
آیت اهلل »شیخ آصف محسنی«  
مرجع تقلید شیعیان افغانستان دار فانی را وداع گفت

 سیاست  آیت  اهلل العظمی »شیخ آصف محسنی« مرجع تقلید شیعیان افغانستان 
دیشــب در سن 84 سالگی دار فانی را وداع گفت. چندی پیش آیت اهلل محمد آصف 
محسنی، به دلیل کسالت در بستر بیماری به سر می برد و روند درمانی وی آغاز شده بود.  

 ............ صفحه 2محمدآصف محسنی، مرجع تقلید شیعیان...

هلند برای من 
تمام شده است

ادبیات نوجوان ایران 
برای دنیا جذاب است

اعالم خبرآزادی شیخ زکزاکی 
برای خروج از نیجریه
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علیرضا جهانبخش در گفت و گو با قدس: گفت وگو با سوسن طاقدیس  سفر درمانی خمینی آفریقا به هند

 :jامام عسکری
تواضع و فروتنی 

نعمتی است که بر 
آن حسد نبرند.
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 ............ صفحه 4

 وزیر امورخارجه در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار: 

دوران ابرقدرت ها به پایان رسیده است

به جای »اجاره«، »تملک« 
باید افزایش پیدا کند

طرح مسکن 
استیجاری 
برای مردم 

خانه نمی شود

 سیاست  محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار 
برگزار شد، با بیان اینکه ما شاهد دو گفتمان در دنیا هستیم و امروز این دو گفتمان در دو جبهه 
روبه روی هم قرار دارد، گفت: گفتمان زورگویی دوره اش تمام شــده است. ما با مردم آمریکا 
درگیری نداریم، آن ها رهبری را تحریم کردند، تحریم وزیر خارجه یعنی شکست گفت وگو. هر 
روز این سیاست به سمت شکست می رود. در دنیای امروز ما این گفتمان نمی تواند تاب بیاورد،  
به همین خاطر مجبورند به تروریسم اقتصادی رو بیاورند. رئیس دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: 
متأسف شدیم که مردم بیگناه آمریکا گرفتار فرهنگ هفت تیرکشی و قلدری و زورمداری و 
تقدیس خشونت شده اند، فرهنگی که خشونت و کشتن مردم بیگناه را تقدیس می کند و از 

جنگ به عنوان گزینه روی میز...

info@qudsonline.ir

ضمیمه  روز
مجید رضا حریری

حجت االســام والمسلمین ســید عارف 
حسین حسینی، از روحانیون شیعه پاکستان 

و رهبر نهضت جعفریه بود...

گفت وگوی بیت المقدس با همرزم 
عالمه شهید سید عارف حسینی

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

مدیر عامل صندوق 
بازنشستگی کشور:

تعهدات 
بیمه تکمیلی 
بازنشستگان 

دو برابر شد

عضو هیئت علمی دانشگاه 
تهران در گفت وگو با قدس:

سیاست های 
جامع جمعیت با 

پیوست فرهنگی 
تحقق می یابد

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

طرح ملی زندگی به سبک رضوی 
پس از سه سال اجرا در مشهد، به 
صورت سراسری آغاز به کار کرد 

تحکیم خانواده 
در سایه 

آموزه های 
jحضرت رضا

 ............ صفحه 3

      صفحه 1

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م 

︱︣ت ر︲︀ ( ع)
٨ ﹤﹀ ︫︣ح در︮ 
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آگهى تجديد فراخوان
 جذب سرمايه گذار شهردارى تربت جام

شرح در صفحه 8
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آگهى مناقصه عمـومى يك مرحله اى(98/1) نوبت اول
ــ︣ا︡اری ،﹝︪ــ︐︣﹋﹫﹟ ،  ︫ــ︣﹋️ آب و﹁︀︲﹑ب رو︨ــ︐︀﹩ ا︨ــ︐︀ن ز﹡︖ــ︀ن در ﹡︷︣ دارد" ا﹡︖ــ︀م ا﹝﹢ر︠︡﹝︀ت ،﹡﹍، ﹩﹡︀︊﹞﹏ و﹡﹆﹏ ،︨ 
 ﹤  ︋﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ ︣ای ﹝︡ت ﹨︪️ ﹝︀ه، از  ︋﹩﹝︖ ︀ی ︑︀︋︺﹥ ، در ﹇︀﹜︉ ﹇︣ارداد﹡︀︐︨︣ــ︫︪ــ﹍︀﹨﹩ و..."︠﹢درادر︨︐︀دا︨ــ︐︀ن و︀﹞آز
︡﹝︀ت اداری ،︠︡﹝︀ت ︻﹞﹢﹝﹩،﹞﹏ و﹡﹆﹏  ︣ا︐﹋︫︣)︳︀ی دارای ﹝︖﹢ز ازاداره ﹋︀ردرز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی ︠   ︫﹟︡︗︢ا ازوا﹛ .︡︀﹝﹡︡ار وا﹎︢ار︐﹫﹑ ︎﹫﹞︀﹡﹊︀ر︮ 
 ️︻︀  ︨︀︑ ️︀︽﹛  ٩٨/۵/١۶   دوم ﹝﹢رخ ️︋﹢﹡ ﹩﹎درج آ ا︨ــ﹠︀د و︫ــ︣﹋️ در  ﹝﹠︀﹇︭﹥، از ︑︀ر ﹤﹫︑ ️︗ د︻﹢ت ﹝﹫﹍︣دد (ً︀ وا﹝﹢ر︑︀︨﹫︧ــ︀ت   ︑﹢ا﹝

.︡ ﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا ﹢ان ٢٠٩٨٠٠١١۶۶٠٠٠٠٠١﹝ ︣︠ا ﹞︀ره ﹁  ︫﹤︋www.setadiran.ir  (︀د︐︨) ️ ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜ ︑ ﹤﹡︀﹞︀  ︨﹤ ︊︮١٠ ﹝﹢رخ ٢٣/٩٨/٠۵︋ 
︣آورد:  ١٧٫٨٨۵٫٠۵۵٫۴٧٢ر︀ل  ︋︼﹚︊﹞-١:︳︫︣︣ا︀︨

︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ٨٩۵٫٠٠٠٫٠٠٠ ر︀ل  ︫﹟﹫﹝︱︑ ︼﹚︊﹞-٢
︦ از ︑﹊﹞﹫﹏ ︸︣ف ١٠ روز از آ﹞ ﹟︣︠﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ︑︀︨︀︻١٠️  ﹢د را︎  ﹫︪﹠︀د﹨︀ی︠   ︎️︧︀ ﹫︪﹠︀د﹨︀:︫︣﹋️ ﹋﹠﹠︡ه ﹎︀ن ﹝﹩︋  ٣-﹝﹙️ ﹇︊﹢ل︎ 
 ︣ ﹫︪﹠︀د﹇﹫﹞️)را ︻﹑وه︋  ︣گ︎  ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥)︎︀﹋️ ج(ا︮﹏︋  ︐︀د ︔︊️ و︎︀﹋️ ا﹜︿ (ا︮﹏ ︑︱﹞﹫﹟︫   ︨﹤﹡︀﹞︀ ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ ٩٨/٠۶/٠٢ در︨  ︊︮ روز︫ 

.︡﹠︀﹝﹡ ️﹁︀و ر︨﹫︡ در ، ﹏﹢︑ ️﹋︣ ︀﹡﹥ ﹋﹞﹫︧﹫﹢ن ﹝︺︀﹝﹑ت︫  ﹥ د︋﹫︣︠   ︋﹩︀︪﹎︀ز ︀﹝︀﹡﹥ ، ︑︀ ﹇︊﹏ از ز﹝︀ن︋  ︔︊️ در︨ 
.︫︡︀ ︣﹋️ آ︋﹀︀ر ﹝﹩︋  ︀﹜﹟ ︗﹙︧︀ت︫   ︨﹏﹞ رخ ٩٨/٠۶/٠٣ در﹢﹞ ﹤︊﹠︪﹊ روز ︊︮١٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀دات︨  ︣ر︨﹩︎  ︀ز﹎︀︪﹩ و︋  ︀ز﹎︀︪﹩:ز﹝︀ن︋  ۴-ز﹝︀ن︋ 

 ︉﹫︑︣︑ ً︀ ﹠︪﹫︎ ﹤︋-۵︀د﹨︀ی ﹁︀﹇︡ ا﹝︱︀ء ، ﹝︪︣وط،﹝︡وش، ﹡︀﹇︬ ، و ︎﹫︪﹠︀د ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋︺︡ از ا﹡﹆︱︀ء ﹝﹢︻︡ ﹝﹆︣ر در ﹁︣ا︠﹢ان وا︮﹏ ︫﹢د ، ﹝︴﹙﹆
ا︔︣ داده ﹡﹢ا﹨︡ ︫︡.

︫︡︀ ﹞ -۶﹏ ︑︀﹝﹫﹟ ا︻︐︊︀ر: ا︻︐︊︀رات ︗︀ری ﹝﹩︋ 
︫︡︀ ︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹩︋  ﹥ ︻︡ه︋   ︋﹩﹎آ ﹤﹠︤﹨-٧

٨- ﹝︡ت ا︻︐︊︀را﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ از︑︀ر درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹥ ﹝︡ت دو ﹝︀ه ﹝﹩ ︋︀︫︡.            
.︫︡︀ ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩︋  ︣ای︫   ︋﹩﹠﹝ا ️﹫﹑ ﹫﹞︀﹡﹊︀ری، دا︫︐﹟︮   ︎️﹫﹑  ︮︣ ٩-︻﹑وه︋ 

١٠-︀︨︣ ا︵﹑︻︀ت و ︗︤﹫︀ت ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️. 

 آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩  ︫﹞︀ره ٩٨/١ز (﹡﹢︋️ دوم)
ــ︣ح ذ﹏ و ︵︊﹅ ا︨﹠︀د و   ︫﹤ ﹢د را︋  ︣ ﹡﹫︀ز و ﹝︧ــ︐︺﹞﹏︠  ︫ــ︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹨﹞︡ان در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝︀زاد︋ 
︫ــ︣ا︳ ﹝︤ا︡ه از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ (︋︭﹢رت ﹋︐︊﹩ ) ︋﹥ ﹁︣وش ︋︨︣ــ︀﹡︡ از ﹋﹙﹫﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن د︻﹢ت ﹝﹩ ﹎︣دد 
﹥ ﹝︊﹙︼  ٣٠٠٫٠٠٠(︨﹫︭︡ ﹨︤ار)ر︀ل از ︑︀ر درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︡ا﹋︓︣ ︑︀  ︣ا︳ ﹝︢﹋﹢ر ︋  ︣︡ ا︨﹠︀د و︫   ︠️︗
 ️︗ ده و﹢﹝﹡ ️﹁︀در  www.setadiran.ir﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀︨ رخ ٩٨/٠۵/٢٠ از﹢﹞ ﹤︊﹠︪﹊ ︀ن و﹇️ اداری (︨ــ︀︻١۴:٠٠️)روز︀︎
 ﹜ ︡ آ︋︪﹫﹠﹥ وا﹇︹ در ا︋︐︡ای ︗︀ده ﹝﹑ ︣︱﹢ر︋   ︨﹏﹞ اداری ﹝﹢رخ ٩٨/٠۵/٣٠ در ️︻︀ ︀︀ن︨   ︎︀︑ ٩٨/٠۵/١۵ از ︑︀ر ︡︋︀زد
︣﹋️ در  ︍︣ده︫  ﹞︀ره (٠٩١٨٨١۴٨١۴٩) ︑﹞︀س ︀﹝﹡ ﹏︮︀﹠︡ . ﹝﹫︤ان ︨  ﹞︀ره ٣٨٣٨۵٢٩۵-٠٨١ و︫   ︫︀  ︋﹩﹍﹠﹨︀﹝﹨ ️︗ ر︨︀﹡﹠︡ و
︣﹋️ آب       ︫︹﹀﹡ ﹤  ︋﹩﹊﹡︀  ︋﹤﹞︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹩︵ ﹩︐︧︀  ︋﹩﹞ ﹤﹋ ︫︡︀  ︋﹩﹞ ︬︪﹞ ︣در ︗︡ول ز ︿︣ای ﹨︣ رد  ︋︉﹫︑︣︑ ﹤ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩︋ 
﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹨﹞︡ان و ︀ وار︤ و︗﹥ ﹝﹢رد ﹡︷︣ ︋﹥ ︧ــ︀ب ︫ــ﹞︀ره ۴٠٠١١١۶۴٠۶٣٧۶٨١٩ ﹡︤د ︋︀﹡﹉ ﹝︣﹋︤ی ︗﹞﹢ری ا︨ــ﹑﹝﹩ ا︣ان 
 ︣︀﹝﹥ را در ︎︀﹋️ ا﹜︿ ﹨﹞︣اه ︋︀ ︨ــ︀﹠︐﹡︀﹝︲ ﹏︮ا ︀ و ر︨ــ﹫︡ و︗﹥ و ︤︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ وار︑ ﹤﹡︀﹞︀در ﹎︀ه ︨ــ ﹅︣︵ از
﹝︡ارک ﹝︣ و ﹝﹢م ︫ــ︡ه ︋﹥ د︋﹫︣︠︀﹡﹥ ︣ا︨ــ️ ︫ــ︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹨﹞︡ان ︑﹢﹏ و ﹨﹛ در ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
ــ﹠︊﹥ ﹝﹢رخ  ︀︀ن و﹇️ اداری روز︀ر︫  ﹫︪ــ﹠︀دی ﹇﹫﹞️ ︗️ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︑︀︎   ︎️﹋︀ ︀ر﹎︢اری ﹡﹞﹞ .︡﹠︀﹙️ ار︨ــ︀ل︎  دو﹜️︋ 
 ﹏﹞ رخ ٩٨/٠۵/٣١ در﹢﹞   ﹤︊﹠  ︫︕﹠ ︊ روز︎   ︮١٠ ️︻︀ ــ︡ه راس︨   ︫﹤︡ارك ارا﹞ ﹩︀︪﹎︀ز ︀︫ــ︡.﹨﹞︙﹠﹫﹟︋   ︋﹩﹞ ٩٨/٠۵/٣٠
︣ ارزش  ︡ون ٩٪ ﹝︀﹜﹫︀ت︋  ﹢د را︋  ﹫︪ــ﹠︀دی︠   ︎️﹝﹫﹇ ︡︀ ﹫︪ــ﹠︀د د﹨﹠︡﹎︀ن︋  ︀︫ــ︡︲﹞﹠︀︎  ︫ــ︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای ﹨﹞︡ان ﹝﹩︋ 

 .︡﹠︀﹝﹡ ︀د درج︐  ︨﹤﹡︀﹞︀ ︣﹁︀ در︨  ا﹁︤وده︮ 
٩٪ ﹝︀﹜﹫︀ت ︋︣ ارزش ا﹁︤وده ︋︣︻︡ه ︋︣﹡︡ه ﹝﹫︊︀︫︡.︲﹞﹠︀ ﹨︤﹠﹥ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه از ︋︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︠︢ ﹝﹩ ﹎︣دد.      م ا﹜︿ ٧٠٢

﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︫︀﹝﹏ ۶ ﹎︣وه :
ميزان سپرده(ريال)قيمت پايه(ريال)شرح كاالرديف

356,500,00017,825,000اقالم فلزى مازاد و ضايعات آهن1
357,000,00017,850,000لوله و اتصاالت جى آر پى2
125,094,4806,254,724لوله و اتصاالت پلى اتيلن 3
11,073,260,000553,663,000لوله و اتصاالت چدنى 4
913,265,00045,663,250لوله و اتصاالت فوالدى5
161,070,0008,053,500لوله آزبست 6

/ع
۹۸
۰۶
۰۵
۲

︫︣﹋️ آب ﹝﹠︴﹆﹥ ای
  ا︨︐︀ن ﹨﹞︡ان

سیاست: آیت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی قضایی گفت: حجاب یک فریضه مســلم شرعی 
اســت، اما همچنان که مقام معظم رهبری در یکی از 
ســخنرانی های خود در خراسان شمالی فرمودند، نباید 
تصور کنیم کسی که نسبت به حجاب غفلت یا بی دقتی 
دارد، لزوماً مخالف ارزش های نظام و اسام است. رئیس 
قوه قضائیه با اشــاره به تصویب سند عفاف و حجاب از 
سوی شورای عالی انقاب فرهنگی در سال 84 و تعیین 
وظایف هر یک از دستگاه های اجرایی، فرهنگی، اجتماعی، 
انتظامی و قضایی در این زمینه، یادآور شد: در این سند 
برای 26 دســتگاه وظایفی تعیین شده است. به عنوان 
مثال، وزارت ارشاد 21 وظیفه، وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری 17 وظیفه، وزارت آموزش و پرورش 21 وظیفه 
و سازمان صداوسیما، وزارت کار، وزارت ارتباطات و... هر 
یــک وظایف فراوانی را به عهده دارند که کمترین آن ها 

پنج وظیفه اســت. آیت اهلل رئیسی افزود: اکنون پس از 
گذشت 14 ســال باید همه این دستگاه ها بازنگاهی به 
عملکرد خود داشته باشند تا ببینند آیا به وظایف قانونی 
خود عمــل کرد ه اند یا خیر که البته به اعتقاد ما به این 
وظایف عمل نشده است. بر همین مبنا از سازمان بازرسی 
کل کشور در اجرای وظیفه نظارت بر حسن جریان امور 
و اجرای صحیح قانون می خواهم ضمن نظارت بر عملکرد 

دستگاه ها در این زمینه، گزارش الزم را ارائه کند.

سیاست: سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی در 
دیدار سخنگوی مقاومت اسامی نَُجباء با اشاره به تحریم 
این جنبش از سوی آمریکا، اظهار داشت: نَُجباء موقعیت 
خوب و اثرگذاری در عراق دارد و به همین دلیل توسط 
دشمن هدف قرار گرفته است. وی پیوند دو ملت عراق 
و ایران با تعالیم اســام را عمیــق توصیف کرد و افزود: 
فشار حداکثری دشمن برای ایجاد فاصله بین ما و اسام 
است؛ همان گونه که در 40 سال گذشته سعی کرده اند 
ملت ایران را از انقاب اســامی جدا کنند، اما با وجود 
همه این فشارها، قدرتمندتر از هر زمان بوده و تهدیدها 
را به فرصت تبدیل می کنیم. وی ادامه داد: اگر قدر این 
فرصت تاریخی را بدانیم و به جوانان مؤمن و معتقد که 
توان مقاومت دارند مجال بدهیم، ابزار تحریم از دســت 

دشمن خارج می شود.
جلیلــی ضمن تمجیــد از موفقیت های ملــت عراق، 

خاطرنشان ساخت: آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم هرجا 
که پایگاه نظامی تأسیس کرد، دیگر از آنجا خارج نشد؛ 
ولی در عراق مجبور به فرار از این کشور شد، چون ملت 
عراق در برابر آمریکا از راهبرد مقاومت استفاده کرد. در 
این دیدار، ســخنگوی نَُجباء دخالت سفارتخانه آمریکا 
در مســائل داخلی عراق را تقبیح کــرد و افزود: ایران و 
عــراق رابطه ای تنگاتنگ دارند و هرگز اجازه نمی دهیم 

کشورمان جزئی از تحریم های ضدایرانی باشد.

سیاست: دریادار علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقاب اسامی در بازدید از روابط عمومی کل 
سپاه، در جمع مدیران این مجموعه با اشاره به اهمیت و 
حساسیت جایگاه، نقش و مأموریت روابط عمومی سپاه در 
خنثی سازی جنگ رسانه ای و عملیات روانی همه جانبه 
امپراتوری رسانه ای سلطه علیه ملت ایران به ویژه نهاد 
مردمی و انقابی سپاه، گفت: آرایش رسانه ای پیچیده، 
متنوع، متکثر، کارآمد، فنی و پیشرفته دشمن ضد ملت 
ایران تمرکز ویژه ای را معطوف به  سپاه پاسداران انقاب 
اسامی و کارکردهای اقتدارآفرین و امنیت ساز آن برای 
کشور ساخته است که نیازمند شناخت عمیق، دقیق و 
واقعی اســت. دریادار علی فدوی جنگ نرم رسانه ای را 
مکمل پازل جنگ اقتصادی دشــمن توصیف و مقطع 
کنونی را، شرایط جنگ هوشمند قلمداد و تصریح کرد: 
در این کارزار بزرگ و سرنوشت ساز، رسانه های متعهد و 

رسالت آشنا باید هوشمندانه و هم افزا عمل کنند.
وی با اشاره به سابقه ای از رویارویی نیروی دریایی سپاه با 
آمریکایی ها در خلیج فارس و استیصال و درماندگی آن ها 
در 40 سال گذشته برابر ملت ایران، تصریح کرد: خدای 
بزرگ را شاکریم که آمریکایی ها در صحنه های رویارویی 
با فرزندان مؤمن، انقابی، جهادی، غیور و والیت مدار ملت 
ایران در نیروی دریایی سپاه، مغلوب محض و بازنده تمام 

عیار بوده اند.

سردار فدوی: جلیلی در دیدار سخنگوی مقاومت اسالمی نَُجباء:رئیس قوه  قضائیه:

آمریکایی ها در برابر نیروی دریایی سپاه مغلوب محض بوده اندآمریکا در عراق به علت مقاومت مردم مجبور به فرار شدبی دقتی در رعایت حجاب به معنای مخالفت با ارزش ها نیست
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روزنامـه صبـح ايـران

سردار كوهستانى: تست نخستين پهپاد عمود پرواز نيروى زمينى در مهر ماه انجام مى شود   تسنيم: مسئول جهاد خودكفايى نيروى زمينى سپاه گفت: از زمان ورود من به جهاد خودكفايى يكى 
از خواسته هاى سردار پاكپور انجام تحقيقات در حوزه پهپادى بود. ايشان به ما مأموريت داد وارد حوزه ساخت پهپاد شويم و ان شاءاهللا نخستين محصول ما هم در مهرماه تست  هاى خود را پشت سر مى گذارد. براى 

ساخت اين پهپاد دو فاز عمود پرواز و پرواز افقى تعريف كرده ايم. در اين حوزه زيرساخت خوبى داريم و با ارتقاى نيروى انسانى متخصص مى توانيم در حوزه پهپادى حرفى براى گفتن داشته باشيم.

محمد جــواد ظريــف، وزير امور 
خارجه در نشســت خبرى كه به 
مناسبت روز خبرنگار برگزار شد، با بيان اينكه 
ما شاهد دو گفتمان در دنيا هستيم و امروز 
اين دو گفتمان در دو جبهه روبه روى هم قرار 
دارد، گفت: گفتمان زورگويى دوره اش تمام 
شده است. ما با مردم آمريكا درگيرى نداريم، 
آن ها رهبــرى را تحريم كردند، تحريم وزير 
يعنــى شكســت  خارجــه 
گفت وگو. هر روز اين سياست 
به سمت شكست مى رود. در 
دنياى امــروز ما اين گفتمان 
نمى تواند تاب بياورد،  به همين 
خاطر مجبورند به تروريســم 

اقتصادى رو بياورند.
ديپلماسى  دســتگاه  رئيس 
اظهار كرد: متأسف شديم كه 
مردم بيگنــاه آمريكا گرفتار 
فرهنگ هفت تيركشى و قلدرى و زورمدارى 
و تقديس خشــونت شــده اند، فرهنگى كه 
خشونت و كشــتن مردم بيگناه را تقديس 
مى كنــد و از جنگ به عنــوان گزينه روى 
ميز صحبت مى كند، فرهنگ موفقى نيست. 
دنياى كنونى ما، دنياى سلطه نيست. مراكز 
قدرت جا به جا شــده است؛ يك خبرنگار با 
يك موبايل و برنامه مجازى مى تواند دنيا را 

تسخير كند. 

وى ادامه داد: دوران ابرقدرت ها به ســر آمده 
و دوران انســان ها و افراد و مردم آغاز شده و 
خوشحاليم در طول 40 سال گذشته ايران 
هيچ وقت در كنــار قدرت ها نبوده، بلكه در 
كنار مردم بوده و سياســت خود را براساس 
اســتقالل و تكيه بر مردم خود تبيين كرده 
است. ما طرفدار روابط سالم و مبتنى بر منافع 
مشترك با همه كشورها هستيم، ولى مبناى 

ما پيروى از ديگران نيست.

 امنيت ايران قابل خريد نيست
ظريف با اشاره به بحث امنيت گفت: امنيت 
خــود را هيچ وقت نخريده ايــم و نخواهيم 
خريد؛ امنيت ما قابل خريد نيست، چون از 

مردم نشأت گرفته است. پيشرفتمان از مردم 
ما نشــأت مى گيرد، ما مثل برخى كشورها 
نيستيم كه امنيتشان را مى خرند و گوش به 
فرمان قدرت ها هســتند. هر قدر بر ما فشار 
آوردند و تحريم كردند، با اتكا به مردم خود 
پيشرفت كرديم. توانستيم پهپاد آمريكايى 
را با موشك ســاخت ايران سرنگون كنيم. 
مى گويند چرا ساختيد؟ با تحريم نمى توانند 
جلــوى ايرانى را بگيرنــد. ظريف بيان كرد: 
دشمنان در گام بعدى انتظار داشتند كه ما 
نيروگاه هســته اى خود را چون سوخت به 
ما نمى دهند، تعطيل كنيم، اما نكرديم. وى 
افزود: براى ما اين قدرت گذار است و مى دانيم 
كه هيچ قدرتى ابدى نيســت و تنها قدرت، 

قدرت خداست. وزير امور خارجه خطاب به 
ابرقدرت ها گفت: ممكن اســت براى برخى 
خدا باشيد، اما براى ايران هيچ نيستيد. اين 
بار هم به لطف خدا فشارهاى شما را با تأكيد 
بر توانمندى هاى داخلى، روابط با كشورهاى 
دوست، اقتصاد مقاومتى و تكيه بر مردم خود 
جبران مى كنيم. وى در خصوص ديدار خود با 
يك سناتور آمريكايى در نيويورك، گفت: من 
در زمان حضور در نيويورك براى حضور در 
سازمان ملل و جلسات مجمع عمومى مى روم 
و وقتــى در آنجا حضور دارم از ابتداى صبح 
تا آخر وقت مالقــات و گفت وگوهايى دارم. 
وزير امــور خارجه با بيان اينكه مالقات هاى 
ما با رســانه ها و افرادى خارج از قوه اجرايى 
آمريكاست، افزود: با وجود ادعاى آمريكايى ها 
آن ها چندان به آزادى بيان اعتقاد ندارند؛ هيچ 
گاه اعالم نكرديم كه با چه نخبگانى از آمريكا 
ديدار مى كنيم و اگر خودشــان خواســتند 
مى تواننــد اين كار را انجــام دهند. اگر قرار 
باشد من محتواى نشست و مالقات هاى خود 
را مطرح كنم، افراد ديگر احساس مى كنند 
در مالقات با بنده در حال گفت وگو هستند 
و خاصيت ديپلماســى از بين مى رود. وى با 
تأكيد بر اينكه نمى خواهيم ديپلماسى رسمى 
و عمومى را مخلوط كنيم، گفت: ما رعايت 
طرف مقابل را كه بــراى مالقاتمان مى آيد، 

مى كنيم.

وزير امورخارجه در نشست خبرى به مناسبت روز خبرنگار:

دوران ابرقدرت ها به پايان رسيده است

 قابل توجه هموطنان گول خورده، دوتابعيتى هاى نگون بخت (محمدعبداهللا 
فرماجو) رئيس جمهورى سومالى، اعالم كرد تابعيت آمريكايى خود را لغوكرده 
است، شما كه خود را ايرانى مى دانيد (و ملت نجيب 6 هزار ساله) به پاخيزيد 
(دريوزگى را رها كنيد، يوغ اســارت را بگســليد) مگر انسان، اشرف مخلوفات 
نيســت؟ البته انســان، ممكن الخطا هم هســت، به هر دليل چنين خطايى 
مرتكب شــديد برگرديد، باب توبه باز است و حضرت حق توبه پذير، فقط اراده 

مى خواهد و بس. 09390002323
 سرپرست وزارت آموزش و پرورش ، لطفاً تا كارى را براى جامعه فرهنگيان 
به ســرانجام نرسانده ايد، آن را در بوق و كرنا نكنيد. با اعالم شما و بدون آنكه 
اتفــاق مثبتى براى ما رخ دهد صاحبخانه ما، ميزان اجاره را صرفاً بر اســاس 
وعده شــما مبنى بر طرح رتبه بندى  افزايش داد. چرا از دســتگاه هاى ديگر 
يــاد نمى گيريد كه بى ســر و صدا حقوق كاركنان خــود را افزايش مى دهند . 

09150003191
 در رابطه با مؤسسه كاسپين خواهشمندم درخواست بنده را به مقامات باال 
گزارش كنيد، ســپرده اى كه در اين مؤسسه داشــتم قرار بود تقريباً دو سال 
پيش به صورت كامل برگردانده شود، اما تا امسال هنوز نصف سپرده را كم كم 
پس گرفتم و نصف ديگر آن بالتكليف اســت. با بانــك مركزى تهران تماس 
گرفتم ميگن بايد منتظر باشــيد تا دارايى ها و امالك مؤسســه برآورد شود و 
حتى گفتن كه اميدى به برگرداندن بقيه آن نيســت و معلوم نيست تكليف ما 
چيــه؟ با پول هاى مردم اين همه دارايى و امالك گرفتن حاال چرا به فكر پس 
دادن نيســتند؟ سودجويان به ناحق دارند حقمان را مى خورند با اين پولى كه 
قرار بود دســتگيرمان شود تا پارسال يك ماشــين يا حتى خانه نقلى مى شد 
خريد اما حاال دو تيكه لوازم خانه هم به زورميشــه خريد، واقعاً اين انصافه كه 

با پول هاى مردم بازى مى كنند؟ 09010008582
 مســئول شوراى سياست گذارى ائمه جمعه خودشــان مى دانند كه اگرچه 
ائمه جمعه و جماعات به عنوان مقام روحانى نزد اكثريت ملت شــريف ايران 
مورداحترام هســتند، اما سروكارمردم با «مســئوالن» است و اصوالً مسئوالن 
حكومتى و دولتى هســتندكه بايد رافع مشكالت روزمره كشور و مردم باشند. 

