
 

ثمره تالش خبرنگاران، آگاهی و دانایی جامعه است
 آستان  تولیت آستان قدس رضوی در پیامی وظیفه خبرنگاران تولیت آستان قدس رضوی در پیامی خطاب به خبرنگاران:

را در این نخســتین روزهای گام دوم انقالب، به تصویر کشیدن 
حرکت پرشــتاب انقالب اســالمی ملت ایران در مسیر حصول 

 ............ صفحه 3قله های افتخار دانست...

درنمایش نامه نویسی
 از کارگردانی و بازیگری  جلوتریم

توسل 
وسیله  تقرب به خداست

 »خانواده رضوی«؛ جایی برای 
ایده های موفق حفظ خانواده

12 7 3
حمیدرضا نعیمی، بازیگر، کارگردان و نویسنده تئاتر: گفت وگو با حجت االسالم دکتر بی آزار شیرازی فضه سادات حسینی عنوان کرد 

 :aپیامبر
كمال دلیرى آن است 
كه كسى خشمگین 

شود و خشمش 
شّدت گیرد و چهره 

اش سرخ شود و 
موهايش بلرزد، اّما 

بر خشم خود چیره 
گردد. نهج الفصاحه 
ص 549 ، ح 1872
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شبهات دینی را باید 
با استدالل علمی پاسخ داد

کارشناسان در گفت و گو با قدس تأکید کردند 

راه دشوار افزایش ظرفیت رشته های پزشکی

 معارف  توســل از آموزه های اعتقادی 
و به معنای واســطه قرار دادن شــخص 
یــا چیزی نزد خداوند بــرای تقرب به او 
و برآورده شــدن حاجات است. به باور ما 

توســل امری الهی اســت که در قرآن و 
احادیث پرشمار به آن اشاره شده و زیارات 
ائمــه)ع( و دعاهایی مثل دعای توســل 
از مشــهورترین مصادیق آن است؛ اما در 

مقابل جریان هایی مانند وهابیت، با تعریف 
خاصی که از عبادت و شرک دارند، توسل 
به اولیای الهی را شــرک تلقی می کنند. 
فرصتی دست داد تا برای کنکاش بیشتر 

در معنای توســل با حجت االسالم دکتر 
عبدالکریم بی آزار شیرازی، از پژوهشگران 
نام آشنا و عضو شورای عالی مجمع جهانی 

تقریب مذاهب اسالمی...

 ............ صفحه 5

قرعه کشی 
نوزدهمین دوره لیگ برتر 

در مشهد برگزار شد

دربی سرخابی 
در هفته 

چهارم

چرا قیمت گوشی 
با وجود کاهش قیمت ارز 

همچنان باالست؟

ارزانی موبایل 
» دردسترس 

نمی باشد«!

 آیت اهلل العظمی جوادی آملی در گفت و گو با قدس آنالین: 

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

سیاست: کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با 
مفاسد اقتصادی در آسیب شناسی پرونده بانک سرمایه 
گفت: عمده مشکالت پرونده فساد بانک سرمایه به نوع 
اعطای مالکیت و ســهام آن برمی گردد. در این پرونده 
بررســی اینکه چگونه یک واگذاری ســهام تبدیل به 
فساد شد، مورد توجه قرار گرفت و اینکه چه شد بانک 
سرمایه به این حال و روز افتاد؟ روز اول بانک سرمایه 
یک بخشی از درصد سهامش برای صندوق فرهنگیان 
و درصد دیگری نیز  برای شهرداری تهران بود؟ واکاوی 
اینکه شــهرداری تهران در آن مقطع با چه شرایط و 
ضوابطی سهام خود را در اختیار گروه ریخته گران قرار 
داد و چه کسانی به آن موضوع ورود پیدا کرده اند مورد 
توجه قرار گرفت. این پرسش در پرونده بانک سرمایه 

مطرح بود که گروه ریخته گران با چه امکانات و دارایی 
سهام بانک سرمایه را خریدند. 

