبرائیلی، دکتر سیداحســان خانــدوزی، دکتر 
مهدی طغیانی، دکتر ســیدعلی روحانی و حجت االسالم محمدتقی 

وکیل پور برگزار شد.

خبر

تربیت مدرس اقتصاد مقاومتی در حرم رضوی
دوره ای که  معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی برگزار کرد

      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:︎ 
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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 rرکود صنعت پوشاک، تب گرانی را در پاییز افزایش می دهد
افزایش نرخ ارز در ســال 97 و تشدید تحریم ها بسیاری از بخش های تولید ملی را 
تحت تأثیر قرار داد. حوزه تولید پوشــاک که در سال های گذشته یکی از پرچالش 
و مظلوم ترین حوزه های تولید ملی بــوده، درگیر و دار افزایش نرخ ارز و عدم اهتمام 
دولت به حمایت از تولید کاالی داخلی، آســیب های بسیاری را متحمل شده است. 
به صورت آماری می توان حمایت دولت از صنعت پوشاک را صفر درصد عنوان کرد! 
به این معنا که وزارت صنایع کمترین توجهی به حمایت از صنعت پوشاک  ندارد و 
آنچه به نام حمایت عنوان می شود، تنها تمرکزی است که مدیر کل صنایع نساجی 
بر ابتدای زنجیره یعنی ریسنده ها و نخ گذاشته است، غیر از این، کمترین توجهی به 

تولیدکنندگان پوشاک نشده است.
متأسفانه تولیدکنندگان پوشاک در تصمیم گیری ها دخیل نیستند و دولت اهتمامی 
به تهیه مواد اولیه مورد نیاز پوشــاک ندارد. افزایش نرخ ارز و چند نرخی شــدن ارز 
دولتی، نیمایی و آزاد منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی، افزایش قیمت و تهیه نشدن 
اولیه شده است. با اینکه دولت ارز دولتی را در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار  مواد
نمی دهد، از یک ماه گذشــته با این بهانه که ارز نیمایی و آزاد تفاوت قیمتی ندارند 

صنعت پوشاک را از دریافت ارز نیمایی محروم کرده است.
سنگ اندازی های مختلف در مسیر تولیدکنندگان پوشاک، مسیر قاچاق پوشاک را 
همانند ســال 92 هموار کرده است. گران شــدن مواد اولیه و عدم تأمین راحت آن 
منجر به گران شدن تولید داخلی و به صرفه بودن پوشاک خارجی شده که بازار قاچاق 
را در این حوزه گرم کرده اســت. بی توجهی وزارت صنعت به همفکری و همراهی با 
نمایندگان اتحادیه های پوشاک و عدم تخصیص ارز دولتی در کنار کاهش قدرت خرید 
مردم، عرصه تولید پوشاک کشور را با چالش های بزرگی رو به رو کرده است. تعطیلی 
واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران ناشی از تهیه نشدن مواد اولیه یا به صرفه نبودن 
آن است، بنابراین تداوم وضعیت کنونی، حوزه پوشاک را در بحرانی عمیق فرو می برد؛ 
بحرانی که تنها به نفع قاچاقچیان در کمین مانده تمام می شــود تا حجم زیادی از 
قاچاق به مرزها سرازیر شده و تولید ملی در سالی که باید رونق بگیرد، در خاموشی 

سردی فرو برود.
البی ریســنده ها در وزارت صنایع بســیار قوی تر از دست های کوتاه تولیدکنندگان 
پوشاک است. هر چند ریسندگان در ماه های گذشته نخ برای عرضه نداشتند اما آنچه 
در این حوزه به روز بوده، افزایش هفته ای 5 هزار تومانی نخ و تحویل های دو ماهه و باز 
گذاشتن نرخ ها برای افزایش های مجدد بوده است. پاییز امسال در نبود توجه دولت و 
کم کاری در این بخش شاهد افزایش قیمت پوشاک داخلی، افزایش قاچاق و بیکاری 

فعاالن حوزه پوشاک ملی خواهیم بود.

در نبود قانون گذاری، پزشکان و 
وکال به صدر فهرست فراریان مالیاتی رسیده اند

فرار بزرگ!
 اقتصاد/ فرزانه غالمی  در شرایطی که تحریم، 
فــروش نفت و ورود درآمدهای حاصــل از آن را با 
سختی هایی روبه رو ساخته، اجماعی ملی در زمینه 
جایگزینی نفت با درآمد پاک و پایدار مالیات شکل 

گرفته، اما تنها 30 درصد اقتصاد مالیات می پردازد.
 بر اســاس آمار رســمی، عالوه بــر معافیت حدود

40 درصد اقتصــاد، حدود 30 درصد هم از مالیات 
حقه فراری هستند و تازه ترین رقم فرار مالیاتی در 

کشور 30 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.
مصادیق فرار مالیاتی به ویژه در سال های اخیر کم 
نیست. با طوالنی شــدن تصویب قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه، فرار مالیاتی سوداگران بازارهای طال، 
ارز، سکه، مسکن و... همچنان ادامه دارد. همچنین 
صاحبان برخی مشاغل مانند وکال که خود از جنس 
قانون هستند با اظهار نکردن درآمد واقعی، ساالنه 7 
هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارند. در برآوردی، 
مالیات واقعی ساالنه پزشــکان هم 6700 میلیارد 

تومان اعالم شده، حال آنکه تنها 
۱50 میلیارد آن پرداخت می شود 
و گفته شــده میزان فرار مالیاتی 
پزشکان معادل یارانه ۱2 میلیون 
ایرانی در ســال اســت! معافیت 
بازیگران و هنرمندان از پرداخت 
مالیــات هم صــدای منتقدان را 
درآورده است. اگر چه کمیسیون 
قضایی و حقوقی مجلس، به دنبال 
مکلف کردن وکال بــه پرداخت 
مالیات حقه از شیوه هایی همچون 
الزام به استفاده از کارتخوان است 

و دســتورعمل پرداخت مالیات پزشکان هم ابالغ 
شده و »مراکز درمانی دولتی و خصوصی، مکلفند 
۱0 درصد حق الزحمه یا حق العمل پزشکی پزشکان 
را که به صورت دریافت وجه صورت حســاب های 
ارســالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت 
می شــود، به عنوان علی الحساب مالیات، کسر و به 
نام پزشــک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ 

صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور 
واریز کنند«، اما همچنان نبود چتر گسترده مالیاتی، 
سایه سری شــده برای فراریان سوداگر. در همین 
حــال ۱0 نهــاد از مالیات معاف هســتند؛ اما این 
معافیت، فعالیت های اقتصادی شــرکت های ذیل 
این نهادهــا را دربرنمی گیرد. همچنین بخش های 
کشاورزی، تولیدی )خصوصی و تعاونی(، صادرات و 
حوزه هایی از این دست نیز از مالیات معاف هستند. 

 40 درصد تولید ناخالص داخلی 
از مالیات معاف است

ایرنا در گزارشــی می نویسد: در کشورهای در حال 
توسعه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص 
ملی در حدود ۱5 درصد و در کشورهای توسعه یافته 
باالی 40 درصد اســت. این درحالی اســت که در 
کشــور ما نسبت یاد شده 6.4 بوده که قرار است تا 

پایان برنامه ششم توسعه به ۱0 درصد برسد.
بر اســاس این گــزارش هر چند 
تاکنون مطالعه جامعی از چگونگی 
عملکرد و اثربخشی معافیت های 
گســترده مالیاتی در ایران انجام 
نشده است، اما برآورد محققان و 
سازمان امور مالیاتی نشان می دهد 
معافیت هایی همچون  مجمــوع 
معافیــت ۱00 درصــدی بخش 
کشــاورزی و صادرات غیرنفتی، 
معافیت های مالیاتی مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی و دیگر معافیت های 
مــوردی )جز برخی اســتثناها(، 
حدود 40 درصد متوســط تولیــد ناخالص داخلی 
کشــور در برنامه چهارم توسعه را مشمول معافیت 

مالیاتی کرده است.

 توافق هایی به سود پردرآمدها
به باور کارشناسان، فرار مالیاتی به دالیلی همچون 
ضعف ســازمان امــور مالیاتی، نبود شــفافیت و 

مالیاتی،  فرهنــگ  ضعــف 
امــکان بهره گیری کشــور 
از درآمدهایــی سرشــار را 
به حداقل رســانده است و 
معافیت های مالیاتی هم هر 

چنــد با اهدافی مانند کاهش فقــر، افزایش توزیع 
عادالنه ثروت و تقویت پایه های تولیدی اقتصاد در 
مناطق محروم وضع شده و آثاری مثبت را هم در پی 
داشته، اما در مواردی هم سبب نابرابری و تبعیض 
شده است. حتی به گفته فرهاد دژپسند، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی »شاید در برهه ای از تاریخ اعمال 
برخی از معافیت ها ضروری بود، اما در حال حاضر 
برخی از این معافیت ها ضرورت خود را از دست داده 

که باید اصالح شود«. 
وحید عزیزی در این خصوص به خبرنگار ما می گوید: 
معافیت های مالیاتی هم صورت رسمی دارد و هم 
غیررسمی. مثالً بخش کشــاورزی و یا سپرده های 
بانکی به صورت رسمی از مالیات معاف هستند، حال 
آنکه مسکن به عنوان یکی از بزرگ ترین بخش های 
اقتصاد کشــور، تنها در بخش نقل و انتقال، مالیات 
داده و در بخش هایی مانند عایدی سرمایه، خانه های 
خالی، مالیات ســاالنه، خانه های لوکس و... مالیات 

نمی پردازند.
این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: برخی اصناف 
مانند پزشــکان، وکال و طالفروشــان هم در ظاهر 
معاف نیستند، اما با سازمان مالیاتی توافق کرده اند 
به صورت علی الرأس مالیات ســاالنه بپردازند و اگر 
ممیز رقم درآمد این گروه ها را به درســتی تخمین 
بزند، قطعاً درآمدشان بسیار بیشتر از رقم اظهار شده 
اســت، از این رو باید گفت این گروه های پردرآمد 
از معافیت بهره می گیرند. بــه باور این اقتصاددان، 
تصویب و اجرایی شــدن قانــون مالیات بر عایدی 
ســرمایه، پایه های جدید و محکمی برای دریافت 

مالیات از ســوداگری ها ایجاد خواهد کرد. عزیزی 
ادامه می دهد: باید معافیت ها در بخش های مختلف 
مثل کشاورزی، مطابق اهداف برنامه توسعه، هدفمند 
باشد، بدان معنی که این فعالیت ها بدون قید و شرط 
باشند، مثالً چه میزان اشتغال ایجاد کرده اند و کدام 
محصول را تولید کرده و چه میزان درآمدزایی برای 
کشور داشته اند. اگر سازمان مالیاتی سامانه اطالعاتی 
خــود را به روز کند در یک ســال آینــده، مالیات، 
جایگزین نفت خواهد شــد. وی معتقد است، برای 
افزایش گسترده تور مالیاتی، راهکارهای متعددی 
وجود دارد، اما جای ســؤال اســت که چرا دولت 
و ســازمان مالیاتی در خصــوص یکی از مهم ترین 

موضوعات اقتصادی تا این حد تعلل می ورزند!

 فرار مالیاتی، تصرف در اموال عمومی است
عضــو ســابق کمیســیون 
اقتصادی مجلــس، معافیت 
و فــرار مالیاتــی را یکی از 
اقتصاد  بیماری  نشــانه های 
می دانــد و به خبرنــگار ما 

می گوید: امــروز در وضعیت خــاص اقتصاد، هیچ 
معافیتی توجیه ندارد و حتی اگر قانون گذار، به درستی 
برای یک بخش معافیت قائل شــود باز هم باید آن 
بخش با نظر ممیز، مالیات خــود را به خزانه بریزد، 
آن گاه همان مبلغ در فرایندی به آن بخش بازگردد.

محمدرضا خباز خاطرنشان می سازد: نبود شفافیت 
سبب شــده برخی دستگاه ها با لطایف الحیل، از زیر 
بار مالیات شانه خالی کنند. حتی در مواردی دستگاه 
مالیاتی جرئت ندارد برای محاسبه و گرفتن مالیات 
به آن ها مراجعه کند. وی ادامه می دهد: قانون برنامه 
چهارم توسعه هر گونه ترجیح، تخصیص امتیاز مالیاتی 
و معافیت را ممنوع کرده بود و تنها در مواردی اجازه 
داده شده بود مالیات پرداختی برخی دستگاه ها پس 

از گردش در خزانه، دوباره به حســاب آن ها بازگردد.
خباز می گوید: اگر واقعاً قبول داریم که در شــرایط 
جنگ اقتصادی هستیم، هیچ سازمان، نهاد و یا فردی 
نباید انتظار معافیت مالیاتی داشته باشد. همچنین 
الزم است قانون معافیت های مالیاتی اصالح شود و 
این اصالح به هیچ وجه کاری سخت و پیچیده نیست. 
کافی است هر نوع معافیت را مصداق تصرف در اموال 
عمومی اعالم کنند و موارد خاص که باید مالیات به 
همان نهاد یا سازمان برگردد، توسط دولت و مجلس 
مشخص شود. این کارشناس اقتصادی معتقد است: 
اجرای این رویه قاطعانه در برابر فرارها و معافیت های 
مالیاتی بی پشتوانه، بی شک تبعاتی منفی برای مدیران 
دارد، چرا که گاه برخی از این افراد و سازمان ها حدود 
40 ســال است از مالیات گریزان بوده اند؛ اما نباید از 
شــماتت آنان ترسید! خباز ادامه می دهد: معافیت و 
فرار مالیاتی، عین تصرف در اموال عمومی اســت و 
دلیلی ندارد فرد و دســتگاهی که فعالیت اقتصادی 
دارد، مالیات ندهد. در قوانین برخی کشورها از قبیل 
آمریکا فرار مالیاتی، جرمی به مراتب سنگین تر از قتل 

است و به تعبیری امکان تبرئه وجود ندارد.
وی ادامه می دهــد: در جنگ اقتصادی تمام عیاری 
که علیه ایــران راه انداخته اند، بــه قوانین محکم و 
بازدارنــده ای برای مبارزه با فــرار مالیاتی نیاز داریم 
تا درآمدهای بالقوه کشــور، بالفعل و بند ناف بودجه 
کشور از نفت جدا شود. خباز معتقد است: هر چند 
تحریم هــا مردم و به خصوص طبقــات ضعیف را به 
شدت آزرده است، اما آنچه را دشمنان دوست ندارند 
برای ما محقق می سازد و منجر به نفتی نبودن بودجه 
خواهد شــد. وی از دولت می خواهــد، بانک ها را به 
بررسی تراکنش های مالی دالالن و فراریان مالیاتی 
حوزه ارز، سکه، طال، مسکن و... مکلف سازد تا کشور 
با درآمد مالیاتی، اداره و پول نفت هم برای آباد کردن 

کشور و سرمایه گذاری صرف شود.

 دستگاه ها با 
لطایف الحیل، از 
زیر بار مالیات شانه 
خالی می کنند، حتی 
در مواردی دستگاه 
مالیاتی جرئت ندارد 
به آن ها مراجعه کند

بــــــــرش

به جای حذف چهار صفر، حقوق های نجومی را حذف کنید    تسنیم:حاجی دلیگانی، نماینده مجلس با انتقاد از اقدام دولت در مطرح کردن بحث حذف چهار صفر از پول ملی در شرایط کنونی گفت: اکنون 
مسئله اساسی کشور اصالح ساختار بودجه و همچنین حذف حقوق های نجومی، امکانات مفصل دستگاه های دولتی و نگرفتن مالیات از سلبریتی هاست. وی گفت: یکی از مباحث ضروری در اصالح ساختار بودجه بحث 
حقوق های نجومی، پاداش، حق مأموریت و سفرهای خارجی مدیران ارشد دولتی است، همچنین در شرایط فعلی اقتصادی کشور ضروری است دولت میهمانسراهای مفصل و مجلل  خود را به بخش خصوصی واگذار کند.

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 شاهرخ جعفری، عضو اتحادیه پوشاک کشور

بانک مرکزی سقف حواله های ارزی را افزایش داد
تسنیم: بانک مرکزی در بخشنامه ای سقف حواله های ارزی را برای شرکت های 
تجاری تا 5 میلیون یورو و برای شــرکت های تولیدی تا سقف ۱0 میلیون یورو 
افزایش داد و شروطی را هم برای اجرای آن به نظام بانکی ابالغ کرد. بانک مرکزی 
این افزایش سقف را منوط به این موضوع کرده است که تعهدات ارزی ایفا نشده 

آن ها کمتر از 30 درصد باشد.

آغاز طرح توزیع سیستمی تایر سنگین در ۱۰ استان
مهر: جمشــیدی، مجری طرح توزیع 
سیستمی تایر سنگین گفت: با اجرای 
موفق این طرح در استان قزوین، فاز دوم 
آن در ۱0 استان البرز، زنجان، مرکزی، 
همدان، کرمانشاه، گلستان، چهارمحال و 
بختیاری، لرســتان، سمنان و یزد کلید 
خورده و تا پایان مرداد، به  طور کامل در 
این استان ها مستقر خواهد شد. همچنین سایر استان ها نیز به صورت تدریجی در 

دو فاز دیگر مشمول این طرح خواهند شد.

((﹉﹫︐︨﹑︎ ︡︣︠ ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ)) 
﹝﹢︨︧ــ﹥ دا﹝︍ــ︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲ــ﹢ی در ﹡︷︣ دارد ︑︺︡اد ١٣٧ ︑﹢پ ︎﹑︨ــ︐﹫﹉ ︲﹫ــ﹛ ۵٠ ﹝︐︣ی ︋︀          
︻ــ︣ض ﹨︀ی ١٠ و ١٢ ﹝︐︣ی ︗️ ︎﹢︫ــ︩ ︨ــ﹫﹙﹢﹨︀ی ذرت ﹝︖︐﹞︹ ﹨︀ی دا﹝︍︣وری ︑️ ︎﹢︫ــ︩ ︠﹢د را از 
 ︳ــ︢ا از ︑︀﹝﹫﹟ ﹋﹠﹠︡﹎︀ن و ︑﹢﹜﹫︡﹋﹠﹠︡﹎︀ن وا︗︡ ︫ــ︣ا﹛ .︡︀﹝﹡ ︡اری︣︠ ﹩ــ﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ــ﹅ ︋︣﹎︤اری︣︵
د︻ــ﹢ت ︋ــ﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︗ ︡ــ️ در︀﹁️ ﹁︣م ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ آدرس  ﹝︪ــ︡- ︠﹫︀︋︀ن 

. ︡﹠︀﹝﹡ ︡ات ا﹇︡ام﹠︐︧﹞ ١٣٩٨/٠۵/١٧ ﹡︧︊️ ︋﹥ ار︨︀ل ﹝︡ارک و ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︑︀ر ک ۴ ﹝︣ا︗︺﹥ و﹑︎ (﹩︀﹀﹋) دا﹡︪﹍︀ه ٣١
﹝︡ارک ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: 

١- وار︤ ﹝︺︀دل ﹉ در︮︡ ︖﹛ ر︀﹜﹩ ﹝﹢رد ﹝︺︀﹝﹙﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︧︀ب ٣۴٢٢٢٢٢٣١١ ︋︀﹡﹉ ﹝﹙️ ︫︺︊﹥ آ︨︐︀ن ﹇︡س ︋﹥ 
 .(︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ دا︠﹙﹩ ١٣٩ ︑﹞︀س ︀︋ ︤وار ﹤︨︀﹠︫ ️﹁︀در ️︗) . ︀م ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی﹡

٢- ا︮﹏ ︎﹫︩ ﹁︀﹋︐﹢ر ا︻﹑م ﹇﹫﹞️ ︋︀ ︫︣ا﹢︑ ︳﹏ و ︎︣دا︠️. 
.﹩٣- ﹋︍﹩ ﹝︡ارک ، رزو﹝﹥ ﹋︀ری و ︨﹢ا︋﹅ ا︗︣ا

• ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی در رد و ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
• ﹨ ﹤﹠︤︀پ آ﹎︻ ︣︋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

 . ︡﹫︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ ︋︀ ︫﹞︀ره  ١٢-٣٨۴٩٢٧١٠-٠۵١ دا︠﹙﹩ ١۴۴و ١٢۴ ︑﹞︀س ️︗
روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝﹣︨︧﹥ دا﹝︍︣وری ︮﹠︺︐﹩ ﹇︡س ر︲﹢ی 

/ع
۹۸
۰۵
۹۳
۴

﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی و ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده 
︫︡︣︋︀︐︫ ﹩﹚︣ا﹎ ﹩﹞︀︨ ︳﹚︐﹞ ️﹋︫︣

١٠٣٨٠٠٧٠۵۴٢ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫ ﹤︋ 
در ︑︀ر ٩٨/۵/٢۵ از ︨ــ︀︻️ ١٨ ︑︀ ٢٠ در ﹝﹏ د﹁︐︣ 
﹝︣﹋︤ی ︫︣﹋️ وا﹇︹ در ا︣ان ︠︣ا︨︀ن ︨︊︤وار ︫︣ک 

︑﹢﹫︡ ︠﹫︀︋︀ن ﹝︺﹙﹛- ﹝︺﹙﹛ ٧ ︎﹑ک ١٩ ﹝﹠︺﹆︡ ﹝﹫﹍︣دد
﹝﹢︲﹢︻︀ت ︗﹙︧﹥:

١- ا︨ــ︐﹞︀ع ︨ــ﹠︀ن ﹝︣︡️ و ر﹫ــ︦ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه 
﹝︊﹠﹩ ︋︣ ﹍﹢﹡﹍﹩ ︻ــ︡م ﹁︺︀﹜﹫️ ا﹇︐︭︀دی  ٢- ﹎︤ارش 

︋︀زر︨︀ن ︫︣﹋️
٣- ︋ــ︀ ︑﹢︗﹥ ︋ــ﹥ ا︨ــ︐︺﹀︀ی ﹝︣︡️ ﹝︀﹜ــ﹩ ︑︱︀﹝﹠﹩ و 

︀︮︊︀ن ا﹝︱︀ی ﹝︖︀ز ︫︣﹋️ و ︑︺﹫﹫﹟ ︗︀﹡︪﹫﹟
۴- ︠ــ︣وج ︋︣︠ــ﹩ از ︨ــ︀﹝︡اران ا︮﹙ــ﹩ و ︑︱︀﹝﹠﹩ و 