09150008863
 دبير بازنشسته پيش از موعد آموزش و پرورش در سال 88 از اول استخدام 
با ليســانس كمترين حقوق را بين همه بازنشســتگان اعم از تأمين اجتماعى 
و لشــكرى و كشورى دارند! دســت كم رتبه بندى را اول براى ما اجرا كنيد تا 
كمى فاصله ما با ساير حقوق بگيران كمتر باشد. حقوق ما نصف حقوق دبيران 

شاغل است! 09150009625

ايران و چين در مسير 
تعامل راهبردى و بلندمدت

هفته گذشــته يك مقام چينى در ســفرى 
دوره اى بــه تهران با خيلى از مقامات ايرانى 
گفت وگو و رايزنى كرده بود و پيش ازاين هم 
آقاى الريجانى گفته بــود «ايران برنامه اى 
25 ســاله براى ارتباط با چين تدوين كرده 
است». همكارى بلندمدت چيزى است كه 
هم مقامات رســمى ايرانــى و هم مقامات 
رسمى چينى گفته اند. بايد توجه داشت كه 
چين از معدود كشــورهايى است كه وقتى 
رئيس جمهــورش در ژانويه 2016 به ايران 
آمد با رهبر معظم انقالب ديدار و گفت وگو 
داشت و ايشــان هم تأكيد داشتند كه اين 
روابط بايد همه جانبه و گســترده باشد. در 
همان سفر رئيس جمهور چين به ايران هم 
يك توافق نامه جامع همكارى بين دو كشور 

امضا شد.
به هرحال اين خواسته و نيت براى گسترش 
روابط در دو طرف وجود دارد و پس از سفر 
سال گذشــته رئيس مجلس به چين، اين 
امر قوت بيشــترى يافت. از سال 2016 كه 
رئيس جمهور چين به ايران آمد تا پارســال 
روابطمان تحت تأثير مســائل پس از برجام 
و رفت وآمد اروپايى ها كمى اولويت و اهميت 
خود را از دست داد و آن عزم و اراده اى كه از 
قبل وجود داشت، مقدارى كمرنگ شده بود. 
رئيس مجلس در ســفر به چين حامل دو 
پيغام رســمى از طرف رئيس جمهور ايران 
بــراى رهبر و رئيس جمهــور چين بود كه 
مورد اســتقبال هم قــرار گرفت. پس از آن 
هم رئيس جمهور كشــورمان به چين سفر 
و بــا رئيس جمهــور چين ديدار داشــتند. 
وزير اقتصاد هم به عنوان رئيس كميســيون 
دوجانبه دولتى از زمســتان گذشته تاكنون 

دو سفر به چين داشته است.
رفت وآمدها حاكى از آن است اراده اى جدى 
وجود دارد كه اين رابطه گســترده تر شود 
و همان طــور كه آقاى الريجانى گفتند يك 
كارگروه مســتقيمى زير نظر ايشان وجود 
دارد كه گزارش ها را مستقيم به خود ايشان 
ارائه مى دهند. ما هــم در حال تدوين يك 
برنامه بلندمدت براى همكارى هاى راهبردى 
با كشور چين هستيم و اميدواريم اين برنامه 
پيش نويسش آماده شود، به طرف چينى ارائه 
و نظرات آن ها هم گرفته و در نهايت منجر 
به يك ســرى توافقات راهبردى بلندمدت 

شود.
اما اين برنامــه چقدر راهبردى خواهد بود؟ 
ســعى شــده كه برنامه اى همه جانبه باشد 
و آن بخشــى كه ما در آن دخيل هستيم، 
اقتصــادى اســت، اما بخش هــاى مختلف 
فرهنگــى، امنيتى، سياســى و نظامى هم 
در آن گنجانده شــده است. بخش اقتصادى 
شامل تجارت، سرمايه گذارى و همكارى هاى 
اقتصادى مى شود كه به  هر حال در 20 سال 
گذشته هميشه در وضعيت خوبى بوده است 
و رابطه اقتصادى ما با چين يك روند منظم 
رو به رشد داشته، چنانچه در 6-5 سال اخير 
چين شريك اول تجارى ما هم در واردات و 

هم صادرات كاال بوده است.
بــه هر حال ضــرورت دارد كه مــا با تمام 
كشــورهايى كه دوست هستيم قراردادهاى 
بلندمدت داشــته باشيم؛ چراكه اصوالً براى 
رســيدن به يك شــرايط با ثبات اقتصادى 
نياز است كه با دنيا تعامل بلندمدت تعريف 
كنيد؛ بخشى از كشورهاى دنيا مايل نيستند 
با ما چنين روابط بلندمدتى را داشته باشند، 
بخشــى را ما مايل نيستيم با آن ها روابطى 
داشــته باشــيم، ولى آن هايى كه دو طرف 
تمايل نشــان مى دهند بســيار خوب است 
كه با آن ها وارد روابط بلندمدت شويم تا به 

ثبات اقتصادى برسيم.
بااين حــال از اين منظر كــه چين يكى از 
قدرت هاى اقتصادى مطرح دنيا به حســاب 
مى آيــد و رقيــب اول آمريــكا در حــوزه 
اقتصادى محسوب مى شود، برقرارى روابط 
راهبــردى بلندمدت با اين كشــور ضرورى 
به نظر مى رســد؛ چون به هرحــال ما با نفر 
نخست اقتصاد دنيا يعنى آمريكا كه رابطه اى 
نداريم و درنتيجه دومين اقتصاد بزرگ دنيا 
يعنى چين براى مــا اولويت دارد. عالوه بر 
اين در رابطه سياســى مــا هيچ وقت دچار 
نبوديم  فرازوفرودهاى خيلى عجيب وغريب 
و يك رابطه پايدار سياسى داشتيم، بنابراين 
بايد از اين رابطه دوستانه و سياسى دو طرف 

بهره اقتصادى بگيرند.
از طرفى چين در حوزه سياســت خارجى 
هم مواضع روشــنى در قبال ايران داشــته 
اســت؛ در يك ســالى كه آمريكا از برجام 
به شــكل يكجانبه بيــرون آمــده، بارها و 
بارهــا رئيس جمهور، وزارت امــور خارجه، 
وزارت بازرگانى و ســاير مقامات چينى كه 
در اين امور دخيــل بوده اند، اعالم كرده اند 
كه خــروج يكجانبه آمريــكا از برجام را به 
رسميت نمى شناسند و به روابط تجارى شان 
با ايران ادامه خواهنــد داد. البته حتماً اين 
روابط تحت تأثيــر تحريم ها قرار مى گيرد؛ 
زيرا برخى از شركت هاى چينى براى معامله 
با ايران احتياط مى كننــد، اما قصد و نيت 
رســمى دولت چين تعامل گسترده با ايران 
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اروپايى ها بايد بر ترس خود غلبه كنندمسير كاهش تعهدات برجامى با قدرت ادامه دارد
سيد حسين نقوى حسينى، نماينده 
مــردم ورامين در مجلس شــوراى 
اسالمى در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنالين»، 
درباره پيام آشــكار جمهورى اســالمى ايران 
درخصوص برجام و گام هاى بعدى كشورمان در 
قبال اين توافق، اظهار داشــت: پيام كشورمان 
درباره برجام پيامى روشــن و شفاف است. ما با 
طرف هاى غربى توافقى كرده ايم و بر اساس آن 
تعهدات خــود را انجام داديم، امــا آن ها يا به 
تعهــدات خود عمل نكردند يــا مثل آمريكا از 
برجام خارج شدند و بدين ترتيب شاهديد كه 

اين توافق بين المللى كأن لم يكن مانده است.
 ما گام هاى اصلى فعاليت هاى هســته اى را در 
دســتور كار قرار داده ايم، چنانچه دو گام را در 
دستور كار قرار داديم و ديديد كه عملياتى شدن 
هر دو گام در زمينه آب سنگين و اورانيوم غنى 

شده آغاز شده است. 

ســازمان انرژى اتمى به سرعت در حال اجراى 
گام دوم اســت و عالوه بر آن ما از همين حاال 
گام هاى بعدى را برنامه ريزى كرده ايم. سخنگوى 
كميســيون امنيت ملى و سياســت خارجى 
مجلس شوراى اسالمى افزود: اگر طرف غربى 
به برجام برگشت و تعهدات برجامى خود را نه با 
شعار و ابراز نگرانى، بلكه به صورت عملى انجام 
داد، مسلماً ما هم در تصميمات خود تجديد نظر 
مى كنيم، اما تا وقتى كه آن ها به برجام برنگردند 

اين مسير با قدرت ادامه دارد. 

 بهروز كمالوندى در حاشيه مراسم 
روز خبرنگار و نشست خبرى وزير 
امور خارجه در جمع خبرنگاران با اشــاره به 
اينكه حدود يك ماه ديگر از فرصت داده شده 
به اروپايى ها براى اقدام عملى در حفظ برجام 
و تأمين خواسته هاى ايران باقى مانده، اظهار 
داشت: اگر طرف مقابل در يك ماه باقيمانده 
همچنان به تعهدات خود عمل نكند، براساس 
آنچه قبًال رئيس جمهور اعالم كرده است، گام 
ســوم نيــز  در كاهش تعهدات از ســوى ما 
برداشته خواهد شد. سخنگوى سازمان انرژى 
اتمــى با يــادآورى اينكه ايــران گزينه هاى 
مختلــف و متعددى بــراى توســعه برنامه 
هســته اى صلح آميز خــود در اختيار دارد، 
اظهار داشت: تصميم گيرى در مورد نوع اقدام، 
در سطح مسئوالن عالى كشور انجام مى شود. 
وى با بيان اينكه وزارت امور خارجه مشخص 

مى كند كه شــرايط چگونــه پيش مى رود و 
طرف مقابل چه قدم هايى را برداشــته و چه 
اميدهايــى وجود دارد، اضافه كرد: گام بعدى 
نيز تعليق برخى تعهدات و نه كنار گذاشتن 
آن ها خواهد بود، بنابراين اگر طرف هاى ما به 
تعهدات خــود بازگردند، طبيعتــاً ما نيز باز 
خواهيم گشت. همان طور كه آقاى ظريف هم 
تأكيد كرد، مهم است كه اروپايى ها بر ترس 
خود غلبه كنند و مقابل آمريكا بايستند. آن ها 

اين توانايى را دارند.

سياست: شكست آمريكا در ايجاد ائتالف نظامى در خليج فارس 
و تنگه هرمز از همان ابتدا مشــخص و قابل پيش بينى بود، حتى 
تالش ها با محوريت انگليس در ميــان خود دولتمردان و جامعه 
انگليسى نيز با ترديد جدى رو به رو است. هرچند مايك پمپئو وزير 
خارجه آمريكا كه روز يكشنبه به همراه مارك اسپر وزير دفاع اين 
كشور به استراليا سفر كرده است، در سخنانى درباره تالش آمريكا 
براى ايجاد ائتالف دريايى در خليج فارس گفته كشورش اطمينان 
زيادى به تشــكيل ائتالف دريايى در خليج فارس دارد، اما تا پيش 
از اين مقامات و كشــورهاى اروپايى چه به طور تلويحى و چه به 

صراحت اين اطمينان را زير سؤال برده  بودند.

  آب پاكى مركل روى دستان ترامپ
از جمله اين كشورها آلمان بود كه وزير امورخارجه كشورش بارها 
از بى ميلى آن ها ســخن گفته بود، اما ديروز دولت آلمان رســماً 
اعالم كرد در زمان حال و شــرايط فعلى به ائتالف آمريكايى براى 
گشت زنى در تنگه هرمز نمى پيوندد. به نوشته خبرگزارى«رويترز» ، 
ســخنگوى «آنگال مركل» صدر اعظم آلمان روز دوشــنبه گفت: 
صدراعظــم [نيازى به] مشــاركت در مأموريتــى آمريكايى را در 
شــرايط فعلى و زمان حاضر نمى بيند و همه [مقامات] در دولت 
آلمان در اين موضوع متفق هستند. «هايكو ماس» وزير امور خارجه 
آلمان نيز روز دوشنبه در پيامى جداگانه اعالم كرد: در حال حاضر 
بريتانيايى ها ترجيح داده اند به مأموريت آمريكا ملحق شوند. ما اين 
كار را نمى كنيم. وى افزود: ما مأموريتى اروپايى مى خواهيم و متقاعد 

كردن اتحاديه اروپا براى چنين اقدامى زمانبر خواهد بود. سفارت 
آمريكا در برلين پيش از اين از آلمان خواســته بود به فرانســه و 
انگليس در ائتالف واشــنگتن براى «مبارزه با خشونت ايرانى ها» 
ملحق شود. پيشتر «آندرياس نيك»، عضو كميته روابط خارجى 
پارلمان و «اوالف شــولتز» وزير دارايى و معاون صدر اعظم آلمان 
از جمله مقاماتى بودند كه به صراحت مخالفت خود با پيوستن به 
ائتالف دريايى تحت رهبرى آمريكا عليه ايران را اعالم كرده بودند. 
در حالى كه آمريكا و انگليس تالش داشتند كشورهاى آسيايى مثل 
كره جنوبى و ژاپن را نيز در اين ائتالف اجبارى شــريك كنند، اما 
مشخص شــد كه اين تالش ها صرفاً لفظى و رسانه اى بوده است، 
نه درخواســت رسمى. روز گذشته وزير دفاع كره جنوبى در جمع 
قانون گذاران اين كشــور گفت كه واشنگتن از سئول درخواست 
رسمى براى الحاق به ائتالف نظامى در «تنگه هرمز» نكرده، اما كره 
جنوبى مى تواند به طور داوطلبانه اعزام نظاميان خودش به منطقه 

را بررسى كند.
البته پيشتر رسانه ها و برخى تحليلگران و مقامات ژاپنى و كره اى 
نتيجه اين بررسى ها را پيش بينى كرده و احتمال دادند كه بنا بر 

شرايط منطقه پاسخ آن ها منفى خواهد بود.
آمريكايى ها كه تالش دارند اين ائتالف شــكل بگيرد تا بگويند در 
مقابل ساقط شدن پهپاد متجاوزشان اقدامى كرده اند، اما در عمل 
نمى خواهند زير بار هزينه هاى نظامى و سياســى آن بروند، براى 
همين بنا بر صحبت فرماندهان نظامى آمريكايى صرفاً پشتيبانى 

اطالعاتى از اين ائتالف خواهند كرد.

  شرط و شروط استراليايى ها
اين اما واگر آمريكايى ها، كشــورهاى همســو همچون استراليا را 
هم دچار ترديد كرده اســت. در حالى كه وزير دفاع استراليا تأكيد 
كرده بود كه كشورش هنوز براى پيوستن به ائتالف نظامى دريايى 
واشنگتن در تنگه هرمز، تصميمى نگرفته است، «اسكات موريسون» 
نخست وزير استراليا، خواستار شفاف سازى درباره اين ائتالف شد. بنا 
به گزارش روزنامه «آسترالين»، موريسون در اظهاراتى تأكيد كرد 
كه در صورت محقق شــدن دو شرط، احتمال بررسى درخواست 
آمريكا براى پيوستن استراليا به ائتالف دريايى در تنگه هرمز وجود 
دارد. وى در ايــن خصوص گفت: پيش از آنكه اســتراليا موضوع 
پيوســتن به ائتالف دريايى آمريكا را مورد بررسى قرار دهد، بايد 
جزئيات مأموريت آمريكا در تنگه هرمز و همچنين اندازه اين ائتالف 
بين المللى مشخص شود. پيش از اين هم منابع خبرى از گسترش 
اختالف ها ميان انگليس و آمريكا بر سر ايران خبر داده اند. نشريه 
تايم اول مرداد ماه گزارش داده بود «رابطه خاص» بين انگليس و 
آمريكا پس از بروز برخى تنش ها بر ســر ايران لطمه ديده و دولت 
انگليس قبل از توقيف نفتكشش درخواست كمك دولت «دونالد 

ترامپ» عليه ايران را در خليج فارس رد كرده است.

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

خبر

سياست خارجى

آلمان آب پاكى را روى دست آمريكا ريخت

مركل: ائتالف نظامى خليج فارس غيرضرورى است

سياست خارجىمجلس
كمالوندى:سخنگوى كميسيون امنيت ملى مجلس در گفت و گو با «قدس آنالين»:

دفاعى- امنيتى
دريادار خانزادى خبر داد 

تجهيز ناوشكن دماوند به 
سامانه هاى رادارى پيشرفته 

مجلس
سفير ايران در بغداد اعالم كرد

سفر قريب الوقوع 
رئيس مجلس به عراق 

احزاب و تشكل ها
يك فعال اصالح طلب:

اصالح طلبان تندرويى داريم 
كه به براندازان نزديك ترند

سياست خارجى
مشاور اسد:

روابط دمشق و تهران 
راهبردى است

سياست: دريادار حسين خانزادى، فرمانده 
نيروى دريايى ارتش گفت: ما امســال الحاق 
ناوشــكن دماوند به ناوگان شــمال نيروى 
دريايى را خواهيم داشــت. اين ناوشكن در 
مدت 18 ماه به طور كامل احيا شــده است. 
همه ايراداتى كه در نمونه هاى قبلى آن وجود 
داشته در ناوشكن دماوند برطرف شده است. 
اين ناوشكن به سامانه هاى رادارى پيشرفته اى 
مجهز شده كه دستيابى به اهداف دوردست 
را بــراى آن ميســر مى كنــد، همچنين به 
تســليحات جديدى مجهز شــده و در حال 
پيش بينى براى تجهيز ناوشــكن دماوند به 

پرتابگر عمودى موشك هستيم.

سياست: «محمد الحلبوسى» رئيس پارلمان 
عراق ديروز ميزبان «ايرج مســجدى» ســفير 
تهران در بغداد بــود. خبرگزارى عراق (واع) به 
نقل از دفتر اطالع رسانى الحلبوسى گزارش داد: 
در اين ديدار طرفين روابط دوجانبه، همكارى 
بين دو كشــور و راه هاى تقويت آن را بررسى 
كردند. الحلبوسى و مسجدى همچنين درباره 
سفر قريب الوقوع على الريجانى، رئيس مجلس 
جمهورى اســالمى ايران به بغــداد گفت وگو 
كردنــد. در اين ديدار، بر اهميت موضع واحد و 
مشترك كشورهاى منطقه براى كاهش تنش و 
حل مشكالت از طريق گفت وگو تأكيد شد تا از 
بحران ها جلوگيرى شده و ثبات نيز حفظ شود.

سياست: بهزاد نبوى، از چهره هاى اصالح طلب 
بــه خبرآناليــن گفت: مــا در حــال حاضر 
اصالح طلب هاى تندرويى داريم كه به براندازان 
نزديك ترنــد. در ميــان اصول گراها هم جبهه 
پايدارى را داريم. جريان آقاى ناطق نورى و آقاى 
مطهرى  و حتى آقاى الريجانى را هم داريم كه 
هيچ شباهتى با پايدارى ندارند. بنابراين آرايش 
قواى جديدى در كشور شكل گرفته است كه از 
88 آغاز و در 92 تعين بيشترى يافته است و روز 

به روز اين تعين بيشتر مى شود. 
وى افزود: بــر ائتالف تأكيــد دارم و معتقدم 
اصالح طلب ها به تنهايى نمى توانند در انتخابات 

پيروز شوند. 

سياست: مشاور رئيس جمهور سوريه با اشاره 
به روابط تاريخى بين تهران و دمشق، تأكيد كرد 
كه روابط ايران و سوريه تحت تأثير سخن كسانى 
قرار نخواهد گرفت كه به سود صهيونيسم و رژيم 
صهيونيستى، به تهران حمله مى كنند. «بثينه 
شعبان» مشاور سياســى و رسانه اى بشار اسد  
تأكيد كرد كه روابط دمشق با جمهورى اسالمى 
ايران، راهبردى است. وى تصريح كرد كه سوريه 
از زمان پيروزى انقالب اسالمى، روابط تاريخى 
با ايران دارد و اين روابط راهبردى بوده و «تحت 
تأثير سخن كســانى قرار نخواهد گرفت كه به 
سود صهيونيسم و رژيم صهيونيستى، به ايران 

حمله مى كنند».

آيت اهللا «شيخ آصف محسنى» مرجع تقليد 
شيعيان افغانستان دار فانى را وداع گفت

فــارس: آيــت  اهللا العظمى «شــيخ آصف 
محســنى» مرجع تقليد شيعيان افغانستان 
ديشب در سن 84 ســالگى دار فانى را وداع 
گفــت. چندى پيش آيــت اهللا محمد آصف 
محســنى، به دليل كسالت در بستر بيمارى 
به سر مى برد و روند درمانى وى آغاز شده بود.  
محمدآصف محسنى، مرجع تقليد شيعيان در 
افغانستان در سال 1314 شمسى در قندهار چشم به جهان گشود. وى از علماى شيعه، 
مدافع تقريب مذاهب اسالمى، رئيس شوراى علماى شيعه افغانستان، و بنيان گذار حوزه 
علميه و دانشگاه خاتم النبيين در كابل و عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت(ع) 
بود . محمدآصف محسنى، در فقه و اصول فقه، از شاگردان سيد محسن حكيم و سيد 
ابوالقاســم خويى بود و آثارى در رجال، فقه و حديث از وى برجاى مانده است. مهدى 
مهريزى، كتاب او با عنوان «بحوث فى علم الرجال»  را يكى از تأليفات ماندگار در موضوع 

دراية الحديث دانسته است.

نامه 2 هزار استاد دانشگاه خطاب به رئيس جمهور
از اروپا و آمريكا دورى كنيد

تسنيم: 2 هزار تن از استادان دانشگاه هاى سراسر كشور در نامه اى به رئيس جمهور  و 
وزير امور خارجه نوشتند: حال كه مذاكره كنندگان اميِن ايرانى به عمق بدعهدى آمريكا و 
اروپاى همدست او پى برده اند، الزم است دورى از اروپا و آمريكا را به عنوان پيشران توسعه 

و پيشرفت ملى در صدر برنامه هاى خود قرار دهيد.

معاون عمليات ستاد كل نيروهاى مسلح:
هيچ كشورى قادر به نبرد زمينى با ايران نيست

سياست: سردار ربانى، معاون عمليات ستاد 
كل نيروهاى مسلح در مراسم بزرگداشت 22 
شهيد تيپ فاطميون شهرستان شهريار گفت: 
قطعاً دست كم تا 10 سال آينده هيچ كدام از 
كشورهاى منطقه اى و فرامنطقه اى در نبرد 
زمينى قادر به مقابلــه و مبارزه با جمهورى 
اسالمى نخواهند بود، چراكه در هشت سال 
جنگ تحميلى و در جنگى كه تمام دنيا در مقابل ما بودند، يك وجب از خاك خود را 
از دست نداديم، حاال كه بسيار بيشتر از گذشته توانمندتر شده ايم. معاون عمليات ستاد 
كل نيروهاى مسلح تصريح كرد: عمق دفاعى و تأثيرگذارى ما به سواحل درياى مديترانه 
رسيده است و جبهه ما تا مرزهاى رژيم صهيونيستى باز شده است. وى با تأكيد بر اينكه 
امروز موشك هاى حزب اهللا و حماس حرف هاى بسيارى براى گفتن دارند و موازنه قدرت 
برقرارشــده اســت، ادامه داد: در آنجا آن جنگ به مردم لبنان تحميل شد و دشمن با 
به كارگيرى نيروهاى مزدور و تفكر سلفى تكفيرى ابعاد ديگرى از تهديد را عليه كشورهاى 
مقاومت پديد آورد، اما امروزه ديگر چنين نيست. معاون عمليات ستاد كل نيروهاى مسلح 
عنوان كرد: در زمان بيدارى اسالمى، دشمنان با به كارگيرى نيروهاى مزدور و تفكر سلفى 
تكفيرى، به نفع اهداف شــيطانى عمل كردند و پس از چهار سال هم نتوانستند تغيير 
حاكميت در سوريه ايجاد كنند و كم كم تهديد داعش را به عراق و يمن و نزديك مرزهاى 
ايران كشيدند. ما پس از چند سال توانستيم داعش را به برخى نقاط مرزى محدود كنيم 

و اهداف دشمنان به نتايج مثبت براى دشمنشان تبديل شد.
 

وزير خارجه تركيه: 
تحريم ايران، به تمام منطقه آسيب مى زند

سياست: «مولود چاووش اوغلو» وزير امور خارجه تركيه ديروز گفت: تحريم هاى اياالت 
متحده عليه جمهورى اسالمى ايران در حال آسيب زدن به تمام منطقه خاورميانه است. 
به نوشــته خبرگزارى «اسپوتنيك» چاووش اوغلو در سخنرانى ساالنه در جمع سفراى 
تركيه، با انتقاد از تحريم  آمريكا عليه ايران، تأكيد كرد: اعمال مجدد اين تحريم ها [پس 
از خروج واشــنگتن از توافق هسته اى] سبب آسيب ديدن تمام منطقه شده است. وى 
همچنين درباره تالش هاى مشترك آنكارا با تهران و مسكو براى يافتن راهكار سياسى 
جهت پايان دادن به بحران ســوريه، توضيح داد: «از طريق همكارى با ايران و روســيه 
در مذاكرات آســتانه و سوچى، تالش مى كنيم تا ثبات مجدداً در منطقه حاكم شود». 
چاووش اوغلو پيشتر نيز ضمن اعالم مخالفت با تحريم هاى نفتى آمريكا عليه ايران، گفته 

بود كه امكان عملى براى قطع واردات نفت تركيه از ايران در آينده نزديك وجود ندارد.

امضاى موافقت نامه نظامى دريايى ميان ايران و روسيه
فارس: دريادار حسين خانزادى شامگاه يكشنبه در نشست خبرى افتتاحيه مسابقات 
نظامى 2019 روســيه در رشته غواصى عمق در جزيره كيش در خصوص رويدادهاى 
منطقه در هفته هاى گذشته در خليج فارس تأكيد كرد: در منطقه اتفاقى نيفتاده و تنها 
تحكيم امنيت نيروى دريايى مطرح بوده است و نمايشى هم كه كشورهاى استكبارى و 
در رأس آن ها آمريكا و انگليس اجرا كردند، تنها يك بلوف بزرگ و يك اقدام فريبكارانه 
است كه مى خواهند نشان دهند منطقه امنيت ندارد، در حالى كه منطقه كامالً امن بوده 
و تالش هاى آن ها براى ناايمن جلوه دادن منطقه بيهوده است. دريادار خانزادى همچنين 
به برگزارى رزمايش مشــترك ايران و روسيه اشــاره كرد و افزود: در اين زمينه هفته 
گذشته ديدارى با فرمانده نيروى دريايى روسيه انجام شد و نخستين موافقت نامه نظامى 
بين مجموعه نيروهاى مسلح به نمايندگى بنده و فرمانده نيروى دريايى روسيه از طرف 
وزارت دفاع روسيه را امضا كرديم. وى در پايان افزود: به زودى طرح و برنامه ريزى در اين 

خصوص صورت خواهد پذيرفت و رزمايش در سال جارى انجام خواهد شد.

شيعيان افغانستان دار فانى را وداع گفت
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

تالوت قرآن در سرزمین وحی بزرگ ترین افتخار من است  آستان: قاری ممتاز و بین المللی آستان قدس رضوی گفت: تالوت قرآن در سرزمین وحی بزرگ ترین افتخار در زندگی من است.هادی 
اسفیدانی که در قالب »کاروان قرآنی نور« به سرزمین وحی اعزام شده، گفت: همه ساله، »کاروان قرآنی نور« که شامل جمعی از قاریان و حافظان قرآن سراسر کشور است، به سرزمین وحی اعزام می شوند که امسال 

من هم در این کاروان توفیق حضور دارم. وی گفت: برگزاری محافل قرآنی، تالوت آیات نورانی کالم وحی و قرائت دعای کمیل و توسل از برنامه های قاریان اعزامی به مراسم حج تمتع است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی تأکید کرد

ضرورت تشکیل واحد تعمیر و نگهداری در حرم رضوی
آســتان:معاون اماکن متبرکه و امور 
زائران آستان قدس رضوی بر ضرورت 
تشــکیل واحد تعمیر و نگهــداری در 
راســتای حفاظت و مرمت ابنیه حرم 

مطهر رضوی تأکید کرد.
سیدخلیل منبتی در نخستین نشست 
تخصصــی »حفظ و مرمــت گنجینه 

معماری حرم مطهر رضوی؛ ضرورت و رویکردها« که به همت سازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در تاالر مرکز اسناد و مطبوعات شیخ 
بهایی واقع در بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد، عنوان 
کرد: در راستای بحث مرمت و حفاظت از معماری حرم مطهر رضوی، باید واحد 

تعمیر و نگهداری تشکیل و در حوزه تعمیر و نگهداری ابنیه حرم فعالیت شود.
وی ابراز کرد: اماکن و ابنیه  ای که در حرم مطهر رضوی مشاهده می شود، شاید اگر 
در هر کشور دیگری وجود داشت، فقط در معرض دید اقشار خاصی قرار می گرفت 
اما بارگاه منور رضوی، محل حضور صدها هزار زائر و دلداده اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( است. این مقام مسئول تصریح کرد:    30 میلیون زائر به شهر مقدس 
مشهد و به طور متوسط 300 میلیون زائر به بارگاه منور رضوی مشرف می شوند 

که این جمعیت در نوع خود بی نظیر است.
وی خاطر نشان کرد: ما باید در خصوص مرمت و نگهداری به این موضوع توجه 
داشته باشیم که زائر برای ما مهم است و یا معماری حرم مطهر رضوی از اهمیت 

برخوردار است؛ که در هر دو صورت باید کار متفاوتی انجام شود.
منبتی افزود: در راستای رفاه حال زائران نیاز به تعمیرات در بخش هایی از حرم 

داریم و در های ورودی و خروجی حرم باید مورد توجه قرار گیرد.

 حرم مطهر رضوی مجموعه بی نظیری از هنرهای ایرانی
کمیل ضرابی، مدیر عامل سابق شرکت کاشی سنتی قدس رضوی نیز در ادامه 
این نشست تخصصی به موضوع »حفظ میراث معماری و تزئینات کالبدی حرم 
مطهر رضوی« اشــاره کرد و گفت: حرم مطهر رضــوی مجموعه بی نظیری از 
هنرهای ایرانی اسالمی است که در خدمت اسالم قرار گرفته و پس از اسالم شکل 

تعالی یافته ای پیدا کرده است.
وی بــا بیــان اینکه هنــر و معماری ایرانــی همواره پنج اصل مــردم واری، 
خودبســندگی، پرهیز از بیهودگی، بهره گیری از پیمان و درون گرایی را مورد 
توجه قرار داده اســت، عنوان کرد: زمانی که اســالم وارد ایران شــد و هنر 
و معمــاری ایــران در خدمت آن قرار گرفت، فلســفه و حکمت الهی به آن 

بخشیده شد.
مدیر عامل سابق شرکت کاشی سنتی قدس رضوی تصریح کرد: پیش از نگهداری 
و مرمت باید به تداوم میراثی که در سالیان گذشته به ما رسیده است بیندیشیم؛ 
حرم مطهر رضوی افتخار فاخر و میراث گرانبهایی در دست ماست که حفاظت از 

آن از اهمیت باالیی برخوردار است.

اجرای طرح اوقات فراغت ویژه بانوان در تربیت بدنی آستان قدس رضوی
وقت طالیی شکوفایی 

فراغت،  اوقــات  کــردن  پــر  قدس: 
کالس هــای  تابســتان،  غنی ســازی 
رنگارنگ، همگی خبر از تمام شدن ایام 
داغ امتحانات و فرا رســیدن فصل گرم 
تابستان می دهد. فصلی که دانش آموزان 
تمام ســال تحصیلی برای رسیدن آن 
لحظه شــماری می کنند اما چگونه پر 

کردن این فرصت طالیی برای رشــد و شکوفایی استعدادهای نسل آینده، بهانه 
تازه ای برای نگرانی والدین و دغدغه مندی متولیان این حوزه است. 

مؤسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی هر ساله طرح ها و کالس های مختلفی 
را برای هر چه بهتر گذراندن این ایام سه ماهه برای بچه ها و والدینشان ترتیب 
می دهد. َگشتی میان کالس های ورزشی بانوان این مجموعه ورزشی می زنیم تا از 

کم و کیف اجرای طرح اوقات فراغت مطلع شویم. 

 با آگاهی و شناخت رشته ورزشی را انتخاب کنید
نرگس انگزبانی، مربی رشــته ووشو تربیت بدنی آستان قدس رضوی نخستین 
ســالی است که به جمع مربیان طرح تابستانه ورزشی این مجموعه پیوسته اما 
بیش از 20 ســال سابقه ورزشی با آستان قدس رضوی دارد و از هدایت کالس 
و بچه ها معلوم اســت کارش را خوب بلد اســت. شرکت کنندگان در این رشته 
می توانند در دو بخش تالو)هنرهای نمایشــی( و ساندا)مبارزه آزاد( و در رده های 
ســنی مختلف از  8 تا 27 ســال در دو بازه زمانی 9 تا 10:30 و 10:30 تا 12 از 

کالس استفاده کنند.  
این اســتاد ووشو با ارائه طرحی خالقانه، مادران و دختران کم سن و سال را در 
کنار هم در کالس پذیرفته و آموزش می دهد تا توان فراگیری و توجه آن ها باال 
برود. مادران را در حد آمادگی جسمانی آموزش می دهیم تا در کنار فرزندانشان 

حضور داشته باشند. 

 جامعه سالم در گرو تربیت بانوان سالم 
برای رسیدن به کالس دیگر این مجموعه، باید نیمی از محیط زیرین ورزشگاه 
را دور بزنیم تا به کالس دفاع شخصی و سالح سرد برسیم که خودش به نوعی 
نرمش است. دوره ای تخصصی که زیر نظر محدثه نوعی اداره می شود و با اینکه 
نام رشته اش مثل دیگر ورزش ها چندان جاافتاده و آشنا نیست، جالب است که 

بیشتر از برخی دوره ها شرکت کننده دارد.
از وی دلیل این استقبال را جویا می شویم. خانم نوعی توضیح می دهد که امسال 
در دو شــیفت کالس صبح در ساعت های 9 تا 10:30 و 10:30 تا 12 جمعاً 50 
نفر برای دفاع شخصی نام نویسی کرده اند و به خاطر چندوجهی بودن این رشته، 
پرورش بعد جسمانی در کنار برخورداری از بعد نمایشی برای همه به خصوص 
دختران جوان جذاب است. همین طور این رشته دارای تنوع سبک است و دست 

ورزشکار را برای انتخاب باز می گذارد.