وی افزود: گروه ریخته گران با ضمانت های بانکی که اصاًل 

پشتوانه نداشت وارد خرید سهام بانک سرمایه شدند و 
پس از اینکه ســهام بانک ســرمایه را خریدند از بانک 
درآمد حاصل کردند و ضمانت نامه های خود را پرداخت 
کردند، عمالً گروه ریخته گران برای تصرف دارایی های 
بانک سرمایه هیچ آورده ای نداشت. سال های 91 و 92 
دستگاه نظارتی به این پرونده ورود پیدا کردند. این حکم 
که به تازگی برای این گروه صادر شــده است ماحصل 
کار بر روی آن پرونده اســت و هنوز روند دادرسی این 
پرونده ادامه دارد. گروه ریخته گران با دســتور قضایی 
و عملیات ضابط قضایی خاص بازداشــت می شود، اما 
پس از مدتی که با وثیقه بیرون می آیند، دوباره در بانک 
تخلف می کنند و هنوز به خاطر تخلفات در بازداشت به 

سر می برند و اعتراف کردند مجازات نشده اند.

سیاســت: رئیس جمهور ترکیه با اشــاره به اقدامات 
ضدایرانی واشنگتن علیه ایران تأکید کرد: تحریم های 
آمریــکا علیه ایــران ناکارآمد اســت و کمکی به صلح 
نمی کنــد. به گزارش فــارس، رجب طیــب اردوغان 
رئیس جمهور ترکیه در یازدهمین کنفرانس ســفرای 
ترکیه در آنکارا به مســائل مربوط به سیاست خارجی 
پرداخــت و تحریم های آمریکا علیه ایران را »ناکارآمد« 
خواند. بنا به گزارش خبرنــگار روزنامه »دیلی صاباح« 
ترکیه، اردوغان در خصــوص تحریم های آمریکا علیه 
ایــران تأکید کرد: »تحریم های آمریــکا علیه ایران در 
خدمت )برقراری( صلح نیست«. روز دوشنبه نیز »مولود 
چاووش اوغلــو« وزیر امور خارجه ترکیــه تأکید کرده 
بود تحریم های ایاالت متحده علیه جمهوری اســالمی 

ایران در حال آســیب زدن به تمــام منطقه خاورمیانه 
اســت. بیش از یک ســال پیش، هجدهم اردیبهشت 
1397 ، دولــت آمریکا به ریاســت »دونالد ترامپ« از 

توافق بین المللی برنامه جامع اقدام مشــترک موسوم 
به »برجام« خارج شد و تمام تحریم های هسته ای ذیل 
ایــن توافق را در دو بازه 90 و 1۸0 روزه )مرداد و آبان 
1397( مجدداً اعمال کــرد. بنا به گزارش خبرگزاری 
فرانســه، رئیس جمهور ترکیه همچنین هشــدار داد 
»خیلــی زود« عملیاتی را علیه کردهای ســوریه انجام 
خواهد داد و در ارتباط با منطقه امن در شمال سوریه 
گفت: »ما از آمریکا و همپیمان ناتو و شریک راهبردی 
خود انتظار داریم تا گام هایی را که شایسته یک متحد 
واقعی است، اتخاذ کند«. خبرگزاری رویترز نیز در این 
خصوص گزارش کرد، اردوغان همچنین ادامه داد اگر 
ترکیه امروز اقدامات الزم را در شــمال ســوریه انجام 
ندهد، مجبور می شود، هزینه باالتری در آینده بپردازد. 

سیاست: سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن رد ادعای 
رئیس پنتاگــون مبنی بر نقش پکن در بی ثباتی منطقه 
»ایندو-پاســیفیک« تأکید کرد مدت هاســت واشنگتن 
تالش می کند، تقصیرات را بر گردن دیگران بیندازد. هوا 
چونینگ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در گفت وگو 
بــا خبرنگاران ضمــن رد ادعاهای اخیر »مارک اســپر« 
وزیر دفــاع آمریکا مبنی بر نقش پکن در بی ثبات کردن 
منطقه »ایندو-پاسیفیک« تصریح کرد آمریکا به شیوه ای 
غیرمسئوالنه با چنین اظهاراتی، تقصیرات را به گردن پکن 
می اندازد. خبرگزاری »شــینهوا« گزارش کرد، سخنگوی 
وزارت خارجه چین در ادامه تأکید کرد مدت هاســت که 
آمریکا به طرز ناخوشــایندی در امور کشورهای منطقه 
آسیا-اقیانوسیه مداخله می کند و تالش می کند از طریق 

ترویج »راهبرد ایندو-پاسیفیک«، بین کشورهای این منطقه 
تفرقه و جدایی ایجاد کند.

سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن انتقاد از سیاست های 

اقتصادی دولت آمریکا در قبال کشــورهای دیگر گفت: 
آمریکا در امور اقتصادی، رویکرد خودخواهانه »همسایه ات 
را فقیر کن« در پیش گرفته است و از طرف دیگر به دنبال 
اســتقرار ســامانه های نظامی خود و تقویت همپیمانان 
نظامی اش در منطقه اســت. چونینگ سپس خطاب به 
آمریکا تصریح کرد: کامالً شــفاف است که چه کسی در 

حال تضعیف ثبات منطقه ای آسیا-اقیانوسیه است.
وی با اشــاره به خروج هفته گذشته واشنگتن از پیمان 
موشک های هســته ای میانبرد با روســیه )INF( ادامه 
داد که واشــنگتن، برای مدتی از چین به عنوان بهانه ای 
برای اســتقرار موشک های هسته ای میانبرد خود و دیگر 
موضوعات استفاده می کرد و چین را به عنوان یک تهدید 

موشکی معرفی می کرد.

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تشریح کرد

اردوغان: 

سخنگوی وزارت خارجه چین:

فساد در بانک سرمایه چگونه رقم خورد

تحریم های آمریکا علیه ایران ناکارآمد است

واشنگتن همیشه تقصیرات را به گردن دیگران می اندازد

آ﹎﹩ ﹁︣ا︠﹢ان ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩(﹡﹢︋️ اول)
 ﹩﹞﹢﹝︻ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹅︣︵ از  ﹏ذ ︳شـركت مجتمع گاز پارس جنوبى در ﹡︷︣ دارد ا﹇﹑م ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را ︋︀ ︫ــ︣ا

 : ︡︀﹝﹡ ﹟﹫﹞︃︑

﹞︀ره ︑﹙﹀﹟  ٠٧٧٣١٣١٢٢٣۵   ︑﹞︀س   ︫︀  ︋︀︣ا︗︺﹥ و﹞ WWW.SPGC.IR ️︀  ︨﹤  ︋︣︐︪﹫ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹠︡ ︗️ ﹋︧︉ ا︵﹑︻︀ت︋ 
٠٧٧٣١٣١٢٢٩٩ ︦﹊﹁ ﹤︡﹫︀︑ ٠٧٧٣٧٣٢۵۴٣۴-۶ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ا︻﹑م آ﹝︀د﹎﹩ ︫︣﹋️ در ️︗ ︦﹊﹁ ︀ره﹝︫ .  ︡﹠︀﹞︣﹁ ﹏︮︀

 روابط عمومى شركت مجتمع گاز پارس جنوبى

آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه 
︑︀︋﹙﹢﹨︀ی ا︨︐﹠︡ و ﹁﹙﹊︧﹩

︫︣داری ︑︣︋️ ︗︀م
٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در 

/ع
۹۸
۰۵
۸۴
۹

فراخوان مناقصه 
دانشكده پرستارى
 شهرستان كاشمر 

٨ ﹤﹀︮ ︫︣ح در

/ع
۹۸
۰۶
۰۹
۷

︑﹆︀︲︀ی ︫﹞︀ره  I-9741440-MA             ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︫﹞︀ره ٩٨/٠٨٨ ︫﹞︀ره ︑﹆︀︲︀ و ﹝﹠︀﹇︭﹥

WIKA ️﹋︫︣ ️︠︀︨ TEMPERATURE TRANSMITTER ︀ت︺︴﹇ ︫︣ح ﹝︐︭︣ ا﹇﹑م در︠﹢ا︨︐﹩

﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر ︋﹥ ﹝﹫︤ان  ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ر︀ل  ﹝﹩ ︋︀︫︡. ﹝︊﹙︼ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر

︑︱﹞﹫ــ﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹁︣ا﹠ــ︡ ار︗ــ︀ع ﹋︀ر ︋︭ــ﹢رت ﹊ــ﹩ از ︑︱︀﹝﹫﹟ ﹇︀︋﹏ ﹇︊ــ﹢ل و﹁﹅ آ﹫ــ﹟ ﹡︀﹝﹥ ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ﹞︀ره                     
١٢٣۴٢٠٢/ت۵٠۶۵٩ ه ﹝﹢رخ ٠٩/٢٢/٩۴ ﹨﹫️ وز︣ان ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

﹡﹢ع ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در﹁︣ا﹠︡ ار︗︀ع ﹋︀ر 

۶،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ر︀ل  ﹝︊﹙︼ ︋︣آوردی ﹝﹠︀﹇︭﹥
٩٨/٠٧/٢٨ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹁﹠﹩ ٩٨/٠۶/١٨ ︳︫︣ا ﹟︡︗ا︨﹠︀د ︋﹥ وا ﹏﹢︑ ︀ر︑
٩٨/٠٨/١۴ ︑︀ر︀︪﹎ ︩ ︎︀﹋︀ت ﹝︀﹜﹩ ٩٨/٠٧/١٧ آ﹞ ﹟︣︠﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀دات

 ️︣︡﹞ - ︥ه ا﹇︐︭︀دی ا﹡︣ژی ︎︀رس، ︫︣﹋️ ﹝︖︐﹞︹ ﹎︀ز ︎︀رس ︗﹠﹢︋﹩، ﹁︀ز٢و ٣و ﹤﹆︴﹠﹞ ،﹤﹢﹚︧︻ ،︫︣﹢︋ ا︨︐︀ن
︡︣︠ ︋︀زر﹎︀﹡﹩ ، اداره

آدرس و ︑﹙﹀﹟ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار

/ع
۹۸
۰۶
۱۰
۶

︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز١٣٩٨٫٢٩٠۵

/ع
۹۸
۰۶
۰۴
۸

آگهى مناقصه عمـومى يك مرحله اى(98/1) نوبت دوم
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. 

 خبرنگاران، سربازان مقابله با تهاجم فرهنگی هستند

ضمیمه  روز

360 هکتار مســاحت کمی است برای هشت 
سال پابند شدن. زیاد است برای اینکه بخواهی 
همه گوشه هایش را مدام سرک بکشی تا نکند 
این طرف و آن طرفش کســی دست از پا خطا 

کند. »هدایت گواهی« اما در...

گفت وگو با »هدایت گواهی«

تاریخ بان!

ه هفتــگی 
ضمیـم

قــدس وزنــامه 
ر

 
ـــــاره ســوم

شم

ده مـــرداد
شـانــز

سیـصد و  هـــزار 

و نـــود و هشـت

ترامپ ، مریخ
هات داگ پنیری و باقی قضایا

 قبال  کسی 
وخت گاومیش نمی فر

تـاریـخ بـان!

ت
د بیا

س: وحی
عک

گفت وگو با »هدایت گواهی« که از 8 سال پیش زندگی اش را 
در 360هکتار زمین خالصه کرده، تنها برای اینکه مراقب خانه های تاریخی مشهد باشد

 ............ صفحه 2

جنگ با ایران 
مادر همه 

جنگ هاست
روز  گذشــته  روز  سیاســت    
دلجویی و حمایــت از ظریف، وزیر 
امورخارجــه در مقابــل تحریم های 
آمریکا بود. صبح دیروز ابتدا ســردار 
قاسم سلیمانی با لباس رسمی سپاه 
پاســداران انقالب اسالمی در محل 
وزارت امور خارجه حاضر شــد و با 
ظریــف دیدار کرد. براســاس اخبار 
منتشر شــده این دیدار طبق روال 
برنامــه هفتگــی اما تفــاوت آن در 
حمایت رسانه ای از ظریف بود. پس 
از فرمانده سپاه قدس، رئیس جمهور 
به دیدار ظریف رفت و در جمع وزیر، 
معاونان و مدیران ارشــد وزارت امور 
خارجــه ســخنان کلیــدی، مهم و 
بعضــاً اعجاب آور از رونــد مذاکرات 
برجــام مطرح کرد و اشــاره ای هم 
به منتقــدان داخلی کــرد. به طور 
نمونه روحانــی با بیان اینکه »برخی 
موفقیت هــا را کوچــک و ناکامی ها 
فقــط می بیننــد«، موفقیت های  را 
خود را فراتــر از موفقیت های دولت 
مصدق دانســت. روحانی در بخشی 
از ســخنانش آمریکا را تهدید کرد. 
وی با بیــان اینکه اعمــال آمریکا، 
کار تروریســتی اســت و تروریسم 
اقتصادی را انجــام می دهد، تصریح 
کرد: پس اگر می خواهید، راه مذاکره 
فراهــم شــود، راهش توبه اســت. 
 البتــه ملت ما تواب الرحیم اســت، 

ولی به شرط...