︠︣وج ︋︣︠﹩ از ︨︀﹝︡اران ︻︀دی
️﹋︫︣ ︡︡︗ ︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︀ب︐﹡۵- ا
۶- ا﹡︐︀ب ︋︀زر︨︀ن ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل

٧- ﹝﹢︲﹢︻︀ت ﹝︴︣ح ︫︡ه و ︎﹫︪﹠︀دی ︨︀﹝︡اران
︀ً ︱﹢ر  ︭︡اران ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د، ︫ــ﹞︀از ﹋﹙﹫ــ﹥ ︨ــ

︀﹁︐﹥ و ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن ︋︀ و﹋︀﹜️ ر︨﹞﹩
﹩﹚︣ا﹎ ﹜﹫ر ︡﹝﹞ -︣ه︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ر ️︣︡﹞

/ع
۹۸
۰۵
۹۲
۷

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی( ︨︀﹜﹫︀﹡﹥) 
︫︣﹋️ ز︻﹀︣ان ﹎﹙︊︀ل ︋﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١٩۶٩ ﹡﹢︋️ اول

 ︡︋﹟ و︨ــ﹫﹙﹥ از ︑﹞︀﹝﹩ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م ︫ــ︣﹋️ 
 ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٩۶٩ و︫   ︫﹤ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹏︋  ز︻﹀︣ان ﹎﹙︊︀ل︋ 
﹝﹙﹩ ١٠٨۶١٠۴٣١۵٢ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی (︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥) ︫ــ︣﹋️ ﹋﹥ رأس ︨ــ︀︻١٧️ 
 ︪︡﹞ ﹩﹡︀︪﹡ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ٩٨/۶/۵ در ︭︣︻
︋﹢﹜﹢ار ﹁︣دو︨﹩ ︀رراه ﹁︣ا﹝︣ز ︻︊︀︨﹩ ︎︀︨︀ژ د﹨﹆︀ن 
︣﹎︤ار  ﹞︀ره ۶ ﹋︡︎︧ــ︐﹩ ٩١٩٧٩٧۶٩۴٨ ︋  ــ﹢م︫   ︨﹤﹆︊︵

﹝﹩ ︫﹢د ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ ر︨︀﹡﹠︡  .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

︀زرس در ﹝﹢رد  ١-  ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️ــ︣ه و︋ 
﹝︀︧﹏ ︗︀ری ︫︣﹋️ 

 ﹩︐﹠﹞ ️﹋︣︀ی ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︑︣از﹡︀﹝﹥ و ︮﹢ر︑ ︉﹢︭︑ -٢
︋﹥ ︀︎︀ن د﹞︀ه ١٣٩٧ 

٣- ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 
﹥ آ﹎﹩ ﹨︀ی  ۴- ا﹡︐︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ﹝︣︋﹢ط︋ 

 ️﹋︫︣
۵- ︑︭﹞﹫﹛ ﹎﹫ــ︣ی در ︭︠﹢ص ﹁︣وش ا﹝﹢ال ﹝﹠﹆﹢ل و 

︾﹫︣ ﹝﹠﹆﹢ل ︫︣﹋️ 
ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۹۴
۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 
︋﹥ ︵﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ اول ︫︣﹋️ 

︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹝︣ ︫﹞︀ره  ۴٧ ﹇﹛                             
︫﹞︀ره ︔١٨٧٧️︊(در︀ل ︑︭﹀﹫﹥)

︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ا︻︱︀ی ︑︺︀و﹡﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ︫ــ﹢د 
در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹝︢﹋﹢ر راس ︨︀︻️ ١٧ 
 ﹏︪ــ﹠︊﹥ ٩٨/٠۵/٢٧ ︋︀ د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ذ﹊روز
در ﹝﹏ ︎︣د︧︀ن ︋﹙﹢ار ا︋﹢︵︀﹜︉ ︠﹫︀︋︀ن ﹝﹢︑﹙﹀﹥ 
﹋﹢ــ﹥ ٢ ﹝︧ــ︖︡ ا﹝︀م ﹝﹢︨ــ﹩ ﹋︀︸ــ﹛(ع) ︱﹢ر 

.︡﹫︋︀
︀ً ﹨︣ ــ﹉ از ا︻︱︀ ︋︣ای ﹝︺︣﹁ــ﹩ ﹡﹞︀﹠︡ه /  ︲﹞﹠ــ
و﹋﹫﹏ ︠﹢د ︋ــ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ︱﹢ر در ︗﹙︧ــ﹥ و ا︻﹞︀ل 
رأی ︀︋︧︐﹩ ︋﹥ ا︑﹀︀ق ︡﹊﹍︣ ( ︻︱﹢ و ﹡﹞︀﹠︡ه)  
︡ا﹋︓︣ ︑︀︑︀ر ٩٨/٠۵/٢۵ ︋﹥ آدرس ︗﹞﹢ری 
 ١٧ واــ︡   ٨ ︵︊﹆ــ﹥  ا﹜﹫ــ﹥  ﹋﹢﹥۵٠︨ــ︀︠︐﹞︀ن 
                              ︡﹫︀︑ ︨︡ــ﹩ ٣٧ ﹝︣ا︗︺ــ﹥ ︑︀ ︎ــ︦ از﹠﹞ ︣د﹁︐ــ

و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ︋︣﹎﹥ ورود ︋﹥ ︗﹙︧﹥ ︮︀در ︫﹢د .
د︨︐﹢ر︗﹙︧ــ﹥: ا﹡︐︀ب ا︻︱ــ︀ی ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ و 

﹤﹫﹀︭︑ ︣︸︀﹡
د︻﹢ت ﹋﹠﹠︡ه : ﹨﹫️ ︑︭﹀﹫﹥ ︑︺︀و﹡﹩

/ع
۹۸
۰۵
۹۴
۷

﹤﹫﹑︮ا ﹩﹎آ
️ ︑︺︀و﹡﹩  ــ︣﹋ ﹫︣و آ﹎﹩ ا﹡︐︪ــ︀ر﹝﹢ر︠﹥ ٢/۵/١٣٩٨︫   ︎
﹝︧﹊﹟ ﹋︀﹡﹢ن ︗︀﹡︊︀زان ا︨︐︀ن ﹇︤و﹟ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی 

︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ا︮﹑ح ﹝﹫﹍︣دد. ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋ 
︣﹋️ ︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧﹊﹟ ﹋︀﹡﹢ن ︗︀﹡︊︀زان  ﹨﹫︡﹞ ️︣ه︫ 

﹟ا︨︐︀ن ﹇︤و /ع
۹۸
۰۵
۹۳
۱

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹁︣وش ﹋︀ر︠︀﹡﹥ 
سـازمان هميارى شـهرداريهاى خراسـان رضـوى در ﹡︷ــ︣دارد، ︫ــ︣﹋️ 
ژ﹐︑﹫﹟ آر︀(︨ــ︀﹝﹩ ︠ــ︀ص) او﹜﹫﹟ ︑﹢﹜﹫︡ ﹋﹠﹠ــ︡ه ︎﹢در ژ﹐︑﹫﹟ ــ﹑ل درا︣ان ︋﹥                                     

.︡﹡︀︨︣ ﹀︣وش︋  ﹑م را︋  آدرس ﹋﹫﹙﹢﹝︐٢٠︣ ︗︀ده (﹝︣﹁ -︪︡﹞︀ن) رو︨︐︀ی ︑︍﹥︨ 
︫︣ا︳ ﹝︤ا︡ه:

﹞ ﹩﹚︻ ︡﹫︡وی،  ﹫︣وزی ﹝﹫︡ان︫  ﹢﹜﹢ار︎   ︋،︪︡﹞ ،︡ه︤ا﹞ ﹟در ا ️﹋︣ •  ﹝﹏ ﹁︣وش ا︨﹠︀د︫ 
﹡︊︩ د﹐وران٧ ، ︨︀ز﹝︀ن ﹨﹞﹫︀ری ︫︣دار︀ی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی، ︵︊﹆﹥ اول ﹝﹩ ︋︀︫︡.

•  آ﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀دات ۴ روز ﹋︀ری ︎︦ از ا﹡︐︪︀ر آ﹎﹩ ︠﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
/ع 

۹۸
۰۵
۹۳
۸

﹋︀رت ︠﹢دروی ︑︀﹋︧ــ﹩ ︨ــ﹞﹠︡ LX﹝︡ل ١٣٩۵ ر﹡﹌ 
زرد ︠﹢ر︫﹫︡ی ︋︀ ﹡﹢ار ︫ــ︴︣﹡︖﹩ ︋﹥ ︫﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
٧۵۵ت٣٢ ا︣ان ١٢ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 147H0222152 و 
 ️﹫﹊﹛︀﹞ ﹤  ︋NAACJ1JW7GF329800 ﹩︨︀ ︫﹞︀ره︫ 
﹝﹞ــ︡ ا︋︣ا﹨﹫﹛ ر﹫﹞ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۵
۹۱
۳

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت دا﹡︪︖﹢﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ٩۶١۵٣١١٠١٩ 
 ﹤ ــ﹫︀وش︋  ﹞﹫﹞﹩ ﹁︣ز﹡︨︡  ︣﹡﹫︀ن︮  ︋﹥ ﹡︀م︎ 
︫﹞︀ره ﹝﹙﹩ ٠٠٢٠۴۴١٧١١ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و 

از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 
/ع
۹۸
۰۵
۹۳
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ︨ــ﹠︡ ﹝︱ــ︣ی ︠﹢دروی 
﹨︀چ ︋﹉ ︎︣ا١١١︡ ﹝︡ل ١٣٩٠ ر﹡﹌ ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ۶۵٢س٩١ ا︣ان ٣۶ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S5430090043581 ﹩3912950 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︨ــ﹫︡ه ﹁︀︵﹞﹥ ﹡ــ﹢ری ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.  /ع
۹۸
۰۵
۹۱
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۵
۹۴
۰

︋︣گ ︨ــ︊︤ و ﹋︀رت ︠ــ﹢درو ︎﹫﹊︀ن ﹝ــ︡ل ١٣٨١ ر﹡﹌ 
﹞︀ره  ︀︨ــ﹩ 81423933 و︫  ــ﹞︀ره︫  ︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫ 
﹝﹢︑ــ﹢ر 11128100427 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٨٩٧ س 
۴٣  اــ︣ان ٣۶ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹝︴ــ︣ه ر﹝︱︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤  ، ﹋︀رت ﹝︀︫﹫﹟ ﹡﹢ع ﹋︀﹝﹫﹢﹡️-ون ︨﹫︧︐﹛ 
﹡﹫︧︀ن ﹝︡ل ١٣٨٧ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ٧۴ا︣ان٣۶١د٨٧  
ــ﹞︀ره  ﹝﹢︑﹢ر ۴٣٩٠۶٣     ︫K150421 ﹩︀︨ــ ︫ــ﹞︀ره︫ 
﹡︀م ﹝︀﹜﹉ ︗﹙﹫﹏ ر︗︉ زاده ︑︣︋︐﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه واز 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۵
۹۱
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤  ، ︨ــ﹠︡،﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟، ﹋︀رت ︨ــ﹢︠️ 
︑﹫︊︀﹝︡ل ٩١ ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک ١٢ا︣ان۴٨٢د٧٣  ︫﹞︀ره 
︫︀︨﹩ S5810091701572 ︫﹞︀ره  ﹝﹢︑﹢ر ٨٠۴٢۶٧٩   
﹡ــ︀م ﹝︀﹜﹉ ﹝︣ی ︻︊︀︨ــ﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۵
۹۳
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

١۴٠٠٧٠۶٩٨۵٨ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ١٢٧٩٧ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ ︣﹋︣د︨  ﹙︴︀ن آر︑︀︫   ︨﹟آذ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ﹩﹛︀  ︮︡﹫︺︨︡﹫ ︡ : آ﹇︀ی︨  ︴﹢ر ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹝﹢رخ ١٣٩٧,١٢,٢۵ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ︫  ﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی︋  ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮   ︋
 ۴۶٢١٧٢٧٣۶٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤  ︋﹩﹡︀﹆ ﹤﹫﹝ــ  ︨﹜﹡︀ ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١٧۴٢٧۵٢ و︠   ︋﹩﹠ ــ﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢٢۴۴۴٠١١ و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹡︀دری︋  ﹇﹀︣︠ــ﹩︋ 
و ︠︀﹡﹛ ﹁︣︊︀ ︻︊︡ی ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١۵٢٣٣٧۶ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ا︻︱︀ی ا︮﹙﹩ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ︋︣ای ﹝︡ت دو︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. آ﹇︀ی ا﹝﹫︣ 
 ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤  ︋﹩︠︣﹀﹇ ﹩﹛︀  ︮︡﹫︺︨︡﹫ ︀﹝︡اران ) و آ﹇︀ی︨  ﹞️ ﹝︡︣︻︀﹝﹏ (︠︀رج از︨   ︨﹤  ︋۴۶٢٣۵۴۵٨٧٣ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤  ︋﹩︠︣﹀﹇ ﹩﹛︀︮
۴۶٢٢۴۴۴٠١١ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹡︀دری ︋﹠﹩ ︋﹥ ﹋︡﹝﹙﹩ ۴۶٢١٧۴٢٧۵٢ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه 
ــ﹞️   ︨﹤  ︋۴۶٢١۵٢٣٣٧۶ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤ ︀﹡﹛ ﹁︣︊︀ ︻︊︡ی︋  ــ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و︠   ︨﹤  ︋۴۶٢١٧٢٧٣۶٢ ﹩﹚﹞︡﹋ ﹤  ︋﹩﹡︀﹆ ﹤﹫﹝ــ  ︨﹜﹡︀ و︠ 
︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡ . آ﹇︀ی ︗﹙﹫﹏ ︵︀﹜︊﹩ ﹇﹀︣︠﹩ ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ۴۶٢٣۵۴٠١٧٠ و ︠︀﹡﹛ ︨﹫︡ه ﹁︀︵﹞﹥ ر︲﹢ی د﹨﹊︣دی ︋﹥ 
︣ای ﹝︡ت ﹊︧︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ﹋﹙﹫﹥ اوراق و ا︨﹠︀د   ︋️﹋︣ ︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︫   ︋️﹝  ︨﹤  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤  ︋۴۶٢١٧٨۶٠٩١ ﹩﹚﹞︡﹋
 ️﹫﹨ ︦﹫︣ه و در ︾﹫︀ب ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫و ر ﹏﹞︀︻︣︡﹞ ︋︣وات و ﹇︣ارداد﹨︀ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹤︐﹀︨ ﹉ ﹏﹫︊﹇ آور ︋︀﹡﹊﹩ از ︡︺︑ و ﹩﹛︀﹞

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︊︐︺﹞ ️﹋︫︣ ︣﹞ ︣ه و︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫ر ︉︀﹡ ︣ه، ا﹝︱︀ی︡﹞
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︀ر﹝︀ل و︋︐﹫︀ری اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︫︣﹋︣د (۵۵٣١٩٣)

/ع
۹۸
۰۵
۸۹
۷

آگهى مزايده ( نوبت دوم )
 ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ︨ــ︣︠︦ در ﹡︷︣ دارد از ︵︣﹅ ︋︣﹎︤اری 
﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ (﹡﹢︋️ دوم) ﹡︧︊️ ︋﹥ ﹁︣وش ︲︀︺︀ت آ﹨﹟ آ﹐ت و ا﹝﹢ال 
﹥ ︻﹞﹏ ﹝﹩ آ︡ از  و ﹜﹢ازم ا︨﹆︀︵﹩ و را﹋︡ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡ . ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت︋ 
︣︠︦ -  ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ١۵ ︗︀ده  ﹥ آدرس︨  ︀زد︡ و ︑﹊﹞﹫﹏ ا︨ــ﹠︀د︋   ︋️︗ ٩٨/۵/١۴ ︀ر︑
︨ــ︣︠︦ ﹝︪︡ ﹝﹢︨︧﹥ ﹝﹠︴﹆﹥ و︥ه ا﹇︐︭︀دی ︨ــ︣︠︦ ﹝︣ا︗︺﹥ ﹡﹞﹢ده و ︋︣ای ﹋︧︉ 

.︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︡ار﹋︀ت ︑﹞︀س︑ ︡︀ره ︑﹙﹀﹟ ٣۴۵۴٠٠٠١ وا﹝  ︫︀  ︋︣︐︪﹫ ا︵﹑︻︀ت︋ 

ع ۹
۸۰
۵۹
۴۶

/ع
۹۸
۰۵
۸۶
۸

فراخوان تجديد مناقصه يك مرحله اى- نوبت دوم
﹠︺︐﹩ ﹇︀﹟ 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 ︀︑
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 به سوی خودکفایی کامل دارویی در حرکت ایم      فارس: سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: بهترین شرکت های دانش بنیان دارویی در منطقه، ایرانی هستند. وی افزود: امروز بیش 
از 4 هزار و 500 شرکت دانش بنیان و هزاران استارتاپ در کشور فعال هستند که با شناسایی نیازهای مردم برای رفع نیازها راهکار فناورانه و بومی ارائه می دهند. در حال حاضر بیش از ٩٧ درصد داروی مورد 

نیاز مردم در کشور تولید می شود و ما به سمت خودکفایی کامل در حرکت ایم. 

نام اینستاگرام و واتساپ تغییر می کند
مهر: به گزارش انگجت، گزارشی جدید 
نشان می دهد فیس بوک تصمیم دارد نام 
اینستاگرام و واتساپ را تغییر دهد. بر پایه 
این گزارش فیس بوک به کارمندان خود 
اعالم کرده نام خود را به این دو سرویس 
می افزاید. به این ترتیب پلتفرم های مذکور 
پس از این »اینســتاگرام از فیس بوک« و 

»واتساپ از فیس بوک« نامیده خواهند شد. سخنگوی فیس بوک نیز این تغییرات را 
تأیید و اعالم کرد: ما می خواهیم درباره محصوالت و سرویس های فیس بوک شفاف تر 
عمل کنیم. اما به نظر می رســد با توجه به رسوایی های پی در پی مربوط به افشای 
اطالعات کاربران فیس بوک، پشتیبانی از این سرویس ها به طور علنی برای شرکت 
بار منفی نیز در بر خواهد داشت. البته تصمیم به تغییر نام این سرویس ها نیز یکباره 
نیست.  بنیان گذاران اینستاگرام در پاییز ۲۰۱۸ این شرکت را ترک کردند. پیش از 

آن نیز برایان اکتون و جان کوم )مؤسسان واتساپ( نیز شرکت خود را ترک کردند.

ثروتمندترین فرد جهان برنامه فضایی تدارک می بیند
فارس: ثروتمندترین فرد جهان می خواهد 
یک برنامه فضایی با محوریت صرفه جویی 

در سیاره زمین ایجاد کند.
به گزارش اینترستینگ اینجیرینگ، جف 
بیزوس، مدیرعامل و مؤسس شرکت آمازون 
۱.۸ میلیارد دالر ســهام آمازون را برای 
ســرمایه گذاری فضایی فروخت. براساس 

شاخص های بلومبرگ، جف بیزوس که ثروتمندترین فرد جهان است به تازگی ۱.۸ 
میلیارد دالر از سهام آمازون را فروخته و با وجود این به عنوان ثروتمندترین فرد جهان 
 باقی مانده است.قرار است پول فروخته شده از سهام آمازون در برنامه فضایی بیزوس به نام
 Blue Origin ســرمایه گذاری شود تا وی با فناوری های جدید و راهکارهای تازه 
به مریخ دســت یابد.  بیزوس در یک مصاحبه گفته اســت: »من فکر می کنم حفظ 
این ســیاره مهم است که آن با کشف فضا محقق می شود؛ فکر می کنم حفظ زمین 
و کشف فضا برای پویایی نسل های آینده مهم است. این چیزی است که من عمیقاً 

به آن اهمیت می دهم و این چیزی است که من در تمام زندگی به آن فکر کرده ام«.
بزوس آینده ای را در پیش می گیرد که می توان صنعت زمین را در فضا انجام داد، در 

حالی که زمین فقط توسط انسان برای اهداف مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد.

آمریکا از شهروندان خود نیز جاسوسی می کند
ایرنا: ارتش آمریکا از بالن های خورشیدی 
بدون سرنشــین بــرای جاسوســی از 
شــهروندان ۶ ایالت این کشور استفاده 

می کند.
به گــزارش پایگاه اینترنتــی »دیجیتال 
ترندز«، ارتش آمریکا از ۲۵ بالن خورشیدی 
برای نظارت بر فعالیت شــهروندان این 

کشور در ایاالت آیووا، مینه سوتا، میزوری و ویسکانسین استفاده می کند. درخواست 
صدور جواز موقت ویژه برای استفاده از این بالن ها هفته جاری به کمیسیون ارتباطات 
فدرال ارائه شــد. با اســتناد به متن این درخواست، هدف از فرستادن این بالن ها به 
آســمان؛ »انجام آزمایش های شبکه مش )MESH( بر فراز دکوتای جنوبی است تا 
یک ســامانه نظارتی دائمی برای تعیین موقعیت و جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و 

تهدیدهای وارده به امنیت داخلی فراهم کند«.  
بالن های خورشیدی مذکور تا ارتفاع ۶۵ هزار فوتی باال رفته و قادراند در صورت نیاز 
موقعیت خود را تغییر دهند. آن ها همچنین می توانند چندین فرد یا وسیله نقلیه را 
در شب یا روز ردگیری کنند. این بالن ها فرایند ثبت و ضبط تمامی اتفاقاتی را که در 

گستره نظارتی روی می دهد، از همین حاال آغاز کرده اند.

خانواده و کارهای مهم روی زمین مانده 
بدیهی است نهاد خانواده نقشی کلیدی در انسجام اجتماعی و حیات و قوام فرهنگ 
جامعه دارد و آسیب ها و تهدیدهایی که اساس جامعه را هدف گرفته، انکارناپذیر است.