 دختران نیاز بیشتری به ورزش دارند
سری هم به یکی از سالن های چندمنظوره تربیت بدنی می زنیم، جایی که تعدادی 
از دختران پرشور و هیاهو مشغول بازی با توپ بسکتبال برای کسب یک امتیاز 
هستند. شیرین خرقانی مربی آن ها، از مربیان باسابقه رشته بسکتبال استان به 
حساب می آید. مثل همه مربیان این مجموعه در رشته تربیت بدنی تحصیل کرده 
و سال ها سابقه فعالیت حرفه ای در مجموعه های مختلف ورزشی مشهد از جمله 

تربیت بدنی آستان قدس رضوی را در کارنامه دارد. 
این مربی بسکتبال در کالس های ورزشی تابستانه، تأکید می کند: کم نیستند، 
بچه هایی که از این دوره های تفریحی به مراحل باالتر رشد کرده اند و اکنون در 
زمره مربیان خوب ورزش شهر هستند. به ویژه دختران ما نیاز بیشتری به ورزش 

کردن دارند؛ چراکه برای تربیت جامعه سالم، به بانوان سالم و قوی نیاز داریم.

 استقبال بانوان از کالس های ورزشی تابستانه 
در ارتباط با کیفیت اجرای طرح اوقات فراغت تربیت بدنی آســتان قدس رضوی؛ 
عظیم کریمی، معاون فرهنگی و ورزشــی این مجموعه بیان می کند: همزمان با 
تعطیلی مدارس و آغاز فصل تابستان، کودکان و نوجوانان وقت آزاد بیشتری دارند؛ 
از این رو به منظور پر کردن صحیح این اوقات، شادی و نشاط آن ها و همین طور 
جهت دهی هدفمند بچه ها به سمت و سوی ورزش طرح اوقات فراغت هر ساله با 
قوت بیشتری به اجرا درمی آید. تاکنون رشته های ورزشی بانوان با استقبال خوبی 
مواجه شده است و حضور در برخی رشته ها به خصوص در رشته های جدیدتر رشد 
نشان می دهد.کریمی همچنین به تعداد و نحوه استفاده از رشته های فعال در این 
طرح هم می پردازد و ابراز می کند: در طول سال 51 رشته ورزشی فعال داریم که 
در تابســتان امسال 11 رشته ورزشی به نسبت تابستان سال گذشته اضافه شده 
است و اکنون در رشته هایی نظیر فوتبال، بسکتبال، شنا، رشته های رزمِی کاراته، 
تکواندو، ووشو، دفاع شخصی و آمادگی جسمانی پذیرای متقاضیان هستیم. تشکیل 
اتاق فکر، برنامه ریزی و اجرای طرح و برنامه مفید برای پر کردن وقت خالی هزاران 
کودک و نوجوان آینده ساز این سرزمین کار کمی نیست. بار سنگینی است بر دوش 
همه، به خصوص مدیران و متولیان حوزه های فرهنگی و ورزشی کالنشهری چون 
مشــهد مقدس. باری که دغدغه مندی و تالش دوچندان می طلبد و از خانواده تا 

سطوح باالی تصمیم سازی، باید برداشتن بخشی از آن را تقبل کنند.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی
دیدگاه اسالم نسبت به موضوع خانواده، 
یک  زیر  در  نفر  چند  همزیستی  صرفاً 
سقف نیست. آموزه های اسالمی و قرآنی، 
مسیر  در  و  جامع  نظامی  را  خانواده 
کمال می بیند و برای آن اهدافی مقدس 
جایگاه  و  موقعیت  درک  می شمارد. 
گام  نخستین  اعضا،  سوی  از  خانواده 
هر  است.  زوجین  بین  روابط  تنظیم  در 
یک از افراد باید به هدف اصلی خانواده 
توجه داشته و در جهت تأمین آن تالش 
و خواسته ها و توقعات خود را به سمت 
آرامش، آسایش و رشد یکدیگر رهنمون 

سازند. 
طرح آموزشــی زندگی به سبک رضوی 
هم درســت با همین هدف، شکل گرفته 
اســت. این طرح با هدف افزایش صیانت 
و اعتالی کارکرد خانواده و با بهره گیری 
از ظرفیت های آســتان قــدس رضوی و 
مجموعه نهادها و تشکل های مردمی برای 
زائران و مجاوران به ویژه زوج های جوان 
که آغاز زندگی خود را با حضور در کنار 
مضجع حضرت علی بن موســی الرضا)ع( 
شروع می کنند به همت مرکز امور بانوان 
و خانواده آستان قدس رضوی به مرحله 

اجرا گذاشته است.
طرحی کــه حاال پس از ســه ســال، 
نخستین گروه از زوج های شرکت کننده 
در آن، اول همین هفته در مشهد، بدرقه 
شــدند تا راهشــان را در مسیر زندگی 

پیش بگیرند. 

 کاهش نرخ طالق به 0/5درصد
سرپرســت مرکز امور بانــوان و خانواده 
آستان قدس رضوی می گوید: گردهمایی 
دوروزه زوج هــای جوان شــرکت کننده 
در طــرح ملی زندگی به ســبک رضوی 
12 مردادماه همزمان با ســالروز ازدواج 
امام علــی)ع( و حضرت فاطمه زهرا)س( 
در ســالن همایش های مجتمع فرهنگی 
آیه ها با حضور 300 زوج جوان مشهدی 

و خانواده های ایشان برگزار شد. 
فاطمــه دژبرد با اشــاره بــه اینکه این 
گردهمایــی به مناســبت بدرقه زوجین 
جوان از طرح ملی زندگی به سبک رضوی 
در دو روز انجام شــد، تأکید می کند: در 
این دوره بــه زوجین برتر در طول دوره، 
افراد برتر مسابقه کتابخوانی و خادمیاران 
فعال به رســم یادبود هدایا و تسهیالتی 
ویژه اهدا شــد، همچنین ســونوگرافی 
رایگان برای زوج های شرکت کننده دراین 
طرح در آســتانه بارداری در نظر گرفته 

شده است.
فاطمه دژبرد می گوید: طبق نظرسنجی 
و آمارگیری سال گذشته، آمار طالق بین 
ایــن زوجین در مشــهد 0/5درصد بوده 
اســت، این در حالی است که آمار طالق 
در جامعه خارج از این طرح، متأســفانه 

باالی 20درصد است.

 اجرای سراسری؛ گام دوم طرح 
زندگی به سبک رضوی 

سرپرســت مرکز امور بانــوان و خانواده 
آستان قدس رضوی به اجرای سراسری 
طــرح ملی زندگی به ســبک رضوی در 

گام دوم اجرای آن هم اشــاره می کند و 
می گوید: طرح زندگی به ســبک رضوی 
سال گذشته، در دومین سال برگزاری در 
10 استان کشــور اجرا شد و با توجه به 
اینکه در سال جاری کانون های این طرح 
در 31 استان تشکیل  شده است، امسال 
در تمامی اســتان ها آغاز به کار کرده یا 

خواهد کرد.
بدرقه  بــا  دژبــرد می گویــد: همزمان 
در  زوج های شــرکت کننده  نخســتین 

این طرح، بیــش از 3هزار 
و 700 زوج دیگــر در 25 
این  وارد  کشــور  اســتان 
طرح شــدند تا از خدمات 
آستان  مشاوره-آموزشــی 
قــدس رضــوی در همین 

چارچوب بهره گیرند. 
دژبــرد تأکیــد می کنــد: 

استان های باقیمانده هم  در دهه والیت، 
طرح زندگی به ســبک رضــوی را آغاز 
می کنند و این شروع سراسری یک طرح 

ملی پس از سه سال اجرای اولیه است. 

 تحکیم خانواده؛ هدف اصلی طرح 
سرپرســت مرکز امور بانــوان و خانواده 
آستان قدس رضوی، تحکیم خانواده را 
هدف اصلی طرح ملی زندگی به سبک 
رضوی می دانــد. فاطمه دژبرد می گوید: 
این طرح ملی را ویژه زوج هایی که نهایتاً 
یک سال از ازدواج آن ها گذشته، برگزار 
می کنیم. این زوج ها در سراســر کشور 
می توانند با رجوع به ســامانه زندگی به 
ســبک رضوی، برای حضور در مشــهد 
و برگــزاری کالس های آموزشــی اقدام 

کنند.
فاطمــه دژبرد تصریح می کنــد: پس از 
گذراندن کالس ها و برگشــتن زوج ها به 
محل زندگی خود، فهرست اسامی آن ها 
به کانون هــای خادمیاری خانواده در 31 
استان کشور داده می شــود تا بر اساس 
هشت سرفصل ذیل واژه مودت و رحمت 
بســته های آموزشــی نظیر کالس های 
آموزشــی، کارگاه ها و مشاوره  برای آن ها 

برگزار کنند.
دژبرد گفت: با توجه به اینکه عمده طالق ها 

در ســال های اول زندگــی زوجین اتفاق 
می افتد، خدمات آموزشــی مشورتی طرح 
زندگی به سبک رضوی تا سه سال پس از 

ازدواج افراد ادامه دارد.

 همکاری 7 هزار خادمیار 
در سراسر کشور 

سرپرســت مرکز امــور بانــوان و خانواده 
آستان قدس رضوی به فعالیت کانون های 
خادمیاری هم اشاره می کند و می گوید: این 
کانون ها هم  اکنون با حضور 
بیش از 7 هــزار خادمیار در 
همه  استان های کشور فعال 
هستند.  در کانون خادمیاری 
فعالیــت  خانــواده  محــور 
تشــکیل، تحکیــم و تعالی 
خانــواده اســت و در همین 
راستا طرح زندگی به سبک 
رضــوی  به صورت فصلی برگزار می شــود. 
خادمیــاران پشــتیبان زوجیــن؛ افرادی 
متخصص از حوزه های علمیه سراسر کشور 
هستند و در طول سه سال اجرای  این طرح 

مشورت های الزم را ارائه می کنند.  
دژبرد با بیان اینکــه در طرح زندگی به 
ســبک رضوی 10 ســرفصل آموزشی و 
پنج فعالیت اجتماعی مطرح می شــود، 
می گوید: طرح زندگی به  ســبک رضوی 
در سال 97 در هفت استان کشور برگزار 
شده است و با مشــارکت خادمیاران در 
ســال 98، همه اســتان های کشور زیر 
پوشــش اجرای این  طرح قــرار خواهند 
گرفــت.وی ادامه می دهــد: برنامه ریزی 
 شده است تا 7درصد از ازدواج های ساالنه 
استان ها را خادمیاران در طرح زندگی به 

سبک رضوی زیر  پوشش قرار دهند. 
دژبــرد می گوید: به ازای هــر 30 تا 50 
زوج، یــک خادمیار خانــواده وجود دارد 
که به  عنوان پشــتیبان زوجین فعالیت 
کرده و ضمن تماس با زوجین و پیگیری 
امور آموزشــی طرح زندگی به ســبک 
رضوی به مشــاوره مسائل خانواده و حل 
مشکالت زندگی زوجین می پردازد و اگر 
مشکل آن ها توسط خادمیار حل نشد به 
مشاوره تلفنی و سپس به  صورت مشاوره 

حضوری ارجاع داده می شود.

 هشت سرفصل آموزشی 
برای ایجاد مودت 

سرپرســت مرکز امور بانــوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی می گوید: تاکنون 
بیش از 21 هزار زوج در این طرح شرکت 
کرده انــد کــه بیــش از 50درصد آن ها 
حضور فعالی در برنامه های طرح زندگی 

به سبک رضوی دارند.
می کند:  خاطرنشــان  وی 
و  حضوری  آموزش هــای 
فعالیت های  غیرحضوری، 
اجتماعی، مشاوره حضوری 
از  و...  غیرحضــوری  و 
خدمــات صــورت گرفته 
در طرح زندگی به ســبک 

رضوی است.
سرپرست مرکز امور بانوان 
و خانــواده آســتان قدس 
رضوی با اشاره به اینکه در 
این طرح سعی بر همراهی 
سه ســاله با زوجین برای 
تحکیــم و قــوام بیشــتر 

خانواده هاست، می گوید: این طرح شامل 
بخش های مختلفی در قالب آموزش های 
فعالیت های  غیرحضــوری،  حضــوری، 
اجتماعی، مشاوره های حضوری و تلفنی 
است که زوجین را پشتیبانی و همراهی 

می کند.
وی ادامه می دهد: در این طرح هشــت 
سرفصل آموزشــی شامل مسئولیت های 
زوجین، مســائل تربیت فرزنــد، ارتباط 
با خویشــاوندان و مباحث اخالقی ناظر 
بر نقش هــا در خانواده مطرح می شــود 
که زوجین در این هشــت ســرفصل با 
مؤلفه های مختلف مــودت و رحمت که 
در قرآن از آن یاد شــده و مایه آرامش و 

تمکین خانواده است، آشنا می شوند.
سرپرســت مرکز امور بانــوان و خانواده 
آســتان قدس رضوی با اشــاره به اینکه 
فعالیت هایی در عرصه تســهیل تشکیل 
انجام داده ایــم، می گوید: نیــز   خانواده 

رهبر معظم انقالب یکی از آســیب های 
حوزه خانواده را کاهش نرخ ازدواج عنوان 
کردند و راهکار حل آن را احیای ســنت 
واسطه گری و تسهیلگری ازدواج دانستند.

 زوج های جوان 
در سراسر کشور 

می توانند با رجوع 
به سامانه زندگی به 
سبک رضوی، برای 
حضور در مشهد و 

برگزاری کالس های 
آموزشی اقدام 

کنند

بــــــــرش

طرح ملی زندگی به سبک رضوی، پس از سه سال اجرا در مشهد، به صورت سراسری آغاز به کار کرد 
j تحکیم خانواده در سایه آموزه های حضرت رضا
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 چرا مسئوالن آســتان قدس همزمان 
کمدهای کفش و دو کفشــداری در صحن 
گوهرشــاد را حذف کردند که زائران برای 
تحویل یا گرفتن کفش های خود از ســایر 
کفشــداری ها به خصوص در ایام شلوغ در 

صف بایستند و معطل شوند؟
09150003660

 از مســئوالن فرهنگی آســتان قدس 
رضوی تقاضامندیم برای زائران ترک زبان و 
سایر زائرانی که نیازمند مترجم در رواق ها و 
صحن های حرم مطهر رضوی هستند، اقدام 

مناسبی به عمل آورند.
09300003916

 آســتان قدس رضوی وظیفه سنگینی 
در تبیین ســبک زندگی اسالمی- ایرانی و 
مسائل سیاسی جهان اسالم و به ویژه مکتب 

تشیع برای جوانان و نوجوانان برعهده دارد.
09130003662

 در جای جای صحن ها و رواق های حرم 
مطهر... دریغ از یک صندوق پیشــنهادها و 

انتقادها.
09150002910

قدس: تلفن 138، ســامانه ملــی ارتباط 
با آستان قدس رضوی اســت. این سامانه 
پذیرای پیشــنهادها و انتقادهــای زائران 
بارگاه منور رضوی است. عالوه بر این، واحد 
دریافت پیشــنهادها و انتقادهای معاونت 
اماکن متبرکه و امور زائرین پذیرای نظرات 

زائران گرامی است. 

 لطفاً محــل ورودی و خروجی آقایان و 
بانوان را در سلف سرویس کتابخانه مرکزی 
جدا کنید. عبور و مرور را برای خانم ها دچار 

مشکل کرده.
09300008107

 آســتان قدس رضوی نهاد و مجموعه 
بزرگی است که باید با همکاری دستگاه ها 
و نهادهــای مربــوط در شهرســتان ها و 
استان های سراسر کشور در زمینه راه اندازی 
و پیشــرفت پروژه های ملی و عام المنفعه، 

مشارکت چشمگیری داشته باشد.
09120001552

 از مدیــران فرهنگی و مســئوالن حرم 
مطهر امام رضا)ع( می خواهیم سخنرانی های 
حرم مطهر، خالصه تر و سلسله وار و با زبان 
شــیواتر بیان شود تا برای مخاطبان بهتر و 

بیشتر قابل استفاده باشد.
09130005808

تشرف بزرگ ترین کاروان 
زیارتی شیعیان جمهوری 

آذربایجان به بارگاه منور رضوی 
آستان: بزرگ ترین کاروان زیارتی شیعیان 
با همراهی شــاهین  جمهوری آذربایجان 
حســنلی، امام جمعه شهر باکو وارد مشهد 

مقدس شد.
طبق روال سال های گذشته کاروان زیارتی 
زائران جمهوری آذربایجان که برای زیارت 
کربالی معــال از خاک ایران عــازم عراق 
می شــوند به زیارت مرقد شریف حضرت 

ثامن الحجج)ع( مشرف شدند.
این کاروان پــس از ورود بــه حرم مطهر 
در رواق دارالمرحمــه اجتماع کــرده و از 
ویژه برنامه هایی که به همت مدیریت امور 
زائران غیرایرانی آستان قدس رضوی برای 

آنان تدارک دیده شده بود، بهره مند شدند.
شــاهین حسنلی، امام جمعه شهر باکو که 
سرپرســتی این کاروان را بر عهــده دارد 
در حاشــیه این مراســم اظهار کرد: برای 
چهارمین بار بیش از یک هزار نفر از مردم 
کشور آذربایجان به مشهد مقدس مشرف 
شدند و قرار است پس از زیارت حرم مطهر 

عازم کربالی معال شوند.
وی با بیان اینکه عشــق و دلدادگی مردم 
آذربایجان به اهل بیت)ع( بر کسی پوشیده 
نیست، اظهار کرد: در سال های اخیر مردم 
آذربایجان شــناخت بیشــتری نسبت به 
اهل بیت)ع( پیدا کرده اند و این امر عالوه بر 
اینکه نشان از عالقه درونی آن ها نسبت به 
ائمه اطهار)ع( دارد، مانع نفوذ و شکل گیری 
گروه های تکفیری در این کشور شده است.

امام جمعه شــهر باکو ضمــن قدردانی از 
خدمات آستان قدس رضوی به این زائران 
تصریــح کرد: در مدت چهــار روز میهمان 
این آســتان مقدس هســتیم و امیدواریم 
این زائران که برای رسیدن به قرب الهی و 
تقویت معرفت الهی مسافت طوالنی را طی 
کرده انــد، بتوانند از این معرفت ناب الهی و 

رضوی بیش از دیگران سیراب  شوند.

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 

رونمایی »قدیمی ترین نشریه های دوره مشروطه« در گنجینه رضوی
 قدس/ محمدحسین مروج کاشــانی  چهاردهم مرداد 
ماه، ســالروز صدور فرمان مشروطیت در ایران است، به همین 
مناسبت در بیستمین برنامه سه شنبه های فرهنگی آستان قدس 
رضوی، سه شنبه 15 مردادماه جاری از قدیمی ترین نشریه های 
دوره مشروطه موجود در گنجینه رضوی و در محل موزه قرآن و 
هدایای مقام معظم رهبری صحن کوثر حرم مطهر امام رضا)ع( 

رونمایی می شود.

 4 هزار نشریه چاپ شده موجود 
در آرشیو مطبوعات گنجینه رضوی

معاون امور موزه های ســازمان کتابخانه هــا، موزه ها و مرکز 
اســناد آســتان قدس رضوی و دبیر کمیته رونمایی از آثار 
نفیس این ســازمان درباره آرشــیو مطبوعــات موجود در 
گنجینه رضوی به خبرنگار قدس گفت: آرشــیو مطبوعات 
گنجینه رضوی یکــی از بزرگ تریــن مجموعه های نفیس 
مطبوعاتی ایران بوده و جذب بیش از 4 هزار عنوان نشــریه 
چاپ شــده در دوران حکومت های قاجار و پهلوی از دالیل 

اهمیت این مجموعه نفیس است.
مهدی قیصری نیک ادامه داد: از قدیمی ترین روزنامه رســمی 
ایران به نام »روزنامه وقایع  اتفاقیه« در ســال 1229 شمسی تا 
روزنامه های مهم فارسی زبان خارج از کشور نظیر »حبل المتین« 
چاپ کلکته، »اختر« چاپ استانبول و »حکمت« چاپ مصر تا 
قدیمی ترین نشریه چاپ دنیای عرب به  نام »المقتطف« در این 

آرشیو موجود است.
وی افــزود: روزنامه نگاری رســمی ایران در دوره پنجاه ســاله 
حکومت ناصری شکل گرفت و در این دوره نزدیک به 40 عنوان 

روزنامه چاپ شد که همگی به صورت دولتی اداره می شدند.
دبیر کمیته رونمایی از آثار نفیس این ســازمان یادآور شــد: 
مورخان در تقســیم تاریخ مشــروطه از دو دوره نام می برند: 

»مشــروطه اول از 15 جمادی الثانــی 1324قمــری تا پایان 
استبداد صغیر در ســال 1327قمری که بیش از 200 عنوان 
روزنامه در این ســه سال چاپ شد و مشــروطه ثانی از آغاز 
ســلطنت احمد شاه)1288شمســی( تا کودتای رضاخان در 
اسفند 1299شمسی که در این مدت بیش از 500 نشریه به 
چاپ رسید و در مجموع، در مدت 15 سال برقراری مشروطه 
بیش از 700 نشــریه منتشر شد که نشان از تحولی بزرگ در 

جامعه مدنی آن زمان ایران دارد.

 برخی از نشریات دوره مشروطه موجود در گنجینه رضوی
معاون امور موزه های این سازمان در زمینه برخی از نشریات دوره 
مشروطه موجود در گنجینه رضوی اظهار داشت: روزنامه های 
»الجناب«، »فیوضات«، »ندای وطن«، »دعوت االسالم«، »انجمن 
مقدس ملی« اصفهان، »آزاد« تبریز، »بشارت« مشهد، »تمدن«، 
»وطن« در سال 1324 قمری چاپ شدند و نسخه هایی از آن ها 
هم در آرشیو آستان قدس رضوی موجود است.وی متذکر شد: 
ســال 1325 قمری اوج روزنامه نگاری مشروطه است، در این 
ســال بیش از 90 عنوان روزنامه چاپ شــد که در هیچ سال 
دیگری در دوره حکومت قاجار ســابقه اینچنینی وجود ندارد. 
روزنامه های »خورشید« مشهد، »تشویق«، »تنبیه  درخشان«، 
»حبل المتین« تهــران، »خیرالکالم« رشــت، »روح القدس«، 
»صور  اسرافیل«، »صبح  صادق«، »ساحل  نجات«، »مساوات«، 
»نامه حقیقت«، »کشکول«، »قاســم االخبار«، »جهاد  اکبر«، 
»آذربایجان« و »تدین« برخی از نفایس به جای مانده از ســال 

1325 قمری هستند.
قیصری نیک عنوان کرد: روزنامه نگاری در دوره مشروطه ثانی 
رشد چشمگیری یافت و روزنامه های مهمی از جمله »نوبهار«، 
»معارف«، »شرافت«، »خراســان«، »جارچی  ملت«، »رعد«، 
»جنگل«، »استخر«، »کاشف  اسرار«، »نسیم شمال«، »ناهید«، 
»روح االمین«، »زاینده رود«، »ایران نو«، »کرمان«، »شــکوفه«، 
»ناله ملت«، »چنتــۀ پابرهنه«، »دهقــان« و »عصر جدید« 
گزیده ای از ده ها عنوان نشــریه آرشیو شــده از آن دوران در 
گنجینه رضوی است. این مقام مسئول یادآور شد: در بیستمین 
سه شنبه فرهنگی آستان قدس رضوی قرار است از تعدادی از 
این روزنامه ها از جمله »الجناب«، »فیوضات«، »ندای وطن«، 
»دعوت االسالم«، »انجمن مقدس ملی« اصفهان، »آزاد« تبریز، 
»بشارت« مشهد و... که در آرشیو مطبوعات آستان قدس رضوی 

موجود است، رونمایی شود. 

گزارش خبری

همزمان با سالروز صدور فرمان مشروطیت صورت می گیرد 

صدای مردم

خبر

خـــبر
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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 rآغاز پرداخت وام جدید مسکن مهر
مهر: یک مقام مسئول در شبکه بانکی 
از ســقف جدید تسهیالت مسکن مهر 
خبــر داد و گفت: ۴۹ هــزار واحد در 
پردیس مشــمول این ســقف جدید 
انارکی  ابوالقاسم رحیمی  خواهند شد. 
گفت: افزایش سقف این تسهیالت برای 
۲۰۰ هزار واحد به این بانک ابالغ شده 
که ۴۹ هزار عدد، به شــهر جدید پردیس اختصاص دارد. این واحدها مشمول 

افزایش ۱۰ میلیونی سقف این تسهیالت تا ۵۰ میلیون تومان خواهند شد.

ابالغ آیین نامه استخراج بیت کوین 
فارس: آیین نامه استخراج فراورده های پردازشی رمزنگاری  شده توسط معاون 
اول رئیس جمهور ابالغ شــد و از این پس تعرفه برق استخراج ارز مجازی با 
قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه خواهد 
شد. اســماعیل زاده، مدیرکل دفتر توســعه و کاربرد فناوری اطالعات وزارت 
صنعت شرایط دریافت این مجوز را فعالیت شخصیت حقوقی با موضوع مرتبط 
در زمینه فناوری اطالعات دانســت و گفت: دستورعمل اعطای مجوز فعالیت 

در این حوزه درحال تدوین است.

مرغ ارزان نشود، وارد می کنیم
خبر فارســی: عباس تابش، معاون 
وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت در 
نخستین اقدام خود بعد از بازپس گیری 
مســئولیت های تنظیم بازار از وزارت 
جهاد کشــاورزی، مرغداران را تهدید 
کرد که اگر قیمت ها در چند روز آینده 
کاهش نیابد، واردات انجام می شــود. 
تابش تأکید کرد: تمامی کشــتارگاه ها باید روی بسته بندی های مرغ، قیمت 
مصوب را درج کنند و از قیمت عدول نکنند، در غیر این صورت با افراد خاطی 

برخورد می شود.

تعهدات بیمه تکمیلی بازنشستگان دو برابر شد 
باشگاه خبرنگاران: میعاد صالحی، مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری 
گفت: از اول شهریور امسال از افزایش سود شرکت های تابع صندوق بازنشستگی، 
تجهیز منابعی صورت می گیرد که به افزایش سقف تعهدات بیمه های تکمیلی 
برای بازنشستگان می انجامد. مثاًل در حوزه بستری فوق تخصصی و بیماری های 
صعب العالج یا جراحی قلب و عروق از سقف تعهدات ۲۰ میلیون تومان، با ۱۰۰ 

درصد افزایش به ۴۰ میلیون تومان خواهیم رسید.

شکایت از وزیر نفت برای رشوه خواری کارکنان
رئیــس هیئت  توکلی،  احمــد  مهر: 
مدیــره ســازمان دیده بــان عدالت و 
شــفافیت گفت: در بحث نفت و توتال 
با توجه به تخلفات و رشوه خواری هایی 
که انجام شده بود، از وزارت نفت برای 
پــروژه توتال و از وزیــر نفت به خاطر 
رشوه خواری یک مقام رسمی که خود 
وزیر این موضوع را اعالم کرد، شــکایت کردیم. وی افزود: براســاس ماده ۹۶ 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ سازمان های مردم نهاد می توانند 
علیه دســتگاه های حکومتی اعالم جرم کنند، ما نیز نخستین سازمانی بودیم 

که از این حق استفاده کردیم.

به جای »اجاره« »تملک« باید افزایش پیدا کند

طرح مسکن استیجاری برای مردم خانه نمی شود 
 اقتصاد/ زهرا طوســی  »تــام اج« طرح تأمین 
مسکن به روش اجاره اســت؛ طرحی که وزارتخانه 
راه و شهرسازی مدعی است برای حمایت از تمامی 
دهک های متوسط و ضعیف جامعه قصد پیگیری آن 
را دارد. طبق آنچه محمد اسالمی، وزیر راه گفته است: 
»شهرداری ها باید زمین های مناسب را برای ساخت 
واحدهای مســکونی کوچک در اختیار ســازندگان 
و ســرمایه گذاران بخش مســکن قرار دهند تا بازار 
حرفه ای اجاره داری در بازار مسکن کشور شکل گیرد، 

اما تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است«.
هم اکنون موضوع تخصیص زمین توسط شهرداری ها 
به انبوه ســازان برای ســاخت واحدهای مسکونی 
کوچک، تصویب و به وزارت کشور ابالغ شده است. 
سیاست گذار امیدوار اســت تا زمانی که وزارت راه و 
شهرسازی زمینه های قانونی این امر را فراهم می کند 
وزارت کشور نیز بتواند شهرداری ها را به ورود در این 

بخش تشویق کند.
»تام اِج« ایده ای است که در ادامه زنجیره برنامه های 
سیاست گذاران بخش مسکن برای تعدیل بازار اجاره 
کشور و کاهش مشکالت مستأجران ارائه شده است، 
اما برخی کارشناســان دربــاره پیامدهای نامطلوب 
این طرح ،که به کاهش شــاخص تملک در کشــور 

می انجامد، هشدار می دهند.
فعاالن بازار مسکن می گویند، در حالی که ایجاد بازار 
تعهدی مصالح، تکمیل طرح مسکن مهر، جمع آوری 
ســرمایه های خرد ملی در قالب صندوق های تأمین 
مسکن برای گروه های متوســط به پایین درآمدی 
و رفع معضل سکونتگاه های غیررسمی و بافت های 
فرســوده، به عنوان مهم تریــن برنامه های دولت در 
زمینه مسکن در حال پیگیری است، سیاست گذار با 
افزودن عناوین دیگری به طرح های نیمه تمام قبلی 

راه به جایی نمی برد.

 20 طرح برای مسکن در 6 سال
کارشــناس  بیضایی،  فرهاد 
گفت و گو  در  مسکن  اقتصاد 
با خبرنگار مــا می گوید، در 
۶ ســال اخیر نزدیک به ۲۰ 
طرح در حوزه مسکن توسط 

سیاست گذار ارائه شده اســت. وی با اشاره به اینکه 
به طور مرتب نام هــای گوناگونی به عنوان طرح های 
مسکنی ازسوی دست اندرکاران رسانه ای شده اما هیچ 

کدام به نتیجه ملموسی نرسیده، تأکید می کند: برخی 
از این طرح ها ناموفق رها شده، برخی نتوانسته اند در 
قالب اجرایی در بیاینــد و برخی نیز در حد پایلوت 
اتفاق افتاده که به نظر می رسد به خاطر نبود شناخت 

طراحان و متولیان از حوزه مسکن بوده است.

 سیاست های تولید و عرضه به حاشیه رفتند
وی با اشــاره به طرح های مســکن امید، مســکن 
اجتماعی، طرح های تولید مسکن ذیل طرح جامع 
مســکن، صندوق پس انداز مســکن یکم، صندوق 
زمین و ساختمان، بازار رهن ثانویه، طرح بازآفرینی 
شهری و اجرای بلوکی بافت فرسوده، به عنوان برخی 
از برنامه هایی که در سال های اخیر ارائه شده، عنوان 
می کند: حال پرسش اصلی این است که کدام یک از 
این طرح ها اجرا شده؟ این در حالی است که متولی 
فعلی حوزه مسکن برخی ریل گذاری هایی خوبی را 
که در دولت گذشــته نیز اتفاق افتاده بود، کنار زد 
و اســتداللی برای اینکه چرا آن ها را ادامه نداد هم 
ارائه نکرد و سیاســت های جدید خــودش را دنبال 
کــرد؛ به این ترتیب تاکنون بیش از ۲۰ برنامه را در 
حوزه مســکن ارائه داده است. در این بین بیشترین 
ســرمایه گذاری را برای راه اندازی صندوق پس انداز 
مســکن یکم گذاشــت، اما این طرح نیز شکست 
خورده محسوب می شود و قیمت اوراق آن روز به روز 
کمتر می شــود. طرح هایی مانند بازار رهن ثانویه و 

مسکن اجتماعی هم که از مرز حرف فراتر نرفتند و 
سیاست های تولید و عرضه هم کامالً به حاشیه رفتند.

 تولید مسکن تقریبًا به 40 درصد ظرفیت 
خود رسیده است

این کارشناس بازار مسکن تصریح کرد: تولید مسکن 
تقریباً به ۴۰ درصد ظرفیت خود رسیده است؛ در این 
شرایط بدون اینکه واکاوی شود چرا طرح های پیشین 
به ثمر ننشسته اند، مجدد طرح های دیگری با نام های 
»تام فاز« طرح تأمین مسکن به روش فروش اقساطی 
زمین، »تام کاد« طرح تأمین مسکن کارکنان دولت و 
»تام اج« طرح تأمین مسکن به روش اجاره مطرح شده 
که بیشتر به ادبیات سازی در بازار مسکن شبیه است 

تا طرح هایی که بتوان آن ها را اجرا کرد.

 بازگشت سرمایه در حوزه اجاره داری 
بین 7 تا 8 درصد

وی با تأکید بر اینکه حل مشــکل مسکن، نیازمند 
تأمین زمین و مصالح و وضع و اجرای سیاست های 
درســت در زمینه تأمین مالی اســت، تصریح کرد: 
متولی مســکن بر شکل گیری بازار اجاره تأکید دارد 
که این مســئله از چند جهت شکست خورده است؛ 
نخســت اینکه نرخ اجاره در کشــور ما پایین است؛ 
بازگشــت ســرمایه در حوزه اجاره داری در باالترین 
حالت بین 7 تا 8 درصد است، یعنی اگر یک میلیارد 

تومان در بازار اجاره سرمایه گذاری کنید، در نهایت 
7۰ میلیون تومان سود خواهید کرد که این موضوع 
انگیزه سرمایه گذاری در این بخش را کاهش می دهد.

 بانک ها؛ بزرگ ترین مالکانی 
که حاضر به اجاره داری نیستند 

وی با اشــاره به اینکه سرمایه گذار در حوزه مسکن 
بیشتر دنبال افزایش قیمت مسکن است و دنبال اجاره 
واحدها نیست، می افزاید: بخش خصوصی انگیزه ای 
برای اینکه در این بخش ســرمایه گذاری کند ندارد؛ 
در کشــور ما هم افراد بیشتر به این خاطر وارد این 
حوزه می شوند که فردا از افزایش قیمت این واحدها 
منتفع شوند. گاهی پیشنهاد می شود که دولت برای 
ترغیب بخش خصوصی به انبوه ساز یارانه بدهد که 
چنین چیزی به خاطر نبود منابع الزم، ممکن نیست. 
اکنون بانک ها که بزرگ ترین مالکان مسکن در کشور 
هستند، حاضر نیستند واحدهایشان را در بازار اجاره 
عرضه کنند، چون از این مسیر پول درخور توجهی 
دستشــان را نمی گیرد. آن ها ترجیح می دهند این 
واحدها را به عنوان پشتوانه دارایی هایشان نگه دارند 
و بتوانند به واسطه آن خلق پول کنند تا اینکه درگیر 

فرایند اجاره داری و کش و قوس های آن شوند.

 شاخص تملک به جای اجاره 
در کشور باید افزایش پیدا کند 

بیضایی تأکید می کند: در اتحادیه اروپا کشــورهای 
مهاجرفرســت عالقه مند به رشــد شاخص تملک 
هســتند و اینکه مردم مسکن ملکی داشته باشند، 

مهاجرپذیر  کشورهایی  عوض  در 
مثل فرانسه و حوزه اسکاندیناوی 
یا انگلستان، بیشتر تمایل به رشد 
شاخص اســتیجار هستند و این 
میزان تقریباً به ۵۰ درصد از بازار 
مسکنشان می رســد؛ با توجه به 
اینکه ما کشــوری مهاجرفرست 
هستیم، باید برای افزایش شاخص 
تملــک از ابزارهای اقتصادی مثل 
مالکیت اســتفاده کنیم. در حال 

حاضر شاخص تملک واحد مسکونی توسط خانوارها 
در کشور ما در کمترین حالت ممکن قرار دارد؛ این 
عدد در خانوارهای شــهری تقریباً ۵۰ درصد برآورد 
می شــود؛ باید گفت کمتــر از این به لحاظ منفعت 

اجتماعی اصالً به صالح نیست و ما نباید سیاستی را 
برای تقویت اجاره در پیش بگیریم که این شاخص 
پایین تر هم بیاید؛ چه بســا همه سیاست ها باید به 

سمت رشد شاخص تملک حرکت کند. 
وی درباره اینکه شهرداری ها باید به مسکن اجاره ای 
زمین اختصــاص دهنــد، می افزایــد: وزارت راه و 
شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن در مقیاس 
کشوری زمین های بیشتری از شهرداری ها در اختیار 
دارد، ولی اگر اراده ای باشد، بهتر است این زمین ها 
برای ساخت مســکن ملکی به انبوه ساز و درنهایت 

مردم داده شود نه مسکن اجاره ای. 

در شهرهای بزرگ زمین مازاد وجود ندارد
دکتر مهدی سلطان محمدی، 
کارشــناس بازار مســکن در 
گفت و گــو بــا خبرنــگار ما 
سیاســت گذار  که  می گوید 
بخش مســکن قبالً هم قرار 

بود بخشــی از زمین هایی را که واگذار می شود برای 
مسکن اجاره ای تخصیص بدهد، ولی هیچ گاه این امر 
عملیاتی نشــد. هم اکنون نیز در بین طرح هایی که 
وزارت مسکن اعالم کرده، این موضوع خیلی پررنگ 
نشده و به نظر می رسد اراده ای برای عملیاتی شدن 
آن نیســت، چون وزارتخانه انرژی خود را بیشتر بر 
طرح های خانه دار شــدن کارمنــدان و دیگر طرح ها 
گذاشــته است. ســلطان محمدی توضیح می دهد: 
باید توجه داشــت که درشهرهای بزرگ که مسئله 
اجاره نشینی مطرح است، زمین مازادی وجود ندارد 
که توسط ســازمان های دولتی و 
شهرداری عرضه شــود. در حال 
حاضــر هزینه تملیــک یکی از 
بزرگ تریــن رقم هایی اســت که 
بپردازند.  ساالنه  باید  شهرداری ها 
آن ها باید بــرای اجرای پروژه های 
عمرانی مد نظر مبالغ ســنگین و 
هنگفتی حتی خیلی بیشــتر از 
هزینه خود طرح پرداخت کنند، 
بنابراین اینکه امالک مازادی دارد 
کــه می تواند برای این موضوع اختصاص دهد عماًل 
صحت ندارد. گاهــی اقداماتی را انجام می دهند که 
بیشتر جنبه نمایشــی دارد؛ باید گفت در مقیاس 

وسیع چنین طرح هایی قابلیت اجرا ندارد.

بانک ها حاضر نیستند 
واحدهایشان را در 
بازار اجاره عرضه 
کنند، چون از این 
مسیر پول درخور 
توجهی دستشان را 
نمی گیرد

بــــــــرش

یکسان سازی تابلوهای بانک های نظامی ادغامی تا پایان سال     تسنیم:  چغازردی، مدیرعامل بانک سپه از یکسان سازی تابلوهای شعب بانک های ادغامی تا پایان سال خبر داد و گفت: ساماندهی شعب 
و نیروهای انسانی بانک های ادغامی دست کم در بازه دو تا سه ساله انجام می شود. وی گفت: هم اکنون پروژه ای برای ما تعریف شده که برای هر بانک ادغامی یک عضو هیئت مدیره به عنوان نماینده بانک سپه 

مأمور کرده ایم تا با کارکرد و رفتار این بانک ها آشنا شده و آن ها را به سمت ادغام هدایت کنند.
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پروان��ه مدی��ر کنترل کیفیت واحد س��رزمین 
موج ه��ای آبی س��رکارخانم نس��رین لطیف به 
تاری��خ96/10/23 مفق��ود  و  ش��ماره 38175 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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آگهی تغییرات شرکت خدماتی سبحان سیر غرب با مسئولیت محدود به شماره ثبت 120148 و شناسه ملی 10101636923
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق الع��اده م��ورخ 1395,09,28 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : پرویز کرمی بش��ماره ملی 4282270081 ب��ا پرداخت مبلغ 
2520000000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 2800000000 ریال افزایش دادند. سبحان کرمی بشماره ملی 0019183208 با پرداخت 
مبلغ 1890000000 ریال به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 2100000000 ریال افزایش دادند. مهری خانی زاد ساران بشماره ملی 0057159297 
با پرداخت مبلغ 1890000000 ریال به صندوق ش��رکت میزان س��هم الشرکه خود را به مبلغ 2100000000 ریال افزایش دادند. سرمایه شرکت از مبلغ 700000000 
ریال به مبلغ 7000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه آنان پس از افزایش سرمایه بشرح 
زیر اس��ت: آقای پرویز کرمی بش��ماره ملی 4282270081 دارای مبلغ 2800000000 ریال سهم الشرکه آقای سبحان کرمی بشماره ملی 0019183208 دارای مبلغ 

2100000000 ریال سهم الشرکه خانم مهری خانی زاد ساران بشماره ملی 0057159297 دارای مبلغ 2100000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )554750(
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 آگهی تغییرات شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی عرشیان سیرپارس
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 232192 و شناسه ملی 10102732161

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397,03,22 و مجوز ش��ماره 971,126,7268 مورخ 97,05,07 معاون گردش��گری 
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری استان تهران و مجوز ش��ماره 24859 مورخ 97,05,07 سازمان هواپیمایی کشوری 
و مجوز ش��ماره 972303,18076 مورخ 97,05,14 س��ازمان میراث فرهنگی صنایع دس��تی و گردش��گری تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم 
زهرا کاهدی اصفهانی به کد ملی 2298998736 با پرداخت مبلغی به صندوق ش��رکت میزان س��هم الش��رکه خود را به مبلغ 3000000000 
ریال افزایش داد. س��رمایه ش��رکت از مبل��غ 5000000000 ریال به مبل��غ 7000000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه 
اص��الح گردی��د . فهرس��ت و میزان س��هم الش��رکه هری��ک از ش��رکاء بعد از افزایش س��رمایه بش��رح ذیل می باش��د: آقای عل��ی راد به                                                                                      
کد ملی 2219657353 دارنده مبلغ 1995000000 ریال س��هم الش��رکه خانم زهرا کاهدی اصفهانی به کد ملی2298998736 دارنده مبلغ 
3000000000 ریال س��هم الش��رکه آقای آرش راد به کد ملی 2080080611 دارنده مبلغ 5000000 ریال سهم الشرکه خانم آمنه شاه چراغی 
به کد ملی 2296480322 دارنده مبلغ 1995000000 ریال سهم الشرکه آقای مهدی کاهدی اصفهانی به کد ملی2300512671 دارنده مبلغ                                   

 5000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )554751(
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 آگهی تغییرات شرکت کارا پیمان آدنیس با مسئولیت محدود به شماره ثبت 459548 و شناسه ملی 10190023284
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,02,04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای بابک باقری شماره ملی 3257219296 با پرداخت 5250000 
ریال به صندوق ش��رکت در زمره ش��رکاء درآمد. آقای افش��ین رس��تمیان ش��ماره ملی 4969683867 با پرداخت 5000000 ریال به صندوق ش��رکت در زمره 
ش��رکاء درآمد. س��رمایه ش��رکت از مبلغ 9975000 ریال به 20225000 ریال افزایش یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح مذکور اصالح گردید. 
تع��داد اعض��اء هیئت مدیره به 2 الی 5 نفر تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید. اس��امی ش��رکا و میزان س��هم الش��رکه هر یک بش��رح ذیل 
میباش��د: رامین ش��کوری شماره ملی 0063385971 دارای 7500000 ریال سهم الشرکه کاوه ضیاءبخش دیلمی شماره ملی 2594445428دارای 475000 ریال                                                   
س��هم الش��رکه کسری ضیاء بخش دیلمی ش��ماره ملی 0323404881 دارای 2000000 ریال سهم الشرکه بابک باقری ش��ماره ملی 3257219296 دارای 5250000 

ریال سهم الشرکه افشین رستمیان شماره ملی 4969683867 دارای 5000000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )554752(

/ع
98
05
99
3

تاسیس شرکت با مسئولیت محدود آریا هنگام رهنورد درتاریخ 1398,04,26 به شماره ثبت 544236 به شناسه ملی 14008474158
ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :تهیه ، تولید ، خرید ، فروش، 
بس��ته بندی ، و توزیع انواع الس��تیک و تیوپ و انواع لوازم و قطعات یدکی خودروهای س��بک و س��نگین و موتورس��یکلت . خرید و فروش کلیه 
کاالهای مجاز. حق العمل کاری . صادرات و واردات کلیه کاالهای مجازبازرگانی .اخذ و اعطای نمایندگی . شرکت در مناقصه هاومزاید ها . اخذ وام 
و اعتب��ار ازکلی��ه بانکها . درصورت لزوم پس از اخ��ذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی: 
اس��تان تهران ، شهرس��تان تهران ، بخش مرکزی ، ش��هر تهران، اوقاف ، خیابان هشتم غربی ، خیابان هنگام ، پالک 427 ، طبقه همکف کدپستی 
1688783614 سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 500000000 ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا آقای کامران پوریزدان 
پناه کرمانی به شماره ملی 0056834756 دارنده 450000000 ریال سهم الشرکه خانم منیرالسادات نشاط به شماره ملی 0068784589 دارنده 
50000000 ریال س��هم الش��رکه اعضا هیئت مدیره آقای کامران پوریزدان پناه کرمانی به ش��ماره ملی 0056834756و به س��مت رئیس هیئت 
مدیره به مدت نامحدود خانم منیرالس��ادات نش��اط به ش��ماره ملی 0068784589و به س��مت عضو هیئت مدیره به مدت نامحدود و به س��مت 
مدیرعامل به مدت نامحدود دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود 
اس��المی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای رئیس هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اختیارات مدیر 

عامل: طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )554756(
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 آگهی تغییرات شرکت رایین صدرا سورین 
سهامی خاص به شماره ثبت 12901 و شناسه 

ملی 14007314470 
عموم��ی                     مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه   
ف��وق العاده م��ورخ 1398,02,25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق 
و م��اده مربوطه در اساس��نامه بدین نحو اصالح 
گردید : بهره برداری و نگهداری از تاسیس��ات 
آب - به��ره ب��رداری و نگهداری از تاسیس��ات 
فاضالب .)ثبت موضوع به تنهایی مجوز فعالیت 
نمی باشد انجام مفاد موضوع شرکت در صورت 
لزوم منوط به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه کسب 

از مراجع ذیربط می باشد ( 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان چهارمحال 

وبختیاری اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری شهرکرد )555612(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسین 
مشاور آرتین جوش صنعت 

با مسئولیت محدود به شماره 
ثبت 297277 و شناسه ملی 

10103352220
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی  
فوق الع��اده مورخ 1396,01,07 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : ماده 14 اساس��نامه به 
شرح ذیل اصالح گردید : تعداد اعضاء هیئت 

مدیره از 10 نفر به 6 نفر کاهش یافت . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )554753(
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 آگهی تغییرات شرکت مهندسین مشاور آرتین جوش صنعت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 297277 و شناسه ملی 10103352220
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396,01,06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمد باالدستیان بشماره ملی 
0077394471 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از ردیف شرکاء خارج گردید . آقای مهدی اله پور بشماره ملی 
0074357220 با دریافت کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ار ردیف شرکاء خارج گردید . در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 
187875000 ریال به مبلغ 112500000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح گردید . لیس��ت ش��رکاء بعد از کاهش 
س��رمایه بش��رح ذیل می باشد : یاسر شیخلر به کد ملی 0059345586 دارای 56250000 ریال سهم الشرکه و امیر عباس سلطانی 

به کد ملی 0451726847 دارای 56250000 ریال سهم الشرکه . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )554754(
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 آگهی تغییرات شرکت شهاب اندیشه پارسیان با مسئولیت محدود به شماره ثبت 306589 و شناسه ملی 10103427664
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,11,23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای رضا جهانبانی کدملی 
1755116918 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره )خارج از شرکاء( و آقای مقداد نوراللهی کدملی 0569814057 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم بهار نوراللهی کدملی 0579928373 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصغر نوراللهی کدملی 
0579875822 بس��مت عضو هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب ش��دند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت 
ازقبیل چک س��فته بروات و قرارداد ها و عقود اس��المی و اوراق عادی و اداری با امضای نایب رئیس و رئیس هیئت مدیره متفقًا 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )554755(
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور
فوق العاده  شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند 

)سهامی خاص( به شماره ثبت 54619
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور 
 11:00 ساعت    1398/05/27 مورخ  العاده  فوق 
صبح در محل قانونی شرکت مشهد - عبدالمطلب، 
بولوارشفا - میدان بوعلی - پژوهشکده بوعلی 
برگزار                                                             9196773120 پستی  کد  به   206 واحد 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :
1- انتخاب مدیران

2- انتخاب بازرسین
3- انتخاب روزنامه کثیرالنتشار

4-  تصویب ترازنامه حساب سود و زیان
هیئت مدیره شرکت 
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آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت پارس سیمرغ دارو دماوند

)سهامی خاص(  به شماره ثبت 54619
بدین وسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت 
می گردد تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ 1398/05/27 ساعت 10:00 صبح در محل 
قانونی شرکت مشهد - عبدالمطلب، بولوارشفا 
واحد206   بوعلی  -پژوهشکده  بوعلی  میدان   -
گردد  می  برگزار   9196773120 پستی  کد  به 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1- کاهش تعداد اعضاء هیت مدیره ) اصالح 
ماده 31 اساسنامه(

2- الحاق موضوع
هیئت مدیره شرکت 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه 15 مرداد 1398 4 ذی الحجه 1440 6 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9032  

روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تصمیم داریم در آینده نزدیک همه داروها داخل کشور تولید شود      ایرنا: سعید نمکی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نشست خود با جمیل جبق، وزیر بهداشت لبنان گفت: ۹۷درصد 
داروهای مورد نیاز خود را در داخل کشور تأمین می کنیم و تصمیم داریم در آینده نزدیک همه داروها داخل کشور تولید شود. وی تأکید کرد: اکنون به درجه ای از پیشرفت رسیده ایم که خدمات بهداشت و سالمت 

را به میهمانان خارجی ارائه می کنیم.

ارتش ژاپن واحد فضایی تشکیل می دهد
مهر: ژاپن قصد دارد در راســتای حفظ 
رقابت با ســایر کشورها، واحد فضایی در 

ارتش خود ایجاد کند.
روزنامه »یومیوری شیمبون« از قصد دولت 
ژاپن برای ایجاد نیروی نظامی فضایی تا 
سال میالدی ۲۰۲۰ خبر داد و دلیل آن را 
حفظ رقابت با سایر کشورهایی عنوان کرد 

که به استفاده هر چه بیشتر از امکانات فضایی برای برآورده کردن اهداف نظامی خود 
روی آورده اند. گفتنی است طرح ایجاد این واحد فضایی که در پایگاه هوایی شهر فوچو 
)Fuchu( واقع در غرب توکیو مستقر خواهد شد، در دسامبر ۲۰۱۸ ارائه شده است.

این در حالی اســت که دولت ژاپن هم  اکنون نیز روی ساخت یک ردیاب زمین پایه 
فضایی کار می کند که مجهز به رادار فوق حســاس و تلسکوپ نوری است و تا سال 

۲۰۲۳ عملیاتی می شود.
اصلی تریــن وظیفه واحد فضایی ژاپن رصد زباله های فضایی و تهدید برخاســته از 
ماهواره های دیگر کشــورها عنوان می شود. قرار است ژاپنی ها برای آموزش و کسب 
مهارت های الزم، از مستشاران آمریکایی کمک بگیرند.تاکنون آمریکا، روسیه و فرانسه 

برای احیا یا ایجاد نیروهای فضایی خود اعالم آمادگی کرده اند.

»هوش مصنوعی«  لباس می بافد
فارس: محققان ماساچوســت به تازگی 
یک الگوریتم مبتنی بر هوش مصنوعی 
توسعه داده اند که می تواند انواع مختلفی 

از لباس را ببافد.
به گــزارش انگجت، حاال اگر کســی به 
اندازه کافی برای بافت کاله، دســتکش و 
لباس مهارت ندارد می تواند آن را به یک 

روبات بسپارد.  محققان آزمایشگاه علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی ماساچوست، یک 
سیستم بافندگی رایانه ای تولید کرده اند که می تواند به طور خودکار طراحی و ساخت 
لباس های بافتنی را انجام دهد. حتی بافندگان غیرمتخصص می توانند از این سیستم 
برای ایجاد طرح های فردی از قالب های قابل تنظیم روی رایانه استفاده کنند؛ سپس 
این طرح ها به یک ماشین بافندگی ارسال می شود که طرح ها را از پشم واقعی تهیه 
می کند. مزیت قالب ها این است که اشکال متداول مانند کاله یا دستکش به راحتی 

قابل طراحی است و کاربران می توانند از بافت و الگوهای مختلف نیز استفاده کنند.
 محققان می گویند که آن ها می خواهند کار بافندگی جدید را آسان تر کنند و میزان 

زباله ها را کاهش دهند.

مدیر عامل اپل:
از آنچه در کشورم اتفاق می افتد دل شکسته ام

ایســنا: »تیم کوک« مدیرعامل شرکت 
»اپل« در توییتی، نسبت به دو تیراندازی 

اخیر در آمریکا واکنش نشان داد.
به گزارش تک اینســایدر، در پی وقوع دو 
حادثه تیرانــدازی در ایالت های تگزاس و 
اوهایو که روز شنبه اتفاق افتاد، ۲۹ نفر در 

کمتر از ۲۴ ساعت کشته شدند.
وی با اشــاره به اینکه تالش دولت آمریکا برای کنترل خشونت با اسلحه ناکارآمد و 
غیرمفید بوده است، اظهار کرد: این دقیقاً تعریف جنون است و نتایج مختلفی از آن 
انتظار می رود. مدیر عامل اپل همچنین نوشت: زمان آن رسیده که افراد خوب گرد هم 

بیایند تا برای منافع کشورمان هم که شده، این خشونت ها را برطرف کنند.

مهم ترین موانع ازدواج در جامعه ایرانی
تشــکیل خانواده و ازدواج در فرهنگ و جامعه ایرانی بسیار مهم است. از دالیل 
اهمیت خانواده، می توان به نقشــی که در تربیت افراد دارد، اشــاره کرد. هیچ 
نهــادی نمی تواند جایگزین خانواده در فرایند تربیت و تأمین نیازهای روحی و 
روانی افراد شــود. نیروی انسانی و افراد یک جامعه، رکن مهم و اصلی پیشرفت 
یک جامعه اســت. بنابراین می توان به خوبی به نقش مهم نهاد خانواده پی برد. 
ازدواج نیز به دلیل آنکه شروع تشکیل خانواده است و همچنین تأمین نیازهای 
اصلی و مهم نیروی جــوان جامعه در چارچوب آن صورت می گیرد، از اهمیت 

باالیی برخوردار است. 
در فرهنگ ما ایرانیان برطرف شــدن نیاز عاطفی و جنسی که پس از سن بلوغ 
ظاهر می شــود در چارچوب ازدواج تأمین می شود. در سال های اخیر میانگین 
سن بلوغ در دختران به ۱۱ و در پسران به ۱۳ سال رسیده  است. از سوی دیگر 
با وجود کاهش ســن بلوغ با افزایش ســن ازدواج رو به رو هستیم. به طوری که 
میانگین ســن ازدواج در دختران به ۲۴ ســال و در پسران به ۲۹ سال رسیده 
 اســت.  این افزایش در حالی که افراد زودتر به بلوغ می رســند، مشکل آفرین 
اســت و هم به فرد و هم به جامعه آسیب می رساند. با تأخیر ازدواج، جوانان با 
بحران های روحی و عاطفی بیشتری مواجه می شوند و برای برطرف ساختن نیاز 
خود به سمت روابط نامشروع و خارج از چارچوب عرف و شرع حرکت می کنند. 
این افزایش ســن ازدواج دالیل متفاوتی دارد. از مهم ترین موانع ازدواج می توان 

به مسائل فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد. 
اغلب رســوم غلط و نادرستی که در خانواده ها وجود دارد، سبب مانع در مسیر 
ازدواج می شــود. هزینه های سنگین و غیرضروری که خانواده ها به بهانه رسم و 
فرهنگ بر زوجین تحمیل می کنند، تنها موجب می شود فشار زیادی روی مرد 
و زن و خانواده هــای آنان بیاید و حتی منجر به کدورت و اختالف های بی مورد 
در این فرایند می شود. رقابت های نابجایی که در این میان به وجود می آید بسیار 
مخرب و آسیب زاســت. یکی از راه حل های این مشکل، ازدواج های ساده است. 
فرهنگ ازدواج ســاده مبنی بر کنار گذاشتن تجمالت و هزینه های سنگین راه 
ازدواج را هم برای زوجین و هم برای خانواده های آنان هموار می کند. همچنین 
این فرهنگ می تواند بر این باور عمومی که ازدواج را ســخت و دشوار می داند، 

تأثیر بگذارد و موجب تغییر آن، در جهتی مثبت شود.
مسئله بسیار مهم دیگری که چند سالی بر مشکالت ازدواج جوانان افزوده  است، 
مسائل اقتصادی است. هزینه های تشکیل زندگی مشترک مانند خانه و جهیزیه 
موجب شــده  است، جوانان در سن بهنگام نتوانند اقدام به ازدواج کنند. در این 
زمینه، حمایت های دولت از زوج های جوان بسیار مؤثر و الزم است. سیاست های 
حمایتی دولت در این راستا باید به صورتی باشد که تمامی زوج ها بتوانند از آن 
استفاده کنند. یکی از سیاست های حمایتی دولت، وام ازدواج است. با آنکه وام 
ازدواج برای هر کدام از زوج ها به ۳۰ میلیون تومان رسید اما بعضی از زوجین به 
دلیل نداشتن شرایط آن از جمله داشتن دو ضامن و سفته از گرفتن وام ازدواج 
محروم می شوند. از ســویی دیگر اشتغال و مسکن که از مهم ترین دغدغه های 
جوانان برای ازدواج است، باید مورد توجه قرار گیرد. با افزایش چشمگیر قیمت 
مسکن، دولت باید از زوج های جوان در این زمینه حمایت مناسب را بجا آورد. 
در صورت نبود سیاســت های حمایتی شــاهد برخی اظهارات غلط نیز در این 
باره هستیم. برخی از مسئوالن به جای آنکه در جهت تدوین و اجرا کردن این 
قبیل سیاست ها برآیند، به حاشیه پردازی در مورد مسئله ازدواج اقدام می کنند. 
محمدمهدی تندگویان، معاون ســاماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان 
اظهار داشــته است که افزایش وام ازدواج دیگر تأثیری در افزایش ازدواج ندارد! 
این در حالی است که وام ازدواج در شرایط فعلی برای زوج های جوان ضروری و 
الزم است. همان  طور که ذکر شد، برخی از زوجین توانایی فراهم کردن شرایط 
آن را ندارند. به جای زیر سؤال بردن کامل این وام باید شرایط آن را به صورتی 

تسهیل کرد که همه بتوانند از آن استفاده کنند.
بنابراین باید توجه داشت که دســتگاه سیاست گذاری کشور درباره ازدواج، 
اولویت های مهم را شناســایی کند. با وجود افزایش آمار تجرد قطعی و باال 
رفتن سن ازدواج در کشور موضوع تسهیل ازدواج جوانان از اهمیت و اولویت 
باالیی برخوردار اســت. باید ضعف سیاســت گذاری در این زمینه جبران و 
سیاســت های حمایتی جامعی در این راســتا اجرایی شــود. قانون تسهیل 
ازدواج که در ســال ۱۳۸۴ تصویب شده  اســت، موارد بسیاری دارد که به 
جوانــان در ازدواج کمک می کند. اما به عرصه عملیاتی و اجرایی نرســیده 
 است. بنا بر ضرورت ازدواج و شرایط فعلی، مسئوالن باید در راستای کمک 
به این مهم و جلوگیری از عواقب آن به اجرای سیاســت های تسهیل ازدواج 

اهتمام ورزند و آن را در اولویت قرار دهند.

جمعیتی  کارشناسان  طیرانی   جامعه/اعظم   
معتقدند اگر وضعیت باروری و افزایش روند جمعیتی 
با همین روال کنونی پیش رود در ۱۰ تا ۱5 سال 
آینده به کشوری با جمعیت متوسط سالمند به باال 
تبدیل می شویم که این موضوع آسیب های جدی را 
برای کشورمان به همراه خواهد داشت؛ بنابراین تا 
فرصت باقی است باید برای مصون ماندن فرزندانمان 

از این آسیب تدبیری منطقی بیندیشیم. 
برای بررسی دقیق تر وضعیت کنونی با دکتر شهال 
کاظمی پور، استاد دانشگاه و جامعه شناس گفت وگو 

کرده ایم که تقدیم حضورتان می کنیم.

 خانم دکتــر! ما در دهه 60 با عنوانی به نام 
»بی بی بمب« مواجه شدیم. دهه ای که در آن 
می توانیم  آیا  بودیم.  افزایش جمعیت  شاهد 
این پدیده را آغازی برای گشــودن »پنجره 

جمعیتی« بدانیم؟
صرفاً هر کشــوری که »بی بی بمب« داشته باشد با 
پنجره جمعیتی مواجه نخواهد شد. ما در  دهه 6۰ با 
دو پدیده مواجه بودیم؛ پدیده نخست »بی بی بمب«  
و پدیده دیگر کاهش باروری  بود که این همزمانی  
کاهش باروری و پدیده »بی بی بمب« موجب پدیده 

»پنجره جمعیتی« شده است. 
و این در حالی است که بسیاری از کشورها با وجود 
کاهش رشــد جمعیت با پدیده »پنجره جمعیتی« 
مواجه نشده اند، اما دلیل اینکه این پدیده در کشور 
ما اتفاق افتاده، این اســت که رشد باروری پیش از 
دهــه 6۰ در ایران باال بوده، اما به دالیل مختلف از 
جمله افزایش ســطح تحصیالت، اشتغال و توسعه 
فناوری نرخ بــاروری یکباره کاهش یافته و موجب 
ظهور پنجره جمعیتی شده است. به طوری که ایران 
از سال ۱۳۸5 وارد پنجره جمعیتی شده و بر اساس 
بررســی های جمعیتی۲۰ تا ۳۰ سال با این پدیده 

مواجه خواهیم بود. 

  پنجره جمعیتی به روی چه کشورهایی باز 
می شود و قرار است از پشت آن چه چیزهایی 

عاید این کشورها شود؟
به لحــاظ جمعیتی، جمعیت به ســه گروه بزرگ 
»صفر تا ۱۴ سال« جمعیت جوان، »۱5 تا 6۴ سال« 
جمعیت فعال و »6۴ سال به باال« جمعیت سالخورده  
تقسیم می شود. براساس سرشماری انجام شده در 

سال 65، ۴6درصد جمعیت ایران 
در گروه سنی زیر ۱5 سال، ۳درصد 
باالی 65 سال و 5۱درصد جمعیت 
در سن »۱5 تا 6۴ سال« که در واقع 
سن فعالیت محسوب می شود قرار 
داشــتند. اما بر اساس سرشماری 
انجام شده در سال ۱۳۹5 جمعیت 
زیر ۱5 ســال ۲۳درصد، جمعیت 
باالی 65 سال 7درصد و جمعیت 
بین »۱5 تا 6۴ ســال« 7۰درصد 

بوده است.
بر پایه نظریه های جمعیت شناسی 
نیز کشورهایی که بیش از دو سوم 
جمعیت آن ها در فاصله سنی »۱5 
تا 6۴ سال« باشند با پدیده »پنجره 
جمعیتی« و یا »فرصت جمعیتی« 
مواجه اند؛ چراکــه این جمعیت، 
جمعیت فعال اســت که می تواند 
بازدهــی و بهره دهــی اقتصادی 
داشته باشند که منجر به شکوفایی 

اقتصادی می شود. اگر کشوری بتواند جمعیت فعال 
خود را به بهره وری باالی اقتصادی برساند، می تواند 
»پنجره جمعیتی« را به »فرصت طالیی جمعیتی« 
تبدیل کند و مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، 

چین، کره، ســنگاپور و تایوان در 
مرحله »پنجره جمعیتی« که حدود 
۱5 ســال زودتر از ما با آن مواجه 
شــدند، بــا برنامه ریــزی آن را به 
»فرصت طالیی جمعیتی« تبدیل و 
از آن در رشد و شکوفایی اقتصادی 
بهره وری کنند. اما متأسفانه ما در 
این ۱۳ سال نتوانستیم این پنجره 
را به فرصــت تبدیل کنیم و چه 
بســا اگر جمعیت فعال ما نتواند 
بــه بهره دهی اقتصادی برســد، 
این فرصت جمعیتــی به تهدید 

جمعیتی تبدیل شود.  