یکی از چهار آسیب عمده اجتماعی کشور که به صراحت و مستمر مورد نظر رهبر 
معظم انقالب است، مسئله طالق است که در سال های اخیر به تهدیدی جدی برای 

پایداری و تداوم خانواده و استمرار کارکردهای حیات بخش آن تبدیل شده است. 
سخن ها، ایده ها و طرح های بسیاری در حوزه خانواده ارائه شده و مجموعه ها، سازمان ها 
و مؤسسه های بسیاری در این حوزه موضوعی فعال هستند که بدون تردید هر کدام به 
سهم خود بسته به کیفیت تدبیر و میزان تالش به کار رفته در رفع چالش ها و مسائل 

این حوزه مفید و مؤثر بوده اند.
اما به برکت بارگاه منور رضوی و در ظل عنایات حضرت علی بن موســی الرضا)ع(، 
طرحی جامع با عنوان »زندگی به سبک رضوی«، از حدود سه سال گذشته از سوی 
مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی برنامه  ریزی و اجرا شد تا بتواند گام هایی 
مؤثر در حل و سامان بخشــی مسائل محوری خانواده و خلق فرصت هایی سازنده در 

راستای تحکیم و تعالی خانواده در ایران اسالمی بردارد.  
خالصه طرح زندگی به سبک رضوی این است که نومزدوجین می توانند با شرکت در 
جلسه اول آموزش حضوری که در آن کلیات و مبانی زندگی مشترک ارائه می شود، 
ضمن بهره مندی از یک وعده غذای متبرک، در مسیر آموزش ها و خدمات تکمیلی 
طرح قرار گیرند. توضیح آنکه مرکز امور بانوان و خانواده در تالش است تا در یک فرایند 
سه ساله این زوج های جوان را در قالب آموزش های تکمیلی حضوری، غیرحضوری، 
خدمــات فوق برنامه فرهنگی تفریحی و نیز حمایت و پشــتیبانی در قالب خدمات 
راهنمایی و مشاوره همراهی کند. به لطف پروردگار متعال و عنایات حضرت رضا)ع( 
و همت و نیت زوج هایی که خود و زندگیشان را با شمیم رضوی معطر ساختند در 
حال حاضر پس از گذشت سه سال رصد و ارزیابی بیش از ۲۰ هزار نفر از داوطلبان 
شــرکت کننده در طرح سبک زندگی رضوی، شاهد هستیم نرخ طالق در این گروه 
بزرگ و کامالً پراکنده کمتر از ۰/۵ درصد است. امیدواریم بتوانیم با بهره گیری هر چه 
بیشتر از معارف قرآن و عترت گره گشایی سازنده از دردهای جامعه داشته باشیم. به 
ویژه آنکه در سال پیش رو بسط و گسترش گفتمان مودت و رحمت را بر محوریت 

تعالیم قرآن و آموزه های حضرت رضا)ع( در دستور کار قرار داده ایم.

خبر فروش گوشت وارداتی با ارز 4 هزار و 
۲۰۰ تومانــی یا همان ارز جهانگیری! در 
بازار آزاد با حواله های صوری از سوی برخی از مدیران 
سازمان جهاد کشاورزی اســتان تهران در شرایط 
اقتصادی که بســیاری از خانواده ها نگران معیشت 
خود بودند، شــوکی بزرگ بر افکار عمومی بود. این 
پرونده و پرونده هایی اینچنینی عالوه بر جنبه مالی و 
قضایی، سبب کاهش سرمایه اجتماعی و از بین رفتن 
اعتماد عمومی مردم به مدیران و مسئوالن کشور نیز 
می شــود. دکتر اصغر مهاجری جامعه شــناس و 
پژوهشگر اجتماعی در گفت وگو با ما به نکاتی در این 

خصوص اشاره کرده است.

 سرقت یا اسم شیک تر آن که در رده های 
باالی مالی به عنوان اختالس انجام می شود 
یا  دولت هاست  سیاست گذاری های  ماحصل 
این مسئله در همه کشورها به شکلی که در 

ایران انجام می شود، اتفاق می افتد؟
در بررسی طبقه بندی ســرقت؛ سرقت هایی که از 
ســوی گروه های مختلف جامعه صورت می گیرد، 
تعریفی دارد. ســرقت هایی که توســط گروه های 
مختلف اجتماعی از جمله یقه آبی ها یا طبقات پایین 
جامعــه که در اصطالح از آن ها بــه نام »دله دزدها« 
یاد می شــود، صورت می گیرد. شکل دیگر سرقت 
توسط یقه ســفیدها انجام می شود که توسط افراد 
متوســط جامعه و از طریق امکان ایجاد شــده از 
جایگاه اداری منجر به رانت خواری می شــود که از 
آن به عنوان شیرینی، زیرمیزی و... یاد می شود. در 
شکل سوم یا آخرین شکل از سرقت های غیرمتعارف 
رانت خواری های کالن و پیچیده و سازمان یافته ای 
دیده می شــود که به لحاظ جامعه شناسی توسط 
قدرتمندان جامعــه انجام می پذیرد. فســادهایی 
که نتیجه تخلف یک کارمند یا مدیر نیســت بلکه 
تشــکیالتی هماهنگ با یکدیگر دست به اختالس 
می زنند که بازتاب های آن در حال حاضر با توجه به 
افزایش شبکه های اجتماعی یا حساسیت های جامعه 
نمود بیشتری در رسانه ها یافته است. تحوالت جامعه 
نشانگر آن است که فسادهای اداری و سازمان یافته 
بیشتر از گذشته رسانه ای می شود و به اطالع عموم 
مردم رسانده می شود. آنچه در این بحث جای تأمل 

دارد، بررسی چرایی فســاد در گروه یقه چرکین ها 
یا یقه ســفیدها نیســت بلکه دســت درازی های 
ســازمان یافته ای اســت که اتفاقاً پس از تحریم ها 
بیشتر شده است. دست درازی هایی که با همکاری 
چندین گروه سازمان یافته به صورت قدرتمندانه ای 
طراحی و اجرا می شــود تا هر کدام سهم خود را از 
این دست درازی برداشت کنند. بی شک چنین دست 
درازی های اقتصادی در جامعه ای نمود بیشــتری 
دارد که ســاختار دولت از باال به پایین تعریف شده 
است؛ به این معنا که در چنین ساختاری بخش های 
خصوصی نحیف و ضعیف اند در حالی که همه قدرت 
در اختیار کسانی است که بر ارکان مدیریتی هستند. 

 به نظر شــما برخوردهای قهریه، نظارت، 
جریمه و پیگردهای نظــام قضایی می تواند 
منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و بازگشت 

اعتماد عمومی به ساختار شود؟
امکان برگشت اعتماد عمومی به ساختار بسیار کم 
است؛ مگر اینکه با عوامل دیگری همراه شود. یعنی 

ضمن برخورد قوه قضائیه باید شاهد 
چابک ســازی قدرت اجرایی دولت با 
برون سپاری کارها به بخش خصوصی 
و اهتمام به مشــارکت بیشتر با مردم 
شــویم. یعنی در کنــار فعالیت های 
قضایی، دولت باید به این مهم برسد 
که برنامه ریزی، هم اندیشی، اجرا، تنعم 
و نظارت باید با مردم باشــد و اینکه 
دولت دست از سر منابع کالن اجرایی 
در سطوح محلی و کشوری بردارد و 
تنها در حوزه و ســاحت هایی چون 
امنیتی، قضایی، مرزها، دیپلماســی 
و نظامی حاکم باشــد و سایر موارد 
را به مــردم واگذار کند. بدون تردید 
برای رسیدن به این موضوع نیازمند 
ایجــاد تغییرات اساســی در قانون 

اساسی هستیم؛ چرا که قانون اساسی 
ما دچار پارادوکس های شدیدی برای چابک سازی 
دولت است. بی شک بازگشت سرمایه اجتماعی تنها 

منوط به برخوردهای قوه قضائیه 
نیســت. هر چنــد برخوردهای 
قهریــه و جدی قوه قضائیه قابل 
تحسین است اما کفایت نمی کند. 
بی تردید توفیــق این بخش در 
صورتی تضمین شــده است که 
با بخش های دیگر آمیخته شود 
و اصالحات اتفــاق بیفتد تا در 
چارچوب این اصالحات، دولتی 
چابــک و الغر ایجاد شــود تا 
پای مردم را در مشــارکت های 
اقتصادی و اجتماعی به میدان 

عمل باز کند.

در  معتقدید  بنابرایــن   
صورت بی توجهی به افزایش 
امکان  مردمی  مشــارکت 
فسادها و سوءاستفاده ها همچنان وجود دارد 
حتی اگر قوه قضائیــه برخوردهای جدی و 

قاطعی با مفسدان داشته باشد؟
بله این گونه اســت. چون هیــچ قدرتی به اندازه 
قدرت مشارکتی مردم مؤثر نیست. زمانی می توان 
اعتماد عمومی را افزایش داد که دولت مردم را در 
تمامی مسائل اصل قرار دهد. برخوردهای قضایی 
زمانی به نتایج دلخواه باالی ۸۰ درصدی می رسد 
که با تغییر ساختار دولت همراه باشد در غیر این 
صورت پیگردهــا و مجازات های قوه قضائیه تنها 
۲۰ درصد پاســخ می دهد. تا زمانی که ســاختار 
دولت اصالح نشــود برخوردها و اقدام ها، حالت 
بومرنگی پیدا می کنــد در ضمن احتمال اینکه 
ساختار قوه قضائیه هم گرفتار چنین اختالس ها 
و فســادهایی شود که متأسفانه نمونه هایی از آن 
در فساد برخی قضات دیده شده نیز بعید نیست. 
حتی نفوذ ســاختارهای مفسد در قوه قضائیه به 
دلیل هوش و زیرکی خاص در بدنه نظام قضایی 
ممکن است؛ بنابراین این گروه مفسد سازمان یافته 
می توانند با اتخاذ روش های مدرن تری جامعه را 
تحت فشار اقتصادی قرار دهند یا ممکن است این 
تشکیالت چهره و شکل و شمایل را با حفظ محتوا 
باقی بگذارد مگر اینکه علت درمان شــود. درمان 
اختالس ها و فسادها صرفاً در ورود قدرتمند قوه 
قضائیه نیست همان گونه که سخنگوی قوه قضائیه 
نیز بر این موضوع تأکید کرد که اگر دولت نظارت 
می کرد نیازی به رسیدن به این وضعیت و صدور 
این احکام نبودیم. بدون شــک علت در ساختار 
دولت نهفته است که فســاد از باالترین ارگان تا 
ســرقت هایی کوچک حتی در حد یک خودکار 
انجام می شــود و چون رقم های فسادهای پایین 
جدی نیست نظارت و پیگیری نمی شود و حتی 
فساد مالی در بین یقه آبی ها و یقه سفیدها توجیه 
یافته است. متأسفانه مطالعات جامعه شناسی نشان 
می دهد این روزها فســاد و اختالس ها با عناوین 
زیبا و نرم تری تبدیل به هنجار شده که متأسفانه 
در نظام اداری کشور به شدت دیده می شود. زمانی 
ســرمایه عمومی افزایش می یابــد که اصالحات 
واقعی در بدنه و ســاختار دولت شکل داده شود 
در غیــر این صورت برخوردهــای قوه قضائیه به 
خودی خود منجر به کاهش یا پیشگیری از وقوع 

فسادهای مالی خرد یا کالن نخواهد شد.

دکتر اصغر مهاجری، جامعه شناس در گفت وگو با قدس آنالین:  

مبارزهبافساداقتصادیاعتمادعمومیراترمیممیکند
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چهره خبر

عملیاتفریببایکاستعفا!
مهر: ســجاد دانی، فعال فرهنگی می گوید: یــک بنگاه اقتصادی 
اختالس کرد و ســرمایه معلمان در آن بود و مجلس، وزیر را برای 
پاســخگویی صدا کرد اما وزیر اســتعفا داد، آیا با اســتعفا پرسش 
نمایندگان جواب پیدا کرد؟ با یک اســتعفا عمل فریب انجام شد 
و فکر می کردند که با استعفای وزیر دیگر کسی پیگیری نمی کند 

و درست فکر کردند.

خانوادههادررشتههایپزشکیسرمایهگذارینکنند
ایســنا: دکتر حمید اکبری، قائم مقام معاونت آموزشــی وزارت 
بهداشــت می گوید: مردم اگر فکر می کنند برای تحصیل فرزندان 
خود در رشته  پزشکی سرمایه گذاری کنند به این امید که در آینده 
تضمین شغلی داشته باشند کامالً در اشتباه هستند؛ چراکه با افزایش 
ظرفیت هایی که صورت گرفته و همچنین آمار ۵۵ هزار دانشجوی 

رشته پزشکی در کشور این چشم انداز اتفاق نخواهد افتاد.

اینگونهبافرهنگیانبازینکنید
مهر: محمدمهدی زاهدی، رئیس کمیســیون آموزش و تحقیقات 
مجلس می گوید: به تازگی سخنگوی دولت اعالم کرده رتبه بندی را 
اجرا می کنند، کجا تصویب شده و با چه سازوکاری؟ منزلت و کرامت 
معلمان چه؟ نباید با جامعه فرهنگیان این قدر ساده برخورد کنیم. 
چند سال پیش هم که مبلغی به حقوق فرهنگیان اضافه و نام آن 

را رتبه بندی گذاشتند گفتم که این گونه با فرهنگیان بازی نکنید.

نمایندگاندخالتنکنند
مهر: حجت االســالم ذوعلم، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی می گوید: دخالت های اجرایی و عملیاتی  برخی نمایندگان 
مجلس نظام اجرایی آموزش و پرورش را با کندی روبه رو می کند. به 
استانی سفر کرده بودم که گالیه می کردند نماینده هر سال یک نفر 
را برای ریاست منطقه تحمیل کرده بود. باید رویه ای تعیین شود که 

نمایندگان ضمن نظارت، در امور اجرایی دخالت نکنند. 

چراوعدهایمیدهندکهاجرانمیشود؟
مهر: حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر اسبق آموزش و پرورش 
می گوید: از مسئولی می شنویم که  شهریور ۶۰۰ هزار تومان 
بــه حقوق ها می افزاید که مقدور نیســت. قرار باشــد 4۰۰ 
تــا ۶۰۰ هزار تومان به حقوق ها افزوده شــود باالی ۲ هزار 
میلیارد تومان بودجه می خواهد. چالش وزیر اینجاست. چرا 

وعده ای می دهد که اجرا نمی شود؟

تعداداستادانبرخیدانشگاههاازدانشجویانبیشتراست
خانه ملــت: محمدرضا منصوری، عضو کمیســیون صنایع 
و معــادن مجلس گفت: در دنیایی کــه امروز فناوری هر روز 
پیشــرفت دارد باید ما نیز به روز و متناســب با نیاز روز عمل 
کنیم و این در حالی است که بر اساس آمایش غلط و توسعه 
بی رویه دانشگاه ها در مقطعی، امروز در برخی دانشگاه ها تعداد 

استادان از دانشجوها بیشتر است.

اینساختمانتحملتدریساسنادالنهجاسوسیراندارد
فارس: حجت االسالم والمسلمین حســین درودی، معاون ستاد 
همکاری هــای حوزه های علمیــه و آموزش و پــرورش می گوید: 
وزارتخانه آموزش و پرورش باید اصالح شود؛ حتماً به نوسازی احتیاج 
دارد چون هم فرسوده است و هم آن روزی که به وجود آمد دارای 
عیب هایی بود. اکنون ساختمان فرسوده آموزش و پرورش کشش 

سند تحول بنیادین و تحمل تدریس اسناد النه جاسوسی را ندارد.

وقتیمجبورمیشوممدامتغییررنگبدهم!
ایسنا: دکتر عیســی علیزاده، معاون فرهنگــی جهاد دانشگاهی 
می گوید: عــده ای گمان می کنند مردم تلویزیــون نمی بینند، اما 
نظرسنجی ها می گوید روزانه سه تا چهار ساعت تلویزیون می بینند. 
این دریافت های فرهنگی متفاوت سبب می شود من به عنوان معاون 
فرهنگی در اداره یک حرف بزنم، در خانواده نظر دیگری ابراز کنم، در 
جمع دوستان طور دیگری باشم و... خالصه مدام تغییر رنگ بدهم!

احتمالبازنگریدرفیلترینگوجوددارد
برنا: ســیدجمال هادیان طبائی زواره، رئیس مرکز روابط عمومی 
و اطالع رســانی وزارت ارتباطات می گوید: در کشور برای بسیاری 
از فناوری ها فرصت پژوهش نبوده و تعصب و عجله ســبب شــده 
اقدام هایی را انجام دهیم. اگر ســواد رسانه ای را افزایش دهیم شاید 
نیازی به فیلترینگ نباشــد. به آینده روشن در این زمینه که دچار 
خطا شده ایم امیدواریم و احتمال بازنگری در فیلترینگ وجود دارد.

 آموزش

وزیر علوم:
هیچ برنامه ای برای بستن 

دانشگاه های غیردولتی نداریم 
 مهر   وزیر علوم، تحقیقات و فناوری اعالم کرد: 
از فعالیت واحدهایی که سرویس دهی ضعیف به 

دانشجویان داشته باشند جلوگیری می شود.
منصور غالمی خاطرنشــان کرد: هیچ برنامه ای 
برای بستن دانشگاه های غیردولتی و غیرانتفاعی 
نداریم به جز آن هایی که نتوانند شــاخص های 
الزم را بــرای خدمات دهی به دانشــجویان از 
جمله کالس، فضای آموزشی، امکانات کتابخانه، 
اینترنت و هیئت علمی استخدامی فراهم کنند.

وی ادامه داد: یکسری شــاخص هایی برای 
سرویس دهی به دانشــجویان الزم است که 
شاخص های  غیرانتفاعی  دانشــگاه های  اگر 
مذکور را داشــته باشــند، آن ها را کمک و 

تقویت خواهیم کرد.
وزیــر علــوم همچنیــن تصریــح کــرد: اگر 
دانشگاه های غیردولتی، جامع علمی کاربردی 
و فنی و حرفه ای ضوابط وزارت علوم را رعایت 

کنند ما از همه آن ها حمایت می کنیم.

رفاه و آسیب های اجتماعی

قائم مقام تأمین اجتماعی پاسخ داد
چرا غرامت »مرخصی 9 ماهه 

زایمان« را نمی پردازند؟
 ایسنا  محمدحسن زدا، قائم مقام سازمان 
تأمین اجتماعی در صفحه اینستاگرامی خود 
دربــاره مرخصی 9 ماهه بارداری زنان گفت: 
برخی ســازمان ها هزینه الزم را تأمین و این 
مصوبــه را اجــرا کرده اند اما هــر جا هزینه 
تأمین نشــده همان ۶ مــاه مرخصی اعمال 

شده است.
زدا افزود: بیــش از ده ها مکاتبه برای تأمین 
بار مالی این مصوبه انجام دادیم تا بتوانیم آن 
را برای همه بیمه شدگان زن اجرا کنیم. بار 
مالی مربوط برای افزایش مرخصی از ۶ به 9 
ماه در ســال 9۸ حدود ۳۶۰ میلیارد تومان 
بود که تاکنون تأمین نشده است. طبق قانون 
تا زمانی که بیمه ها تأمین مالی نکرده باشند 
نمی توانند قانونی را اجرا کنند. فعاًل ناچاریم 
همان ۶ ماه مرخصی را پذیرفته و غرامت آن 
را بپردازیم ولی اگر روزی این بودجه تأمین 

شود غرامت 9 ماه را می پردازیم.

خانه و خانواده

معاون کمیته امداد بیان کرد
حمایت مالی از نوعروسان محروم 

با ارائه »جهیزیه«
 ایسنا  معاون حمایت و سالمت خانواده کمیته 
امداد از ارائه 9۶ هزار بسته خدمتی در حوزه ازدواج 
به مددجویان تحت حمایت این نهاد از ابتدای سال 

9۷ تاکنون خبر داد.
حسین خدرویســی افزود: سال گذشته کمیته 
امــداد ۸۶ هزار و ۷9۶ خدمت در حوزه ازدواج به 

مددجویان تحت حمایت ارائه داد.
وی ارزش ریالی خدمات ارائه شده در حوزه ازدواج 
در سال 9۷ را بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال 
اعالم کــرد و افزود: این مبلغ برای تهیه جهیزیه 
نوعروســان، هدیه ازدواج پســران، ازدواج مجدد 
بانوان و ازدواج دختران خانواده های نیازمند هزینه 
شده است. وی گفت: سال گذشته ۵۷ هزار و ۳4۸ 
مورد جهیزیه نوعروســان، ۲۱ هزار و ۸۵۵ مورد 
هدیه ازدواج پسران و ۵ هزار و ۱۳4 مورد حمایت 
از ازدواج مجــدد بانوان بــرای خانواده های تحت 
حمایت و ۲ هزار و 4۵9 مورد حمایت مالی برای 

دختران خانواده های نیازمند ارائه شد.

حقوقی و قضایی

رئیس سازمان زندان ها:
بعید است تا ۱۰۰ سال آینده 

زندان ها به خارج شهرها برود
 خانه ملت  رئیــس ســازمان زندان ها انتقال 
زندان ها به خارج از شهرها را ضرورتی انکارناپذیر 
بــرای ارتقای امنیــت شــهرها و رعایت حقوق 

شهروندی دانست.
اصغر جهانگیر افزود: با اعتبارات اندک ساالنه ای 
که به طرح های مختلف سازمان زندان ها اختصاص 
داده می شود بعید است حتی در ۱۰۰ سال آینده 
خروج زندان ها از شهرها ممکن باشد و این مهم 
عملیاتی نخواهد شد مگر اینکه عزمی صورت گیرد 
و همان گونه که پادگان ها خریداری و به سرعت 
تخلیه شدند این اتفاق در مورد زندان ها نیز بیفتد 
و زیرساخت ها و نیروی مورد نیاز پیش بینی شود.

جهانگیر همچنین خاطرنشان کرد: مذاکرات اولیه 
با شهرداری ها و بخش خصوصی استان های تهران، 
خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی برای 

انتقال زندان ها صورت گرفته است.
به گفته وی 4۲ زندان در ۲۵ ســال گذشــته به 

خارج از شهرها منتقل شده اند.

بهداشت و درمان

رئیس سابق شبکه هپاتیت خبر داد
 کمبود یک دارو

جان۱۰هزار بیمار را تهدید می کند
 میزان  ســیدموید علویان، رئیس سابق شبکه 
هپاتیت در نامه ای به وزیر بهداشــت اعالم کرده 
اســت که با کمبود داروی حیاتــی آزاتیوپرین 
مواجه ایــم. وی گفت: آزاتیوپریــن دارویی برای 
بیماران کبدی، پیوندی، کلیوی، روماتیســمی و 
برخی بیماری های پوستی است. این دارو کمیاب 

نیست بلکه نایاب شده است.
علویان افزود: وزارت بهداشت همچنین اعالم کرده 
است که این دارو وارد شده ولی هنوز بین مردم و 

در بازار توزیع نشده است.
علویان گفت: دو ماه است که این دارو نایاب شده 
است، ولی برخی داروخانه ها شاید یک تا دو ورق 

قرص در انبار خود داشته باشند.
وی میــزان مبتالیان بــه بیماری  های کبدی در 
کشور را بیش از ۱۰ هزار نفر اعالم کرد و افزود: اگر 
این دارو تأمین نشود سبب می شود بیماران جان 
خود را از دست بدهند؛ چراکه داروی آزاتیوپرین 

داروی ساده ای نیست.