  به نظر شــما دلیل کاهش 
بــاروری در این ســال ها و 
پیدایــش موضوعی با عنوان 
سالخوردگی یا پیری جمعیت 

در کشور ما چیست؟
کاهش بــاروری فقط مختص به 
ایران نیست و در بیشتر کشورهای اروپایی از ۱۰۰ 
سال پیش، در ژاپن از 6۰ سال پیش و در کشورهای 
آسیای جنوب شرقی، چین، تایوان و کره از ۳۰ سال 
پیش آغاز شده است که پدیده ای جهانی است و به 

دلیل کاهش مرگ و میر به ویژه مرگ و میر اطفال 
است. از سوی دیگر افزایش توسعه، رفاه و فردگرایی 
موجب کاهش بــاروری و در پــی آن کاهش نرخ 

جمعیت شده است. 

  روند سالخوردگی جمعیت در حال حاضر 
در کشورمان چگونه اســت؟ آیا رشد آن به 

گونه ای است که از آن اظهار نگرانی کنیم؟
ما اکنون در مرحله نخست سالخوردگی هستیم و 
بر اساس پیش بینی های جمعیت شناسی احتماالً 
۳۰ سال آینده به مرحله سوم سالخوردگی می رسیم 
و وضعیتی شبیه کشــورهای آلمان، فرانسه و ژاپن 
پیدا خواهیم کرد که الزاماً تهدید محسوب نمی شود 
اما نیازمند برنامه ریزی است که یکی از راه های آن 

افزایش والدت است. 

 افزایش جمعیــت چه پیامدهای مثبتی 
برای کشــوری مثل ما در سال های آینده 

خواهد داشت؟
جمعیت در همه کشورها ثروت محسوب می شود. 
اما الزم است همراه با رشد جمعیت رشد اقتصادی 
نیز داشته باشیم. یعنی اگر ساالنه یک  درصد رشد 
جمعیت داریم باید سه درصد رشد اقتصادی داشته 
باشیم و اگر کشــوری بتواند به ازای هر یک درصد 

رشــد جمعیت حداقل ســه درصد رشد اقتصادی 
داشته باشد به طور حتم توانسته جمعیت فعال خود 
را به بهره دهی اقتصادی رسانده و از این جمعیت در 

راستای تولید ثروت استفاده کند.
دولت ها باید با تقویت زیربناهای اقتصادی و کاهش 
نرخ تورم، به سوی توسعه صنعتی و به ویژه توسعه 
کشاورزی به طور جدی تری گام بردارند تا بتوانند با 
به کارگیری جمعیت فعال کشور شکوفایی اقتصادی 
را برای کشور محقق سازند تا رشد جمعیت با رشد 
و توسعه اقتصادی همراه شــود. اما اگر کشوری با 
برنامه ریزی در زیرساخت های کشور و به کارگیری 
جمعیت فعال خود نتواند بــه بهره دهی اقتصادی 
دســت یابد، رشد جمعیت پیامد مثبتی در جامعه 

نخواهد گذاشت.

 به نظر شــما آیا الگوها و سیاســت های 
تشــویقی جمعیتی تاکنون موفق و کارساز 

بوده اند؟ 
سیاست های رشد جمعیت که سال ۱۳۹۳ از سوی 
رهبر معظم انقالب به دولت ابالغ شده است، بسیار 
جامع است و اگر عملیاتی شود، همه اهداف جمعیتی 
محقق خواهد شد، اما به دلیل اجرای جزیره ای این 
سیاســت ها از سوی نهادها و سازمان های مختلف، 
تاکنون خروجی قابل قبولی نداشــته اســت. اگر 
بخواهیم به صورت جزیــره ای عمل کنیم حتی با 

صرف بودجه باال هم به نتیجه نخواهیم رسید. 

 نقش کدام نهاد و یا سازمان برای موفقیت 
در این زمینه مؤثرتر است؟

برای اجرای سیاست های جمعیتی نمی توان یک یا 
چند نهاد و ســازمان را مسئول دانست؛ چراکه کل 
بدنه دولت- اعم از نهادها و سازمان های اقتصادی، 
فرهنگی، اجتماعی، آموزشــی و حتی مذهبی- در 
این خصوص مسئول هستند تا بتوانند سیاست های 
جامــع جمعیتی را به صورت برنامه ریزی شــده و 

هدفمند در جامعه اجرا کنند.
بــا توجه به اینکه افزایش رشــد جمعیت در همه 
کشور ها نیازمند فرهنگ سازی است و کاهش نرخ 
جمعیت با فرهنگ سازی تحقق یافته، اکنون ضرورت 
دارد برای تحقق سیاست های جامع جمعیت، دولت 
برنامه ریزی و با تهیه بسته های فرهنگی و اقتصادی 

مناسب اهداف مورد نظر را دنبال کند.  

جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در گفت وگو با قدس:

سیاستهایجامعجمعیتباپیوستفرهنگیتحققمییابد

سیاست های رشد 
جمعیت که سال 93 
از سوی رهبر معظم 

انقالب به دولت ابالغ 
شده، بسیار جامع 

است و اگر عملیاتی 
شود، همه اهداف 

جمعیتی محقق 
خواهد شد
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رفتاردوگانهوزیرعلومدربرخوردباغیرانتفاعیها
فارس: علی آهون منش، رئیس اتحادیه دانشگاه های غیرانتفاعی 
گفت: اگر قانون وضع شده در برخورد با دانشگاه ها به معنای واقعی 
رعایت شود کار خوبی است، نگرانی دانشگاه های غیرانتفاعی این 
اســت که در عمل، آنچه رفتار می شود متفاوت است یعنی اگر 
دانشگاه آزاد را خصوصی بدانیم نباید وزارت علوم رفتار دوگانه در 

برخورد با غیرانتفاعی ها داشته باشد.

هشداربهقانونگذاربرایوامازدواج
ایســنا: محمدمهدی تندگویان، معاون جوانان وزارت ورزش و 
جوانان می گوید: به قانون گذار هشدار می دهم حتی اگر مجلس 
سال بعد هم مبلغ وام ازدواج را افزایش دهد، وقتی جوان نمی تواند 
قســط وام را پرداخت کند، کمکی به ازدواج نخواهد کرد. وقتی 
شغلی ندارد که بتواند قسط وامش را پرداخت کند چه فایده ای 

دارد؟ در این حالت جوان تبدیل به یک بدهکار بانکی می شود.

قطاریکهپسازسهسالبهمقصدنرسید
تسنیم: با گذشت بیش از سه سال از حادثه تلخ و ناگوار برخورد 
قطار سمنان- مشهد به تبریزــ مشهد در ایستگاه »هفت خوان«، 
محمدجواد حشمتی، معاون دادستان کل کشور در امور حقوق 
عامه در خصوص ســرانجام این پرونده می گوید: پرونده متوقف 
شده و هنوز به نتیجه روشنی نرســیده است. متأسفانه پرونده 

درگیر کارشناسی هاست و کارشناسی ها نیز باال و پایین دارد .

بیعدالتیدراعزامدانشجویانبهخارج
مهر: محمدعلــی پورمختار، عضو کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس می گوید: متأسفانه در شرایط فعلی برابری و عدالت در اعزام 
دانشجویان به خارج از کشــور برای تحصیل وجود ندارد و در این 
زمینه تبعیضی آشکار حاکم اســت. برخی از مسئوالن به واسطه 
ارتباطاتی که دارند فرزندانشــان را به خارج از کشور اعزام می کنند 

که این اقدام اصل عدالت را تحت تأثیر قرار می دهد.

منووزیرهیچگونهنسبتیباهمنداریم
ایلنا: سیدسلمان ســامانی، قائم مقام و سخنگوی وزارت کشور در 
پاسخ به پرسشی در خصوص نســبت خانوادگی اش با وزیر کشور 
گفت: این موضوع چندین بار تکذیب شد و آقای دکتر رحمانی فضلی 
هم گفتند که بنده هیچ گونه رابطه نسبی و سببی با ایشان ندارم 
بنده اصالتاً قوچانی هستم و آقای رحمانی هم نماینده مردم شیروان 

در مجلس بودند. بنده از سال های پیش ایشان را می شناختم.

HIVفرزندخواندگیکودکانمبتالبه
ایسنا: ســیدمنتظر شــبر، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیســتی بــا بیــان اینکه مــدت زمــان فرایند 
فرزندخواندگی به هر استان بستگی دارد، می گوید: اگر کودک 
بیمار یا معلول به سرپرستی گرفته شود این مدت زمان کاهش 
 HIV زیــادی می یابد. حتی کــودکان مبتال بــه معلولیت و

هستند که به فرزندخواندگی پذیرفته شده اند.

درصنعتداروسازیامضایطالیینداریم
ایسنا: دکتــر احمد شیبانی، رئیس ســندیکای صاحبان صنایع 
داروهای انسانی ایران درباره مباحثی که درباره ارز و نبود شفافیت  
در حوزه دارو مطرح می شود، گفت: صنعت داروسازی از این مباحث 
مبراست؛ چراکه حساب و کتاب همه چیزش مشخص است. اگر هم 
خدایی ناکرده اتفاقی افتاده در بخش های دیگر بوده است. مباحثی 

چون امضاهای طالیی را در صنعت داروسازی نداریم.

جزئیاتطرحمجلسدربارهحذفکنکور
تسنیم: جبار کوچکی نــژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
درباره جزئیات طرح حذف کنکور می گوید: نمایندگان معتقدند باید 
کنکور تجمیع شــود و پذیرش و سنجش دانشجو از هم جدا شود. 
نگاه دیگر این است که کنکور متمرکز حذف شود و دانشگاه ها بتوانند 
خودشان دانشجو جذب کنند. نگاه دیگر این است که دانشگاه آزاد 

بتواند خودش مجوز پذیرش دانشجو بدون کنکور را داشته باشد.

احتمالمعرفیوزیرآموزشوپرورشتادوهفتهآینده
خانه ملت: کارن خانلری، عضو کمیته علوم، تحقیقات و فناوری 
کمیسیون آموزش مجلس می گوید: احتمال دارد تا دو هفته آینده 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شود؛ چرا که بیش از این 
نمی توان این حوزه را معطل نگه داشــت، هر چند مشکالت حوزه 
آموزش کشــور زیربنایی تر از این است که تأخیر در تعیین وزیر به 

تنهایی ضربه مهلکی به بدنه آن وارد کند.

آموزش

یک مسئول دانشگاه آزاد اسالمی: 
9۵ درصد ازدواج های

دانشجویی، پایدار است 
 مهر  رضا نصیری، مدیــر کل امور فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه آزاد اسالمی گفت: ازدواج های 
دانشجویی کمترین آسیب را در بین ازدواج های 
جامعه داشته است و بر اساس آمار می توان گفت 
که بیش از ۹5درصد این ازدواج ها، پایدار، ماندگار 

و مثمرثمر هستند.
مدیر کل امور فرهنگی و اجتماعی دانشــگاه آزاد 
اسالمی بهنگام بودن را از جمله محاسن برجسته 
ازدواج دانشــجویی برشــمرد و گفت: این ازدواج 
دقیقاً در مقطعی صــورت می گیرد که جوان به 
بالندگی، بلوغ فکری و بلوغ جسمانی که پیش نیاز 

تشکیل خانواده محسوب می شود، رسیده است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: خوشبختانه در 
ازدواج های دانشجویی، نگاه مادی گرایانه معمول 
و رایج جامعه، بســیار کمتر به چشم می خورد 
و دانشــجویان نخست با توکل بر خدا و سپس 
به پشتوانه حمایت خانواده ها و کمک دانشگاه، 

ازدواج می کنند.

فضای مجازی

رئیس پلیس فتا:
 خرید و فروش اعضای بدن

در فضای مجازی ممنوع است
 ایرنا  رئیس پلیس فتا گفت: خرید و فروش 
اعضای بدن در فضای مجازی ممنوع اســت و 
کانال هایی با عنوان خرید و فروش اعضای بدن 

در فضای مجازی وجود ندارد.
ســردار وحید مجید در ادامــه افزود: چنانچه 
موردی در کانال های فضای مجازی دیده شود 
بدون شک برخورد می شود. برای مثال در یک 
مورد، کانالی در فضای مجازی در مورد فروش 
کلیه فعالیت داشت که زیر رصد پلیس فتا قرار 
گرفت و در نهایت با پیگیری قضایی این کانال 

مسدود شد.
وی افزود: هر گونه خرید و فروش اعضای بدن 

زیر نظر وزارت بهداشت، انجام می شود.
سردار مجید خاطرنشان کرد: چنانچه به موردی 
در زمینه خریــد و فروش اعضای بدن برخورد 
کنیم بــدون تردید برخوردهای قانونی صورت 
می گیرد ولی در ســطح آشکار چنین چیزی 
وجود ندارد و اگر باشد بسیار انگشت شمار است.

محیط زیست

عضو کمیسیون قضایی مجلس:
قرق اختصاصی و شکارفروشی 

ظلم در حق آیندگان است
 خانه ملت  بهمن طاهرخانی، عضو کمیسیون 
قضایی مجلس با انتقــاد از  فعالیت قرق های 
اختصاصی و صدور مجوز شکار از سوی سازمان 
حفاظت محیط زیست، گفت: صدور مجوز شکار 
و ایجاد قرق اختصاصی کاله شــرعی درست 
کردن است و سازمان حفاظت محیط زیست به 
عنوان متولی محیط زیست باید دست از کاله 

شرعی برای توجیه شکارفروشی بردارد.
وی در ادامه افزود: مخالف شکار و صدور مجوز 
برای کشتار حیات وحش هستم و اگر قرار است 
قرق های اختصاصی ایجاد شــود باید توســط 
کارشناســان کارکشــته و افرادی که طبیعت 
کشور را می شناســند آن هم به صورت بسیار 

محدود انجام شود.
طاهرخانی همچنین خاطرنشان کرد: متأسفانه 
محیط زیست با شکارفروشــی، شکارچیان را 
بدون  نظارت رها کرده به گونه ای که به جای 

یک رأس تا ۳۰ رأس را نیز شکار می کنند.

خانه و خانواده

معاون سازمان بهزیستی بیان کرد
بازی دروغین سودجویان با اسامی 

موادمخدر برای جذب جوانان
 ایرنا   مجیــد رضــازاده، معاون توســعه 
پیشــگیری سازمان بهزیســتی با دسته بندی 
مواد اعتیادآور بــه دو گروه مواد مخدر و مواد 
محرک گفت: سوداگران با تغییر دادن نام مواد 
محرک، با اسامی بازی می کنند تا جوانان را با 
اسامی عجیب و زیبا به سوی خود جذب کنند.

وی افزود: ســودجویان اغلب با تغییر خلوص 
مواد، اســم آن را تغییر می دهند که ما اســم 
جدید را به رسمیت نمی شناسیم و حتی گفتن 
آن موجــب تبلیغ آن ماده مخــدر یا محرک 

می شود. 
رضازاده در تشــریح این موضــوع گفت: برای 
مثال کــراک در واقع همان هروئین فشــرده 
اســت که اســم کراک را برای جذب مشتری 
انتخــاب کردند یا اســم »کوکائیــن« به نظر 
بســیاری از گروه هدف جوانان، جذاب آمد و 
ســراغ آن رفتند و در ایران نیز سودجویان از 

اسم »شیشه« استفاده کردند.

رفاه و آسیب های اجتماعی

فرمانده نیروی انتظامی تأکید کرد
برخورد با قانون گریزها؛ برای ناجا 

مسئول یا مشهور فرقی ندارد
 فارس  فرمانده نیــروی انتظامی گفت: پلیس 
در برخورد بــا قانون گریزان هیــچ تفاوتی قائل 
نشــده و برایش فرقی ندارد که متخلف، یک فرد 
مسئول است یا مشهور. سردار حسین اشتری در 
خصوص تمهیدات پلیس در برخورد با بی حجابی 
و بدحجابی سلبریتی ها نیز اظهار داشت: پلیس، 
وظیفه دارد بر اساس قانون با هر گونه هنجارشکنی 
و حرکت مخل قانون برخورد کند. فرمانده نیروی 
انتظامی همچنیــن گفت: بــرای پلیس فرقی 
نمی کند که شــخص قانون گریز، فرد مشهوری 
)سلبریتی( باشــد یا یک فرد عادی یا حتی یک 
مسئول؛ چراکه پلیس در برخورد با ناهنجاری ها و 
کسانی که قانون گریزند و به حقوق دیگران تعدی 
می کنند هیچ تفاوتی قائل نبوده و یکسان برخورد 
می کند. عالی ترین مقام انتظامی کشور همچنین 
خاطرنشان کرد: برای پلیس فرقی نمی کند که چه 
فردی خالف قانون عمل کرده است؛ چراکه ما بر 

اساس وظیفه با قانون گریزان برخورد می کنیم.

فراسو

یادداشت
 زهره حسنی سعدی
  دبیر کارگروه زنان و خانواده انجمن اسالمی مستقل دانشگاه تهران
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روزنامـه صبـح ایـران

علم کالم جدید و قدیم نداریم    آیت اهلل جعفر سبحانی در نخستین جلسه از سلسله جلسات مسائل جدید کالمی در سالن اجتماعات مدرسه علمیه عالی نواب مشهد، گفت: یک شاخه از علم در صورتی به 
دو قسم تقسیم می شود که یا موضوع و یا مقصود متعدد شود، در حقیقت آنجا که مقصود و موضوع هر دو یکی است، نمی توان گفت علم تغییر یافته و امروز کالم جدید و قدیم نداریم؛ بلکه تنها بحث ما مسائل 

جدید و به روزی هستند که در علم کالم شکل گرفته است. بنابراین باید گفت که علم کالم تغییری نیافته و فقط مسائل جدید کالمی شکل گرفته است.

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

حجت االسالم  فاطمی نژاد   معارف/   
علمی  هیئت  عضو  سبحانی،  محمدتقی 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی در نشست 
باورهای  امتداد  و  حضور  کاربردی؛  »کالم 
با  اجتماعی«  و  دینی در عرصه های فردی 
اشاره به تازه بودن مبحث کالم کاربردی در 
حوزه مطالعات اسالمی و عرصه دانش کالم، 
اظهار داشت: برای درک مفهوم کالم کاربردی 
باید به تعریف مشترکی از کالم برسیم تا از 
رهگذر آن بتوانیم تفاوت های اطالق عنوان 
کاربردی را برای آن ذکر کنیم.عضو هیئت 
علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی با 
شناخت های  در خصوص  کالم  اینکه  بیان 
عنوان  بحث می کند،  دین  با حوزه  مرتبط 
داشت: بر خالف دانش اخالق 
و فقه که موضوع آن رفتار یا 
حداکثر ملکات انسانی است، 
کالم اساساً موضوعی شناختی 
است. کالم تنها محملی است 
نوع  و  انسان  شناخت  به  که 
نگاه و بینش انسان به جهان 
می پردازد و در ادامه فلسفه و 

عرفان با آن همراه می شوند.
وی افــزود: دانش کالم، ناظر 
به موضوع شــناخت اســت 
ارتباط  که این شــناخت در 
خود با موضوعات خاص، سه 
کارکرد مهم در حوزه باورهای 
دینی انجــام می دهد. در گام 
نخست به شناسایی و تبیین 
باورهای دینی می پردازد. کالم عهده دار این 
است که نشــان دهد چه باور و بینش هایی 
صحیح اســت و این بینش های صحیح چه 
تمایزی با باورهای نادرست دارند. در گام دوم 
این باورهای شناسایی شده مورد استدالل و 
اثبات قرار می گیرند تا مشخص شود که این 
گزاره ها چه اندازه موجه هستند. در گام سوم 
کالم باید از این باورها در مقابل شــبهه ها و 
نظریه هــای رقیب و نــوع مواجهه هایی که 

دیگران با این باورها دارند دفاع کند. 

 تعریف مقوالت ایمان نظری
دکتر سبحانی با تقسیم بندی کالم کاربردی 

به ســه حوزه مختلف گفت: 
حوزه نخست، تعریف عملیاتی 
باورها به منزله نخستین کاری 
اســت که کالم کاربردی باید 
انجام دهد. مشــکل امروز ما 
در ایمان فردی و کارشناسی 
فرهنگ دینــی همین نقطه 

است، بنابراین ضرورت دارد تا مقوالت ایمان 
نظــری به صورت عملیاتی تعریف شــوند. 
جایی در جمع حدیث پژوهان از معنای زهد 
پرسیدم و همان جا گفتم که می توانم بیش 
از 20 تعریف از آن را از زبان متکلمان بیان 
کنم. وقتی به لحــاظ عملیاتی زهد را معنا 
نکردیم گرفتار بالیی شدیم که امروز یقه مان 
را گرفته است، مثالً در اول انقالب کارخانه دار 
را بورژوا و فئــودال می گفتیم ولی حاال به 
عنوان کارآفرین از دست رئیس جمهور جایزه 
می گیرد. تا این تعریف های عملیاتی در حوزه 
معارف دینی انجام نشــود، مباحث در مقام 
لفظ و ذهن باقــی می ماند و عرصه را برای 

ادعای هر کسی باز می گذارد. 

 کالم کاربردی
گره گشای مشکالت تربیت دینی

کرد:  خاطرنشان  ســبحانی  حجت االسالم 
حوزه دوم مطالعــات کالم کاربردی تبیین 
فرایندهای تغییر و تحول در حوزه باورهای 

انســانی اســت. دانش کالم 
نشــان  بتواند  باید  کاربردی 
دهد که انســان از زمانی که 
با حقیقت مواجه می شــود، 
چگونه با آن درگیر می شــود 
وجودی  ســاحت های  و چه 
بــا باورهــای دینــی ارتباط 
می گیرند. نقش ذهــن، انگیزه ها و ملکات 
ذهنی در این میان چیست؟ در بُعد اجتماعی 
نیز نقش نهادهای اجتماعی چه خواهد بود؟ 
تصورهای غلطی در متدولوژی کالم نظری 
و فلسفه داریم و تصور می کنیم تصدیق به 
یک مســئله، یک امر منطقی است. حتی 
اگر چنین چیزی قابل قبول باشد در کالم 
نظری قابل قبول اســت؛ چراکه مطالعات 
آزمایشــگاهی نشان می دهد بســیاری از 
کسانی که بهترین و ساده ترین برهان های 
عقلی به آن ها عرضه شــود، چه بســا آن را 
تصدیق نکنند. تشبیه ذهن انسان به رایانه از 
این جهت که یک ورودی مشخص دارد که 
با کنترل ورودی ها، خروجی های مشخصی 
را باید از آن انتظار داشته باشیم غلط است. 
مطالعات آزمایشگاهی روشــن وجود دارد 
کــه نه در مورد گزاره های دینی بلکه زمانی 
که ساده ترین اســتدالل های عرفی به یک 
کودک گفته می شــود، اگر از نظر روانی و 
تعلقات روحی و انگیزشی، وضعیت رفتاری 

بخصوصی داشــته باشــد آن استدالل ها را 
قبول نمی کند. وی با بیان اینکه حوزه دوم، 
شناسایی فرایند های شکل گیری باور و دخالت 
وجوه مختلف حیات انسانی در آن است، گفت: 
تا این سازوکار به دست نیاید و آزموده نشود ما 
در تربیت دینی با مشکل مواجه خواهیم شد. 
ما باید در پی پیدا کردن فرایند های باورپذیری 
و ایمان در انســان باشــیم. گرایشی به اسم 
روان شناسی رشد از زمانی توسعه پیدا کرد که 
دانش علوم تربیتی در زمینه القای موضوعات 
علمی دچار مشکل شــد. روان شناسی رشد 
به وجود آمد تا مشــخص کند، انســان ها در 
فرایندهای رشــد خود در چــه مراحلی چه 
تصورات و تصدیقاتی را درست انجام می دهند. 
ما در حوزه تربیت ایمانی و اعتقادی نیازمند 
روان شناســی رشد ایمان هســتیم و مقوله 
رشد ایمان به اندازه رشد مفاهیم مهم است. 
پس بخش عمده کالم کاربردی؛ کار آماری، 

آزمایشگاهی و بالینی است.

 کالم کاربردی، امتداد کالم نظری است
عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اســالمی با بیان اینکه حوزه ســوم در این 
تقســیم بندی مربوط به موانع خواهد بود، 
اظهار داشــت: حوزه ســوم، حوزه موانع و 
خلل ها در فرایند باورپذیری اســت. زمانی 
قرآن را با این رویکرد بررسی کردم و دیدم 
این قدر که در قرآن از موانع ایمان صحبت 
شده، از عوامل آن صحبت نشده است. تا آنجا 
که من بررسی کردم در سنت اسالمی شک، 
مقوله بســیار پیچیده ای است که مطالعات 

اندکی در مورد آن صورت گرفته است.
حجت االسالم سبحانی در پایان به تشریح 
تفاوت های کالم نظری و کاربردی پرداخت 
و عنوان داشت: کالم نظری قرار است ما را به 
تصدیق برساند و کالم کاربردی قرار است این 
تصدیق را به عمق وجود ما بیاورد. تعمیق در 
اینجا یعنی از ساحت ذهن فرو رفتن و باور 
را بــه حوزه حیات وجــودی تبدیل کردن. 
کالم کاربردی در امتداد کالم نظری و برای 
تکمیل فرایند ایمان و باورپذیری انسان است 
که برای پیشــرفت در آن نیازمند مطالعات 

نظری و کتابخانه ای بیشتری هستیم.

حجت االسالم محمدتقی سبحانی در نشست کالم کاربردی:

مفاهیم دینی نیازمند بازتعریف عملیاتی است

 مشکل جامعه ایمانی ماندن 
در اعتقادات نظری است

وقتی صحبت از ایمان می شــود باید 
بدانیم کــه ایمان دو الیــه متفاوت 
دارد. یک الیه ایمان حوزه تصدیقات 
ذهنــی و بینــش و فهم انســان در 
مرحله ذهنیات یا همان عقل اســت. 
وقتی گزاره ای به عقل عرضه می شود 
براســاس مبانی عقلی آن را بررســی 
می کنیم و ادله اثبات و نفی آن را بررســی کــرده و بعد در مورد پذیرش 
یــا عدم پذیرش آن تصمیم می گیریم. اما آیا مطلوب ادیان الهی برای یک 
مؤمن این اســت که به لحاظ ذهنی آن ها را تصدیــق کند؟ آیا به همین 
مقدار می شــود بســنده کند و باور داشت که این انســان مورد نظر ادیان 

الهی است؟
ایمان مقوله ای فراتر از تصدیقات ذهنی و اقرارهای عقلی انســان است. هر 
چند شــما بهترین دلیل را در اثبات خدا بیاورید و پاســخ به شبهات را به 
بهترین وجه به خداناباوران بدهید، مؤمن نیســتید. اطالق عنوان مؤمن به 
انسان مشروط به پاسخ به این پرسش است که آیا تصدیقات ذهنی به روح 

حیات ما تبدیل شده است یا خیر؟ 
ما حوزه ای به اســم تصدیقات ذهنی داریم و انســان بر اساس فرایندهای 
شــناختی قضایایی را تصدیق می کند. اصطالح عقل در اینجا به این منظور 
اســت که ما با فرایندهای استنتاج ذهنی ســروکار داریم. ایمان به عنوان 
عنصر اساســی ادیان الهی در رتبه ذهن و عقل تمام نمی شــود و به قلب 
امتداد پیدا می کند. ایمان اقرار به لســان و تصدیق به قلب است که دومی 

در حقیقت جوهره ایمان است. 
فهــم همین نکته دریچه ورود به کالم کاربردی اســت. اگر کســی اعتقاد 
داشته باشد که ایمان صرفاً تصدیق صرف است در فهم کالم کاربردی دچار 
مشکل خواهد شد. حال اگر بپذیریم که فراتر از تصدیقات ذهنی فرایندهای 
دیگری رخ می دهد تا انســان مؤمن شــود، این پرسش مطرح می شود که 
چه چیزی الزم است تا تصدیق ذهنی ما به تصدیق قلبی مبدل شود؟ چرا 
بسیاری از مردم و مسئوالن وقتی در مسند مسئولیت قرار می گیرند مؤمنانه 
تصمیم نمی گیرند با وجود اینکه تصدیــق ذهنی به مقوله ایمان دارند، به 
لحاظ اعتقادی یک انسان مسلمان است ولی وارد محیط عمل که می شود 
شــیعه گری و اســالمیت خود را کنار می گذارد؟ تحلیلگران بیرونی به این 
مســئله نفاق می گویند درحالی که نمی شود نام آن را نفاق گذاشت؛ چراکه 
نفاق به چیزی می گویند که در باطن به آن ایمان نداشــته باشــید ولی در 

ظاهر به آن اقرار کنید.
مشــکل جامعه ایمانی و دینی این اســت که ما در مقــام تصدیق آنچه را 
تصدیــق کرده و جزو اعتقــادات ذهنی و قلبی خود می دانیم، به ســاحت 
وجود و قلبمان امتداد پیدا نمی کند. ما در ذهن تصدیق می کنیم ولی دنیا 
را این گونه نمی بینیم. فاصله میان ساحت ذهنی و وجودی، مشکل جامعه 

ایمانی ماست. 
چه فرایندی برای حذف این فاصله باید اتفاق بیفتد؟ پرســش اساســی در 
حوزه کالم کاربردی این است که چگونه باور تبدیل به بینش می شود؟ یک 
تعریف از کالم کاربردی همین اســت که می خواهد باورهایی را که در کالم 
نظری استنتاج شده، در ساحت وجود فردی و اجتماعی نمود و ظهور بدهد.

نکته مهم این اســت که تعریف عملیاتی ایمان و به دنبال آن ســنجه ها و 
شاخص های ایمان و باور می تواند از فردی به فردی دیگر عوض شود؛ چراکه 
هنوز سنت کاربردی ما و سنت علمی ما در حوزه دین نتوانسته برای ایمان 

تعریف عملیاتی انجام دهد. 
ما در حالی گفتیم ایمان تصدیق به قلب است که نه مشخص کردیم ایمان 
چیست، نه گفتیم قلب چیست و نه حتی تصدیق به چه معناست. نخستین 
حوزه مطالعات کالم کاربردی ترجمه مقوالت ایمانی در حوزه معرفت نظری 

به شاخصه های عملیاتی است. 

اسالمی سازی علوم بدون ورود 
متکلمان به نتیجه نمی رسد

پرســش هایی که امروزه از عدالت و توسعه، 
مباحث مربوط به حقوق بشــر و بســیاری از 
معضل های انســان در دوره جدید پرســیده 
می شــود که یا نوپدید یا شــکل تغییر یافته 
ســنت های کهن هســتند، همه چالش های 
عملی به شــمار می روند که برای حل آن ها 
نیازمند ایســتارهای)تفکر( معرفتی هستیم. 
بنابراین تا ما از موضع دین نتوانیم پرسش های 
بنیادین را حل کنیم، در مســائل فقهی آن ها 
نیز به مشکل خواهیم خورد. بسیاری که معتقد 
به بحث تمدن اسالمی و اسالمی سازی علوم 
هستند می گویند که این حوزه ها به سرانجام 
نمی رسد مگر اینکه متکلمان وارد عرصه شوند 
و به پاره ای از پرسش های الهیاتی پاسخ دهند. 
برای پاســخ به این پرسش ها در فلسفه های 
مضاف صرفاً ابزارهای تحلیلی عقلی را به کار 
می گیریم ولی در الهیات و کالم، ابزارهایمان 
اعم از عقل اســت و می توانیم از نوعی شهود 
و تجربــه، منابع وحیانی و همه منابع کالمی 
اســتفاده کرده و از دریچه آن ها به موضوعات 

مختلف نگاه کنیم. 
حاال این پرســش پیش می آید که آیا کالم 
مضاف همان کالم کاربردی است؟ در پاسخ 
باید گفت که خیر، این دو با یکدیگر متفاوت 
هســتند؛ چراکه کالم مضــاف همچنان به 
پرسش های نظری پاسخ می دهد. قرار است 
کالم مضاف به پرســش هایی پاسخ دهد که 
می تواند مبنایی برای دانش های دیگر باشد 
و به ســایر حوزه ها کمک کند.  معیار کالم 
کاربردی این نیســت که موضوع ما عملی 
مثل عدالت و حقوق بشــر باشــد بلکه این 
ماهیت بحث اســت که باید متفاوت باشد 
و نه موضوعــات. الهیات و کالم یک تفاوت 
جدی با دانش هایی مثل فلســفه، عرفان و 
اخــالق دارد و آن تنــوع موضوعی و قلمرو 

علم کالم است.

وقتی مقوالت 
ایمان نظری را به 
صورت عملیاتی 
تعریف نکنیم، این 
می شود که در اول 
انقالب کارخانه دار 
را بورژوا و فئودال 
می گفتیم ولی 
حاال به عنوان 
کارآفرین با دست 
رئیس جمهور به او 
جایزه می دهیم

بــــــــرش
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0440268494 به نشانى: مشهد بلوار طبرسى شمالى 12 نظامدوست 28 شهيد حسينى 15 پ 10
- مرضيه كبودانى نصرآباد نام پدر: غالم احمد تاريخ تولد: 1352/08/15 شماره ملى: 0769612083 شماره شناسنامه: 

9 به نشانى: مشهد بلوار طبرسى شمالى 12 نظامدوست 28 شهيد حسينى 15 پ 10
ــنامه:  ــماره شناس ــماره ملى: 0410121274 ش ــى نام پدر: رمضانعلى تاريخ تولد: 1369/05/31 ش ــهرام كبودان - ش

0410121274 به نشانى: مشهد بلوار طبرسى شمالى 12 نظامدوست 28 شهيد حسينى 15 پ 10
ــنامه: 5  ــماره شناس ــماره ملى: 0769528260 ش - غالمعلى كبودانى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1318/01/02 ش
ــينى 15 پالك 10) ابالغ مى شود كه خانم  ــهيد حس ــى شمالى 12 نظامدوست 28 ش ــهد بلوار طبرس ــانى: مش به نش
ــفر حج عمره مفرده به استناد مهريه مندرج در سند ازدواج شماره 13822-  ــنيه حسين زاده جهت وصول يك س حس
1396/10/07 دفتر 26 مشهد عليه شما اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9803132 در اين اداره تشكيل 
شده و طبق گزارش مورخ 1398/05/03 مأمور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى 
ــار محلى آگهى  ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتش بس
مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محسوب مى گردد، نسبت به پرداخت بدهى خود 

اقدام ننماييد، عمليات اجرايى جريان خواهد يافت. آ- 9805985 م.الف 589

شماره پرونده: 139804006303000005/2            شماره بايگانى پرونده: 9800784
شماره ابالغيه: 139805106092003345             تاريخ صدور: 1398/03/05

آگهى ابالغ اجرائيه
بدين وسيله به آقاى على وطن دوست فرزند مختار شناسنامه شماره 280 صادره از مشهد و شماره ملى 0940842874 
ــخوار جهت وصول مبلغ 263/155/198 ريال به استناد مهريه مندرج در سند  ــود كه خانم زهرا قائنى رش ابالغ مى ش
ــان رضوى عليه شما  ــتان خراس ــهر دولت آباد اس ــماره 8745- 1355/01/09 دفتر ازدواج 9 و طالق 22 ش ازدواج ش
اجرائيه صادر نموده و پرونده اجرائى به كالسه 9800784 در اين اداره تشكيل شده و طبق گزارش مورخ 98/02/14 
ــتانكار طبق ماده 18 آئين نامه اجرا  ــند شناخته نشده، لذا بنا به تقاضاى بس ــرح متن س ــما به ش مأمور، محل اقامت ش
مفاد اجرائيه فقط يك مرتبه در يكى از روزنامه هاى كثيراالنتشار محلى آگهى مى شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از 
ــبت به پرداخت بدهى خود اقدام ننماييد، عمليات اجرائى جريان  ــوب مى گردد، نس تاريخ اين آگهى كه روز ابالغ محس

خواهد يافت. آ- 9805987 م.الف 590
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

شماره پرونده: 139704006092004599/1             شماره بايگانى پرونده: 9707459
شماره ابالغيه: 139805106092007525               تاريخ صدور: 1398/05/12

آگهى ابالغ اخطاريه ماده 87 پرونده شماره: 9707459
بدينوسيله به: ورثه مرحوم محمدرضا صداقت حمامى شامل:

- سعيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1355/01/30 شماره ملى: 0940806991 شماره شناسنامه: 113
- مجيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1362/05/24 شماره ملى: 0941326586  شماره شناسنامه: 1239
- نسرين صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1365/04/30 شماره ملى: 0946349551 شماره شناسنامه: 9333
- ناهيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1362/08/23 شماره ملى: 0939012634 شماره شناسنامه: 3761
- صديقه هوشيار گلشن نام پدر: غالمحسين تاريخ تولد: 1338/10/01 شماره ملى: 0937646148 شماره شناسنامه: 836

- وحيد صداقت حمامى نام پدر: محمدرضا تاريخ تولد: 1358/09/27 شماره ملى: 0942448022 
شماره شناسنامه: 1893

اعالم مى گردد پالك 20068 فرعى از 184 اصلى بخش 10 متعلق به مورث شما در قبال طلب خانم عصمت جالئيان 
قانع بازداشت گرديده لذا طبق ماده 87 آئين نامه اجراى مراتب بشما اخطار ميشود ضمناً هرگونه نقل انتقالى از طرف 
ــود. در ضمن اين آگهى در يك نوبت در روزنامه  ــت ممنوع است و ترتيب اثر داده نمى ش ــبت به مورد بازداش ــما نس ش

منتشر گرديده است. آ- 9805988 م.الف 591
مسئول شعبه دوم اداره اجراى اسناد رسمى مشهد

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت  ــتناد 2 برگ فرم استش نظر به اينكه آقاى على اكبر صابرى مقدم طهرانى باس

ــند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب منزل  ــت س ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
ــماره پالك 26994 فرعى از 232 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت سهل انگارى مفقود  به ش
گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 181068 دفتر 918 صفحه 398 
ــند به شماره چاپى 770598 صادر گرديده است سپس برابر سند قطعى 114341  بنام خانم اقدس طاهرى ثبت و س
ــت. دفتر امالك  ــده اس ــهد بنام آقاى على اكبر صابرى مقدم طهرانى منتقل ش مورخ 1375/07/19 دفترخانه 19 مش

بيش از اين حكايتى ندارد............
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805982 م.الف 586
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى مجتبى نورى دهنوى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت سند مالكيت 
ــدانگ اعيان يكباب  ــاع از شش ــند مالكيت دو دانگ مش ــت س المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس
ــهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به علت  ــماره پالك 25678 فرعى از 5028 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش خانه به ش
ــد مالكيت نامبرده در ذيل شماره ثبت 419472  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم ش ــهل انگارى مفقود گرديده اس س
ــاع از ششدانگ ثبت و سند به شماره چاپى  ــبت به دو دانگ مش دفتر 2658 صفحه 160 بنام مجتبى نورى دهنوى نس

566673 ب 91 صادر گرديده است. دفتر امالك بيش از اين حكايتى ندارد....
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805983 م.الف 587
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

«آگهى فقدان سند مالكيت»
نظر به اينكه آقاى محمد حسن جهانگيرى الهكانى باستناد 2 برگ فرم استشهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت 
سند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى است سند مالكيت ششدانگ اعيان يكباب آپارتمان 
ــد به علت  ــهد كه متعلق به نامبرده ميباش ــالك 16426 فرعى از 11640 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مش ــماره پ ــه ش ب
ــدانگ مالكيت نامبرده در ذيل شماره دفتر  ــت. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد شش ــهل انگارى مفقود گرديده اس س
امالك الكترونيك 139620306003025652 ثبت و سند به شماره چاپى 180164 ب 95 صادر گرديده است. دفتر 

امالك بيش از اين حكايتى ندارد.........
ــبت به ملك مورد  ــتناد ماده 120 اصالحى قانون ثبت، مراتب يك نوبت آگهى و متذكر ميگردد هر كس نس لذا به اس
ــد، بايستى ظرف مدت ده روز از تاريخ انتشار  ــند مالكيت نزد خود ميباش آگهى معامله اى انجام داده يا مدعى وجود س
آگهى اعتراض كتبى خود را به پيوست اصل سند مالكيت يا سند معامله رسمى به اين اداره تسليم نمايد. بديهى است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و يا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالكيت يا سند معامله رسمى نسبت 

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805984 م.الف 588
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

شماره پرونده: 139704006092005738/1        شماره بايگانى پرونده: 9709458
شماره ابالغيه: 139805106092007287           تاريخ صدور: 1398/05/08

آگهى اخطاريه ماده 101- اموال منقول
ــه 9709458 برابر صورتجلسه  ــيله به: آقاى احمد مدنى طلب اعالم مى گردد در خصوص پرونده اجرايى كالس بدينوس
شماره 17253 مورخ 1398/04/12 مأمور اجرا خودروى 206 به شماره انتظامى 896 ق 41 ايران 42 متعلق به آقاى 
ــت بازداشت و طبق نظريه كارشناس رسمى/ارزياب به مبلغ  ــرح تصوير صورتجلسه پيوس اميرمحمد على خانزاده به ش
430/000/000 ارزيابى گرديده، لذا چنانچه به مبلغ ارزيابى اموال معترض مى باشيد، اعتراض كتبى خود را ظرف مدت 
پنج روز از تاريخ انتشار اين اخطاريه به ضميمه فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر به مبلغ 2/000/000 ريال 
به دفتر اين اجرا تسليم نماييد. ضمناً به اعتراضى كه خارج از موعد يا فاقد فيش بانكى دستمزد كارشناس تجديدنظر 

باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد. آ- 9805989 م.الف 592

«آگهى فقدان سند مالكيت»
ــهاديه منضم به فرم تعهد جهت دريافت  ــتناد 2 برگ فرم استش ــين مرادى مقدم مياندهى باس نظر به اينكه آقاى حس
ــت اسناد مالكيت چهار دانگ مشاع از ششدانگ  ــند مالكيت المثنى نوبت اول به اين اداره مراجعه نموده و مدعى اس س
يكقطعه زمين به شماره پالك 285 فرعى از 196 فرعى از 226 اصلى بخش 9 مشهد كه متعلق به نامبرده ميباشد به 
علت سهل انگارى مفقود گرديده است. با بررسى دفتر امالك، معلوم شد ششدانگ در ذيل شماره ثبت 7514 دفتر 60 
ــماره ثبت 7515 دفتر 60 صفحه 460 بنام محمد على باقرى محققى  صفحه 457 بنام احمد باقرى محققى و ذيل ش
بالمناصفه ثبت و اسناد به شماره چاپى 282176 و 282184 صادر گرديده است سپس برابر سند قطعى 2570 مورخ 
1344/04/03 دفتر خانه 67 مشهد بنام آقاى حسين مرادى مقدم مياندهى منتقل شده است سپس نامبرده برابر سند 
ــماعيل مرادى مقدم منتقل  ــهد دو دانگ از مالكيت خود را به اس قطعى 95482 مورخ 1380/05/15 دفترخانه 8 مش

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

به صدور سند مالكيت المثنى و تسليم آن به متقاضى اقدام خواهد شد. آ- 9805990 م.الف 593
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك ناحيه يك مشهد مقدس- محمد نخعى

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــوع قانون تعيين تكليف وضعيت  ــماره 139760327001001972مورخ 1397/12/19 هيات اول موض ــر راى ش  براب

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه 
ــماره شناسنامه 1453  صادره از در ششدانگ يك باب  بالمعارض متقاضى خانم رقيه خان بابايى  فرزند كرمعلى به ش
ساختمان به مساحت 92/21 متر مربع پالك8681فرعى از 42 اصلى واقع در بخش 7زنجان  خريدارى از مالك رسمى 

آقاى رمضان يار محمدى  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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد .9806012
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/5/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت و امالك حوزه ثبت ملك ناحيه يك زنجان

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

ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 
ــماره 139760327001000168مورخ 1398/3/2 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى   برابر راى ش
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت  ملك ناحيه يك زنجان تصرفات مالكانه  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــدانگ يك باب  ــنامه 1390  صادره از در شش ــماره شناس بالمعارض متقاضى آقاى فرهاد اوصانلو فرزند داريوش  به ش
ــاحت 105/95 متر مربع پالك8688فرعى از 42 اصلى واقع در بخش 7زنجان  خريدارى از مالك  ــاختمان به مس س

رسمى آقاى مهدى رحمانى 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 
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين اگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ،  دادخواست خود را به مراجع  ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اين اداره كل تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند بديهى اس

صادر خواهد شد .9806013
 تاريخ انتشار نوبت اول 98/5/15
 تاريخ انتشار نوبت دوم98/5/30

 مجتبى محمدلو-  رئيس ثبت اسناد و امالك زنجان

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

امالك واقع دربخش 12 يزد – ده باال و توابع
ــالك ثبتى برابر به  ــمتى از پ ــدانگ خانه باغ بطورمفروز قس ــن شش ــى – آقاى اميرعباس جعفرى ندوش 3283- اصل
ــماره 139860321006000984مورخ 1398/04/23واقع در ده باال در  ــاحت 1519/60 مترمربع بموجب راى ش مس

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

تقديم نمايند.
بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806017

تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/05/30

اميرحسين جعفرى ندوشن    / رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

امالك واقع دربخش 16 يزد – سانيج و توابع
ــمتى از پالك ثبتى برابر  ــدانگ خانه باغچه بطورمفروز قس 1057فرعى از24- اصلى – آقاى محمدكاظم صحتى شش
ــاحت 722/50 مترمربع بموجب راى شماره 139760321006001340مورخ 1397/05/22واقع در سانيج در  به مس

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

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

شد.9806019
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه 1398/05/15

تاريخ انتشار نوبت دوم: چهار شنبه 1398/05/30
اميرحسين جعفرى ندوشن   

رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد 
سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند 
رسمى برابر راى شماره 139860306007000295 - 98,5,3  هيات اول / دوم كالسه 97,205  موضوع قانون تعيين 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام تصرفات  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س

مالكانه بالمعارض  متقاضى خانم مهسا غمخوار احمدى  فرزند عبداله  بشماره شناسنامه5420
صادره از تربت جام در يك باب ساختمان به  مساحت 18,6 متر مربع پالك فرعى از 1439وصل 1415- اصلى   مفروز 
و مجزى شده   واقع در خراسان رضوى بخش 13مشهد خريدارى از مالك رسمى خانم طاهره جامى االحمدى   محرز 
گرديده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود و در صورتى كه اشخاص 

ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش نس
ــيد ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را  ــليم و پس از اخذ رس اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند  به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مالكيت صادر خواهد شد.9806021
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/5/13
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/30

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره 139860306015002470 – 1398/03/09 هيات اول موض ــر راى ش براب
ــت ملك تايباد  ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثب ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره 1857 كد ملى  ــنامه ش ــتادى به شناس تصرفات مالكانه بالمعارض مثقاضى آقاى ابراهيم انصارى اس
ــاحت 110 متر مربع  ــدانگ يكباب مغازه به مس ــادره تايباد فرزند فيض محمد در شش 0748892631 ص
پالك شماره 116 فرعى از 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از 
محل قسمتى از مالكيت شمس الدين سعيدى و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع 
ــبت به صدور سند  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را 
ــورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق  ــت در ص به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9806016
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/15 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/30

غالمرضا آقازاده 
رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى دعوت افراز
ــالك 1/823- اصلى واقع   در  ــاعى پ ــينعلى آتش فراز فرزند عباس احدى از مالكين مش ــون آقاى حس چ
بخش2 سيستان شهرستان زابل طبق درخواست شماره 7692- ز  مورخ 1398/5/1 تقاضاى افراز سهمى 
ــال 1357 را از اين اداره  ــاع مصوب س ــتناد به قانون افراز و فروش امالك مش خود را از پالك مرقوم باس
نموده ودر ذيل تقاضاى افراز خويش اعالم داشته كه به ديگر مالكين مشاعى دسترسى ندارد و آدرس آنها 
مشخص نمى باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئين نامه اجرائى مفاد اسناد رسمى الزم االجرا آگهى مى گردد 
و از ساير مالكين مشاع و كسانى كه حق و حقوقى در اين ملك دارند و يا تمايل به افراز دارند دعوت بعمل 
ــنبه مورخ 1398/5/30 دراين اداره و يا در محل وقوع ملك مزبور  ــاعت 8 صبح روز چهارش مى آيد تا در س
ــانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذيرد، يادآور مى گردد عدم  حضور بهم رس

حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9806014 م الف: 652  تاريخ انتشار :  1398/5/15 
مهدى پهلوانروى  

 رئيس ثبت اسناد و امالك زابل

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

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت 

ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي
ــوع قانون تعيين تكليف  ــماره139860306010001411-10/05/1398 هيات اول موض ــر راي ش    براب
ــتقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملك قوچان  ــمي مس ــند رس ــاختمانهاي فاقد س وضعيت ثبتي اراضي و س
ــماره شناسنامه  ــمعيل بش ــكيده فرزند مرحوم اس تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضي خانم قربانبكي خش
ــاحت 316,47 مترمربع  در تمامت پالكهاى 725  ــدانگ يك باب خانه به مس 24 صادره از قوچان درشش
ــين مختارى آزاد و  ــمي آقاي غالمحس اصلى و 732 اصلى مكرر بخش يك قوچان  خريداري از مالك رس
ــه منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15  ــت.لذا ب از محل مالكيت متقاضى  محرز گرديده اس
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضي اعتراضي داشته باشند  ــود در صورتي كه اشخاص نس روز آگهي مي ش
ــليم و پس از اخذ  ــار اولين آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس مي توانند از تاريخ انتش
ــت خود را به مراجع قضايي تقديم نمايند. ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس رس
بديهي است در صورت انقضاي مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد 

شد.1398114406010000073 آ-9806018
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/5/15
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/5/30

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 ساختمان هاى فاقد سند رسمى

ــماره 139760306237000076 هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و   برابر رأى ش
ساختمان هاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك صالح آباد بخش 15 مشهد تصرفات 
ــول يه شماره شناسنامه 273  ــاالرى فرزند غالمرس ــع س مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى / خانم عبدالواس
ــمتى از پالك 498  ــاحت 24/13 متر مربع در قس صادره از حوزه يك تربت جام  در يك باب مغازه به مس
ــت . لذا به  ــفى نژاد محرز گرديده اس ــمى آقاى غالم فاروق يوس فرعى از يك اصلى خريدارى از مالك رس
ــبت  ــخاص نس ــود . در صورتى كه اش منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو  ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش به صدور س
ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض  ــليم و پس از اخذ رس ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى اس ، دادخواس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9806029
تاريخ انتشار نوبت اول: 98/05/15
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/05/31

على حيدرى دشت بياض
رئيس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان صالح آباد 

annotation@qudsonline.ir
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

پذیرش طلبه برای آموزش رشته های فقه تخصصی نظام ساز  معارف: مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا)ع( زیر نظر آیت اهلل علی اکبر رشاد، از میان طالب واجد شرایط سراسر کشور برای رشته های 
فقه تخصصی نظام ساز پذیرش می کند. این رشته ها شاخه علوم بنیادین )فلسفه دین، فلسفه علوم انسانی اسالمی، فلسفه فقه، فلسفه اصول، فلسفه علم دینی و منطق فهم دین( و همچنین شاخه فقه تخصصی )فقه 

السیاسة، فقه القضاء، فقه اإلقتصاد و فقه المالکیة الفکریة( را شامل می شود. عالقه مندان می توانند برای  نام نویسی، تا 15 شهریور 1398 به نشانی اینترنتی www.emamreza-ac.com مراجعه نمایند.

گزیده ای از گفت وگوی حجت االسالم علی سرلک 
Khamenei.ir با پایگاه اطالع رسانی

خداوند پشتیبان زندگی خانوادگی است
ازدواج اساساً یک پیمان انسانی الهی است و به اصطالح جنبه نرم افزاری و ویژگی های 
خلقی و انسانی در آن بسیار پررنگ تر از اموری است که زمینه آن را فراهم می کند، اما 
گریزی هم از مسائل مادی و عادی نیست. اگرچه سر انسان در آسمان است، ولی باالخره 
پایش در زمین است و باید با اقتضائات طبیعی و مادی نیز هماهنگ باشد. برای ازدواج 
سه اصل کلی داریم که توجه به این  اصول می تواند از جمله در مسئله اقتصادی راهنما 

باشد و ما را از مسائل حاشیه ای و فرعی برهاند:
اصل نخست این است که خداوند پشتیبان زندگی خانوادگی است؛ به تعبیر قرآن کریم 
»یُغِنِهم اهللُ ِمن َفضلِِه«. در روایات داریم اگر کســی صرفاً به دلیل فقر ازدواج نکند، به 
خدا سوءظن برده و باید در مورد ایمانش تجدیدنظر کند. خداوند بی شک زندگی های 
مشترک را با »رزق من حیث الیحتسب« خود پشتیبانی می کند. پس بنیاد اقتصادی 
زندگی مشترک باید بر اساس توکل و اعتماد به خدا باشد. اصل دوم این است که در 
مسائل زندگی و به خصوص در ابتدای آن، قاعده و مبنا را بر قناعت، ساختن، کنار آمدن و 
سخت نگرفتن بگذارند و نیز وارد نشدن به بازی های عبث و بی فایده  چشم و همچشمی.

اصل سوم در مسائل اقتصادی این است که همواره باید توجه داشت مدیریت اقتصادی 
زندگی یعنی تالش برای بدست آوردن. مرد به عنوان کسی که نفقه بر عهده اش است، 
باید تمام توان خود را به کار بگیرد. معنی دقیق آیه  »الیَُکلُّف اهللُ نفساً االّ ُوسَعها« این است 
که »از همه  وسع و توان خود باید استفاده کنی تا تکلیفت را انجام بدهی«. معموالً مرد 

اگر تالشگر خوبی باشد، در خانم ها و زندگی مشترک دلخوری وجود نخواهد داشت. 

 معیارهای اسالم برای ازدواج
دو دســته معیار ]برای ازدواج در اسالم[ داریم؛ معیارهای ثابت که نمی شود در آن ها 
ارفاق کرد و معیارهای متغیر. معیارهای ثابت ســه سرفصل دارد؛ نخست محبت بین 
دختر و پسر است. البته منظور عشق های آتشین و افالطونی نیست. منظور، تمایل و 
کشش دختر و پسر به هم است که می خواهند در زندگی مشترک قرار بگیرند. باید به 
یکدیگر حس مثبتی داشــته باشند و این حس در اثر شناخت ها و برخوردهای بعدی 
رشد کند. دوم اینکه طرف مقابلشان متدین و هنجارگرا باشد. تدین بحث بسیار مهمی 
اســت. در روایت است که معصوم)ع( به شــخصی فرمود: »دخترت را به یک شخص 
متدین بده؛ اگر دوســتش داشته باشــد، خوشبختش می کند و اگر دوستش نداشته 
باشــد، اذیتش نمی کند«؛ یعنی انسان متدین بر اساس دینش باید منصف، مهربان و 
مسئولیت پذیر باشد. سومین معیار ثابت، خوش برخوردی و خوش اخالقی است که از دو 
عنوان مسئولیت پذیری و مهربانی نشأت می گیرد. یعنی آدمی که خوش برخورد است، 
می داند با دیگران چگونه ارتباط برقرار کند؛ در واقع ابراز احساســات کند و این خیلی 
در خوش برخوردی مؤثر است. اما معیارهای متغیر کدامند؟ مثالً بحث تناسب سنی، 
تحصیالت، تعداد فرزندان خانواده، شــغل والدین، رشته  تحصیلی، قد و وزن، چاقی و 

الغری و ... معیارهایی هستند که متناسب با هر کسی متفاوتند.
امروز شرایط اقتصادی بدتر نشده، توقعات ما بیشتر شده است. یعنی ثروت و دارایی های 
ما نسبت به پنج یا ۱۰ سال پیش بیشتر است. حتی فقیرهای ما امکاناتشان بیشتر شده، 
ولی احساس فقرشان هم گسترش پیدا کرده. متأسفانه مصرف گرایی، همه  ما را نسبت 
به آنچه داریم، تقریباً ناراضی کرده است. احساس فقر از خود فقر گسترده تر و کشنده تر 
است، آزارش هم بیشتر است. اما در این شرایط چه باید بکنیم؟ نخست اگر مشکل این 
اســت، باید این مسئله را در خودمان حل کنیم؛ یعنی بدانیم واقعاً با امکانات متعارف 
مادی هم می توانیم خوشبخت شویم. خوشبختی اتفاقی است که بیش از مهارت های 

ارتباطی، از روحیه و توان اندیشه ناشی می شود و نه الزاماً از امکانات.
دوم توصیه می کنم خانواده ها )به خصوص دختر و پسرها که اوایل ازدواج و زندگی شان 
است( درباره توقعاتشان، شفاف و متواضع گفت وگو کنند، ولی به معنی تحکم و تحمیل 
نباشد؛ طرف مقابل هم باید با صداقت بگوید »من این کار را به این دلیل برای شما انجام 
می دهم« یا »آن کار فعالً در قدرت من نیست«. به تعبیر حضرت علی)ع( نگذاریم ابهامی 

که محل تخم ریزی شیطان است، فضای زندگی را به تلخکامی و سوءتفاهم بکشاند.
نکته  سوم که در احساس خوشبختی، باوجود کمبودها بسیار مؤثر است، بحث تقویت 
معنویت است. در دنیا ثابت شده در خانواده هایی که معنویت، نیایش و عبادت وجود 
دارد، میزان رضایتمندی افزایش پیدا می کند؛ اما اگر خدای ناکرده معنویت نباشد، به 

همان میزان مجال می دهند که سختی ها و مشکالت، پررنگ تر و تلخ تر به چشم آیند.

احمد  دکتر  حجت االسالم  معارف     
واعظی، رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه 
قم در افتتاحیه پنجمین دوره طرح ملی 
نخبگان علوم انسانی گفت: هر تمدنی یک 
نرم افزاری  وجه  یک  و  وجه سخت افزاری 
معماری،  مانند  سخت افزاری  وجه  دارد؛ 
شهرسازی، حمل و نقل و ابزار تولید و... است 
از  است  عبارت  تمدن  نرم افزاری  وجه  و 
بینش هایی که قدرتی را به جامعه می دهند 
تا معضالت خود را حل کند. وی در این 
برگزار شد،  تهران  دانشگاه  مراسم که در 
افزود: علم هم در وجه سخت افزارانه و هم 
در وجه نرم افزارانه تمدن سهیم است و در 
آن ایفای نقش می کند. رشد علوم طبیعی 
هم به توانش ها و بینش های جامعه کمک 
چهره  علم،  تکنولوژیک  خروجی  هم  و 
می کند.  دگرگون  را  تمدن  سخت افزارانه 
اما چیزی که از آن غفلت می شود نقش 
انسانی در تمدن  عظیمی است که علوم 

ایفا می کند.
واعظی افزود: تمدن 
فقط برآمده از علوم 
طبیعی نیست بلکه 
مرهون  غایــت،  به 
رشد علوم انسانی هم 

هست. علوم انسانی با خود نهادسازی های 
الزم را مــی آورد. اینکه امــروز جوامع به 
ســمت پارلمان و نقش آفرینــی احزاب و 
نهادســازی های نظارتی و شکل دهی نظام 
بروکراتیک می روند، همه خروجی های علوم 
انسانی اســت. رئیس دفتر تبلیغات حوزه 
علمیه قم گفت: در حوزه اقتصاد، بحث بانک 
و بورس، ابداع انواع و اقســام ماهیت های 
حقوقی در حــوزه اقتصاد و... همه مرهون 
علوم انسانی است؛ علم فقط فرمول هایی در 
ذهن عالمان نیست و خروجی ای به عنوان 
فناوری دارد. به همین شکل، خروجی علوم 
نهادســازی و سیستم سازی های  انسانی، 

حکمرانی است.

 شکوفایی علوم انسانی، از ابزارهای 
تحقق اهداف انقالب اسالمی است

واعظــی با بیان اینکه اگــر ما می خواهیم 

گفتمان و اهداف انقالب اسالمی در داشتن 
یک جامعه عادالنــه، معنویت گرا و عاری 
از فساد شــکل پیدا کند، یکی از ابزارهای 
مهم آن شــکوفایی علوم انســانی است، 
افزود: همان طور که علوم طبیعی و رشــد 
تکنولوژیک حمایت و پشتیبانی می خواهد، 
علوم انسانی هم حمایت می خواهد؛ البته 
جنس حمایت آن متفاوت است. حمایت ها 
در علوم طبیعی معطوف به آزمایشــگاه ها 
و ابزارهای تحقیق اســت، اما برای رشــد 
و پیشرفت علوم انســانی، احتیاج به یک 

خودآگاهی معرفتی داریم.
وی ادامه داد: نخست ما نیازمندیم ماهیت 
علوم انسانی را بشناسیم و بدانیم جایگاه آن 
در نظام معرفتی بشر چیست؛ دوم نیازمند 
مسئله خوانش انتقادی علوم انسانی موجود 
هســتیم. ما باید به یــک درک انتقادی و 
آگاهانه از علوم انســانی موجود برسیم و از 
تقلید و دلدادگی به آن بیرون بیاییم؛ سوم ما 
نیازمند این هستیم که به دنبال حل مسائل 
بومی خودمان باشیم؛ مثالً آثار هابز، جان 
الک و... متأثر از اوضاع سیاسی اجتماعی آن 
دوره انگلستان و راه حلی برای آن جغرافیای 
سیاسی و فکری است؛ بنابراین همیشه عالم 
به واقعیت های عینی جامعه خود می نگرد و 
می کوشد راه حل پیدا کند. ما احتیاج داریم 
به مشکالت خودمان معطوف شویم؛ چهارم 

ما نیازمند شــکل گرفتن و جدی تر شدن 
فرایند تولید علم و نظریه پردازی برای حل 
مســائل بومی خود هستیم؛ ما باید کمک 
کنیم که جامعه علمی به این مسائل نگاه 

جدی تری داشته باشد.

 برای خودآگاهی نیازمند 
پرسش های خود هستیم

مراســم  ایــن  در 
همچنیــن 

دکتر  حجت االسالم 
حمید پارسانیا با بیان 
پرسش هایی   اینکه 

مانند علم چیست، علوم انسانی چیست و 
نسبت علوم انسانی با سایر علوم چیست، 
یک پرســش هویتی برای این رشته ها و 
پرسشــی هویتی و بنیادی برای فرهنگ 
اسالمی و تمدن اسالمی است، گفت: مسئله 
تقسیم بندی علوم و تعریف علوم را دست کم 
نگیریم؛ تقسیم بندی علوم اکنون بر اساس 
تقسیم بندی دهه های نخست قرن بیستم 
شــکل گرفته اســت. نظام آموزشی همه 
کشورها نوعاً متأثر از نظام آموزشی غربی 
است. ما باید دیگری خود را بشناسیم، اما 
نباید تقلید کنیم. این تجربه، صرفاً تجربه 

بخشی از بشریت در بخشی از تاریخ است.
وی افزود: در گذشته تاریخی ما نزاع هایی 

در مورد نســبت بین علوم وجود داشــته 
است؛ دعوای بین عقل و نقل و تقسیم بندی 
آن ها و تکفیرهایی کــه در پی آن می آمد 
جزو مسائل جدی و زنده ما بوده است. در 
جهان غرب هم دعواهایی در مورد چیستی 
علوم انسانی بوده است، اما آن نزاع ها برای 
ما موضوعیت ندارد. ما برای خودآگاهی خود 
و برای اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم، نیازمند 

پرســش های خود هستیم. 
این علوم انسانی چرا این گونه 
تعریف شــده است؟ گاهی 
برای  دقیقی  ترجمه هــای 
تقسیم بندی های غربی علوم 
 Humanities ما  نداریم؛ 
را به علوم انســانی ترجمه 

کرده ایم که صحیح نیست.
بیان  پایــان  در  پارســانیا 
کرد: باید به این پرســش ها 
علــوم  کــه  بپردازیــم 
انســانی مدرن چیســت و 
تقسیم بندی آن چگونه است 
و با علوم پایه چه فرقی دارد؟ 

تفاوت انســانیت و علوم انسانی چیست؟ 
این ها پرسش هایی است که در این دوره به 
دنبال آن هستیم. در غرب پرسش هایی در 
مورد فلسفه علوم به وجود آورده اند اما آن 

پرسش ها، پرسش های ما نیست.