فراسو

خبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

  حجت االسالم حجت گنابادی نژاد

حکم متهمان پرونده کیمیاخودرو صادر شد
 ایسنا: حکم حبس هــای طوالنی مدت، 
رد مــال و انفصال از خدمــات دولتی و 
عمومی بــرای متهمان پرونده شــرکت 

کیمیاخودرو اسپرلوس صادر شد.
در این پرونده متهمان مهدی فتاحی نیا 
فرزند عثمان، عضو هیئت مدیره شرکت 
کیمیاخودرو اسپرلوس، مرتضی فتاحی نیا 

فرزند عثمان، عضو هیئت مدیره شرکت و دل نیا فتاحی نیا فرزند عثمان، مدیرعامل 
این شرکت به اتهام مشارکت در کالهبرداری شبکه ای به ترتیب به تحمل ۲۵ سال، 
۱۵ سال و ۲۰ سال حبس محکوم شدند. این متهمان که اعضای یک خانواده هستند، 
به استرداد همه اموال منقول و غیرمنقول کسب شده از محل کالهبرداری، رد مال 
به شکات، پرداخت جزای نقدی معادل مجموع اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی 
هم محکوم شــدند.  همچنین، متهمان ردیف چهارم تا هشتم به اتهام معاونت در 
کالهبرداری شبکه ای محاکمه شدند و عبدالنبی حسین پور فرزند الهیار به ۱۰ سال 
حبس، علیرضا اشــرف تاری فرزند یداله به ۱۰ ســال حبس، نسرین الهیاری فرزند 
رضا به ۱۰ سال حبس، اعظم کریمی فرزند غالمحسین به ۱۰ سال حبس و سمیه 

عفت دوست فرزند فیض اله به ۱۰ سال حبس محکوم شده اند.  
بر اساس رأی دادگاه شعبه چهارم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، متهمان ردیف 

چهارم تا هشتم به استرداد وجوه سپرده گذاران مالباخته هم محکوم شده اند.  
هفت متهم متواری این پرونده هم به صورت غیابی محاکمه شده اند.  

با صدور احکام متهمان، شرکت کیمیاخودرو اسپرلوس هم ابطال شده است و متهمان 
پرونده به مدت دو سال از دریافت کارت بازرگانی، ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات 

دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجاری محروم شدند.
این احکام قطعی است و تجدیدنظر ندارد.
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روزنامـه صبـح ایـران

 170 مرتبه  تذکرمراجع نسبت به مشکالت بانک ها    بروز نجاست اقتصاد کاپیتالیستی نشان دیگر این دوران جدید است که در همین راستا فقط در یک سال گذشته 170 مرتبه مراجع نسبت به 
مشکالت بانک ها تذکر دادند. در حالی که اقتصاد جهان کاپیتالیستی در حال فروپاشی است، با ایجاد یک جزیره امن اقتصادی می توانیم سریعاً تبدیل به یک ابرقدرت اقتصادی شویم. ثمر دادن مقاومت، افشای 

ناتوانی جریان لیبرال در کشور و افول آمریکا و غرب از دیگر نشانه های این عصر جدید هستند.

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

 معارف/ فاطمی نژاد  حجت االسالم محمدرضا 
فالح شیروانی، دبیر کمیته مرکزی کرسی های 
آزاداندیشی حوزه های علمیه کشور در نشستی 
که با عنوان »رهیافتی معرفتی تبلیغی بر بیانیه 
گام دوم انقالب اسالمی« در جمع مدیران کل 
تبلیغات  کل  اداره  در  کشور  اسالمی  تبلیغات 
اسالمی خراسان رضوی برگزار شد، با راهبردی 
اسالمی  انقالب  دوم  گام  بیانیه  جایگاه  خواندن 
که  کنیم  مشخص  باید  ابتدا  در  داشت:  عنوان 
هدف گذار،  عناصر  کنار  در  بیانیه  این  جایگاه 
جهت دهنده و مسیرساز کشور از جمله قرآن و 
سنت، قانون اساسی، سند چشم انداز بیست ساله 
کشور، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، اسناد ملی 
برنامه های  برنامه های پنج ساله و  و بین المللی، 
عملیاتی کجاست؟ حجت االسالم فالح شیروانی 
حضرت  وصیت نامه  موارد،  این  کنار  در  افزود: 
امام)ره(، بیانات و احکام رهبری، مصوبات شورای 
عالی امنیت ملی و شورای عالی انقالب فرهنگی و 
طرح ها و لوایح دولت و مجلس نیز از جمله عناصر 

مسیرساز هستند. 

 مهندسی دنیا توسط دین، 
جوهر اصلی انقالب اسالمی

دبیر کمیته مرکزی کرســی های آزاداندیشــی 
حوزه های علمیه کشــور با بیان اینکه بیانیه گام 
دوم انقالب اســالمی ذیل الگوی اسالمی ایرانی 
پیشرفت قرار می گیرد، اظهار داشت: جوهر اصلی 
انقالب اسالمی مهندسی دنیا توسط دین است 
که موجب دشمنی بی پایان نظام سلطه با ما شده 
است. دشــمنی رهبری با الگوی توسعه غربی و 
اســناد بین المللی نیز از همین نقطه سرچشمه 
می گیــرد؛ چراکه این الگوها سرچشــمه گرفته 
از طاغوت، ناســازگار با توحید و مخالف با جوهر 

انقالب اسالمی هستند.
وی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را پروژه اصلی 
پیگیری شده توسط رهبری معرفی کرد و گفت: 
این برنامه ابرپروژه ای است که رهبر معظم انقالب 
آن را دنبال می کنند که الزمه تحقق آن، تبدیل 
شدن آن به گفتمان پیشرفت و زمزمه همگانی 

است. 
حجت االســالم فالح شــیروانی با مهم خواندن 
نقش ســازمان تبلیغات در گفتمان ســازی این 

بیانیه، خاطرنشان کرد: گفتمان سازی کار اصلی 
حوزویان و سازمان تبلیغات است که مستلزم فهم 
پیشرفت در مکتب امام و رهبری، باور درونی به 
آن و برنامه ریزی خوب و هوشــمندانه به منظور 

عمل به آن است.
این پژوهشــگر حوزه دین اضافه کرد: بر اساس 
برنامه باید سه مقطع زمانی را برای الگوی اسالمی 
ایرانی پیشــرفت مدنظر قرار دهیم که دو سال 
آن برای ویرایش و یک ســال آن برای آمادگی 

اجرایی خواهد بود و از ابتدای قرن پانزدهم 
نیز اجرای این الگو شروع خواهد شد.

 بیانیه گام دوم، 
افق معنایی الگوی اسالمی 

ایرانی پیشرفت
مرکزی کرســی های  دبیر کمیته 
آزاداندیشــی حوزه هــای علمیــه 
کشــور با بیان اینکــه بیانیه گام 
الگوی اســالمی  دوم پیشــقراول 
ایرانی پیشرفت خواهد بود، تصریح 
کرد: پــروژه اصلی رهبــری برای 
الگوی  محتوایی،  سیاســت گذاری 
اسالمی ایرانی پیشــرفت است که 
بیانیه گام دوم در حقیقت سعی دارد 
تا برای این الگو، افق معنایی بسازد و 

ادبیات انقالبــی را وارد بحث های 
عملی کنــد. ضمن اینکه 

این بیانیــه با نگاهی 
تمدنی و غیرسیاسی 

ابتدایی  گام های 

را در جهــت اجــرای ایــن الگو 
برمی دارد.وی ادامه داد: ســاختار 
متن و مفاد اصلی این بیانیه دعوت 
جوانان بــه قیام برای پیشــبرد 
انقــالب در قالب ســاختن ایران 
اســالمی 

است. 
مقدمــه  در 
بیانیه که ترسیم 
راهبردی مختصری 
می شــود،  انقالب  از 
هــدف بیــان معنا و 
اسالمی  انقالب  هویت 
و ترسیم آن ها به واسطه 
گزاره های پنج گانه است. 
برخــورداری از هویتی 
در گذشته،  افتخارآمیز 
آغازگر بــودن عصری 
جدید، فطری و جهانی 

انقالب، اصالت گرا و  بودن شــعارهای 
به روز بودن و مقتــدر و صلح جو بودن 

نظام اسالمی این پنج گزاره هستند. 
اطالق  شــیروانی  فالح  حجت االسالم 
عنــوان فصل جدید بــرای بیانیه گام 
دوم را نشــان دهنده عمــق این بیانیه 
دانست و تصریح کرد: فصل جدید به 
معنای تغییرات راهبردی 
اســت کــه حکایت 
مأموریت هــای  از 
جدیــدی نیز 

دارد. 

وی افزود: جدا از شــواهد متنی 
موجود در متن بیانیه، شواهدی 
دیگــر نیز دال بــر در پیش رو 
بودن عصری جدید دارند. مثاًل 
به تازگــی رهبری در جلســه 
خصوصی گفته بودند که ما در 
حال نزدیک شدن به دوران بلوغ 
و تصمیم ملت ایران هســتیم. 
در دی ماه ســال 97 نیز از یک 
فلسفه تاریخی صحبت کردند و 
40 ســالگی انقالب را آغاز بلوغ 
و حرکــت فکری ملــت ایران 
دانســتند. همچنین در جلسه 
بــا آقای قمی، رئیس ســازمان 
تبلیغات نیز گفتــه بودند باید 
به مردم کمک کنید تا مســیر 
درستی را انتخاب کنند و تصمیم 
بگیرند تا مقاومت کنند. تأکید 
رهبری روی کلیدواژه اراده ملی 
و اصرار بر این موضوع به این خاطر است که بدون 
اراده و تصمیم ملی هیچ کاری پیش نخواهد رفت.

 اقتصاد جهان کاپیتالیستی 
در حال فروپاشی است

دبیر کمیته مرکزی کرســی های آزاداندیشی 
حوزه های علمیه کشــور در ادامه گفت: فصل 
جدید بــه عقیده بنده فصل صراحت انقالبی و 
صراحت تمدنی و فصــل فرهیختگی و آگاهی 
اســت که مهم ترین شاخصه های آن امروزه در 
حال بروز و ظهور است. ما در این فصل آخرین 
دشــمنی های دشمن را شــاهدیم که تحریم 
در آن بــه عنوان آخرین حربه بــه کار گرفته 
شــده اســت. در این فصل اجتماع دشمنان، 
ما را در شــرایطی همچون جنگ احزاب قرار 
داده اســت که با ایمــان و مقاومت می توان از 
این مرحله عبور کرد و بســیج دشمنان را در 
هم شکست. بروز نجاست اقتصاد کاپیتالیستی 
نیز نشــان دیگر این دوران جدید است که در 
همین راســتا فقط در یک سال گذشته 170 
مرتبه مراجع نسبت به مشکالت بانک ها تذکر 
دادند. در حالی که اقتصاد جهان کاپیتالیستی 
در حال فروپاشــی اســت، با ایجاد یک جزیره 

امن اقتصادی می توانیم ســریعاً تبدیل به یک 
ابرقدرت اقتصادی شــویم. ثمر دادن مقاومت، 
افشــای ناتوانی جریان لیبرال در کشور و افول 
آمریکا و غــرب از دیگر نشــانه های این عصر 
جدید هســتند. وی نقش جوانان در این عصر را 
مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت: به تعبیر بنده باید 
از نسل جدید استقبال تمیزی صورت بگیرد به 
این معنا که بزرگان انقالب خودشان عرصه را به 

نسل جدید واگذار کنند.

 دولت جوان حزب اللهی 
یعنی تشکیل گروه های متکثر خدمت 

حجت االسالم فالح شیروانی با بیان اینکه برداشت 
جامعه از تعبیر دولت جوان حزب اللهی باید اصالح 
شود، عنوان داشت: نگاه های سیاسی صرف را باید از 
این تعبیر دور کرد؛ چرا که منظور رهبری از دولت 
جوان حزب اللهی این اســت که جوانان گروه گروه 
شــده و به حل مشکالت کشــور بپردازند. در این 
نگاه باید گروه های متکثر خدمت شکل بگیرند. وی 
خاطرنشان کرد: حضرت امام)ره( در مورد حاکمیت 
قائل به نظراتی بود که باید نام آن را نظریه حاکمیت 
نوین گذاشت. در این نظریه این کل مردم هستند 
که باید احساس مسئولیت کنند. امام)ره( در پیام 
12فروردین 58 و تبریک شــکل گیری جمهوری 
اسالمی با رأی مردم از تعبیر »امامت امت« صحبت 
کرد. در این تعریف ولی فقیــه باید کاری کند که 
مردم به امامت برســند. نظرات امــام)ره( در مورد 
مردم ساالری دینی عمیق و صادقانه بود؛ چرا که از 
مبانی کالمی ایشان برمی خاست. حضرت امام)ره( 
معتقد بــود که نباید نگاه مردم صرفاً در داشــتن 
خواسته محدود شود بلکه باید مردم برای رسیدن 
به آن ها اراده کنند، ضمن اینکه حاکمیت حق ندارد 
نظرش را به مردم تحمیل کند؛ چرا که این خواسته 

مردم است که مهم است.
در پایان حجت االسالم فالح شیروانی با بیان اینکه 
در این نظریه، حاکمیت محدود به دولت نیست، 
عنوان داشت: به همین جهت می شود مردم را به 
نهضت خدمت رسانی دعوت کرد. اجرای صحیح 
این بیانیه اعطای امید و آگاهی به جوانان، احترام 
گذاشــتن به اندیشه و تالش های آن ها و تشویق 
به خدمت متشکل مردم و در مجموع خلق یک 

جریان جدید اجتماعی است.

دبیر کمیته مرکزی کرسی های آزاداندیشی حوزه های علمیه کشور:

گام دوم، فصل صراحت انقالبی و تمدنی است

درباره بند »علم و پژوهش« در بیانیه گام دوم 
معارف: جبران عقب ماندگی علمی، فقط از طریِق »جهش های علمی«، »انقالب های 
معرفتی« و »بهره گیری از راه های میانبر« ممکن است و نباید تصور کرد که تکاپوهای 

»عادی«، ما را به سرمنزِل مقصود می رساند.
متنی که در پی می آید، تلخیص شده درس گفتارِ مهدی جمشیدی، عضو هیئت  علمی 
پژوهشگاه فرهنگ  و اندیشه اسالمی، درباره بخِش »علم و پژوهش« از بیانیه گام دوم 

انقالب است که در 8 مرداد 98 در کانوِن اندیشۀ جوان، ایراد شده است.

 »قدرت« از رهگذر »معرفت« حاصل می شود
دانش،  آشکارترین وسیله »عزت« و »قدرت« است؛ زیرا روی دیگر »دانایی«، »توانایی« 
اســت. از این  رو، باید بر نیاز کشور به »جوشاندن چشمه دانش در میان خود«، اصرار 
بورزیم )آیت اهلل خامنه ای، در بیانیۀ گام دوم انقالب(. امام علی)ع( فرمود: »الِعلُم ُسلطاٌن 
َمن َوجَدُه صاَل بِِه َو َمن لَم یَِجدُه صیَل َعلَیه«؛ دانش، ســلطنت و قدرت است، هر که 
آن را بیابد، با آن یورش برد و پیروز شود و هر که آن را نیابد، بر او یورش برند و مغلوب 
شود )ابن ابی الحدید، شرِح نهج  البالغه، ج20، ص۳19(. پس علم، فقط کارکرد ذهنی 
ندارد و این  گونه نیست که به عالم معرفت، متوقف و منحصر بماند، بلکه خواه  ناخواه، به 
عالم غیرمعرفت نیز راه می یابد و  بر آن نیز اثر می گذارد. به  بیان  دیگر، علم اگرچه کمال 
نفس است، اما موجبات تفوق و تسلط را نیز فراهم می کند و عظمت و اقتدار می بخشد.

با این  حال، مسئله این نیست که ما تنها از این  جهت، طالب و مشتاق علم باشیم که 
دغدغه قدرت داریم و سودای غلبه، بلکه همچنان  که اشاره شد، علم به  طور ذاتی نیز، 
ارزش اســت و کمال و اعتالی نفس، مستقل از آنچه در بیرون می گذرد، پیشرفت و 
ترقی اســت. در اینجا، سخن در این است که حتی تفوق و اقتدار بیرونی و عینی نیز، 

مرهون علم و وابسته به آن است و ما حتی از این  لحاظ نیز به علم، محتاج هستیم.

 تمدن غربی به  واسطه »علم« عالم گیر شد
دنیای غرب به برکت »دانش« خود بود که توانست برای خود، »ثروت، نفوذ و قدرت 
دویســت  ســاله« فراهم کند و »سوءاســتفاده از دانش« و با وجود »تهی دستی در 
بنیان های اخالقی و اعتقادی«، با »تحمیل سبک زندگی غربی« به جوامع عقب مانده 
از کاروان علم، اختیار »سیاست« و »اقتصاد« آن ها را به  دست گیرد )آیت اهلل خامنه ای، 
در بیانیه گام دوم انقالب(. در این تعبیر، اوالً تمدن غربی، »دانش بنیان« و »علم پایه« 
انگاشــته شده؛ ثانیاً علم به  مثابه »گرانیگاه اقتدار تمدنی« آن دانسته شده؛ ثالثاً این 
تمدن، مبتال به »فقر در ارزش های عالی الهی و انسانی« معرفی شده؛ رابعاً خصوصیت 

»گسترش خواهی« و »افزون طلبی« به این تمدن، نسبت داده شده است.
اینکه غرب توانست زمام و عنان جوامع دیگر را در دست گیرد و ارزش های فرهنگی 
خود را بر آن ها تحمیل کند و در پی یکسان سازی فرهنگی در گستره جهانی برآید و 
آن گاه از فرهنگ نیز فراتر رود و عرصه های سیاست و اقتصاد جوامع غیرغربی را نیز به 
تصرف خود درآورد، همگی برخاسته از قدرت علمی این تمدن بود و اینک نیز غرب، 

از همین مزیت به  نفع خود سوءاستفاده می کند.
اکنون نزدیک به دو دهه است که »رستاخیز علمی« در کشور آغاز شده و سنگ بنای 
یک »انقالب علمی«، گذاشته شده است )بیانیۀ گام دوم انقالب(. کسی  که به چنین 
امر مهمی، توجه یافت و حساسیت فراوان درباره آن از خویش نشان داد و به 100 زبان 
و بیان، آن را تکرار و مطالبه نمود تا سرانجام به »گفتمان« تبدیل شد، آیت اهلل خامنه ای 
بوده اند. ایشــان در طول دو دهه گذشــته، به هر مناسبتی به مسئله »تولید علم و 
نهضت نرم افزاری« اشاره کردند و فرهیختگان و نخبگان علمی را همواره به حرکت در 
راستای آن فراخواندند و خوشبختانه، این اهتمام خاص، به نتایج درخشانی رسید و 
ما توانستیم در علم، به پیشرفت های خیره کننده دست یابیم. ایشان به جامعه علمی 
تفهیم کردند که اوالً، علم را باید »اساس« و »زیربنا«ی پیشرفت دانست؛ ثانیاً ما به  
دلیل حکومت های بی لیاقت و کوته اندیش، در حد چند سده از قافلۀ شتابان علم، جا 
ماندیم و دچار »عقب افتادگی علمی« شدیم؛ ثالثاً چنانچه حرکت علمی ما، »درونی« 
و »بومی« نباشد و توقف در مدار »وابستگی« و »دنباله روی« ادامه یابد، به شکوفایی 
و بالندگی حقیقی دست نخواهیم یافت؛ رابعاً جبران این عقب ماندگی، فقط از طریق 
»جهش های علمی«، »انقالب های معرفتی« و »بهره گیری از راه های میانبر« ممکن 
است و نباید تصور کرد که تکاپوهای »عادی« و »طبیعی«، ما را به سرمنزل مقصود 

خواهد رسانید و عقب ماندگی عمیق تاریخی را جبران خواهد کرد.