در افتتاحیه پنجمین دوره طرح ملی نخبگان علوم انسانی مطرح شد

آیت  اهلل سیدمحمدمهدی میرباقری:ضرورت خودآگاهی معرفتی برای رشد علوم انسانی
تحمل اطاعت همه جانبه از 

والیت بسیار دشوار است
شبستان: در زیارت جامعه کبیره آمده است 
که اصل و فــرع هر خیری به امام معصوم)ع( 
برمی گردد؛ هر کجا حقی وجود داشــته باشد 
سرچشمه آن ائمه معصومین)ع(  هستند. امام 
خزانه اســرار الهی است؛ ائمه دستور خاص و 
نامه ســر به مهر از ناحیه خداوند دارند که ما 
به اسرار کار آن ها پی نمی بریم؛ امروز بسیاری 
علت غیبت امام زمان)عج( را نمی دانند و راز آن 
پس از ظهور مشخص می شود. امام زمان)عج( 
همچون خورشید پشــت ابر به شیعیان خود 
خیر می رســاند. ما نمی توانیــم بفهمیم امام 
معصــوم)ع( چه تدبیر و تحملی در عالم دارد؛ 
امام به همه گذشته و آینده  و کتاب الهی علم 
کامل دارد. شهادت حضرت سیدالشهدا)ع( به 
دلیل ندانستن یا ابتال از باب مجازات نبود بلکه 
ترفیع درجه است؛ ایشان می دانست خدا چه 
می کند. امیرمؤمنان)ع( فرمودند: من اگر دعا 
کنم معاویه نابود می شود، اما ما خزانه دار اسرار 
الهی هســتیم؛ خداوند در تدبیر عالم اسراری 
دارد که فهم آن برای شما قابل تحمل نیست، 
اســرار تدبیر الهی نزد امام معصوم)ع(  است، 
ما عباد مکرم خداوند هســتیم و بر قول الهی 

سبقت نمی گیریم.
ائمه معصومین)ع( امانتــدار و امین کائنات 
الهی هستند؛ اسرار تدبیر الهی در دست امام 
زمان)عج( اســت. اگر می خواهید شرح صدر 
پیدا کنید بــر دعاهایی که برای زمان غیبت 
امام زمان)عج( وارد شــده مداومت داشــته 
باشید تا شــک و شبهات از شــما برداشته 
شود، زیرا در دوران غیبت، شیطان در زمینه 

شبهه افکنی و عجله بسیار کار می کند. 
امــام به وظیفه خود عمل می کند؛ مؤمن باید به 
امام ایمان داشته باشد و تسلیم کامل امر او باشد. 
در عالم اسالم نباید از امام جلو افتاد؛ پیامبر)ص( 
و امام محتاج نیســتند که ما چیــزی به آن ها 
آموزش دهیم. تحمل اطاعت همه جانبه از والیت 
بسیار دشــوار است. در عصر غیبت، مؤمنان باید 
به جایی برسند که در دوره ظهور عقلشان کامل 
شده و مقابل امام تسلیم کامل باشند، بدون اینکه 
کوچک ترین اعتراضی کنند. آن ها شیعه را مجبور 

به اطاعت نمی کنند، اما کمک می کنند.

چیزی که از آن 
غفلت می شود، 

نقش عظیمی است 
که علوم انسانی 

در تمدن ایفا 
می کند؛ خروجی 

علوم انسانی، 
نهادسازی و 

سیستم سازی های 
حکمرانی است

بــــــــرش

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

اخالق

والیت

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

ــاختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب 1390,9,20  ــتور مواد 1 و 3 قانون تعيين تكليف وضعيت اراضى و س نظر به دس
ــيدگى و  ــتقر در واحد ثبتى فريدونكنار مورد رس ــى كه در هيات موضوع ماده يك قانون مذكور مس ــالك متقاضيان ،ام

تصرفات مالكانه و بال معارض آنان محرز و راى الزم صادر گرديده جهت اطالع عموم به شرح ذيل آگهى مى گردد :
امالك متقاضيان واقع در فريدونكنار پالك اصلى 66 بخش 2

829 فرعى آقاى محمد زمان برادران كنارى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 100.36 
متر مربع خريدارى مع الواسطه از محمداسماعيل خبازى كنارى مالك رسمى.

ــوته نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 202.53 متر  837 فرعى خانم خديجه قلى پور س
مربع خريدارى مع الواسطه از عبدالمجيد رزم پوشه مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 174.18 متر  ــبت به شش 901 فرعى آقاى مهدى باباپوررزكنارى نس
مربع خريدارى مع الواسطه از رحيم افصح مالك رسمى.

1042 فرعى آقاى امين مهدى تبار نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 162.53 متر مربع 
خريدارى مع الواسطه از على نقى عزيزى كنارى مالك رسمى.

ــاحت 90.46 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 1042 فرعى خانم عذرا فرج زاده نس
خريدارى مع الواسطه از مير على نقى عزيزى كنارى مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 349.56 متر مربع  ــبت به شش ــين توپال نس 1551 فرعى آقاى حس
خريدارى مع الواسطه از محمد على ديلمى مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 132.86 متر مربع  ــبت به شش 1653 فرعى رقيه خاتون رنگيان نس
خريدارى مع الواسطه از هوشنگ استاد نصراله مالك رسمى.

2101 فرعى آقاى منصور مسعودى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 111.53 متر مربع 
خريدارى بدون واسطه از شركت كيمياكاران مالك رسمى.

ــاحت 110.02 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــعودى نس 2101 فرعى منصور مس
خريدارى بدون واسطه از شركت كيمياكاران مالك رسمى.

2371 فرعى آقاى غالمحسين نجاتى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 51.69 متر مربع 
خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 186.61  ــبت به شش 2754 فرعى آقاى يداله يزدان خواه كنارى نس
متر مربع خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

3355 فرعى آقاى عزيزاله ترحمى نسبت به ششدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 235.40 متر مربع 
خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت  ــبت به شش ــمعيل پور كريمى نس ــعلى اس 3579 فرعى آقاى عباس
146.05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از يزدان كليج مالك رسمى.

ــاحت 100 متر مربع  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــدانگ ي ــبت به شش 3579 فرعى آقاى ميالد خاكپور نس
خريدارى مع الواسطه از نور على عباس زاده مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 131.36 متر مربع  ــبت به شش 6081 فرعى خانم زينب مريجى نس
خريدارى بدون واسطه از بنياد مستضعفان مالك رسمى.

ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 187 متر  ــبت به شش ــداله قربانى منقارى نس 9285 فرعى آقاى اس
مربع خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــاحت  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش ــى خانم نرگس گلى كنارى نس ــده 3904 فرع باقيمان
137.05 متر مربع خريدارى مع الواسطه از رجب نادعليان مالك رسمى.
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ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مساحت 107.72 متر مربع  ــبت به شش ــاكرى نس 53 فرعى آقاى مجتبى ش

خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.
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ــاحت 221 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 185 فرعى خانم زهرا غيايى طبرى نس
خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

ــاحت 239 متر مربع  ــدانگ يك قطعه زمين با بناى احداثى به مس ــبت به شش 215 فرعى خانم معصومه ناج كار نس
خريدارى بدون واسطه از مالك رسمى.

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

فاقد سابقه تحديد حدود، واحد ثبتى آگهى تحديد حدود را به صورت اختصاصى منتشر مى نمايد.
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398,05,01    تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398,05,15

م .الف : 98/130/8688  آ-9805410
مرتضى خواجوى / رئيس اداره ثبت اسناد و امالك فريدونكنار

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                           
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860306010001249-1398,04,29 هيات 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
ــنامه 952 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه به  ــتى فرزند براتعلى بشماره شناس ــن بهش متقاضى آقاى حس
ــمتى از پالك شماره 172 اصلى بخش دو قوچان اراضى نظرآباد و از محل مالكيت  ــاحت 135,10 مترمربع در قس مس
آقاى ابراهيم محمد على زاده 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول  اعتراض، دادخواس

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 1398114406010000028 آ-9805362
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1      تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15

عباس برق شمشير  /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى                                                                           
    برابر راى شماره 139860306010001231-1398/04/27 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س اراضى و س
ــماره شناسنامه 1590 صادره از قوچان درششدانگ  ــينقلى حسينقلى شعار فرزند مرحوم برات بش متقاضى آقاى حس
ــماره 166 اصلى بخش دوقوچان واقع در اراضى  ــمتى از پالك ش ــاحت 848,50 مترمربع در قس يك باب خانه به مس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در  ــعلى عزيز فرخانى محرز گرديده اس فرخان عليا  و از محل مالكيت آقاى عباس
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى  ــبت به صدور س ــخاص نس ــود در صورتى كه اش دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــليم و پس از  ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس ــند مى توانند از تاريخ انتش ــته باش داش
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس اخذ رس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــورت انقضاى مدت مذك ــت در ص اس

1398114406010000090 آ-9805363
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1       تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15

عباس برق شمشير /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001207-1398/04/25 هيات اول موضوع قانون تعيي ــر راى ش براب
اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى 
ــفراين در ششدانگ يك باب خانه به  ــنامه 2821 صادره از اس ــماره شناس آقاى كاظم رضايى اميرآباد فرزند قربانعلى بش
مساحت 115,2 مترمربع در قسمتى از پالك شماره 53 فرعى از 172 اصلى بخش دو قوچان واقع دراراضى نظرآباد  و 
از محل مالكيت قمبر سليمى چيتگر 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 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم  ــليم اعتراض، دادخواس تس

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.كالسه 1398114406010000081  آ-9805364
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1           تاريخ انتشار نوبت دوم  :98,5,15

عباس برق شمشير /  رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860306010001234-1398,04,27 هيات 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
ــدانگ  يك باب خانه به  ــهد در شش ــنامه 59138 صادره از مش ــماره شناس متقاضى آقاى هادى ربانى فرزند رحيم بش
مساحت 470,40 مترمربع در تمامت پالك شماره 494 فرعى از 45 اصلى و قسمتى از پالك شماره 114 فرعى از 45 
ــت. ــين ولد مرحوم على محرز گرديده اس اصلى بخش دوقوچان اراضى امامقلى  از محل مالكيت متقاضى و آقاى حس

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 
ــند مالكيت صادر  ــاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض ــم نمايند.بديهى اس تقدي

خواهد شد. كالسه 1398114406010000017 آ-9805365
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1        تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

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

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860306010001212-1398,04,26 هيات اول موضوع قانون تعيي 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 آقاى امين احمدزاده بيركى فرزند عباسعلى بشماره شناسنامه 144 صادره از فاروج در ششدانگ يك باب خانه 
به مساحت 146,89 مترمربع در قسمتى از پالك 169 اصلى بخش دوقوچان . واقع در اراضى كالته مصطفى و از محل 
ــى پور فرخانى محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  مالكيت آقاى على محمد موس
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 1398114406010000095 آ-9805366
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,1  تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,15

عباس برق شمشير  / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى
 فاقد سند رسمى و مشاعى 

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

تاييد نموده اند. 
1ـ رأى شماره 139860330002004077 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002131 آقاى عبدالحسين 
ــده به مساحت 117/54  ــدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا ش ــمتى از شش گونه فراهانى فرزند غالمعباس در قس
ــند رسمى / سند مالكيت  ــماره فرعى از 1965 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س مترمربع پالك ش

مشاعى مع الواسطه از سيد حسين رضويان فرزند سيد محمد خريدارى كرده است. (م الف 2098)
ــين  ــه 1395114430002000148 آقاى حس ــماره 139860330002007698 مربوط به پرونده كالس 2ـ رأى ش
اميرى شامخ فرزند قدرت اله در قسمتى از ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به مساحت 57/05 مترمربع 
ــند رسمى /سند مالكيت مشاعى  ــماره 3 فرعى از 2305 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش

مع الواسطه از ابوالقاسم و موسى ورثه محمد ميرئى خريدارى كرده است. (م الف 2099)
ــه 1393114430002000623 خانم معصومه  ــماره 139860330002006580 مربوط به پرونده كالس 3ـ رأى ش
وروانى فراهانى فرزند مختار در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 62/70 مترمربع 
پالك شماره 77 فرعى از 1895 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايه نامه عادى/ سند رسمى /سند مالكيت مشاعى 

مع الواسطه از صغرى يزدى خريدارى كرده است. (م الف 2100)
ــماره 139860330002008903 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000467 آقاى بهبود يارى  4ـ رأى ش
فرزند احمد در سه دانگ ازششدانگ به مساحت ششدانگ 124 مترمربع پالك شماره 288 فرعى از 1941 اصلى واقع 

در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى. (م الف 2101)
5ـ رأى شماره 139860330002008848 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002000466 آقاى مقصود يارى 
ــدانگ 124 مترمربع پالك شماره 288 فرعى از 1941 اصلى  ــدانگ به مساحت شش ــه دانگ از شش فرزند احمد در س

واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2102)
ــه 1397114430002001573 آقاى فرج اله  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002008752 مرب 6- رأى ش
ميرعرب فرزند حسنعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 123 مترمربع پالك 

شماره  فرعى از 1673 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم سند رسمى داراى مالكيت مى باشد. (م الف 2103)
ــه 1392114430002003264 آقاى ابوالفضل  ــماره 139860330002008775 مربوط به پرونده كالس 7- رأى ش
قراگوزلو فرزند محمدنبى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 132 مترمربع پالك 
ــند مالكيت مشاعى مع  ــمى/ س ــند رس ــماره فرعى از 2323 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س ش

الواسطه از صفيه هنديانى (توسط حسن و زهره و فاطمه) خريدارى كرده است. (م الف 2104)
8ـ رأى شماره 139860330002009110 مربوط به پرونده كالسه 1397114430002002308 آقاى غالمحسين 
توكلى فرزند محمدحسين در قسمتى از /ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 106/11 مترمربع 
ــند مالكيت  ــمى /س ــند رس ــماره 3/79 فرعى از 2167 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /س پالك ش

مشاعى مع الواسطه از مهدى صفرى فرزند حسين خريدارى كرده است. (م الف 2105)
9ـ رأى شماره 139860330002004184 مربوط به پرونده كالسه 1391114430002015118 آقاى رضا فوالدى 
فرزند عباسعلى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 71/90 مترمربع پالك شماره 
77 فرعى از 1924 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع الواسطه 

از اكرمعلى محمدى خريدارى كرده است. (م الف 2106)
ــه 1395114430002000666 آقاى محمد  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330002008503 مرب 10- رأى ش
قربان زمانى فرزند خداوردى در قسمتى از/ششدانگ قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده بمساحت 86/55 مترمربع 
پالك شماره فرعى از 2593 اصلى واقع در بخش دو ثبت قم مبايعه نامه عادى /سند رسمى /سند مالكيت مشاعى مع 

الواسطه از رضا خاكى خريدارى كرده است. (م الف 2107)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 9805283
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/31    تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/15

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

شماره : 139860306015003208  تاريخ : 1398/04/25
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و 

اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــماره 139760306015009576 – 1397/12/13 هيات 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
ــماره 3 كد ملى 0769616526 صادره از خواف فرزند زرداد  ــاه محمد مالدارى ارزنه به شناسنامه ش متقاضى آقاى ش
ــاحت 129,73 متر مربع پالك شماره 251 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14  ــدانگ يكباب منزل به مس در شش
مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت نورمحمد خرم نيا و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا 
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را  ــته باشند مى توانند از تاريخ انتش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش س
ــليم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس به اين اداره تس
ــند مالكيت  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س قضايى تقديم نمايند. بديهى اس

صادر خواهد شد. 9805265
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/31 

  تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/15
غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

آگهى موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى و مشاعى 
هيأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم تصرفات مالكانه مفروزى متقاضيان پرونده هاى 
ــتناد مدارك موجود در پرونده به شرح آراء ذيل  ــاس گزارش كارشناسان و به اس ــكيلى طبق قانون مذكور را براس تش

تاييد نموده اند. 
ــه 1397114430001002244 آقاى مجيد  ــه پرونده كالس ــوط ب ــماره 139860330001003814 مرب 1ـ رأى ش
ــاحت 198 مترمربع پالك شماره  10994  ــدانگ يك باب ساختمان بمس ــينعلى در شش گيلكى قمرودى  فرزند حس
ــورخ 15/ 96/12 دفترخانه 66 قم .(م  ــند قطعى 17957 م ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س اصل

الف 2009)

2ـ رأى شماره 139860330001003832 مربوط به پرونده كالسه 1397114430001001764 آقاى محمدمظفر 
ــينى فرزند عباس در ششدانگ يك باب ساختمان  بمساحت 49/83 متر مربع پالك شماره 10 فرعى از 10473  حس

اصلى واقع در بخش 1حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى مع الواسطه از اشرف روحانى. (م الف 2010)
3ـ رأى شماره 139860330001004207 مربوط به پرونده كالسه 1398114430001000160 آقاى محمدحسن 
ــدانگ يك باب ساختمان بمساحت 157/50 متر مربع پالك شماره 11003 اصلى  ــين در شش صادقى فرزند ميرزاحس
واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سهم االرث متقاضى از مالكيت حسين صادقى به موجب گواهى حصر 

وراثت 1062/15/77 مورخ 77/12/26 شعبه 15 دادگاه عمومى قم. (م الف 2011)
ــه 1397114430001001951 آقاى سيداحمد  ــماره 139860330001004663 مربوط به پرونده كالس 4-راى ش
رحيمى  فرزند سيدعلى در ششدانگ يك باب ساختمان بمساحت 100/79 متر مربع پالك شماره 10616 اصلى واقع 

در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند قطعى 50387مورخ 57/7/12 دفترخانه 3قم. (م الف 2012)
ــه 1398114430001000135 خانم معصومه  ــوط به پرونده كالس ــماره 139860330001003693 مرب 5-راى ش
ــاحت 219/90 مترمربع پالك شماره 11019 اصلى واقع  ــدانگ يك باب ساختمان بمس ــازندگى فرزند على در شش س
ــماره 21396 مورخ 1397/04/11 در دفترخانه 36 قم.  ــند قطعى به ش در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

(م الف 2108)
ــه 1397114430001002132 خانم مليحه  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330001004078 مرب 6-راى ش
ــاحت 163/32 مترمربع پالك شماره 105 فرعى  ــدانگ يك باب ساختمان بمس ــلطان آرانى فرزند ابراهيم در شش س
ــاعى صادره در دفتر الكترونيكى  ــند مالكيت مش از 11134 اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س

139720330001025197. (م الف 2109)
ــن  ــه 1397114430001002013 آقاى محس ــماره 139860330001003537 مربوط به پرونده كالس 7-راى ش
ــاحت 100 مترمربع پالك شماره 2 فرعى از 11152 اصلى  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س كچوئى فرزند تقى در شش
ــورخ 1397/04/28 در دفترخانه  ــماره 48708 م ــند قطعى به ش ــع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س واق

29 قم. (م الف 2110)
ــين  ــه 1396114430001000718 آقاى حس ــوط به پرونده كالس ــماره 139660330001018105 مرب 8-راى ش
ــاحت 60 مترمربع پالك شماره 11043  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س ــادات فرزند مجيد در شش عهدى نوجه ده س
ــطه از ملوس ميره صادره  اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم مبايعه نامه عادى خريدارى مع الواس

در دفتر 132 صفحه 487. (م الف 2111)
ــم  خان ــه 1397114430001001749  كالس ــده  پرون ــه  ب ــوط  مرب ــماره 139860330001001602  ش 9-راى 
ــماره  ــاحت 120 مترمربع پالك ش ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س ــيدمحمد در شش ــن فرزند س ــوره ميرعارفي منص
ــادره در دفتر الكترونيكى  ــاعى ص ــند مالكيت مش ــى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم س 11915 اصل

139720330001018628. (م الف 2112)
ــن  ــه 1397114430001002420 آقاى حس ــماره 139860330001003500 مربوط به پرونده كالس 10-راى ش
ــاختمان بمساحت 241/50 مترمربع پالك شماره 10732 اصلى  ــين در ششدانگ يك باب س ميالنى فرزند غالم حس
واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 261 صفحه 231 به موجب سند 

قطعى 64028 مورخ 85/10/21 دفترخانه 11 قم. (م الف 2113)
ــه 1396114430001000694 آقاى على  ــده كالس ــوط به پرون ــماره 139860330001002216 مرب 11-راى ش
ــاحت 50/20 مترمربع پالك شماره 10300  ــاختمان بمس ــدانگ يك باب س بختيارى كلكوئى فرزند على نقى در شش
اصلى واقع در بخش يك حوزه ثبت ملك اداره يك قم سند مالكيت مشاعى صادره در دفتر 248 صفحه 154 به موجب 

سند قطعى 2340 مورخ 83/10/07 دفترخانه 31 قم. (م الف 2114)
مورد تاييد قرار گرفته و از آنجائيكه مقرر گرديده است پس از نشر آگهى و انقضاء موعد مقرر سند مالكيت رسمى صادر 
گردد با توجه به عدم دسترسى به مالكين مشاعى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى تا چنانچه اشخاص ذينفع 
اعتراضى داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاريخ انتشار آگهى نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه يك 
ــيد آن را اخذ و ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست  ــليم و رس قم تس
ــند بر اساس  ــت كه صدور س خود را به مرجع قضائى تقديم و گواهى آنرا به اين اداره تحويل نمايند الزم به توضيح اس

قانون مذكور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. ( قدس) آ-9805220
تاريخ انتشارنوبت اول: 1398/4/30
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1398/5/15

محمدرضا اديبان ـ رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك قم

آگهى تحديد حدود اختصاصى
پيرو آگهى قبلى كه به موجب ماده 14 قانون ثبت منتشر گرديده اينك بر حسب درخواست واصله مستند به ماده 
ــمت ازامالك واقع در قطعه9 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:
پالك 224-اصلى واقع قريه قازان بيگ قطعه نه درگز بخش 7 قوچان

پالك163فرعى مجزى شده224- اصلى آقاى على اصغر پيلسم ششدانگ يك باب كارگاه پرورش ماهى
تاريخ تحديد:1398/06/11

ــيله اين آگهى اخطار  ــماره هاى فوق به وس ــاده 14 قانون ثبت به صاحبان امالك و مجاورين ش ــه موجب م ــذا ب ل
ــانند و چنانچه هر يك از صاحبان امالك و  ــاعت مقرر در اين آگهى در محل حضور بهم رس ميگردد كه درروز و س
ــاده 15 قانون مزبور ملك مورد آگهى با حدود اظهار  ــند مطابق م ــا نماينده قانونى آنها در موقع مقرر حاضر نباش ي
ــد  و اعتراضات مجاورين نسبت به حدود و حقوق ارتفاقى و نيز صاحبان  ــده از طرف مجاورين تحديد خواهد ش ش
ــده قانون تعيين تكليف پرونده هاى معترض  ــه در موقع مقرر حاضر نبوده اند مطابق تبصره 2 ماده واح ــى ك امالك
ــت اعتراض خود  ــناد ظرف يك ماه دادخواس ــليم اعتراض به اداره ثبت اس ــت از تاريخ تس ثبتى معترضين ميبايس
ــليم نمايند. تاريخ  ــور  اخذ و به اين اداره تس ــم و گواهى الزم را از مرجع مذك ــع ذيصالح قضايى تقدي ــه مرج را ب

انتشار:05/15/ 1398  آ-9806015
ناصر حسن زاده / رييس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

آگهى  اخطار وابالغ  
ــماره  ــه  موجب  دادنامه ش ــد خدا  رحم  ب ــالم  نهتانى  فرزن ــاى  عبدالس ــخص  آق ــه  ش ب
ــى   ــعبه اول دادگاه  عموم ــادره از ش ــخ 1391/12/23  ص 91099756213001810 تاري
ــاء نهتانى   قصد جدايى  از شما  را دارد لذا  ــما خانم  خير النس ــر ش زيركوه  به  اينكه  همس
به  موجب  اين  اخطار به شما ابالغ مى گردد  ظرف مدت يك  هفته پس  از نشر اگهى  به 
دفتر طالق  زيركوه  به سر دفترى  سيد مصطفى حسينى  فندخت   مراجعه  و ذيل اوراق  و  
اسناد را  امضاء نموده  در غير اينصورت طالق شما  يكطرفه  ثبت  خواهد شد. 9806046

سر دفتر ازدواج  و طالق  
سيد مصطفى  حسينى  فندخت 
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ذکر روز
)صد مرتبه(  

 یا ارحم 
الراحمین

 سه شنبه 15 مرداد 1398 4 ذی الحجه 1440 6 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9032 

دولت مرکزی هند، خودمختاری منطقه مورد مناقشه را لغو کرد

اشغال رسمی کشمیر
  جهــان/ نیک پنــدار  از 15اوت 1947 دقیقاً 72 
ســال می گذرد. در این روز جمهوری اسالمی پاکستان از 
کشور هندوستان مستقل شد. در آن سال بنا شد مناطق 
مســلمان نشین هند به کشور پاکستان بپیوندند، اما این 
اتفاق نیفتاد و در نتیجه تنشــی که بین دو کشور ایجاد 
شد، در سراسر هند و پاکستان به خصوص جامو و کشمیر 
تب جنگ باال گرفت و به نخستین جنگ کشمیر )194۸( 
منتهی شد که در آن پاکستان و هند هر یک، قسمت های 
عظیمی از کشمیر را تصرف کردند. با وجود این، آن بخش 
از کشمیر که به پاکستان نپیوست به واسطه یکی از مفاد 
قانون اساسی هندوســتان با عنوان قانون 370 به همراه 
جامو خودمختار اعالم و به عنوان بخشــی از ایالت لداخ 
)خطــه لداخ( به حیات ادامــه داد. برپایه این قانون، غیر 
از مســائل دفاعی، خارجی و مالــی، بقیه اختیارات جامو 
و کشــمیر به پارلمان محلی واگذار شــده است. سازمان 
ملل هم این منطقه را منطقه ای مورد مناقشــه می داند 
که باید تکلیفش مشخص شود. در تمام این سال ها پس 
از استقالل پاکستان، کشمیر همچنان محل مناقشه دو 
کشور بوده است، تا اینکه روز گذشته پارلمان هند تصمیم 
گرفت خودمختاری هنــد را لغو و قانون 370 را از اعتبار 
ساقط کند. براساس طرحی که آمیت شاه، وزیر کشور هند 

به پارلمان ارائه کرد و رأی آورد، حاال جامو و کشــمیر به 
عنوان ایالتی دیگر معرفی شده و از لداخ جدا می شوند.

ایــن اقدام دولت هنــد با واکنش های مخالــف و موافق 
روبه رو شد. پاکستان خیلی سریع موضع مخالف گرفت 
و وزیر خارجه این کشــور گفت: پاکستان به عنوان یکی 
از طرف های این مناقشه بین المللی، از تمامی گزینه های 
ممکن بــرای مقابله با اقدامات غیرقانونی هند اســتفاده 

خواهد کرد.
»محبوبه مفتــی« رئیس حزب دموکراتیک خلق جامو و 
کشمیر هم به شدت به این اقدام اعتراض کرده است. وی 
در توییتر نوشــت: »امروز سیاه ترین روز دموکراسی هند 
است. تصمیم رهبران جامو و کشمیر در رد نظریه دو ملت 
در سال 1947 و همسویی با هند، نتیجه منفی به بار آورد. 
تصمیم یکجانبه دولت هند برای لغو بند 370، غیرقانونی و 
خالف قانون اساسی است و هند را به یک نیروی اشغالگر 

در جامو و کشمیر بدل می کند.«
ســازمان ملل هم طرفین را به خویشتنداری دعوت کرد. 
اما در کنار همه این مواضع رسمی روز گذشته دو هشتگ 
هندی هم در توییتر ترند جهانی شد. عده ای از فعاالن از 
این تصمیم دولت هند استقبال کردند و برخی هم آن را 

نشانه ای از اشغالگری دانستند.

الجزیره: حدود ۸0 غیرنظامی در پی حمله 
پهپادی نیروهای خلیفــه حفتر در لیبی به 
مراسم عروسی در شهر مرزق کشته و زخمی 

شدند.
اسپوتنیک: دفتــر تحقیقات فدرال آمریکا، 
اف.بی.آی نسبت به تحریک شدن افراط گران 
خشونت طلب در آمریکا برای دست زدن به 
حمالت مسلحانه در نقاط دیگر آمریکا با الهام 
گرفتن از تیراندازی های اخیر در شــهرهای 

ال پاسو و دیتون هشدار داد.

فارین پالسی در تبیین رویکرد دوگانه 
غرب به افراط گرایی نوشت

نژادپرستان هم تروریستند
خالدی: فارین پالسی، نشریه 
مطــرح آمریکایــی در حوزه 
سیاست خارجی در یادداشتی 
تحت عنــوان »جهادی ها در 

زندان، سفید پوســتان نژادپرســت آزاد« به 
اســتانداردهای دوگانه کشــورهای غربی در 
برخورد با اندیشه های افراط گرایانه پرداخته و 
نوشــت: اگر غرب می خواهد از حمالت بالقوه 
راست گرایان افراطی جلوگیری کند، باید تهدید 
نژادپرستان را جدی گرفته و حمایت از آن ها را 
متوقف کند.در ادامه آمده است: پس از حمله 
»برنتون تارانت« جوان نژادپرســت به مسجد 
مســلمانان در شهر کرایســت چرچ نیوزیلند 
که بیش از 50 کشــته بر جای گذاشت، غرب 
خطر جریان راســت گرایان افراطی را تا حدی 
به رسمیت شــناخت. این حمله نوع خطرات 
و تأثیراتــی که نژادپرســتی جریان معتقد به 
برتری سفیدپوســتان، فعاالن ضد اسالمی و 
ضد مهاجــران و جریان نئو نــازی بر جامعه 
می تواند به همراه داشــته باشد را نشان داد. به 
نظر می رســد غرب باید رویکــرد دوگانه خود 
در موضوع برخورد با اندیشه های افراط گرایانه 
را کنار بگذارد. غرب در بســیاری موارد برخی 
شهروندان را تنها به بهانه آنکه مسلمان هستند 
به زندان می اندازد و این در حالی اســت که در 
برخورد با نژادپرستان اهمال زیادی وجود دارد.

  تصادف جنگی در مصر
19 نفر بر اثر برخورد چهار 

خودرو جان باختند
مقامات  که  انفجــاری  پی  در  الجزیره: 
مصــری آن را در نتیجه برخــورد چهار 
خودرو با یکدیگــر اعالم کرده اند، 19 تن 
کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. این 
انفجار در اطراف آکادمی األورام در منطقه 
المنیــل در مرکز قاهره و به علت برخورد 
خودروها به یکدیگر ایجاد شد و مصدومان 
این حادثه در بیمارستان های قاهره تحت 
درمان قرار دارند. دادســتان مصر دستور 
انجام تحقیقات در خصوص این حادثه را 

صادر کرده است. 
اگرچه شــائبه تروریســتی بودن انفجار 
می رود، اما بیانیه رسمی اعالم نشده است.

ترکیه و بازی امتیازگیری در صحنه شطرنج سوریه
در چند روز گذشته اخبار گوناگونی از رایزنی مقامات سیاسی و نظامی ترکیه با 
همتایان آمریکایی شــان در راستای ایجاد منطقه امن در شمال سوریه به گوش 
می رسد؛ اقدامی نگران کننده که از ماجراجویی دوباره آنکارا حکایت دارد. اگرچه 
این درخواست آنکارا با دست رد از سوی مقامات واشنگتن روبه رو شده است، اما 
روز گذشته بار دیگر یکی از مقامات ترکیه هشدار داد اگر آمریکا هم در این زمینه 

با آن ها همکاری نکند به تنهایی اقدام خواهند کرد. 
باید توجه داشــت ترکیه از پیگیری این سیاســت و ممارست در راستای ایجاد 
منطقه امن و اشغال بخش هایی از خاک سوریه چند هدف را دنبال می کند. برخی 
اهداف ظاهری اســت؛ به این معنا که آنکارا حمایت از پناهجویان و پناه دادن به 
افرادی که از درگیری های داخلی ســوریه فرار کرده اند را بهانه و پوششــی برای 
توجیه اقدامات تحریک آمیز خود در شمال سوریه قرار داده است. بخش دیگر از 
اهداف ترکیه که قسمت مهم تر مسئله است، طمع ورزی آنکارا به مناطق شمال 
سوریه است. ترکیه در راستای سیاست نوعثمانی گرایی که به ویژه در چند سال 
اخیر در عرصه سیاســت خارجی این کشور ظهور کرده، همواره به شمال سوریه 
چشم داشته و در راستای همین سیاست به دنبال توسعه نفوذ خود در این منطقه 
است. بر اساس این دیدگاه آنکارا با سوء استفاده از فرصت ناامنی های ایجاد شده در 
سوریه دنبال توسعه نفوذ خود در این منطقه است تا بتواند در آینده تحوالت این 
کشور از این موضوع به عنوان اهرم فشاری علیه دمشق و متحدانش استفاده کرده 
و امتیاز بگیرد. البته ماجراجویی ترکیه در شمال سوریه بخش سومی هم دارد و 
آن حساسیت و نگرانی همیشگی این کشور از قدرتیابی و خودمختاری گروه های 
کرد اســت. آنکارا کردهای سوری را تروریست هایی می داند که با پ . ک .ک در 
ارتباط بوده و برای ترکیه ناامنی ایجاد می کنند و به همین دلیل در صدد است از 

قدرتیابی این گروه ها با هر ابزار ممکن جلوگیری کند.
با وجود آنکه ترکیه در چند روز اخیر تهدیدهایی در مورد عملیات در شمال سوریه 
در راستای ایجاد منطقه امن مورد نظرش مطرح کرده، اما اجرایی شدن این امر 
بســیار بعید به نظر می رسد. آنکارا اگرچه ممکن است برای گرفتن زهر چشم از 
واشنگتن حمالتی هرچند مقطعی به برخی مواضع کردهای سوری مورد حمایت 
آمریکا انجام دهد، اما ترکیه توانایی آنکه به تنهایی و بدون هماهنگی ایاالت متحده 
و یا حمایت روســیه و ایران در ســوریه کاری انجام دهد را ندارد. ترکیه اکنون با 
مشکالت اقتصادی دست و پنجه نرم می کند. از سوی دیگر وضعیت حزب حاکم 
عدالت و توسعه اردوغان پس از شکست در انتخابات شهرداری ها بسیار شکننده 
است و به همین دلیل آنکارا در شرایط فعلی از ظرفیت و توانایی کافی که بتواند 
چنین ماجراجویی را آن هم به تنهایی آغاز کند، عاجز اســت. آنچه از سیاســت 
خارجی ترکیه و مدل اسالم سکوالر مد نظر اردوغان در چند سال اخیر دستگیر 
ما شده، آن است که این کشور دالل خوبی است و می تواند از کارت های مختلف 
و بعضاً متناقض در راستای دستیابی به منافع خود استفاده کند. به نظر می رسد 
آنکارا از تهدیدهای اخیر خود برای انجام عملیات در شــمال ســوریه می خواهد 
به عنوان برگی برنده اســتفاده کــرده و از طرف های درگیر و بویژه آمریکا امتیاز 
بگیرد؛ حال این امتیاز می تواند ایجاد محدودیت بیشتر برای کردها باشد یا کسب 

پوئن های اقتصادی و سیاسی در صحنه شطرنج سوریه.
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بریتانیای صغیر!
در آســتانه سفر بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس به ادینبورگ )مرکز 
اســکاتلند( نتایج یک نظرسنجی نشــان داد که بیش از نیمی از مردم این 
کشور، در صورت برگزاری همه پرسی، به جدایی از بریتانیا رأی می دهند. بر 
پایه نتایج نظرسنجی، 52 درصد از اسکاتلندی ها با استقالل از بریتانیا موافق 
بودند. نظرسنجی نخست استقالل اسکاتلند ســال 2014 برگزار شد و در 
آن، 55 درصد از شــرکت کنندگان با جدایی از بریتانیا ابراز مخالفت کردند. 
یکی از دالیل اصلی بی میلی اسکاتلندی ها برای ماندن در پادشاهی بریتانیا، 
همه پرسی برگزیت است که سال 2016 برگزار شد و در آن بیش از نیمی از 

بریتانیایی ها به خروج از اتحادیه اروپا رأی دادند.

سفر درمانی خمینی آفریقا به هند هشدار صریح روسیه  ماهیگیری از آب گل آلود
دموکرات ها: ترامپ مقصر 

تیراندازی مرگبار است
آمریکا و آلمان مسئول 

تظاهرات در مسکو  هستند
اعالم خبرآزادی شیخ زکزاکی 

برای خروج از نیجریه
رویترز: با گذشــت دو روز از تیراندازی 
مرگبار در آمریکا، دموکرات های کنگره و 
نامزدهای ریاست جمهوری 2020 تالش 
دارنــد از این آب گل آلود برای خود ماهی 
بگیرند. آن هــا بر این باورند که اظهارات و 
لفاظی های ترامپ علیــه مهاجرت اتباع 
خارجی عامل اصلی تیراندازی های مرگبار 
اخیر در آمریکا بوده است و به همین منظور 
حمالت شدیدی علیه رئیس جمهور ایاالت 
متحده به کار برده اند. مقام های فدرال هم 
این حادثه را که در آمریکا چندان بی سابقه 
نیست، یک تروریسم داخلی در نظر گرفته و 
تحقیقات وسیعی را درباره آن آغاز کرده اند.

تاس: وزارت خارجه روسیه به طور رسمی 
به آمریــکا و آلمان در رابطــه با دخالت 
مستقیم سفارتشــان در امور داخلی این 
کشور و دست داشتن آن ها در اعتراضات 
غیرقانونی در مســکو هشــدار داد. ماریا 
زاخارووا، اعالم کرد: ما بدون تردید از تمام 
مواردی که به طور رسمی از طریق سفارت 
آمریکا در مسکو و نه تنها سفارت آمریکا، 
در این رابطه منتشــر شده، اطالع داریم. 
سفارت آمریکا به طور علنی مسیر حرکت 
به اصطالح راهپیمایی روز شنبه را منتشر 
کرد و دقیقاً از مردم خواسته شده تا به این 

رویداد بپیوندند.

توییتر: صفحه جنبش اسالمی نیجریه در 
توییتر از آزادی شیخ زکزاکی برای خروج از 
این کشور خبر داد. این جنبش اعالم کرد: 
دادگاه حکمی صادر کرده که در نتیجه آن 
شیخ زکزاکی و همسرش می توانند برای 
درمان از نیجریه خارج شده و به هند بروند، 
البته شــرایط آن باید تحت نظارت دولت 
نیجریه باشد. از سوی دیگر سهیال زکزاکی، 
دختر شیخ زکزاکی به خبرگزاری فرانسه 
گفته است: مقام های نیجریه می خواهند 
جنبش اســالمی را به جایی برسانند که 
اعضای آن باالجبار بگویند: باید با به دست 

گرفتن سالح از خود دفاع کنیم.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 رضا عابدی گناباد، تحلیلگر مسائل ترکیه
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      صفحه 8

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه و﹝﹠︀﹇︭﹥
﹞﹠︀ن(﹝︣﹋︤دا﹝︽︀ن)در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️  ﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹋︪︀ورزی و﹝﹢﹇﹢﹁︀ت︨ 
 ️︗ ︡﹠﹡︀ن ﹝﹩ ︑﹢ا﹫︲︀﹆︐﹞، .︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹏ا﹡︖︀م ︻﹞﹙﹫︀ت ︋﹥ ︫ــ︣ح ذ ﹤︋
 ️﹁︀︡ه  و ﹝﹠︀﹇︭﹥ ، ︲﹞﹟ ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ د﹁︐︣ ﹝﹢︨︧﹥ و در︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا
﹁︣م ﹝︣︋﹢︵﹥ ،﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی  ︠ــ﹢د را ︋﹥ ا﹡︱﹞︀م ﹊︊︣گ ︨ــ︍︣ده ︑︱﹞﹫﹠﹩ ︋︀﹡﹊﹩ 
﹝︺︀دل ١٠٪ ︑︀ ٢٠٪ ﹇﹫﹞️ ︎﹫︪ــ﹠︀دی ،در ︎︀﹋️ ︨︣︋︧ــ︐﹥ ︑︀︎︀ــ︀ن و﹇️ اداری روز 
 ﹏﹢︑ ︫ــ﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ١٣٩٨/۴/١٩ ︋﹥ د﹁︐︣﹝﹢︨︧ــ﹥ وا﹇︹ دردا﹝︽︀ن ﹝﹫︡ان ︨ــ︺︡ی
ور︨﹫︡در︀﹝﹡ ️﹁︀﹠︡.﹝﹣︨︧﹥ در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

ا﹜︿-﹝︤ا︡ه:
︧ــ﹠︡ و  ــ︀ه︎  ــ︀﹝﹏ ار﹇︀م زودرس︫  ﹢︫ــ﹥ ︀ دا﹡﹥︫   ︠︀ ︧ــ︐﹥ ︑︀زه︋  ﹁︣وش ﹝︭﹢ل︎ 

︻︊︀︨︺﹙﹩ ︋︀غ ︎︧︐﹥ ︋︣م  ︀ ︋︭﹢رت ﹁︣وش ﹅ ا﹜︺﹞﹏ ﹋︀ری
ب:﹝﹠︀﹇︭﹥:

 ︑︖﹫︤ ︋︀غ ︎︧ــ︐﹥ ︧﹟ آ︋︀د و ︋﹥ دور︋﹫﹟ ﹝︡ار ︋︧︐﹥ ︋︀ ﹜﹫﹠﹉ راد﹢﹩ ﹁︨︣︐﹠︡ه و 
﹎﹫︣﹡︡ه ١٠ ﹋﹫﹙﹢﹝︐︣ی و دور︋﹫﹟ و ﹜﹢ازم ︗︀﹡︊﹩ 

 ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی ︑﹞︀س:٣۵٢٢۵٣١۶-٠٢٣ و٣۵٢٢۵٣١١-٠٢٣
 آ︨︐︀ن ﹇︡س ر︲﹢ی

﹝﹢︨︧﹥ ﹋︪︀ورزی و ﹝﹢﹇﹢﹁︀ت ︨﹞﹠︀ن-﹝︣﹋︤ دا﹝︽︀ن

/ع
۹۸
۰۶
۰۲
۴

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه - ﹡﹢︋️ اول
شهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹝﹢ارد ز︣ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩ ︋﹥ ﹝︡ت ﹉ ︨︀ل ︋︭﹢رت 

.︡︀﹝﹡ ا︗︀ره وا﹎︢ار
١٣٣ ﹜﹫︧﹫  ︋﹩︧﹋︀︑ -١

٢- ﹇︴︺﹥ ز﹝﹫﹟ وا﹇︹ در ︗︀﹡︊︀زان ︗﹠﹢︋﹩ ︗﹠︉ ︗︀﹍︀ه CNG (﹋︀رواش ﹁︺﹙﹩)
︣  ︫︴ ٣- ︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ︑︊﹙﹫︽︀︑﹩ ا﹨︀﹍︐︧︀ی ا︑﹢︋﹢س︨ 

﹩︱︑︣﹞︡﹫ ﹢︐﹫︀ی ا﹇︀﹝︐﹩ ﹝︖︐﹞︹︨   ︨-۴
 -۵﹉ ︨︀﹜﹟ در ﹝︖︐﹞︹ ︋︀زار روز از ورودی ︠﹫︀︋︀ن ١۵ ︠︣داد

﹫︀︋︀ن داد﹎︧︐︣ی ۶- وا︡ ︑︖︀ری ا︋︐︡ای︠ 
﹩︱︑︣﹞︡﹫ ﹞︀ره ٢٠ ﹝︖︐﹞︹︨  ٧- وا︡ ︑︖︀ری︫ 

شرايط مزايده:
١- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٢۶/۵/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ۶/۴/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه: ︡ا﹇﹏ ٪۵ ﹇﹫﹞️ ﹋﹏ ︀︎﹥ ا︗︀ره ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
︣﹡︡ه ﹝︤ا︡ه ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣

︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.
︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ ا︗︀ره در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ا︨️.

︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ۶/۶/٩٨  ︎﹩︀︪﹎۶- ز﹝︀ن ︋︀ز
︣داری  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه و ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 

︋︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩ ︋︀︫︡.
٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝﹠︡رج ا︨️.

︣داری ﹋︀︫﹞︣ /ع روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 
۹۸
۰۶
۰۴
۱

/ع
۹۸
۰۶
۰۳
۶

آگهى مناقصه(نوبت اول)
.︡︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از ﹏وا﹎︢اری ﹝﹢ارد ذ ﹤ شهردارى كاشمر در ﹡︷︣ دارد ﹡︧︊️︋ 

 ﹩︱︑︣﹞ ︡﹫ ︀رک ︗﹠﹍﹙﹩︨  ١- ︑︀﹝﹫﹟، ﹡﹍︡اری و آ︋﹫︀ری︎ 
٢- و︮﹢ل ︻﹢ارض ︠﹢درو 

٣- ︑﹢ز︹ ﹁﹫︩ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ﹡﹢︨︀زی
۴- ︑﹢ز︹ ﹁﹫︩ و و︮﹢ل ︻﹢ارض ︮﹠﹀﹩

︀رک دا﹡︩ ۵- ا︗︣ای ︻﹞﹙﹫︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩︎ 
︀ر﹋﹩ ︴﹏ ز︋︀﹜﹥︎  ︣︡ ﹡﹫﹞﹊️ و︨   ︠-۶

︀زی ﹋﹢د﹋︀ن ﹙﹩ ا︑﹫﹙﹠﹩︋   ︎︹﹝︐︖﹞ ︡︣  ︠-٧
شرايط مناقصه:

١- ︨︍︣ده ︫︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥: ︡ا﹇﹏ ۵ ٪ ︋︣آورد او﹜﹫﹥ ︎﹫﹞︀ن
٢- ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨﹠︀د: از ﹝﹢ر︠﹥ ٢۶/۵/٩٨ ﹜︽︀︎ ️︀︀ن و﹇️ اداری ۶/۴/٩٨

︣﹡︡ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ا︨️. ︣︻︡ه︋   ︋﹩﹎ا﹡︐︪︀ر آ ﹤﹠︤﹨ -٣
︫ -۴︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ﹠︪﹫︎ ﹤﹫﹚﹋ ︀ ﹉︀دات ﹝︐︀ر ا︨️.

︀︎ ️﹝﹫﹇ -۵﹥ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︡رج ︫︡ه ا︨️.
︀﹋︀ت: ︨︀︻️ ١٨ ︻︭︣ روز ︀ر︫﹠︊﹥ ﹝﹢ر︠﹥ ۶/۶/٩٨  ︎﹩︀︪﹎۶- ز﹝︀ن ︋︀ز

 ︀ ︣داری︋  ﹫︪︐︣، ا﹝﹢ر ﹆﹢﹇﹩ و ﹇︣ارداد﹨︀ی︫  ٧- ﹝﹏ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ﹋︧ــ︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
.︫︡︀ ︑﹙﹀﹟ ︑﹞︀س: ۴-۵۵٢٢٧٧٠١-۵۵٢٢٩٨٩٩ ﹝﹩︋ 

٨- ︋︀﹇﹩ ︫︣ا︳ در ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹠︡رج ا︨️.
︣دای ﹋︀︫﹞︣   روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩︫ 

﹤︭﹇︀﹠﹞
﹝﹢︨︧ــ﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ ﹇︡س در ﹡︷︣ دارد ﹝﹆︡اری ︑︖﹫︤ات ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣ی ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د 
را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︣︠︡اری ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا از ﹋﹙﹫﹥ ︫ــ︣﹋️ ﹨︀ی ﹝︺︐︊︣ و وا︗︡ 
﹢د  ﹫︪﹠︀دات︠   ︎﹤ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ و ارا ️﹁︀در ️︗ ︡آ ﹩﹞ ﹏﹝︻ ﹤ ︫︣ا︳ د︻﹢ت︋ 
︡ا﹋︓︣ ︑︀ ︀︎︀ن و﹇️ اداری ٩٨/۵/٢٠︋﹥ وا︡ ا﹝﹢ر ﹇︣ارداد﹨︀ی ﹝﹢︨︧﹥ ﹁︣﹨﹠﹍﹩ 
︀︠︐﹞︀ن روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س  ﹝︣ا︗︺﹥  ︖︀د ١ و ٣︨  ︖︀د ﹡︊︩︨  ﹙﹢ار︨   ︋︪︡﹞︡س وا﹇︹ در﹇

. ︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟٠۵١٣٧۶٨۵٠١١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︀ و

/ع
۹۸
۰۶
۰۶
۰

﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ
 ︦︣ت ر︲︀ ( ع) در ﹡︷ــ︣ دارد ا﹡︖︀م و ا︗︣ای ﹋﹙﹫﹥ ︠︡﹝︀ت ﹝︣︋﹢ط ︋﹥ ︨ــ︣و︱ ــ︣م ﹜︣ ﹤︺︨ــ︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨ــ
﹙ــ﹥ ︋︣﹇﹩ ﹨︀ی ﹝︖﹞﹢︻ــ﹥ ︣م ﹝︴ ︣︱︣ت ر︲ــ︀ (ع)  را از ︵︣ــ﹅ ﹝﹠︀﹇︭﹥  دوره ای و ﹝︀﹨﹫︀﹡ــ﹥ ﹋﹙﹫ــ﹥ آ︨︀﹡︧ــ﹢ر﹨︀ و︎ 
︻﹞﹢﹝ــ﹩ وا﹎ــ︢ار ﹡﹞︀ــ︡ . ﹜ــ︢ا ﹝︐﹆︀︲﹫ــ︀ن ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ ︑︀ ︀︎ــ︀ن و﹇ــ️ اداری روز ﹊︪ــ﹠︊﹥ ﹝ــ﹢رخ ٢٠/۵/١٣٩٨ 
www://sem.aqr-harimeharam.org  ا︨ــ︐︺﹑م ﹨ــ︀ و ﹝﹠︀﹇︭ــ︀ت ︋ــ﹥ آدرس ﹩︐﹡︣︐﹠ا ️︀ــ﹟  ﹝︣ا︗︺﹥ ︋﹥ ︨ــ﹝︲

.︡﹠︀﹝﹡ ا﹇︡ام ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︨﹠︀د ️﹁︀( ︑﹙﹀﹟٣١٣٠۵٢۴٣ -٠۵١ ) ﹡︧︊️ ︋﹥ در
  ︨︀ز﹝︀ن ︻﹞︣ان و ︑﹢︨︺﹥  ﹜︣︣م ︱︣ت ر︲︀( ︻﹙﹫﹥ ا﹜︧﹑م)

/ع
۹۸
۰۶
۰۵
۶

«آگهى فراخوان جذب سرمايه گذار پروژه مجتمع چند منظوره ميدان شهداء»
︫ــ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م در ﹡︷ــ︣ دارد ا︗︣ای ︎︣وژه ﹠︡ ﹝﹠︷﹢ره ︑︖ــ︀ری ، اداری ، ر﹁︀﹨﹩ و ︎︀ر﹋﹫﹠﹌ 
︵︊﹆︀︑﹩ در ﹝﹏ ︨ــ︀︠︐﹞︀ن ﹁︺﹙﹩ ︫ــ︣داری ︋﹥ ﹝︧ــ︀️ ٣٢٧٨ ﹝︐︣ ﹝︣︋︹ وا﹇︹ در ︀︫ــ﹫﹥ ﹝﹫︡ان 
︣ ︑︣︋️ ︗︀م    ﹤﹋ ﹟﹝﹊﹩ از ﹝︣︾﹢ب ︑︣﹟ ﹡﹆︀ط︫  ﹫︀︋︀ن ٢٢︋  ﹞﹫﹠﹩ و︠  ﹙﹢ار ا﹝︀م︠  ︣داری ) ،︋   ︫︡اء ︫(

 . ︡︀﹝﹡ ︪︀ر﹋︐﹩ ا︗︣ا﹞ ︢ار و ︋﹥ ︮﹢رت﹎ ﹤︀﹞︨︣ ︢ب︗ ﹅︣︵ ر ﹝﹩ ︋︀︫︡ از﹢︷﹠﹞ ﹟︡︋
ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اران ﹆﹫﹆ــ﹩ و ﹆﹢﹇﹩ د︻﹢ت ﹝﹩ ﹋﹠︡ ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د  ﹜ــ︢ا از ﹋﹙﹫ــ﹥ ﹝︐﹆︀︲﹫︀ن و︨ 
﹁︣ا︠﹢ان ︋﹥ ︫ــ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م اداره ︨ــ︣﹝︀﹥ ﹎︢اری و ﹝︪︀ر﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ و ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت 

 ۵/١٢٠-١٣ .︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀ ︀ره ︑﹙﹀﹟ ﹨︀ی  ١۴-۵٢۵٢٧٩١١-٠۵١ ︑﹞︀س﹝︫ ︀︋ ︣︐︪﹫︋
: ︳︫︣ا ︣︀︨

• ︫︣داری در رد ︀ ﹇︊﹢ل ︎﹫︪﹠︀دات ﹝︐︀ر ا︨️ . 
• ︗️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د از ︑︀ر١۵ /۵/٩٨ ﹜︽︀️ ٩٨/۶/٢ ︋﹥ اداره ︨︣﹝︀﹥ ﹎︢اری ︫︣داری 

 . ︡﹠︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞
• آ﹠︪﹫︎ ﹏﹢︑ ️﹚﹞ ﹟︣︠︀دات ︀︎︀ن و﹇️ اداری ﹝﹢رخ ٢/۶/٩٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡ . 

• ︨︀︻️ ︋︣ر︨﹩ ︎﹫︪﹠︀دات و ︋︀ز﹎︀︪﹩ ︎︀﹋︀ت  ︨︀︻️ ١۵- ٢/۶/٩٨
سيد على حسينى-شـهردار تربت جام

/ع
۹۸
۰۶
۰۲
۶

 آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ 
دوم ︑︀ر ا﹡︐︪︀ر ١۵/٩٨/٠۵

︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ﹡﹢︋️ دوم  ︫ــ︣﹋️ 
︑︺︀و﹡﹩ ﹝︧ــ﹊﹟ آزاد ︑︺︀و﹡﹍︣ان ﹁︐﹢ح ︑﹢س در ︨︀︻️ 
︣وژه   ︎﹏﹞ رخ ١٣٩٨/٠۵/٢۶ در﹢﹞ ﹤︊﹠ ︊ روز︫   ︮١٠
︋﹥ آدرس آزادی ٨٠ ﹝︖︐﹞︹ ار﹊︀  ︋︣﹎︤ار ﹝﹩ ︫﹢د. از 
﹋﹙﹫﹥ ا︻︱︀ ﹝︐︣م ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫ــ﹢د ︗️ ا︑︀ذ ︑︭﹞﹫﹛ 
﹛ ر︨︀﹡﹠︡. ﹥ ﹝﹢︲﹢︻︀ت ز︣ در ︗﹙︧﹥ ︱﹢ر︋   ︋️︊︧﹡

︵︊﹅ ﹝︀ده ١٩ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا︗︣ا﹩ ﹝︖︀﹝︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ، ا︻︱︀ی 
﹝︐︣﹝﹩ ﹋﹥ ا﹝﹊︀ن ︱﹢ر آ﹡︀ در ︗﹙︧﹥ ﹝﹆︡ور ﹡﹞﹩ ︋︀︫︡ 
ــ﹥ ﹝﹢︗︉ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹋︐︊﹩  ﹢د را︋  ﹝ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ﹅ رای︠ 
﹢رت ︑︺︡اد   ︮﹟در ا ﹤﹋ ︡﹠︀﹝﹡ ل﹢﹞ ︣ی﹍︋ــ﹥ ﹁︣د د
 ︬︡ا﹋︓︣ ︨ــ﹥ رای و ﹨︣ ︫ــ ﹢︱︻ ︣﹨ ﹩آراء و﹋︀﹜︐ــ
︾﹫︣︻︱ــ﹢ ︑﹠ــ︀ ــ﹉ رای ︠﹢ا﹨ــ︡ ︋﹢د.ا︻︱ــ︀ ﹝︐﹆︀︲﹩ 
ا︻︴︀ ﹡﹞︀﹠︡﹎﹩ ︋︀ در د︨ــ️ دا︫ــ︐﹟ ﹋︀رت ﹝﹙﹩ و ︋︣گ 
 ــ︀ ︑︀ر︑ ︡︀︋ ︀م ︋﹥ ﹨﹞ــ︣اه و﹋﹫﹏ ﹝﹢رد﹡︷ــ︣ ︠﹢د︨ــ
٢٢/١٣٩٨/٠۵ ︋﹥ ﹝﹏ د﹁︐︣ ︫︣﹋️ ﹝︣ا︗︺﹥ ︑︀ ︎︦ از 
︑︀﹫ــ︡ و﹋︀﹜︐﹠︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝︤︋﹢ر ︑﹢︨ــ︳ ﹝﹆︀م ﹝︖︀ز ، ور﹇﹥ 

ورود ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︋︣ای ﹁︣د ﹡﹞︀﹠︡ه ︮︀در ﹎︣دد .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :-︑﹞︡︡ ﹝︡ت ﹁︺︀﹜﹫️ ︑︺︀و﹡﹩

﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۵
۵۷
۱

آ﹎﹩ د︻﹢ت ︋﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
﹁﹢ق ا﹜︺︀ده ︫︣﹋️ ︮﹠︀︹ ︎︣و﹁﹫﹏ ︨﹫﹠︀ ︫︣ق 

(︨︀﹝﹩ ︠︀ص) ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ١۶١۴۵ و 
١٠٣٨٠٣١٧۵٨٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠︫

ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت  ︡︋﹠﹢︨ــ﹫﹙﹥ از ﹋﹙﹫﹥︨ 
﹝﹫﹍︣دد ︑︀ در ︗﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی ︋︴﹢ر 
﹁ــ﹢ق ا﹜︺ــ︀ده ︀︮︊ــ︀ن ︨ــ︀م ︫ــ︣﹋️ ︮﹠︀ــ︹ 
︎︣و﹁﹫﹏ ︨﹫﹠︀︫︣ق ( ︨ــ︀﹝﹩ ︠︀ص ) ︋︣ای ︨︀ل 
﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹋﹥ رأس ︨ــ︀︻️ ١٢ روز 
 ️﹋︫︣ ﹏﹞ ︪ــ﹠︊﹥  ﹝﹢رخ ١٣٩٨/٠۵/٢٧ در﹊
﹑ک  ﹫︀︋︀ن ︔﹞︀﹡﹥ ١ –︎  ﹙﹢ار ﹁︣دو︨ــ﹩ –︠  وا﹇︹ در︋ 

۵١ ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹫﹍︣دد ︱﹢ر ︋﹛ ر︨︀﹡﹠︡ .
د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ :

١. ا︨ــ︐﹞︀ع ﹎ــ︤ارش ﹨﹫ــ️ ﹝︡ــ︣ه و ﹎ــ︤ارش 
︋︀زرس ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︫︣﹋️ در ︭︠﹢ص ︻﹞﹙﹊︣د ︨︀ل 

١٣٩٧/١٢/٢٩ ﹤︋ ﹩︐﹠﹞
︧ــ︀ب  و  ︑︣از﹡︀﹝ــ﹥  ︑︭﹢ــ︉  و  ︋︣ر︨ــ﹩   .٢
ــ﹥  ــ︀ل ﹝﹠︐ــ﹩︋  ــ︣ای︨  ــ︣﹋️︋  ︨ــ﹢د وزــ︀ن︫ 

١٣٩٧/١٢/٢٩
﹨﹫︡﹞ ️︣ه

/ع
۹۸
۰۶
۰۴
۷

/ع
۹۸
۰۵
۹۶
۳

آگهى فراخوان مناقصه عمومى  با ارزيابى كيفى يك مرحله اى
 ﹏ذ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︨︣︀زی ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی در ﹡︷︣ دارد ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︋︀ ارز︫ اداره ﹋﹏ راه و
را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︵︊﹅ ︫︣ا︳، ﹝︡ارك و ︋︣﹡︀﹝﹥ ز﹝︀﹡﹩ ﹝﹠︡رج در 

.︡︀﹝﹡ ر ︋︣﹎︤ار﹢﹋︢﹞ ﹤﹡︀﹞︀︨

 ︣︀︨ ا︨﹠︀د و ﹏﹢︑ و ️﹁︀︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در﹎︣︋ ﹏زم ︋﹥ ذ﹋︣ ا︨️ ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹐
﹝︣ا﹏ ﹝︣︑︊︳ ︋︀ آن ، ︑﹠︀ از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (︨︐︀د) 
 ︣︀︨ ا︨﹠︀د از ﹏﹢︑ و ️﹁︀ا﹡︖︀م ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ و در  www.setadiran.ir ︋﹥ آدرس 

﹝﹏ ﹨︀ ا﹝﹊︀ن ﹡ ︣︢︎﹢ا﹨︡ ︋﹢د.
اداره ارتباطات و اطالع رسانى اداره كل راه و شهرسازى خراسان رضوى

︫﹞︀ره 
﹤︭﹇︀﹠﹞

︫﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان ﹝︊﹙︼ ︋︣آورد︋﹥ ر︀ل﹝﹢︲﹢ع ﹝﹠︀﹇︭﹥
︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د

 -٩٨/٣٠
﹡﹢︋️ اول

 ﹩︀︐︨︡اث وآ︨﹀︀﹜️ راه روا
﹝︣ادآ︋︀د-﹡﹆︀ر︠︀﹡﹥ ︫︨︣︐︀ن 

︑︣︋️ ︗︀م- ︋︀︠︣ز

٢١/٢٦٧/٤٥٥/٩٣٣٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٦٥

 -٩٨/٣١
﹡﹢︋️ اول

ا︡اث و︋︧︀زی راه ︨﹥ را﹨﹩ 
 ﹤﹠﹋– د︨︐﹢ران ︋﹥ ا...آ︋︀د
(٠٠٠+٠ ︑︀ ٣٠٨+٣ ︣︐﹞﹢﹚﹫﹋)

٢٥/١٨٣/٣٣٣/٤٦٤٢٠٩٨٠٠٣٣٧٤٠٠٠٠٦٦

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤  ، ﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟  ،︋﹫﹞ــ﹥ ﹝︀︫ــ﹫﹟ ﹡ــ﹢ع 
 ١٣٩٢ ﹝ــ︡ل   TU5 را﹡︀︑﹫ــ︌  ︨﹫︧ــ︐﹛  ︨ــ﹢اری 
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره    160B0013298 ﹝﹢︑ــ﹢ر  ︫ــ﹞︀ره 
NAAU01FE5DT011552  ﹡ــ︀م ﹝︀﹜ــ﹉ ︨ــ﹫︡ ︻︊︀س 
آ﹇︀﹝﹫︣ی ﹇ــ﹢ژدی ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣دــ︡ه واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر 

 ︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨
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﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ و ︨﹠︡ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹢اری ﹨︀چ ︋﹉ ︨﹫︧︐﹛ ام 
﹥ ر﹡﹌ ﹝︪﹊﹩ - ﹝︐︀﹜﹫﹉   ︋315H NEW  ︌﹫︑  وی . ام .
 MVM477FJAG043948  ︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝  ︫﹤ ﹝︡ل ١٣٩۵ ︋ 
︋ــ﹥   NATFBAMD0G1033101 ︫︀︨ــ﹩   ︫ــ﹞︀ره  و 
︫﹞︀ره ︎﹑ک ۵۴ – ٩١۶ ل ١٨ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه وازدر︗﹥ 

ا︻︐︊︀ر︨︀﹇︳ ﹝﹩ ﹎︣دد.  
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