نگاه های سیاسی 
صرف را باید از 
این تعبیر دور 

کرد؛ چراکه منظور 
رهبری از دولت 

جوان حزب اللهی 
این است که 

جوانان گروه گروه 
شده و به حل 

مشکالت کشور 
بپردازند. در این 

نگاه باید گروه های 
متکثر خدمت 
شکل بگیرند 

بــــــــرش

معارف  انقالب اسالمی
دیدگاه

 مهدی جمشیدی

    صفحه 6

شماره مزايده: 139804306092000100  تاريخ ثبت: 1398/04/10
متن آگهى مزايده

آگهى مزايده اموال منقول پرونده كالسه 9701166
به موجب پرونده اجرائى كالسه 9701166 شعبه دوم اجراى ثبت خانم نجمه صداقتى نيك فرزند حبيب اهللا 
ــهد جهت وصول  ــند ازدواج 31805- 95/1/19 دفتر ازدواج 101 مش ــتناد س ك.م 0945259141 به اس
ــه فوق الذكر عليه: آقاى وحيد صفدرى  ــكه طالى تمام بهار آزادى اجراييه اى به كالس تعداد پنجاه عدد س
ــخانه فرزند براتعلى ك.م 0946068194؛ صادر كه پس از ابالغ اجراييه مورخ 97/4/6 و طى مراحل  داش

قانونى و طبق نظريه كارشناس رسمى وارده به شماره 9446- 98/2/29، اموال منقولى به شرح ذيل:
1- يك دستگاه يخچال فريزر امرسان 24 فوت بزرگ به مبلغ 50/000/000 ريال

2- دو تخته فرش نگين اطمينان مشهد به مبلغ 25/000/000 ريال
3- اجاق گاز طرح فر 5 شعله صفحه شيشه نما استيل به مبلغ 10/000/000 ريال

ــه دراور و دو پاتختى به مبلغ  ــد لباس و آيين ــامل تخت دو نفره و گنجه و كم ــرويس چوب ش ــك س 4- ي
30/000/000 ريال

5- يك دستگاه لباسشويى تمام اتومات بوش آلمان 8 كيلوگرم سفيد رنگ به مبلغ 60/000/000 ريال
6- تلويزيون ال جى مدل ال اى دى 43 به مبلغ 40/000/000 ريال

جمعاً به مبلغ 215/000/000 ريال متعلق به مديون بازداشت و ارزيابى گرديد كه پس از قطعيت ارزيابى 
ــه مزايده اقالم مذكور در نشانى  ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس ــنبه مورخه 1398/6/5 از س در روز سه ش
ــزار و از مبلغ پايه  ــهيد دلير يك پ 55 برگ ــتاى زيركن ش ــع انتهاى مهر مادر روس ــهد: خ خواجه ربي مش
215/000/000 ريال شروع و به باالترين مبلغ پيشنهادى واگذار خواهد شد. ضمناً هزينه هاى قانونى طبق 
ــر به مبلغ 10/750/000 ريال و حق حراج به مبلغ 12/900/000 ريال از خريدار وصول  مقررات نيم عش
ــاعت تعيين شده  ــمى در س ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس خواهد ش

برگزار مى گردد. آ- 9805875 م.الف 577
رياست اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- لعلى

شماره مزايده: 139804306092000099   تاريخ ثبت: 1398/04/10
آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9801089

ــام پدر: محمود تاريخ تولد:  ــه 9801089 خانم زهرا ميرزاخانى لطف آباد ن ــه موجب پرونده اجرائى كالس ب
ــنامه: 65519 به استناد سند نكاحيه به شماره  ــماره ملى: 0931523486 شماره شناس 1356/09/23 ش
6326 مورخ 1381/12/11 اجرائيه فوق الذكر جهت وصول مهريه خود به تعداد 72 عدد سكه طالى تمام 
ــينقلى تاريخ تولد: 1350/01/15 شماره ملى:  ــفجير نام پدر: حس بهار آزادى عليه: آقاى مجيد مهاجرى اس
ــنامه: 12837 صادر كه پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1398/2/23 حسب  ــماره شناس 0934189005 ش
ــوارى رنو تندر (لوگان L 90) مدل  ــت بستانكار وارده به شماره 9638- 1398/02/30 خودرو س درخواس
ــماره انتظامى 715 ص 16 ايران 36 متعلق به مديون مذكور در قبال 22 عدد سكه تمام بهار  1386 به ش
ــمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره  ــت كه توسط كارشناس رس آزادى بازداش
وارده 12792 مورخ 1398/03/19 با مراجعه به پاركينگ، خودروى مذكور با دربهاى قفل متوقف، از نظر 
ــقف، گلگير عقب  ــتگى، فاقد آنتن س ــته، چراغ خطر عقب چپ داراى شكس بدنه اطاق آينه دو طرف شكس
ــتيكهاى 50  ــتگى و داراى الس ــپر جلو داراى ترك و شكس ــت و درب صندوق داراى خط و خش و س راس
ــرايط موجود و قيمتهاى روز بازار مبلغ چهارصد و پنجاه ميليون  ــد. قيمت اتومبيل فوق با ش درصد مى باش

ريال تعيين و برآورد مى گردد.
با توجه به گزارش مأمور اجرا و نماينده دادستان عمومى و انقالب مشهد خودرو مذكور در زمان بازديد در 
پاركينگ: كرامت متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز سه شنبه مورخه 1398/07/02 
از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد پاركينگ كرامت از مبلغ پايه 
ــد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً  ــته باش ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش 450/000/000 ريال ش
مبلغ 22/500/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 27/000/000 ريال حق مزايده ميباشد و طبق ماده 12 
آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز 

مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى در ساعت تعيين شده برگزار ميگردد. آ- 9805876 م.الف 578

شماره پرونده: 139804006092001680/1   شماره بايگانى پرونده: 9802668
شماره ابالغيه: 139805106092007348     تاريخ صدور: 1398/05/08

دفترخانه ازدواج شماره 90 و طالق شماره 80 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجراييه پرونده كالسه 9802668

ــماره ملى:  ــدر: عباس تاريخ تولد: 1355/06/30 ش ــهريارى نام پ ــيله به آقاى محمدرضا نجارش بدين وس
ــاه بنده نام پدر:  ــود كه خانم عصمت اميريان ش ــنامه: 78586 ابالغ مى ش ــماره شناس 0930785495 ش
ــماره شناسنامه: 2 جهت وصول  ــماره ملى: 0943921538 ش محمدابراهيم تاريخ تولد: 1348/01/01 ش
هشتاد 80 سكه از كل مهريه مندرج در بند صداق و امضا زوجين. به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج: 
ــند: 1377/04/19، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 90 و  ــند: 33801، تاريخ س ــماره س ش
ــما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به  ــان رضوى عليه ش ــهر مشهد استان خراس ــماره 80 ش طالق ش
ــه 9802668 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/04/19 مأمور، محل اقامت شما  كالس
به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بستانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط 
يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى  ــوب مى گردد، نس اين آگهى كه روز ابالغ محس

جريان خواهد يافت. آ- 9805878 م.الف 579
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006093000234/1      شماره بايگانى پرونده: 9801340
شماره ابالغيه: 139805106093002076         تاريخ صدور: 1398/05/05

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 كالسه 9801340
ــماره ملى: 0938775278  ــدى تاريخ تولد: 1356/06/12 ش ــاى رضا مى آ نام پدر: مه ــيله به آق بدينوس

شماره شناسنامه: 1311
ــى: 0931486718                                            ــماره مل ــد: 1351/07/26 ش ــخ تول ــدى تاري ــدر: مه ــام پ ــى آ ن ــرا م ــم زه خان

شماره شناسنامه: 61034
ــى: 0938543954                                 ــماره مل ــد: 1339/05/07 ش ــخ تول ــدى تاري ــدر: مه ــام پ ــى آ ن ــد م ــاى محم - آق

شماره شناسنامه: 535
ــى: 0942222091                                           ــماره مل ــد: 1346/07/06 ش ــخ تول ــدى تاري ــدر: مه ــام پ ــى آ ن ــى م ــاى عل - آق

شماره شناسنامه: 21
ابالغ ميگردد كه پالك ثبتى 6386 فرعى از 232 اصلى بخش 9 متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم 
ــهربانو نظامى به تعداد 150 عدد سكه تمام بهار آزادى بانضمام حقوق دولتى بازداشت گرديده لذا طبق  ش
ــود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد  ــما اخطار ميش ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش

بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9805881 م.الف 580
اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139504006092000693/1     شماره بايگانى پرونده: 9501206
شماره ابالغيه: 139805106092007417      تاريخ صدور: 1398/05/09

آگهى ابالغ ماده 87 كالسه 95/92/693
بدين وسيله به آقاى على صفاجوئى فرزند احمد على ك.م 2621564241 ابالغ مى گردد كه:

ــعبه معلم در قبال طلب خانم فاطمه فخرى و حقوق  ــاب متعلق به شما نزد بانك رسالت ش موجودى حس
ــود ضمناً هرگونه  ــما اخطار ميش ــق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بش ــت گرديده لذا طب ــى بازداش دولت
ــت و ترتيب اثر داده نمى شود. آ- 9805882                ــبت بمورد بازداشت ممنوع اس ــما نس نقل انتقالى از طرف ش

م.الف 581
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001371/1   شماره بايگانى پرونده: 9802136
شماره ابالغيه: 139805106092007435     تاريخ صدور: 1398/05/09

آگهى
ــماره ملى:  ــخ تولد: 1347/01/01 ش ــام پدر: محمدعلى تاري ــاالرى ن ــيله به آقاى محمدرضا س بدين وس
ــود پالك ثبتى 6629 فرعى از 187- اصلى بخش 10  ــنامه: 4 ابالغ مى ش ــماره شناس 0889296308 ش
ــت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب  ــهد متعلق به شما در قبال طلب بستانكار بازداش مش
بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف شما نسبت بمورد بازداشت ممنوع است و ترتيب اثر 

داده نمى شود. آ- 9805883 م.الف 582
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139804006092001945/1       شماره بايگانى پرونده: 9803086
شماره ابالغيه: 139805106092007420         تاريخ صدور: 1398/05/09

دفترخانه ازدواج شماره 97 شهر مشهد استان خراسان رضوى
آگهى ابالغ اجرائيه

ــى تاريخ تولد:  ــام پدر: مجتب ــم زينب فوالديان ن ــى فوالديان) خان ــه (ورثه مرحوم مجتب ــيله ب ــن وس بدي
ــنامه: 0929634802 (با گواهى انحصار وراثت  ــماره ملى: 0929634802 شماره شناس 1387/11/17 ش
ــوراى حل اختالف مشهد) فرزند متوفى با  ــعبه 6 ش ــماره 969977500601221 مورخ 96/10/5 ش به ش

واليت محمدحسن فوالديان
- عليرضا فوالديان نام پدر: مجتبى تاريخ تولد: 1379/12/04 شماره ملى: 0925578835
- فاطمه فوالديان نام پدر: مجتبى تاريخ تولد: 1384/09/14 شماره ملى: 0927845008

ــى: 4579846206                          ــماره مل ــد: 1335/03/03 ش ــخ تول ــوروز تاري ــام پدر: ن ــان ن ــن فوالدي - محمدحس
شماره شناسنامه: 3

ــى: 2180241399                            ــماره مل ــد: 1336/02/07 ش ــخ تول ــاس تاري ــدر: عب ــام پ ــريعتى ن ــه پورش - فاطم
شماره شناسنامه: 1215

ابالغ مى شود كه خانم عزت نظرى جهت وصول مهريه به تعداد 14 عدد سكه بهار آزادى به استناد مهريه 
ــماره 48318 دفتر 97 عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه  ــند ازدواج ش مندرج در س
9803086 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/02 مأمور، محل اقامت شما به شرح 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس متن س
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين  مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش
آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان 

خواهد يافت. آ- 9805884 م.الف 583
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــتانى برابر نامه شماره 98/424458 مورخ 1398/05/01  ــيد عامل درويش سيس نظر به اينكه آقاى جمش
ــجد و حسينيه على اكبريها  ــهد بعنوان يكى از متوليان موقوفه مس از اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 3 مش

(زابلى ها) باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت المثنى نوبت اول 
ــدانگ اعيان يك مسجد و چهار دربند دكان  ــند مالكيت شش ــت س به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
متصل به آن به شماره پالك 7040 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت 
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت  ــهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم ش س
74378 دفتر 395 صفحه 335 بنام آقاى غالمحسين عامل درويش سيستانى بعنوان تصدى در وقف ثبت 

و سند به شماره چاپى 505764 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر مى گردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت  ــند مالكيت نزد خود ميباش ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
ــت اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به  ــار آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوس ده روز از تاريخ انتش
اين اداره تسليم نمايد. بديهى است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون 
ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام 

خواهد شد. آ- 9805885 م.الف 584
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139604006092002960/1       شماره بايگانى پرونده: 9605177
شماره ابالغيه: 139805106092007380       تاريخ صدور: 1398/05/09

اطالع نامه جلسه مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9605177
ــيله به عليه ورثه مرحوم سيداميررضا سعيد موسوى (مهال سيد  ــه 9605177 بدين وس برابر پرونده كالس
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0927710196 ش ــدر: اميررضا تاريخ تولد: 1384/05/29 ش ــوى نام پ موس
ــوى نام پدر: سيداميررضا تاريخ تولد: 1392/12/20 شماره ملى:  0927710196- مليناسادات سعيدموس
ــوى نام پدر: سيدمحمد تاريخ  ــماره شناسنامه: 0960756345- سيدحسن سعيدموس 0960756345 ش
ــنامه: 42493- مرحوم منصوره رزم جو  ــماره شناس ــماره ملى: 0932794191 ش تولد: 1325/05/10 ش
ــين تاريخ تولد: 1337/09/09 شماره ملى: 0931971810 شماره شناسنامه: 33491) ورثه  نام پدر: حس
ــوى نام پدر: سيدمحمد تاريخ تولد: 1325/05/10 شماره  ــن سعيدموس مرحومه منصوره رزم جو (سيدحس
ــدى مرصع نام پدر: مرحوم على تاريخ تولد:  ــنامه: 42493- نورى اس ــماره شناس ملى: 0932794191 ش
ــيد محمد سعيد  موسوى نام پدر:  ــماره شناسنامه: 327- س ــماره ملى 0940147629 ش 1317/3/23 ش
ــعيد موسوى نام پدر:  ــماره ملى 0921722966- سيد عليرضا س ــن تاريخ تولد: 1370/6/8 ش ــيد حس س
سيدحسن تاريخ تولد: 1366/10/25 شماره ملى 0945008066- شماره شناسنامه: 20946- سيد حجت 
ــماره ملى 0942516982- شماره شناسنامه:  ــوى نام پدر: سيد حسن تاريخ تولد: 61/1/1 ش ــعيد موس س
ــن تاريخ تولد: 53/1/1 شماره ملى 0930772873-  ــيده مريم سعيد موسوى نام پدر: سيد حس 314- س
شماره شناسنامه 77326- سيد حسين سعيد موسوى نام پدر: سيد حسن تاريخ تولد: 59/9/4 شماره ملى 
ــماره شناسنامه 2646) اخطار ميگردد مزايده در مورخ 98/6/6 برگزار، جهت اطالع و  0942477456- ش

اعالم در خصوص حضور در مزايده اعالم مى گردد. آ- 9805886 م.الف 585

((آگهى فقدان سند مالكيت)
نظر به اينكه آقاى حسين عطارى فرزند -  با تسليم دو برگ گواهى نامه مصلق مدعى است سند مالكيت 
(نوبت اول) ششدانگ پالك 216/ اصلى واقع در قطعه دو بخش يك طبس به شماره چاپى در مستخرجه 
ــليم  ــماره 310. بنام آقاى خدابخش اخوان قربانى صادر و تس قيد نگرديده كه در صفحه 95 دفتر3.ذيل ش

گرديده سپس نامبرده مالكيت خودرا برابر سند قطعى شماره3016 – 19/9/1323  دفتر15طبس به 
آقاى حسن عطارى فرزند محمد حسين منتقل نموده كه بعدا نامبرده اخيرالذكرتمامى مالكيت خودش را 
برابر سند رسمى شماره 3017 – 19/9/1323  دفتر15 طبس به وقف عام برمصرف تعزيه دارى (حضرت 
ــيد الشهداء) به توليت خودشان وقف نموده اند، بعلت زلزله شهريورماه سال 57 طبس مفقود و تا كنون  س
پيدا نشده است از اين اداره تقاضاى صدور سند مالكيت . المثنى نموده لذا به موجبه تبصره يك اصالحى 
ــانيده  ــناد وامالك مراتب طى يك نوبت آگهى و به اطالع عموم رس ماده 120 – آيين نامه قانون ثبت اس
ميشود تا هركس نسبت به ملك مورد آگهى معامله اى انجام داده و يا مدعى وجود سند مالكيت نزد خود 
ــند  ــار اين آگهى به ثبت محل مراجعه واعتراض خود را ضمن ارائه اصل س ــد تا ده روز پس از انتش ميباش
ــبت به پالك مورد  ــت مهلت مذكور نس ــند معامله اعالم نمايد. در غيراينصورت پس از گذش مالكيت يا س
ــد. معامالتى كه به حكايت سند  ــليم خواهد ش ــند مالكيت المثنى نوبت اول صادر و به مالك تس تقاضا س
ــند مالكيت بنام مالك فوق الذكر  ــند مالكيته و ثبت و صفجه دفتر امالك قيد وس ثبتى واظهار مالك در س

صادروتسليم گرديده به قوت خود . باقى وسلسله نقل وانتقاالت بعدى ندارد.9805892  
 تاريخ انتشار : 1398/05/13

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

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــماره 139860308001001928 ـ 1398/04/29 هيات اول/دوم موضوع  ــند رسمى برابر راى ش فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــنامه  ــماره شناس ملك بيرجند تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد على دادى فرزند حاجى بش
ــماره ملى 3620182256 نسبت به ششدانگ يك باب منزل به  18330 صادره از حوزه يك زاهدان به  ش
ــتگردى  ــاحت 138/22 متر مربع ازپالك 1396ـ  اصلى بخش 2 بيرجند از محل مالكيت غالمرضا دس مس
ــود در  ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــت . لذا ب ــرز گرديده اس مح
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 

ــيد،ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض،دادخواس تاريخ تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805893
تاريخ انتشار نوبت اول :1398/05/13
تاريخ انتشار نوبت دوم:1398/05/28

على فضلى 
رئيس  ثبت اسناد و امالك بيرجند

آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــناد عادى يا  ــامى افرادى كه اس ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
ــيدگى و تاييد قرار گرفته جهت  ــناد و امالك شيروان رس ــتقر در اداره ثبت اس ــمى آنان در هيات مس رس
ــرح ذيل  ــار و محلى) بش ــريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتش اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش

آگهى مى گردد.
ــكونى به  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده 142-98آقاى مهدى هنربخش فرزند وكيل در شش 1-كالس
ــماره 1894  فرعى باقيمانده از13  اصلى باغات و حومه  ــمتى ازپالك ش ــاحت 128/10متر مربع قس مس

خريدارى از مالك رسمى از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــه پرونده 181-98 آقاى پيام عوض زاده فرزند عبدالعلى  در ششدانگ يك باب مغازه به مساحت  2-كالس
ــمى از  ــمتى از پالك12628 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس 100/35متر مربع قس

مالكيت عبدالعلى عوض زاده
ــاحت  ــدانگ يك باب مغازه به مس ــه پرونده 178-98 خانم مهين عوض زاده فرزند على  در شش 3-كالس
ــه خريدارى از مالك  ــماره 12628 فرعى از 13 اصلى باغات و حوم ــمتى از پالك ش ــر مربع قس 52/75مت

رسمى از مالكيت عبدالعلى عوض زاده 
4-كالسه پرونده 177-98  خانم حكيمه زينلى فرزند محمديار در سه دانگ مشاع از ششدانگ يك دربند 
ــماره 12628 فرعى از 13 اصلى باغات و  ــمتى از پالك ش ــاحت85/00متر مربع قس مغازه و انبارى به مس

حومه خريدارى از مالك رسمى ازمالكيت عبدالعلى عوض زاده
5-كالسه پرونده 176-98  آقاى محمود نيامى شيروان فرزند محمدصادق در سه دانگ مشاع از  ششدانگ 
ــمتى از پالك شماره 12628 فرعى از 13 اصلى  ــاحت85/00متر مربع قس يك دربند مغازه و انبارى به مس

باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى ازمالكيت عبدالعلى عوض زاده
6-كالسه پرونده 048-98  آقاى رمضانعلى ايزدى مايوان فرزند حيدر در ششدانگ يك باب منزل مسكونى  
به مساحت 143/25 متر مربع تمامى پالك باقيمانده شماره 864 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى 

از مالك رسمى از تمامى مالكيت على اصغر كاظميان ميم پرور 
ــن فرزند چراغ در ششدانگ يك باب كارگاه  ــن سينائيان قريه حس ــه پرونده 250-97 آقاى حس  7-كالس
ــاحت 270متر مربع تمامى پالك شماره 5702 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك  به مس

رسمى از تمامى مالكيت مهدى فياض پسنديده
ــدانگ يك باب كارگاه به  ــينائيان قريه حسنفرزند چراغ درشش ــه پرونده 251-97آقاى حسن س 8-كالس
ــاحت 245/46مترمربع تمامى پالك شماره 5236 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك  مس

رسمى از تمامى مالكيت مجتبى فياض پسنديده
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت  ــه پرونده 141-98آقاى قربان خوش نيت فرزند ابراهيم در شش 9-كالس
29/38متر مربع قسمتى ازپالك شماره 703فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى از 

ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل  ــد توفيق در تمامى شش ــاى محمدرضا ايوبى فرزن ــده 202-97 آق ــه پرون 10-كالس
مسكونى به مساحت 696/34 متر مربع تمامى پالك ثبتى 27 فرعى از  48 اصلى اوغاز خريدارى از مالك 

رسمى از مالكيت سهراب صادقى باجگيران احدى از ورثه محمدصادق صادقى باجگيران
ــاحت  ــدانگ يك باب منزل به مس ــى در شش ــه پرونده 135-98 آقاى صمد نظريان فرزند موس 11-كالس
ــه يك آب خريدارى از مالك رسمى از مالكيت جان  ــماره يك اصلى س ــمتى از پالك ش 180متر مربع قس

محمد فيض بخش
ــاب منزل به  ــدانگ يك ب ــى در شش ــد ول ــى فرزن ــم رحيم ــاى ابراهي ــده 206-97  آق ــه پرون 12-كالس
ــمتى از پالك شماره 11 اصلى خانلق خريدارى از مالك رسمى از مالكيت  ــاحت107/84 متر مربع قس مس

هادى هوشمند احدى از ورثه باقر هوشمند احدى از ورثه براتعلى هوشمند احدى از ورثه باقر زينل پور
ــاورزى به شناسه ملى 14003416569 در ششدانگ يك  ــه پرونده 314-97 سازمان جهاد كش 13-كالس
باب ساختمان به مساحت 10476/91متر مربع قسمتى از پالك شماره 127 فرعى از 16 اصلى ينگه قلعه 

خريدارى از مالك رسمى از ذيل مالكيت مشاعى متقاضى
به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه 
اعتراضى دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ــليم اعتراض  ــيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تس ــليم و رس ثبت محل وقوع ملك تس
مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحويل دهند. در صورتى كه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به 
ــند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت  دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9805894
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/13

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/28
صمد ابراهيم زاده / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

قرآن و اهل بیت)ع( معارف را با دلیل عقلی و فلسفی بیان می کنند    رسا: آیت اهلل سبحانی در ادامه سلسله جلسات اندیشه اسالمی در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد گفت: قرآن و اهل بیت)ع( 
معارف را با دلیل عقلی و فلسفی و به صورت قیاس های برهانی و علمی بیان می کنند. شاهد مثال آن نمونه هایی از زبان امیرمؤمنان )ع(است؛ در مواردی می بینیم که ایشان به درجه حکیم تنزل کرده و معارف را 

به صورت برهان بیان می کند. در حدیثی دیگر آمده است: »ال علم کالتفکر«. قرآن و حدیث ما را به تفکر و اندیشه دعوت می کنند، بنابراین تفکر یکی از فریضه های قرآنی است.

نوشتاری از حجت االسالم دکتر فرج اهلل هدایت نیا 
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی

 الگوهای اخالقی در روابط همسری
hو حضرت زهرا jامام علی

خانــواده در جوامــع اســامی از جمله 
جامعــه ایرانی وضعیــت مطلوبی ندارد. 
یکی از دالیل اصلی مشــکات این نهاد 
در جوامع اســامی، ناآگاهــی یا ناتوانی 
همســران در برقراری روابط ســازنده با 
یکدیگر اســت؛ این در حالی است که در 
منابع اسامی مطالب کاربردی بسیاری 

درباره مهارت های ارتباط با همسر وجود دارد. به ویژه درباره زندگی مشترک کوتاه امام 
علی)ع( و حضرت زهرا)س( گزارش های بسیار مفیدی در دست است که در ادامه به 

بعضی نمونه ها اشاره می شود:
1. مدارای اقتصادی: در شرایط کنونی کمتر خانواده ای است که طعم تلخ مشکات 
اقتصادی را نچشیده باشد. برای کاهش پیامدهای اوضاع اقتصادی کنونی بر خانواده 
راهکارهایی وجود دارد که یکی از آن ها سازگاری و مدارای اقتصادی زن با شوهر است. 
روزی از روزها، موالی متقیان امام علی)ع( از همسرش غذایی برای خوردن خواست؛ 
ولی بزرگ بانوی عالم اســام فرمود: مدتی است در منزل غذا نداریم! امام پرسید: چرا 
مرا مطلع نکردی که طعامی تهیه کنم؟ زهرا)س( فرمود: ای اباالحسن! من از خدا شرم 
می کنم از اینکه تو را به زحمت اندازم به خاطر چیزی که بر آن توانا نیســتی؛ »یَا أَبَا 
ِّی َلَْسَتْحِیی ِمْن إِلَِهی أَْن أَُکلَِّف نَْفَسَک َما اَل تَْقِدُر َعلَْیِه« )مناقب آل ابیطالب،  الَْحَسِن إِن
ج۲، ص۷۷(. به نقل اباســعید خدری، حضرت زهرا)س( در پاسخ امام فرمود: رسول 
خدا)ص( مرا نهی کرد از اینکه از تو چیزی بخواهم و فرمود که از پسر عّم خود چیزی 
درخواست نمی کنی؛ اگر برای تو چیزی آورد که فضل و بخشش است و اگر نیاورد از او 

تقاضا نکن )بحارالنوار، ج۱۴، ص۱۹۸(.
2. آرامش و امنیت روانی: به صراحت قرآن کریم، هدف از آفرینش همســر برای 
انسان آرامش و امنیت روانی است. در حقیقت، به اعتبار وجود همسر، خانه »مسکن« 
شمرده می شود. آرامش در محیط خانه مستلزم حذف محرک های خشم، نفی اجبار 
و اکراه و همراهی ارادی با همسر است. روابط امام علی)ع( و حضرت زهرا)س( چنین 
بوده است. امام درباره روابط خود با همسرش فرمود: پس به خدا سوگند که من هرگز 
فاطمه را به خشم نیاوردم و او را وادار به کاری نکردم تا وقتی خدای متعال جانش را 
قبض کرد؛ فاطمه نیز هیچ گاه مرا به خشم نیاورد و مرا نافرمانی نکرد. متن سخن نورانی 
امام چنین است: »َفَو اهللِ َما أَْغَضْبُتَها َو اَل أَْکَرْهُتَها َعلَی أَْمٍر َحتَّی َقَبَضَها اهللِ َعزَّ َو َجلَّ َو اَل 
أَْغَضَبْتِنی َو اَل َعَصْت لِی أَْمراً« )کشف الغّمه، ج۱، ص۳۶۳(. در روایتی دیگر، امام علی)ع( 
درباره رفتار همسرش با خود فرمود: هر وقت به فاطمه نگاه می کردم، غم ها و غصه های 

من برطرف می شد: »َو لََقْد ُکْنُت أَنُْظُر إِلَْیَها َفَتْنَکِشُف َعنِّی الُْهُموُم َو الْْحَزاُن« )همان(.
3. امانتداری: امانتداری در مفهوم کلی شامل وفاداری و چشمپوشی از غیر همسر، 
رازداری و حفظ اسرار خانوادگی و همچنین حفظ اموال همسر است. امانتداری ضامن 
پایداری روابط میان فردی و به ویژه روابط همسری است. این الگوی اخاقی در سیره 
حضرت زهرا)س( تجلی داشــت. آن حضرت در وقت احتضار خطاب به امام علی)ع( 
فرمود: ای پســر عمو! از وقتی به خانه تو آمدم از من دروغ نشــنیدی و به تو خیانت 
نکردم و تو را نافرمانی نکردم: »یَا ابَْن َعمِّ َما َعِهْدتَِنی َکاِذبًَه َو اَل َخائَِنًه َو اَل َخالَْفُتَک ُمْنُذ 

َعاَشْرتَِنی« )بحارالنوار: ج۴۳، ص۱۹۲(.
4. صمیمیت و دوســتی: به گفته قرآن کریم »مودت و رحمت« ودیعه الهی برای 
همسران است )روم: ۲۱(؛ این جمله بدان معنی است که همسران نیازی نیست برای 
ایجاد محبت و دوســتی میان خود بکوشند، زیرا خدای متعال آن را میان همسران 
ایجاد کرده است، بلکه باید بکوشند از این سرمایه زندگی زناشویی مراقبت نمایند. در 
سروده های منسوب به امام علی)ع(، آن حضرت به مراتب محبت و دوستی میان خود 
و همسرشان اشاره نموده و فرموده: فاطمه برای من دوستی بود که برای او نظیری در 
عالم نیست و برای غیر فاطمه در قلب من جایی نیست. دوست من از جلو چشمان 
من رفته، ولی یاد او از قلب من هرگز نمی رود )دیوان  االمام  علی)ع(، ص۸۹(؛ همچنین 
فرمود: من و فاطمه مانند دو کبوتری بودیم که در النه خود از سامتی و جوانی بهره 
می بردیم؛ ولی زمانه بر ما وارد شد و میان ما جدایی انداخت؛ همانا کار زمان، جدایی 

انداختن میان دوستان است )همان، ص۸۶(.

برای   معارف /مریم احمدی شیروان   
بیان فضل و رحمت الهی می توان به مراسم 
و فرصت هایی در طول سال اشاره کرد که در 
آن بندگان صالح خدا به انجام اعمال عبادی 
می پردازند. یکی از این فرصت ها دهه نخست 
ذی الحجه است. ایامی که برای بیان فضیلت 
از قرآن و سنت ذکر شده  فراوانی  ادله  آن 
است. برای توضیح بیشتر فضائل این شب ها و 
روزها با حجت االسام محمد رضایی تهرانی، 
گفت وگو  به  خراسان  علمیه  حوزه  استاد 
نشستیم. او معتقد است این شب ها بهترین 

زمان برای دعا کردن است.

 بهترین زمان برای عبادت
حجت االسام محمد رضایی تهرانی با اشاره 
به حدیثی از رسول خدا)ص( که فرموده اند، 
عبادت و کار نیک در هیــچ ایامی به اندازه 
۱0 روز نخســت مــاه ذی الحجــه فضیلت 
ندارد، می گوید: ماه ذی الحجه ماهی بســیار 
پربرکــت اســت و آن  را بهترین فرصت دعا 
برای مسلمانان می دانیم. ذی الحجه ماه توبه 
اســت، زیرا همان طور که در تاریخ آمده، در 
این ماه توبه حضرت آدم)ع( پذیرفته شــد و 
او در مدار رحمت الهی قرار گرفت؛ به همین 
دلیل این ماه نخستین عید تاریخ بشریت نیز 

گفته می شود.
او برای دلیل اهمیت ویژه ای که بزرگان دینی 
برای دهه نخســت این ماه داشتند، توضیح 
می دهد: اهمیــت ویژه این مــاه به عبادت 
اســت. ارزش هر زمان به ظرفیت هایی است 
که در آن قرار داده شــده است. در این دهه 
ظرفیت های خاص الهی و فوق العاده ای وجود 
دارد. در فرهنــگ الهی برخــاف نگاه های 
مادی، زمان هایی به نام عید برای بالندگی و 
رشد انسان ها در نظر گرفته شده است. ما بهار 
و زمانی که گیاهان و درختان می رویند را عید 
می دانیم، عید انسانی هم زمانی است که او 

گل کرده و به بار بنشیند.

 ماه بیعت با وصی پیامبر)ص(
استاد حوزه علمیه خراسان تأکید می کند: 
عاوه بر آن در این ماه عید قربان قرار دارد 

که از برترین اعیاد الهی است. در این عید 
انســان به درجه ای از رشــد و کمال الهی 
می رسد که از هر چه غیر اوست، می گذرد. 
نماد این حرکت عبور حضرت ابراهیم)ع( از 
اسماعیل)ع( است و به دلیل دین شناسی 
بزرگی که در عید قربان رقم خورد، این روز 
عید اعام شد تا انسان ها بدانند برای عبور 
از غیر خدا باید به درجه ای برســند که با 
دست خودشان قدرت قربانی کردن داشته 
باشند. قربانی کردن ممکن است به قربانی 
فیزیکی و بیرونی ختم نشود، همان طور که 
برای حضــرت ابراهیم)ع( اتفاق افتاد؛ ولی 
این قدرت که در راه حق تعالی از آنچه غیر 
اوست برای رسیدن به کمال الهی بگذریم، 
خــود مقدمــه آن عید بزرگ اســت. ماه 
ذی الحجه از روز نخست با ظرفیت شناسی 
و کسب جایگاه واالی الهی آغاز شده و به 
عید قربان ختم می شــود، به همین دلیل 

ارزشی واال دارد.
رضایی تهرانی اضافه می کند: طبق روایات، 
شــب های دهه اول این ماه آن قدر شــریف 
اســت که خداوند در ابتدای ســوره فجر به 
این شب های ده گانه سوگند یاد کرده است. 
والفجر ولیال عشــر... این سوگند به خاطر 
عظمت این ایام اســت. افزون بر آن این ماه، 
ماه بیعت است. هجدهم این ماه رسول گرامي 
اســام)ص(، حضرت علــی)ع( را به عنوان 
جانشــین، وصي، برادر و امــام پس از خود 

معرفي کرده و از حضار بیعت گرفتند که پس 
از ایشان، از او پیروي کنند.

 شاخصه اصلی ذی الحجه توحید است
حجت االسام رضایی تهرانی تأکید می کند: 
مهم ترین شاخصه این دهه نورانی، توحید 
است و انســان تجلی انوار توحیدی است. 
نماد بیرونــی آن حضور حاجیــان از اول 
ذی الحجه و آغاز مناسک حج است. آن قدر 
مانور توحیدی حج و حرکت بر محور کعبه 
در مشــاهد مشرفه، عالی است که خداوند 
ســفره پذیرایی از حاجیان را در سراســر 
جهان پخش کــرده و این دهه برای همه 
تبدیل به دهه ای ممتاز و قابل استفاده شده 
اســت. ضمن اینکه اعمال این ۱0 روز نیز 
همه بر محوریت توحید است. از مهم ترین 
آن ها روزه است. در این ایام تا روز عید قربان 
کــه روزه در آن حرام اســت، روزه گرفتن 

مستحب است.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان می کند: 
برای اینکه ســایر مردم که توفیق حضور در 
مراسم حج را نداشتند، از فیض بی بهره نمانند 
می توانند بین نماز مغرب و عشــا دو رکعت 
نماز بگزارند. امام صادق)ع( در روایتی از پدر 
بزرگوارشــان می فرمایند: در دهه نخست از 
ماه ذی الحجــه، خواندن دو رکعت نماز بین 
مغرب و عشا در تمام شب های این دهه دارای 
فضیلت بسیاری است که در هر رکعت پس از 

حمد یک مرتبه توحید و آیه  »َو َواَعْدنَا ُموَسی 
ثَاَثِیَن لَْیلًَة َو أَتَْمْمَناَها بَِعْشــٍر َفَتمَّ ِمیَقاُت 
ِِّه أَْربَِعیَن لَْیلًَة َو َقاَل ُموَســی ِلَِخیِه َهاُروَن  َرب
یَل  اْخُلْفِنی فِی َقْوِمی َو أَْصلِْح َو الَ تَتَِّبْع َســبِ
الُْمْفِســِدینَ « خوانده می شود که اگر چنین 
کنی در ثواب حاجیــان و اعمال حج آن ها 

شریک می شوی.

 توحید، قلعه امان خداست
اســتاد حوزه علمیه خراسان اشاره می کند: 
این آیه بر محور وحدت تأکید می کند. اینجا 
که گفته می شــود هر که این نماز را بخواند 
با حاجیان در ثواب حج آن ســال شــریک 
می شــود، مدار توحیدی اســام در سراسر 
باد و شــهرها به نمایش گذاشته می شود. 

عاوه بر مواردی که گفته شد، 
دعاهای روزانه نیز ذکر شــده 
که شــرح کامل آن در کتاب 
مفاتیح الجنان آمده اســت. از 
مهم ترین آن ها دعای روزانه ای 
است که از امام صادق)ع( نقل 
شــده و تهلیات ال اله اال اهلل 
از امیرالمؤمنین در آن آمده 

است.
رضایی تهرانی بــا تأکید بر 
اینکه توحید همه عالم را پر 
کرده است، تشریح می کند: 
طبــق آنچــه در حدیــث 
سلسله الذهب از امام رضا)ع( 
 نقل شــده، کلمــه توحید 
)ال اله اال اهلل( دژ محکم الهی 
اســت و هر کس داخل این 
حصار شــود، از عذاب الهی 
در امان است. به عبارتی اگر 
دستورات اقتصادی، فرهنگی، 

اجتماعی، سیاسی، نظامی و... را از حق تعالی 
بگیرد از عذاب ها رهایی پیدا می کند. شرط 
توحید، والیت است و افرادی می توانند وارد 
حلقه توحید شوند که والیتمدار باشند. تمام 
عظمت دهه نخســت ذی الحجه مقدمه ای 
برای ورود و رسیدن به ۱۸ ذی الحجه و عید 

غدیر است.

حجت االسالم محمد رضایی تهرانی در گفت وگو با قدس از فضیلت دهه نخست ذی الحجه می گوید

آیت اهلل سیدمحمدتقی مدرسی و سوگند به شب های ده گانه...
در دیدار با جمعی از فضالی حوزه علمیه مشهد
حوزه باید دنبال مسائل روز برود

اجتهاد: نسبت به دین باید دقیق باشیم؛ به این 
مفهوم که دین از ســوی خداوند به ما رســیده 
اســت و رســیدن به کام اهلل کار آسانی نیست؛ 
درحقیقت نمی توانیم خیلی زود به مسائل برسیم. 
ما مسئولیت شرعی داریم و نمی توانیم هر مطلبی 
را به شارع نسبت دهیم. باید از حکم عقل، کام 
وحی و احادیث استفاده کنیم؛ باید از کلمات فقها 
و ســیره استفاده کنیم؛ حتی در یک بحث ساده 
باید از احکام عقلیه گرفته تا قرآن، روایات صریح، 
ســیره و گفتار علما اســتفاده کرد. باید زحمت 
بیشتری کشید و فراتر رفت تا اجتهاد نمایان شود.
امروز شــیوه های گوناگونی برای حل مسائل در 
دنیا وجود دارند؛ مثاً مسائلی درباره تاریخ نگاری، 
مستندها و مستندشناسی از روشی بهره می برند. 
باید از پیشرفت بشر در هر نقطه ای استفاده کنیم؛ 
ترس هم نداریم که آن ها مــا را تحت تأثیر قرار 
دهند، چون فکر، عقل و مبانی که ما داریم خیلی 
قوی تر از آن هاست. این طور نیست که اگر چیزی 
گفتند ما سریع به حرف آن ها گوش دهیم، مگر 

کسانی که از اول ایمانشان ضعیف بوده است.
اُغوَت أْن  خداوند می فرماید: »َو الَّذیَن اْجَتَنُبوا الطَّ
ْر ِعباِد/  یَْعُبُدوها َو أنابُوا إِلَي اهلل لَُهُم الُْبْشــري  َفَبشِّ
الَّذیَن یَْســَتِمُعوَن الَْقْوَل َفَیتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه أولِئَک 
الَّذیَن َهداُهُم اهلل َو أُولِئَک ُهْم أُولُوا الْلْباِب«؛ حرف 
را نگویید خوب است یا بد اســت. حرف را روی 
میز بیاورید و تکه تکه و پخشــش کنید؛ روی هر 
قسمتش دقت کرده و ببینید چقدر می توانید از آن 
استفاده کنید. امروز مسائل فراوانی مغفول مانده 
اســت که ما باید روی آن کار کنیم، به خصوص 
با فراوانی تحوالت در دنیا. مسئله بانک ها، ارزش 
افــزوده، جریمه هــای تأخیر و دیرکــرد و مانند 
آن ها؛ این  مباحث اقتصادی بسیار مهمی هستند. 
می خواهم عرض کنم مباحث روز بســیار است 
و بایــد دنبالش بروید. اگر در قــرآن تدبر کنیم، 
می بینیم مسئله والیت فقیه را که در قرآن آمده 
اســت، از این آیات جنگ می توان استنباط کرد: 
»َوإَِذا َجاَءُهْم أَْمٌر ِمَن الْْمِن أَوِ الَْخْوِف أََذاُعوا بِِه َولَْو 
َِّذیَن  وُه إِلَی الرَُّسوِل َوإِلَی أُولِي الْْمِر ِمْنُهْم لََعلَِمُه ال َردُّ
یَْسَتْنِبُطونَُه ِمْنُهْم« باید یک استنباطی اینجا باشد. 
آیه یکی از مهم ترین دلیل های والیت فقیه است و 
من ندیده ام »َیْسَتْنِبُطونَُه ِمْنُهْم« را کسی نقل کند.

براساس روایات، 
شب های دهه 

نخست ذی الحجه 
آن قدر شریف 

است که خداوند در 
ابتدای سوره فجر 

به این شب های 
ده گانه سوگند 
یاد کرده است

بــــــــرش

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

اخالق

حوزه علمیه

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001184-1398/04/23 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــنامه 1966 صادره از قوچان در  ششدانگ يك  ــماره شناس ــعلى بش متقاضى خانم آى بى بى جاهد خواجه فرزند عباس
باب خانه به مساحت 123,38 مترمربع  در قسمتى از  پالك شماره 1108 فرعى از 170 اصلى بخش دوقوچان  اراضى 
كالته منصورخان  خريدارى مع الواسطه از مالك رسمى خانم حنيفه طائى گنبد جق محرز گرديده است.لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 
ــليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس و پس از اخذ رس
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 

1397114406010000251   آ-9805139
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/13                        
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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001194-1398/04/24هيئت اول موضوع قان ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى خانم صغرا زارع كهنه قوچانى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 3250 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب 
منزل به مساحت 127,48 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 18 فرعى از 4550 اصلى بخش يك قوچان و از محل 
مالكيت آقاى على اكبر مال فيالبى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ 
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000032  آ-9805142
تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/13                        
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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001191-24/04/1398 هيئت اول موض برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى عليرضا بشاش جعفرآبادى فرزند زين العابدين بشماره شناسنامه 38101 صادره از قوچان در ششدانگ 
يك باب منزل به مساحت 356,37 مترمربع تمامت پالك 70 فرعى از 137 اصلى بخش دو قوچان  اراضى دوست آباد 
واز محل مالكيت آقاى حضرتقلى آقائى  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــود در صورتى كه اش روز آگهى مى ش
ــليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس تاريخ انتش
از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.
 كالسه 1397114406010000413آ-9805146

تاريخ انتشار نوبت اول : 98/4/29
تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/5/13                        

عباس برق شمشير
رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

ــماره 139860306015003163 – 1398/04/23 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
آقاى محمد حبيب زاده به شناسنامه شماره 28 كد ملى 0749860723 صادره تايباد فرزند سليم در ششدانگ يكباب 
ــماره 681,1180 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 51,78 متر مربع پالك ش منزل به مس
ــليم جسمى (حبيب زاده) و قسمتى از  ــمتى از مالكيت رسمى و مشاعى س ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى 
ــند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باش ــخاص نس كه اش
ــليم اعتراض ،  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805121
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/29 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/13

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 139860306015003162 – 1398/04/22 هيئت اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
متقاضى آقاى مصطفى مسكين به شناسنامه شماره 1148 كد ملى 0749767146 صادره تايباد فرزند غالم رسول در 
ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 119,72 متر مربع پالك شماره 574 فرعى از 250 اصلى واقع در خراسان 
ــمى و مشاعى غالم رسول مسكين و  ــمتى از مالكيت رس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس رضوى بخش 14 مش
ــت. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود  ــمتى از پالك محرز گرديده اس قس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
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. 9805122
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/29                 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/13

غالمرضا آقازاده  /   رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى آراء هيئت حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى آنان در  ــده اس  در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد ش
هيئت مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك شيروان رسيدگى و تاييد قرار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 

روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثير االنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى مى گردد.
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــيروان فرزند حس ــعدى ش ــه پرونده 032-98 آقاى مهدى اس 1-كالس
دربند مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
2-كالسه پرونده 031-98  آقاى احد اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  دربند 
مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــداله اسعدى شيروان فرزند حس ــه پرونده 030-98  آقاى اس 3-كالس
دربند مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
4-كالسه پرونده 026-98   آقاى على اصغر اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  
دربند مغازه به مساحت 59/30 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــعدى شيروان فرزند حس ــه پرونده 024-98  آقاى مهدى اس 5-كالس
دربند مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك   ــداله اسعدى شيروان فرزند حس ــه پرونده 023-98  آقاى اس 6-كالس
دربند مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
 7-كالسه پرونده 021-98 آقاى على اصغر اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  
دربند مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك 

شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
8-كالسه پرونده  020-98  آقاى احد اسعدى شيروان فرزند حسين در يك دانگ و نيم مشاع  از ششدانگ يك  دربند 
مغازه به مساحت 55/55 متر مربع قسمتى از پالك شماره 23 فرعى از 961 اصلى باقيمانده واقع در قطعه يك شيروان 

خريدارى از مالك رسمى از مالكيت ام ليال جعفريان
ــكونى به مساحت  ــدانگ يك باب منزل مس ــه پرونده  153-98 آقاى آرمان رنجبر فرزند على محمد  در شش 9- كالس
ــمى از  ــماره 352و353 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش 109/92 متر مربع قس

مالكيت على اكبر اژدرى
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به  ــيد  در شش ــه پرونده  009-98 آقاى قربان محمد محمدى فرزند جمش 10- كالس
مساحت 171/37 متر مربع قسمتى از پالك باقيمانده 1086 فرعى از13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رسمى 

از ذيل تمامى مالكيت مشاعى متقاضى 
11- كالسه پرونده  016-98 آقاى ابراهيم موسى زاده پيردولو فرزند رمضان  در ششدانگ يك باب منزل به مساحت 
123/20 متر مربع قسمتى از پالك شماره 733 اصلى واقع در قطعه يك شيروان خريدارى از مالك رسمى از مالكيت 

بتول محمد حسينى فضلى
ــدانگ يك باب مغازه به مساحت 25/55  ــعادت فرزند قربانقلى  در شش ــه پرونده  305-97 آقاى ابراهيم س 12-كالس
ــمى از مالكيت رضا مكرمى  ــماره 8564 فرعى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس متر مربع تمامى پالك ش

و مالكيت مشاعى متقاضى
ــدانگ يك باب منزل مسكونى به مساحت  ــه پرونده  019-98 آقاى رحيم زارعى فرزند محمد على در شش 13- كالس
ــمى از ذيل  ــى از 2 اصلى مزرعه حصار خريدارى از مالك رس ــماره 400 فرع ــمتى از پالك ش 381/10 متر مربع قس

تمامى مالكيت مشاعى متقاضى
14-كالسه پرونده  29-98 آقاى احمد شارعيفرزند ابراهيم در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 157/83 متر مربع 
ــمى از ذيل تمامى مالكيت  ــماره 4022 فرعى از 13 اصلى باغات و حومه خريدارى از مالك رس ــمتى از پالك ش قس

مشاعى متقاضى
   به اين وسيله به فروشندگان و مالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چنانچه اعتراضى 
دارند بايد از انتشار آگهى و در روستاها از تاريخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملك 
تسليم و رسيد اخذ نمايند. معترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه 
ــد. در صورتى كه اعتراض در مهلت  ــت به اداره ثبت محل تحويل دهن ــى محل نمايند و گواهى تقديم دادخواس عموم
قانونى واصل نگردد يا معترض گواهى تقديم دادخواست به دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور 

سند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالكيت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9805128
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/04/29

تاريخ انتشار نوبت دوم : 98/05/13
صمد ابراهيم زاده /  رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شيروان

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
ــين چاوش زاده تفتى ششدانگ خانه بطورمفروزقسمتى ازپالك ثبتى برابربه  ــيد حس 3 فرعى از 4917- اصلى آقاى س

ــماره 139860321006000710 مورخ1398/03/26 واقع درغياث آباد  ــاحت 263/40 مترمربع بموجب راى ش مس
تفت  درازاى مالكيت رسمى مشاعى متقاضى  

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

تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805113

تاريخ انتشارنوبت اول: شنبه 1398/04/29
تاريخ انتشارنوبت دوم: يكشنبه 1398/05/13

اميرحسين جعفرى ندوشن    /    رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت 

زمان برگزارى مزايده : 1398/5/23                   نوبت مزايده : نوبت دوم
ــهيد نورى – اجراى احكام مدنى – شعبه  ــت – مجتمع ش مال مزايده :محل برگزارى مزايده : زاهدان – خيابان بهداش

هشتم اجرا
(آگهى مزايده اموال منقول نوبت : اول )

ــت فرزند محمد ابراهيم محكوم  ــه 970263/ش 8 احكام حقوقى محكوم عليه ميالد خداپرس ــتناد پرونده كالس به اس
هستند به پرداخت مهريه در حق محكوم له خانم زهره باغبانى فرزند على و محكوم له جهت استيفاى حقوق خود بدواً 
تقاضاى توقيف و مزايده خودرو به شماره انتظامى 827د68 ايران 85 را نموده  كه خودروى سوارى پرايد 111 سفيد 
ــى 1014470 كه در پاركينگ محمدرسول ا...(ص) ميباشد پس از  ــماره موتور 606967 و شاس رنگ مدل 1397 و ش
ــانات بازار به مبلغ 455,000,000 ريال معادل چهل و پنج  ــى خودرو فوق باتوجه به عرف و نوس بازديد ميدانى و بررس

ميليون و پانصد هزار تومان كارشناسى و برآورد مى گردد.
سپس تقاضاى فروش آن را از طريق مزايده عمومى نموده است كه اين اجرا پس از طى مراحل قانونى و عدم پرداخت 
ــاعت 9 الى 11 صبح با حضور  ــنبه مورخه 1398/05/23 از س ــط محكوم عليه ، قصد دارد در چهارش محكوم به توس
ــترى زاهدان از طريق مزايده  ــه ، در محل اجراى احكام مدنى دادگس ــتان و همچنين محكوم ل ــده محترم دادس نماين
ــن و خريداران مى توانند همه  ــاند. طالبي ــى به فروش برس عمومى اموال توقيفى محكوم عليه به قيمت پايه كارشناس
ــد و در زمان مزايده حضوراً  ــورد مزايده با هماهنگى اين اجرا بازدي ــه قبل از زمان مزايده از اموال م ــك هفت ــا ي روزه ت
ــد كه باالترين مبلغ را پيشنهاد نمايند و  ــى فروخته خواهد ش ــت اموال مورد مزايده به كس ــركت نمايند. بديهى اس ش
ــنهادى مزايده را فى المجلس به حساب سپرده دادگسترى زاهدان واريز نمايد  ــتى مبلغ 10 درصدى پيش خريدار بايس
ــترى واريز و تحويل اجراى احكام مدنى نمايد و پس از تاييد  ــپرده دادگس ــاب س و مابقى را ظرف مدت يكماه به حس
ــورت عدم تاييد مزايده  ــاى انتقال مالكيت اموال نمايد و درص ــط دادگاه محترم صادر كننده حكم، تقاض ــده توس مزاي
ــد و در صورتى كه خريدار مابقى وجه مزايده  ــترد خواهد ش ــط دادگاه ، مبلغ ده درصدى واريزى به خريدار مس توس
ــنهادى خريدار به نفع  ــپرده واريز ننمايد و يا اعالم انصراف نمايد مبلغ ده درصدى پيش ــاب س را در زمان مقرر به حس
ــريفات مزايده با رعايت مواد 113 به  ــت. تش ــد و خريدار حق هيچگونه اعتراضى را نخواهد داش دولت ضبط خواهد ش
ــد در قبال طلب خود از اموال مورد مزايده  ــون اجراى احكام مدنى در صورت نبود خريدار طلبكار نيز مى توان ــد قان بع

قبول نمايد.  م الف: 387 آ-9805924

شماره پرونده: 139804007141000216/1      شماره بايگانى پرونده: 9800240
شماره ابالغيه: 139805107141001901        تاريخ صدور: 1398/05/02

آگهى ابالغ اجرائيه قرارداد بانكى كالسه پرونده 139804007141000216
ــماره ملى0681715847 ساكن  ــنامه 42 و ش ــماره شناس ــعيد پور آبادى فرزند ملك به ش ــيله به آقاى س بدين وس
ــن انديش پارس به  ــركت تامي ــود كه ش ــند) ابالغ مى ش ــى- كوچه نيما-پالك 13 (متن س ــورد- خيابان فردوس بجن
ــيان به استناد قرارداد بانكى شماره3-2041-400-8893158 مورخه1386/09/21 جهت وصول  وكالت از بانك پارس
ــويه  ــارت تاخير متعلقه از تاريخ مذكور تا روز تس ــغ 2/732/797/834ريال تا تاريخ1398/02/04 به انضمام خس مبل
ــوده و پرونده اجرائى به  ــما اجرائيه صادر نم ــن محمدى و به ضمانت ش ــق مقررات عليه محمدحس ــل بدهى طب كام
ــه139804007141000216 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ98/03/02 مامور مربوطه، ابالغ به  كالس
شما در نشانى متن سند به دليل عدم شناسايى نشانى ميسر نگرديده است؛ لذا بنا به تقاضاى وكيل بستانكار به شرح 
ــماره 98/5273مورخه1398/05/01 طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از  وارده به ش
ــار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب  روزنامه هاى كثيراالنتش

مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان خواهد يافت.9805922
 حميد عزيزى رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

شماره مزايده: 139804307141000044     تاريخ ثبت: 1398/05/08
آگهى مزايده اموال غير منقول(اسناد رهنى)

 برابر درخواست شركت تامين انديش پارس به وكالت از بانك پارسيان برابر وارده به شماره1398/04/30-98/5134 
ــع در بخش يك بجنورد  ــماره پالك ثبتى باقيمانده1702- اصلى واق ــدانگ يكباب منزل به ش ــبت به مزايده شش نس
ــاى محمد دليرى  ــور به نام آق ــالك جلد41 بخش مزب ــه280 دفتر ام ــل ثبت7773 صفح ــند مالكيت آن ذي ــه س ك
ــذار پرونده اجرائى  ــون و وثيقه گ ــماره ملى 0681849037مدي ــنامه1015 و ش ــماره شناس ــوان فرزند بابا به ش ماي
ــت و برابر اسناد رهنى  ــليم شده اس ــماره بايگانى9701226 صادر و تس ــه139704007141001111 و به ش كالس
ــاورزى شعبه بجنورد  ــماره 14563-1388/01/19 و 12097-1387/03/20 دفترخانه 2 بجنورد در رهن بانك كش ش

قرار گرفته محدود به حدود زير:
 شما الً: ديواريست به منزل يك فرعى از1702.

 شرقاً:  ديواريست به منزل1703.
 جنوباً و غرباً: ديواريست به مرمر عام. ملك ارتفاقى ندارد.

كه توسط كارشناس مورد ارزيابى قرار گرفته و ششدانگ پالك مذكور به مبلغ4/179/400/000 ريالى (چهار ميليارد 
ــت ملك در روز  ــده و نظريه ارزيابى قطعى گرديده اس ــاد و نه ميليون و چهارصد هزار ريال) برآورد ش ــد و هفت و يكص
ــناد رسمى بجنورد واقع در بجنورد  ــاعت 9 تا 12 ظهر در محل اداره اجراى اس ــنبه مورخه1398/06/20 از س چهارش
ــمالى جنب اداره پست قديم به مزايده گذاشته مى شود خريداران مى توانند در وقت مقرر در محل  ــريعتى ش خيابان ش
برگزارى مزايده حاضر شده و در جلسه شركت نمايند؛ مزايده فقط در يك نوبت برگزار مى گردد از مبلغ چهار ميليارد 
ــنهادى از  ــروع و به باالترين قيمت پيش و يكصد و هفتاد و نه ميليون و چهارصد هزار ريال (4/179/400/000 ريال)ش
طرف خريدار فروخته مى شود و مطابق ماده 136- آئين نامه اجراء كل مبلغ نقداً دريافت مى گردد چنانچه زائد بر مبلغ 
مندرج در آگهى خريدارى گردد حق مزايده نسبت به مازاد مبلغ ارزيابى بر عهده برنده مزايده است پرداخت بدهيهاى 
مربوط به آب و برق و گاز اعم از حق انشعاب يا حق اشتراك و مصرف نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا 
تاريخ مزايده به عهده برنده مزايده است مشخصات ملك مطابق نظريه كارشناس: ملك داراى عرصه به مساحت طبق 
و وضعيت موجود110/98 متر مربع و پس از عقب نشينى به اصالح سند عرصه ملك به مساحت88/61 متر مربع مى 
باشد زيربناى مفيد ساختمان 146 مترمربع در دو طبقه كه در طبقه اول يك واحد به مساحت 93 متر مربع و درطبقه 
همكف يك واحد به مساحت 53 متر مربع مى باشد ساختمان فاقد نما با ديوار بنايى سقف طبقه همكف تيرچه بلوك 

ــت و هم چنين كليه امتيازات آب و برق و گاز در دو  ــال اس ــقف طبقه اول طاق ضربى و قدمت تقريبى بنا 20 س و س
ــاكنين آن (آقاى صمدى مستاجر دست دوم) به صورت  ــترك مى باشد.واحد طبقه همكف وفق اظهارات س طبقه مش
رهن و اجاره با مستاجر اول آقاى محمددوست رضوى قرار دارد كه به دليل عدم پرداخت مبلغ رهن توسط موجر واحد 
طبقه همكف توسط آقاى محمد دوست رضوى به مبلغ 5 ميليون تومان رهن و به آقاى صمدى مستاجر دست دوم به 
ــت مستاجر آقاى اسماعيلى  ــد واحد طبقه اول نيز در دس مبلغ پانصدهزار تومان رهن و 200 هزار تومان اجاره مى باش
ــانى ملك بجنورد- خيابان شهيد محمدعلى صفا كوچه خرمى 7 پالك  ــد و نش به مبلغ نه ميليون تومان رهن مى باش

109،111 مى باشد.9805923  تاريخ انتشار:1398/05/13
حميد عزيزى

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى بجنورد

آگهى مزايده اتومبيل 
آگهى مزايده اتومبيل پرونده اجرايى 9700398 

ــول جهت وصول مهريه به مبلغ  ــتيفانى فرزند عبدالرس ــانه صفرى نش ــه فوق خانم افس به موجب پرونده اجرائى كالس
ــكيل كه اوراق  ــى 9700398 عليه آقاى محمد تاجيك فرمان آبادى فرزند قادر تش ــال پرونده اجراي ــون ري يكصدميلي
ــبت به بازداشت يك دستگاه خودرو پرايد 131  ــب تقاضاى بستانكار نس اجرايى در مورخه 1397/12/20 ابالغ و حس
مدل 1392 رنگ سفيد بشماره انتظامى 774 ه 73 ايران 32 متعلق به آقاى محمد تاجيك فرمان آبادى اقدام گرديده 
ــمى به مبلغ سيصدو پنجاه ميليون ريال ارزيابى و قطعى شده، كه مزايده از ساعت 9 الى  ــناس رس كه طبق نظر كارش
12 روز شنبه 1398/6/2 در اداره ثبت اسناد و امالك تايباد واقع در تايباد خيابان مالصدرا از طريق مزايده به فروش 
ــنهادى نقدأ فروخته مى شد و كليه هزينه هاى  ــروع و به باالترين قيمت پيش ــد. مزايده از مبلغ ارزيابى فوق ش مى رس
قانونى سند انتقال اجرايى و بدهى احتمالى و خالفى ماشين مذكور به عهده برنده مزايده است و نيم عشر و حق مزايده 
نقدأ وصول خواهد شد ضمنا چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى اعالم گردد، مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان 

ساعت و مكان مقرر برگزار خواهد شد. تاريخ انتشار: 1398/05/13  آ-9805921
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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003212 – 1398/4/25 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــورانى به شناسنامه شماره 0 كد  ــط ولى شرعى و قانونى خود سعيد يوسفى س ــا يوسفى سورانى توس آقاى محمدياش
ــعيد در ششدانگ يكباب منزل و محوطه وصل به آن به مساحت 611,20  ملى 0740951726 صادره تايباد فرزند س
متر مربع پالك شماره 171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از 
ــاعى خانم بهار يوسفى سورانى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم  ــمى و مش مالكيت رس
ــند مالكيت متقاضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از 
اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است 

در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805895
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28

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

ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306015003209 – 1398/4/25 هيات اول موض برابر راى ش
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــماره 4314 كد ملى 0748382844 صادره تايباد فرزند على احمد در  ــنامه ش ــورانى به شناس ــفى س آقاى ناصر يوس
ــماره 171 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــاحت 63,50 متر مربع پالك ش ــدانگ يكباب دامدارى به مش شش
ــاعى على احمد يوسفى سورانى و قسمتى از  ــمى و مش ــمتى از مالكيت رس ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس مش
پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  ــخاص نس اش
دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805896
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/13 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/28

غالمرضا آقازاده
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى تحديد حدود اختصاصى
ــت واصله مستند به ماده  ــب درخواس ــر گرديده اينك بر حس پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتش
ــمت ازامالك واقع در قطعههشت درگز بخش7 قوچان در  مذكورو ماده 61 آئين نامه قانون ثبت،تحديد حدود يك قس

ساعت ادارى در تاريخ مندرج در متن آگهى انجام و به شرح ذيل آگهى ميگردد:
پالك182-اصلى قريه گپى قطعه هشت درگز بخش 7 قوچان

ــتمل بر  ــدانگ يك قطعه زمين مزروعى مش ــين رودهى شش ــده از 182- اصلى آقاى حس پالك374 فرعى مجزى ش
تاسيسات سردخانه

تاريخ تحديد:1398/06/07
ــيله اين آگهى اخطار ميگردد  ــماره هاى فوق به وس لذا به موجب ماده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك و يا نماينده  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس كه درروز و س
ــده از طرف  ــند مطابق ماده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار ش قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش
مجاورين تحديد خواهد شد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان امالكى كه در موقع 
ــت  مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واحده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض ثبتى معترضين ميبايس
از تاريخ تسليم اعتراض به اداره ثبت اسناد ظرف يك ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذيصالح قضايى تقديم و 

گواهى الزم را از مرجع مذكور  اخذ و به اين اداره تسليم نمايند. تاريخ انتشار:05/13/ 1398 آ-9805891
ناصر حسن زاده

رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز
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ذکر روز
)صد مرتبه(  
 یا ذاالجالل

 واالکرام

  یکشنبه 13 مرداد 21398 ذی الحجه 1440 4 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9030  

در پی علنی شدن توافق های انجام شده در جبهه جنوبی یمن مطرح می شود

ضدونقیض ها ی ارتباط انصاراهلل با امارات
  جهان   عقب نشینی امارات از یمن این روزها دیگر نقل 
محافل تحلیلگران منطقه شــده اســت. عده ای معتقدند 
امارات متوجه شده جنگ یمن دیگر برایش عایدی ندارد 
و بعضی دیگر می گویند، روابط بین امارات و ســعودی رو 
به ســردی اســت. برخی هم حمالت پهپادی انصاراهلل به 
فرودگاه دبی در ســال گذشته و تهدید به حمالت بیشتر 
را منشأ این تصمیم گیری می دانند. گروهی از کارشناسان 
هم از اختالف های داخلی امیران امارات سخن می گویند و 
معتقدند بن زاید نتوانسته است دیگر حاکمان را راضی به 
مانــدن در یمن کند. برخی هم معتقدند نقش یک عامل 
خارجی مثل ایران در تصمیم گیری اماراتی ها خیلی پررنگ 
است. الجزیره در گزارشی به همین موضوع پرداخته و گفته 
است: تهران و ابوظبی روز سه شنبه )هفته گذشته( نشستی 
را با حضور فرماندهان نیروهای گارد مرزی ایران و فرمانده 
نیروهای گارد ســاحلی امارات به منظور بررســی امنیت 
خلیج فارس، امور مرزی و مبارزه با قاچاق برگزار کرده اند. 
انصاراهلل روز چهارشــنبه نسبت به نتایج این نشست ابراز 
خشــنودی کرد و محمدعلی الحوثی، رئیس کمیته عالی 
انقالب یمن در توییتی نوشت: پیام امارات از ایران پیامی 
مثبت است.همزمان با این سفر در چند روز گذشته حرف 
و حدیث ها در محافل یمنی دربــاره باز کردن کانال های 
ارتباطی و برقراری تفاهمات توسط امارات با انصاراهلل قوت 

گرفته است.هرچند محمد علی البخیتی، از اعضای مرکزی 
انصاراهلل ایجاد این کانال ها را تکذیب یا تأیید نکرده است، 
اما به الجزیره گفته است: دولت صنعا هرگونه اقدام مثبت 
امارات را با موضع گیری منفی پاسخ نمی دهد، اما این امر 

به معنای بیداری وجدان امارات هم نیست.
البخیتی همچنین گفته است: پس از تغییر چشمگیر در 
موضع سیاسی و نظامی ابوظبی، انصاراهلل تصمیم گرفته 
است حمالت علیه امارات را متوقف کند.با وجود این انور 
قرقاش، وزیر مشــاور امارات در امور خارجه در واکنش به 
این نشســت در توییتی نوشت: موضع امارات ثابت است 
و هماهنگی با عربســتان سعودی در بهترین حالت خود 
قرار دارد. با عربســتان ســعودی دربــاره راهبرد مرحله 
آتــی در یمن توافق کردیم و دربــاره پرونده ایران موضع 
مشــترک ما جلوگیری از رویارویی و اولویت بخشیدن به 
همکاری سیاســی است.هنوز مشخص نیست که قرقاش 
این صحبت ها را به منظور بازنگه داشتن در پشتی روابط با 
عربستان مطرح کرده است یا اینکه نشانه ای از اختالف های 
بیشــتر در اوضاع داخلی امارات اســت.اما آنچه بیش از 
پیش روشــن شده اســت، اینکه به زودی شاهد بازشدن 
جبهه جنوبــی خواهیم بود و حمله القاعده به پایگاه های 
تحــت حمایت امــارات در عدن را می توان نشــانه ای از 
عصبانیت دشــمنان مردم یمن در همین زمینه دانست.

هیل: نتایج تازه ترین نظرســنجی نشانگر 
پیشتازی چشمگیر جو بایدن در رقابت های 
انتخاباتی حــزب دموکرات برای ریاســت 

جمهوری ۲۰۲۰ میالدی است.
رویترز: شــورای نظامی ســودان و ائتالف 
اصلی معارضان این کشــور بر ســر اعالمیه 
قانون اساسی که قرار است به تشکیل دولت 

انتقالی منجر شود توافق کردند.
خبرگزاری فرانســه: هزاران نفر از مردم 
الجزایر برای بیست وچهارمین جمعه متوالی 
تظاهرات کرده و در واکنش به مخالفت ارتش 
با »اقدامات آرام ســازی«، دعوت به نافرمانی 

مدنی کردند.
فارس: هند میانجیگــری آمریکا برای حل 

مسئله کشمیر را رد کرد.

اندیشکده رند نوشت
بحران رهبری در القاعده

در  رند  اندیشــکده  خالدی: 
یادداشتی تحت عنوان »مرگ 
حمزه بــن الدن و تأثیر آن بر 
حیات القاعده« به تحلیل انتشار 

اخباری در مورد مرگ حمزه بن الدن پرداخته 
و نوشت: روز چهارشنبه شایعات در مورد کشته 
شدن فرزند اسامه بن الدن بنیان گذار القاعده و 
معمار حمالت 11 سپتامبر منتشر شد. در ادامه 
آمده اســت: اگر این خبر درست باشد، در واقع 
مرگ وارث این گروه  ضربه ای ویرانگر برای برند 
ســازمان خواهد بود و به این ترتیب توانایی آن 
در رقابت با داعش برای استخدام ستیزه جویان 
را کاهش خواهد داد. اسامه پرورش یافته بود تا 
پس از مرگ ایمن الظواهری رهبر کنونی القاعده 
هدایت این گروه را بر عهده گیرد. از او به عنوان 
»پسر محبوب« و وارث پدر برای رهبری شبکه 
جهانی القاعده نام برده می شد. حال که بن الدن 
پسر مرده است، بحران رهبری القاعده را تهدید 
می کند. اگرچه برخی از محمد ابراهیم مکاوی 
معروف به سیف العدل از افسران پیشین مصر به 
عنوان رهبر احتمالی آینده القاعده نام می برند، 
امــا او کاریزمای الزم برای هدایت جهادی ها را 

نداشته و این بحران تداوم خواهد داشت.

  نشستی برای بازسازی عراق
اردن و مصر زودتر از ایران 

به بغداد  رسیدند
ایسنا: وزارت خارجه عراق از برگزاری نشست 
ســه جانبه در بغداد درخصــوص مبارزه با 
تروریسم خبر داد. احمد الصحاف، سخنگوی 
وزارت خارجه عراق در بیانیه مطبوعاتی خود 
اعالم کرد: نشست ســه جانبه ای در سطح 
وزرای خارجه عــراق، اردن و مصر امروز در 
ساختمان وزارت خارجه عراق در بغداد برگزار 
خواهد شد. الصحاف همچنین خاطرنشان 
کرد: حاضران در این نشســت به بررســی 
موضوعات مبارزه با تروریسم، سرمایه گذاری 
و همچنین حمایت از فرایند بازسازی عراق 
در مرحله پســاداعش خواهنــد پرداخت.

خروج آمریکا و روسیه از INF؛ علل و پیامدها
روز جمعه در پی اعالم خروج رسمی آمریکا از پیمان منع موشک های هسته ای 
میانبرد )INF(، روسیه نیز در اقدامی متقابل خروج خود از این توافق نامه نظامی 
را اعالم کرد تا نگرانی های جهانی از گسترش دامنه مسابقه تسلیحاتی جدید و 

رویارویی تمام عیار بین این دو کشور افزایش یابد. 
پیمان مذکور سال 1۹۸۷ میان میخائیل گورباچف و رونالد ریگان سران شوروی و 
آمریکا امضا شده بود. بر اساس این پیمان دو کشور از تولید موشک های هسته ای 
با برد بین ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ کیلومتر منع شــده اند. اقدام مسکو و واشنگتن 
در خروج از این پیمان مهم نظامی را در دو وجه می توان مورد تحلیل و بررسی 
قرار داد. وجه نخســت به روابط دوجانبه ایاالت متحده و روسیه مربوط می شود. 
دو کشــور در طول سال های پس از جنگ جهانی دوم همواره روابط پرتنشی را 

تجربه کرده اند. 
بویژه این رابطه در چند ســال اخیر با چالش های فراوانی روبه رو بوده؛ تا جایی 
که مســکو و واشنگتن در عرصه های گوناگون درگیر رقابت و اختالفات اساسی 
هســتند؛ یکی از همین حوزه ها بحث موشکی است که دو طرف اتهاماتی را به 
یکدیگــر وارد می کنند. جنبه دوم توجه به این نکته اســت که آمریکایی تحت 
رهبری ترامپ درصدد است از تمامی توافق نامه هایی که به تصور واشنگتن منافع 
آن ها را تأمین نمی کند، خارج شــود که اقدام اخیــر را هم می توان در همین 
چارچوب دانست. آمریکا پیشتر از برجام، از توافقات تجاری با چین، نفتا و چندین 
پیمان دیگر بین المللی به بهانه های مختلف خارج شده؛ بنابراین خروج از پیمان 
منع موشک های هســته ای میانبرد را هم باید در راستای همین منفعت طلبی 

ذهنی و برداشت غلط مقامات کاخ سفید دسته بندی کرد.

 توطئه ای علیه چین؟
اگرچــه برخی تحلیلگران در چارچوب »تئوری توطئه« معتقد هســتند خروج 
آمریکا و روســیه از INF در توافقی پشت پرده صورت گرفته تا بتوانند در گام 
بعدی چین را ملزم به پیوستن به این پیمان کنند، اما این دیدگاه به نظر چندان 

صحیح نیست. 
واشــنگتن به شدت از پیشرفت های سریع پکن در حوزه صنایع موشکی نگران 
بوده، اما این حساسیت آمریکا فقط در مورد چین نیست، بلکه همین دیدگاه در 
مورد هند، ایران و دیگر کشورها که از نگاه واشنگتن تهدیدی بالقوه برای ایاالت 

متحده محسوب می شوند هم وجود دارد. 
آمریــکا حضور در این پیمان را برای خود نوعــی محدودیت تلقی می کند و از 
سوی دیگر معتقد است که حضور در INF سبب شده است که بخشی از بازار 
تســلیحاتی خود در حوزه موشک های میانبرد را از دست داده و به چین واگذار 
کنند؛ بنابراین دولت ترامپ که نگاه تجاری و اقتصادی در تصمیم ســازی آن از 
وجه غالبی برخوردار اســت در صدد است با خروج خود از این پیمان به گمان 
خود این رویه را تغییر دهد. اما در نهایت باید اروپا را بازنده اصلی افزایش تنش ها 
میان شرق و غرب دانست. اتحادیه به سبب نزدیکی به روسیه مهم ترین طرفی 
است که از انحالل پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد متضرر شده و اروپا 
باید آســتین ها را باال زده و به طور جدی تر در راستای متقاعد ساختن مسکو و 

واشنگتن برای بستن پیمان مشابه دیگر تالش کند.
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حمایت ترک ها  از مهاجران سوری
ده ها تن از ساکنان شهر استانبول در اعتراض به تصمیم استاندار برای اخراج 
پناهجویان ســوری که نامشان در فهرست این شــهر ثبت نشده و انتقال 
آن ها به دیگر شــهرها دست به تظاهرات زدند. همچنین گروهی که حامی 
بقای اتباع سوری در ترکیه بودند، با در دست داشتن پالکاردهایی خواستار 
حمایت از این مهاجران شــدند. عالوه بر این تظاهرات کنندگان شعارهایی 
علیه سیاست های ترکیه درباره پناهجویان سر دادند. استانداری استانبول به 
پناهجویان سوری که نام آن ها در این استان ثبت نشده تا ۲۰ اوت )1۷روز 

دیگر( مهلت داد این شهر را ترک کنند.

  آتش در شرق دور روح بولیوار زنده است چند روز پس ازپاره کردن یک توافق
ترامپ: بیایید یک پیمان 

موشکی جدید ببندیم!
مادورو برای نبرد با آمریکا 

اعالم آمادگی کرد
انتقام جویی؛ سیاست جدید 

کره جنوبی در برابر ژاپن
یورونیوز: چند روز پــس از آنکه ترامپ 
توافق INF را هم پاره کرد خواستار الحاق 
چین و روسیه به یک پیمان جدید هسته ای 
شــد. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد: 
اقدام بسیارخوبی برای جهان و به خصوص 
برای سه کشــور )آمریکا، روسیه و چین( 
خواهد بــود؛ چرا که از حجم ســالح های 
هسته ای کاسته می شود. خبر خروج آمریکا 
از پیمان تاریخی این کشور با روسیه بر سر 
منع گسترش موشک های هسته ای میانبرد 
روز جمعه از سوی مایک پمپئو، وزیر امور 

خارجه این کشور در بانکوک اعالم شد.

راشاتودی: رئیس جمهــور ونزوئال هشدار 
داد، در صورتی که آمریکا تهدید خود مبنی 
بر قرنطینه یا محاصره ونزوئال را عملی کند، 
کاراکاس برای نبرد با واشنگتن آمادگی دارد. 
مادورو همچنین تأکید کرد نماینده ونزوئال 
در سازمان ملل این تهدیدهای »غیرقانونی« 
آمریکا را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح 
خواهد کرد. وی در این خصوص گفت: این 
تهدیدها تنها »یأس و خشم« دولت آمریکا 
را نشان می دهد. پیش از این یک مقام ارشد 
آمریکا به »بلومبرگ« گفته بود: ترامپ واقعاً 
قصد دارد ونزوئال را محاصره یا قرنطینه کند.

تســنیم: مون جائه  این، رئیس جمهور 
کره جنوبی در جریان نشست کابینه که به 
صورت زنده از تلویزیون این کشــور پخش 
می شد تهدید کرد در صورت اجرایی شدن 
مصوبه هیئت دولــت ژاپن مبنی بر حذف 
کره جنوبی از فهرست اولویت های صادراتی 
این کشور از تاریخ ۲۸ اوت، سئول اقدامات 
تقابلی را در دستور کار قرار خواهد داد. ژاپن 
در دوره ای پیش از جنگ جهانی دوم شبه 
جزیره کره را به استعمار خود درآورده بود و 
اکنون کره اعالم کرده اســت دوباره از ژاپن 

شکست نخواهد خورد.
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﹢ا﹨︡ ﹎︣﹁️. ︀ر﹎︢اری و در د︨︐︣س ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹇︣ار︠  ︐︀د︋   ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹝﹙️ و﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از︑︀ر ١٢/۵/١٣٩٨ ﹜︽︀️ ١٣٩٨/۵/١۵ در︨ 
︠︀︑﹞﹥ دوره ︋︀ر﹎︢اری، ︑﹊﹞﹫﹏ و ار︨︀ل ا︨﹠︀د ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) :  ﹝﹢رخ ٣٠/۵/١٣٩٨ .

. ٣٧٠٠٨١٢۴ : ﹟﹀﹚︑ ، ︪︡﹞ ︀﹀︋آ ️﹋︣ ﹫︀︋︀ن ﹁﹙︧︴﹫﹟ ، ﹡︊︩ ﹁﹙︧︴﹫﹟ ٢۶ ،︫   ︠،︪︡﹞ : ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار
︪︡﹞ د﹁︐︣ روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ و آ﹝﹢زش ﹨﹞﹍︀﹡﹩ ︫︣﹋️ آب و ﹁︀︲﹑ب

ع ۹
۸۰
۵۹
۲۰

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ران
 ︊︵ ؛﹤﹫︑ ︀ت﹞︡        دا﹡︪ــ﹍︀ه و﹐️ ا︣ا﹡︪ــ︣ در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ا﹡︖︀م ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر︠ 
و ︑﹢ز︹ ︾︢ای ︨ــ﹙︿ دا﹡︪﹍︀ه را ︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٨٠۶٠٠٢۵٠٠٠٠٠۴  از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
دو﹜ــ️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡ . ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ︑︀ ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د 
ــ︀﹝︀﹡﹥  ﹑﹫ــ️ از ︵︣﹅ در﹎︀ه︨  ﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠ــ︡﹎︀ن دارای︮  ا︨ــ︐︺﹑م ارز︀︋ــ﹩ ﹋﹫﹀﹩ ︑︀ ︑﹫﹥ ﹜﹫︧ــ️︎ 
﹝﹠︀﹇︭ــ﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨ــ︐︀د) ︋ــ﹥ ادرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫ــ︡ و ﹐زم 
ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩  ﹢رت ︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ؛ ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در︨  ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮ 
 ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︨ــ︀ز﹡︡ . ︑︀ر ﹅﹆﹞ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ︫ــ︣﹋️ در ️︗ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را

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

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

٣-﹝﹙️ ز﹝︀﹡﹩ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ١٠ روز ︨﹥ ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ١۵/١٣٩٨/٠۵ 
﹞ -۴﹙️ ز﹝︀﹡﹩ ︑﹢﹏ ا︨ــ﹠︀د ︑﹊﹞﹫﹏ ︫ــ︡ه ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار : ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︨︀︻️ ٩  ︊︮ روز ︀ر︫﹠︊﹥ 

﹝﹢رخ ٣٠/١٣٩٨/٠۵ 
۵- ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋️ ﹨︀ : ︨︀︻️ ١٢ روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٠٢/١٣٩٨/٠۶ 

ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︢ار ︗️ در︀﹁️ ا︵﹑︻︀ت ︋﹫︪︐︣ در ︭︠﹢ص ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ 
︀ز﹝︀ن ﹝︣﹋︤ی  ادرس : ا︨ــ︐︀ن ︨﹫︧︐︀ن و ︋﹙﹢︧ــ︐︀ن – ا︣ا﹡︪︣ – ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ ۴ ︋︤ر﹎︣اه ︫﹫︡ ﹝︣ادی –︨ 

دا﹡︪﹍︀ه و﹐️ – د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ﹝︣﹋︤ی    ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س : ٣٧٢١٢٢٨٩ – ٠۵۴ 
﹨︤﹠﹥ درج ا﹎﹩ و ﹋︀ر﹝︤د ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

︪︣﹡︣اا ️﹐دا﹡︪﹍︀ه و
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«آ﹎﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫﹞︀ره ٩٨/١۴ »﹡﹢︋️ دوم
︫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
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« آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩- ﹡﹢︋️ دوم »
﹫︀︋︀ن  ︀ر﹋﹫﹠﹌ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹇︹ در︠  ﹥ وا﹎︢اری ︵︊﹆︀ت اول و دوم︎   ︋️︊︧﹡ ︣  ︫﹜︀﹇ ︣ ﹢رای ﹝︐︣م ا︨﹑﹝﹩︫  ︣ ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥︫  شهردارى قائم شهر در ﹡︷︣ دارد︋ 
﹞︀ره   ︫︀  ︋﹩﹎درج آ روزه از ︑︀ر ﹤﹝﹨ ︣︐︪﹫ ﹥ ﹝﹠︷﹢ر ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋  ︣ا︳ ا﹇︡ام ﹡﹞︀︡. ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡︋  ﹥ ا︫︀ص وا︗︫︡  ﹝︡رس از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩︋ 
︑﹙﹀﹟ ٠١١۴٢٠٨۴٠۵۶ ︑﹞︀س ︀︮﹏ ﹡﹞﹢ده و ︋﹥ ﹝﹠︷﹢ر در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه ︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ و  ︀ ︋﹥ ︨ــwww.Ghaemshahr.ir ️︀ ︫ــ︣داری ﹝︣ا︗︺﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡
١-﹡﹢ع ﹋︀ر: وا﹎︢اری ︵︊﹆︀ت اول و دوم ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ ︻﹞﹢﹝﹩ وا﹇︹ در ︠﹫︀︋︀ن ﹝︡رس رو︋︣وی ︋︀﹡﹉ ﹝﹙﹩ (︗﹠︉ ︋︀﹡﹉ ﹝︧ــ﹊﹟) ︋︀ ﹝︐︣اژ ︡ود ٢٠٧٨ ﹝︐︣﹝︣︋︹ ︋︀ ︸︣﹁﹫️ 

︡ود ۶٨ د︨︐﹍︀ه ︠﹢درو
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︫︣ ﹜︀﹇ ︣داری︫ ا﹝﹢ر ﹇︣اداد﹨︀ی ︡︡ه : واا︨﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀در ﹏﹞ -٢

٣- ﹝︡ت ا︗︀ره : ︋﹥ ﹝︡ت ﹊︧︀ل ︫﹞︧﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
 ١٫٣٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ︼﹚︊﹞ ﹤ ︀ء ﹊︧ــ︀ل︋  ﹥ ﹝︊﹙︼ ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل (﹊︭︡ و ده ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹋﹥ ﹝︖﹞﹢ع ا︗︀ره︋  ︀ء ﹝︀﹨﹫︀﹡﹥︋  ︀︋️ ا︗︀ره ﹊︧ــ︀ل : ا︗︀ره︋   ︋﹤︀  ︎︼﹚︊﹞ -۴

.︫︡︀ ﹫︧️ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل) ﹝﹩︋  ﹫︭︡ و︋  ر︀ل (﹉ ﹝﹫﹙﹫︀رد و︨ 
 ︀ ︍︣ده ﹡﹆︡ی  ︨︀ ﹩﹊﹡︀ ﹢رت ︲﹞︀﹡️ ﹡︀﹝﹥︋   ︮﹤ ︩ ﹝﹫﹙﹫﹢ن ر︀ل)︋  ﹥ ﹝︊﹙︼ ۶۶٫٠٠٠٫٠٠٠ر︀ل (︫︭️ و︫   ︋﹤︀ ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه : ۵ در︮︡ ﹝︊﹙︼︎  ︍︣ده︫  ۵- ﹝﹫︤ان︨ 

︣﹋️ ︫ ︀︬ ﹡︤د ︫︣داری ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︨﹠︀د ︠︤ا﹡﹥ ︀ از ﹝︴︀﹜︊︀ت︫ 
۶- ︋︣ ا︨︀س ﹝︀ده ۵ آ︫ ﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫︣داری ﹨︀، ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ﹝﹩ ︋︀︫︡.

﹥ ا﹡︺﹆︀د   ︋︣︲︀ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ﹨﹀️ روز ﹩﹡﹢﹡︀﹇ از ا︋﹑غ ︦  ︎︀ ︡﹠﹋ ــ﹢دداری ︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه از ا﹡︖︀م ﹝︺︀﹝﹙﹥︠  ــ︣داری ﹨︀، ﹨︣﹎︀ه︋   ︫﹩﹛︀﹞ ﹤﹞︀﹡ ﹟﹫٧- ﹝︴︀︋ــ﹅ ﹝ــ︀ده ٨ آ
﹇︣ارداد ﹡︪﹢د ︨︍︣ده او ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ و ﹇︣ارداد ︋︀ ﹡﹀︣ ︋︺︡ی ﹝﹠︺﹆︡ ︠﹢ا﹨︡ ﹎︣د︡ ودر ︮﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ︋︣﹡︡﹎︀ن دوم و ︨﹢م ﹡﹫︤ ︸︣ف ﹝﹙️ ﹨﹀️ روز ︎︦ 

از ا︋﹑غ ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︀︲︣ ︋﹥ ︻﹆︡ ﹇︣ارداد ﹡︪﹢﹡︡ ︨︍︣ده آن ﹨︀ ︋﹥ ﹡﹀︹ ︫︣داری ︲︊︳ ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
٨- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د : از ︑︀ر۵/۶ /٩٨ ﹜︽︀️ ٢٢/۵/٩٨ ﹇︀︋﹏ ︑﹢﹏ ︋﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹝﹩ ︋︀︫︡.

︣﹋️ ا﹜︤ا﹝﹩ ا︨️.  ︫︣﹞ ︣︋︣گ و ︣ای ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن ﹆﹢﹇﹩، ﹨﹞︣اه دا︫︐﹟︨  ︣︡ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه︋   ︠️︗ : ︣﹋︢︑
︀︀ن و﹇️ اداری روز ︫﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢۶ ︋︺︡ از ︔︊️ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︑﹢﹏ د﹁︐︣ ﹇︣ارداد﹨︀ ﹎︣دد. ٩- ز﹝︀ن ︑﹠︪﹫︎ ﹏﹢︀دات: ︡ا﹋︓︣ ︑︀︎ 

︦ از  ﹫︪﹠︀دا︑﹩ ﹋﹥︎   ︎︀ آن و ︣︀︷﹡ و ﹩︭  ︫﹉ ،︍︣ده ﹨︀ی ﹋﹞︐︣ از ﹝﹫︤ان ﹝﹆︣ر در ا︨﹠︀د ــ︍︣ده ︀ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪ــ︣وط و ﹝︡وش و︨  ﹫︪ــ﹠︀دات ﹁︀﹇︨︡   ︎﹤  ︋-١٠
ا﹡﹆︱︀ء ﹝︡ت ﹝﹆︣ر در آ﹎﹩ و︮﹢ل ︫﹢د ︑︣︑﹫︉ ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

١١- ز﹝︀ن و ﹝﹏ ︋︀ز﹎﹠︪﹫︎ ﹩︀︪︀دات: ︨︀︻️ ١٣ روز ﹊︪﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/۵/٢٧ در د﹁︐︣ ︫︣دار ﹇︀︪﹎ ︫︣ ﹜︀︩ و ︠﹢ا﹡︡ه ︠﹢ا﹨︡ ︫︡.
.︫︡︀  ︋﹩﹞ ︹﹡︀﹞﹑ ︀ در د︨️ دا︫︐﹟ ﹝︺︣﹁﹩ ﹡︀﹝﹥︋  ﹫︪﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن و ︀﹝﹡ ︀﹠︡﹎︀ن آن︋  ١٢- ︱﹢ر ﹋﹙﹫﹥︎ 

١۴- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ اول ﹝﹢رخ ۵/۶/٩٨     ١۵- ︀پ آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ﹝﹢رخ ١٣/۵/٩٨
 ︫︣دار ﹇︀﹛ ︫︣ ︻︊︀س ︮︀﹜ زاده

/ع
۹۸
۰۵
۶۳
۱

ــ﹢دروی  ــ﹠︡ ﹝︱︣ی︠  ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ و︨  ــ︊︨︤  ︋ــ︣گ︨ 
﹝︐︀﹜﹫ــ﹉  ﹝︪ــ﹊﹩  ر﹡ــ﹌   ١٣٩۴ ﹝ــ︡ل   x۶ــ︀ن٠﹀﹫﹛
︫ــ﹞︀ره   ١٢ اــ︣ان  ٨٣٧ط۶٧  ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥ 
︫︀︨ــ﹩                                                          ︫ــ﹞︀ره  و   LFB479Q141003485 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NAKSG4310FB130899 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹞﹫︣ا ︋︪﹫︣﹡︥اد 

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

/ع
۹۸
۰۵
۹۲
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︥و ۴٠۵  ﹢درو︎  ﹑ک︠  ︊︤ (︫﹠︀︨﹠︀﹝﹥) و ﹋︀رت︎  ︋︣گ︨ 
﹝ــ︡ل ١٣٨٧︋﹥ ر﹡﹌ ︋︥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک ١١۴ج٧٣- 
﹞︀ره   ︫﹤ ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر ١٢۴٨٧٠۵٩٨۴١︋   ︫﹤ ا︣ان ٩۵︋ 
 ︡﹝﹞ ︣ز﹡︡ ﹡﹢ر﹁ ﹩︀﹀︮ ︨︣︀ ︫︀︨ــ﹩ ٣۶٩٢٠۶ ︋﹠︀م

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

/ع
۹۸
۰۵
۹۲
۹

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︗﹢از ︨ــ﹑ح ︫ــ﹊︀ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︨︣︀ل 
ار︨ــ﹑ن  آ﹇ــ︀ی  ︋ــ﹥  ﹝︐︺﹙ــ﹅   ١٣۴۶٩٧٣
︗︀﹡︊ــ︀ز ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

︀︫ــ︡ . ︨ــ︀﹇︳ ﹝﹩︋ 

/ع
۹۸
۰۵
۹۳
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡ــ﹩ ︠ــ﹢دروی ︎︣اــ︡ ﹝︡ل 
ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩ ٧٢٧ ه ۵١  ــ﹥︫  ــ﹀﹫︡︋  ١٣٨۴ ر﹡ــ﹌︨ 
︫ــ﹞︀ره  و   01092977 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره   ١٢ اــ︣ان 
ا﹋︊︣  ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ︻﹙﹩   ﹤︋ S1412284472071 ﹩︫︀︨ــ
ا︋︣ا﹨﹫ــ﹛ زاده زاوه ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ 

ــ︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫ــ︡.  ا︻︐︊︀ر︨ 

/ع
۹۸
۰۵
۸۹
۸

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ
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