پاسخ رئیس جمهور به 
تهدیدهای آمریکا با طرح 

»امنیت در برابر امنیت« 

تحریم شما نشانه شکست آمریکاست
سردار سلیمانی در دیدار با ظریف: 

 ............ صفحه 2
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روزنامـه صبـح ايـران

اميرى: دولت با تشكيل وزارت ميراث فرهنگى و گردشگرى مخالف بود    
ايرنا: معاون پارلمانى رئيس جمهورى با بيان اينكه تشكيل وزارت ميراث فرهنگى، گردشگرى و صنايع دستى پيشنهاد دولت نبود، گفت: پيشنهاد تشكيل اين وزارتخانه در قالب طرح از سوى نمايندگان مطرح شد و 

هيئت دولت مكرراً با تشكيل اين وزارتخانه مخالف بوده است.

 سياســت  روز گذشــته روز دلجويى و 
حمايت از ظريف، وزير امورخارجه در مقابل 
تحريم هاى آمريكا بود. صبح ديروز ابتدا سردار 
قاسم سليمانى با لباس رسمى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى در محل وزارت امور خارجه 
حاضر شــد و با ظريف ديدار كرد. براساس 
اخبار منتشر شده اين ديدار طبق روال برنامه 
هفتگى اما تفاوت آن در حمايت رسانه اى از 
ظريف بود. پس از فرمانده سپاه قدس، رئيس 
جمهور به ديدار ظريف رفت و در جمع وزير، 
معاونان و مديران ارشــد وزارت امور خارجه 
ســخنان كليدى، مهم و بعضاً اعجاب آور از 
روند مذاكرات برجام مطرح كرد و اشــاره اى 
هم به منتقــدان داخلى كرد. 
به طور نمونه روحانى با بيان 
اينكه «برخــى موفقيت ها را 
كوچــك و ناكامى ها را فقط 
موفقيت هــاى  مى بيننــد»، 
خــود را فراتر از موفقيت هاى 
دانســت. مصــدق  دولــت 

 راه مذاكره، توبه 
آمريكاست

روحانى در بخشــى از ســخنانش آمريكا را 
تهديد كرد. وى با بيان اينكه اعمال آمريكا، 
كار تروريستى اســت و تروريسم اقتصادى 

را انجــام مى دهــد، تصريح كــرد: پس اگر 
مى خواهيــد، بايد راه مذاكره فراهم شــود، 

راهش توبه است. البته ملت ما تواب الرحيم 
اســت، ولى به شرط آنكه توبه واقعى كنيد. 

رئيس جمهور يادآور شد: من سال گذشته در 
جمع شما و سفرا گفتم كه اگر سربازان شما 
در منطقه امنيت مى خواهند، امنيت در قبال 
امنيت خواهد بود. شما نمى توانيد امنيت ما 
را خدشه دار كنيد و انتظار امنيت براى خود 
داشته باشيد. همان طور كه صلح در برابر صلح 
است و نفت هم در برابر نفت. امروز فهميديد 
ما قدرتمنديم و قادر هســتيم به حرفى كه 
مى زنيم عمل كنيــم و چنين كارى هم كه 
انجام مى دهيد، كار اشتباه و ناصحيحى است. 
روحانى خطاب به مقامات آمريكايى تصريح 
كرد: فهميديد كه پهپاد مدرن شما با موشك 
ساخت ايران كه وزارت دفاع دولت يازدهم و 
دوازدهم ســاخته و سپاه پاسداران غيور اين 
موشــك را با دقت و مهارت شــليك كرده 
اســت،منهدم شد. خود شما گفتيد ايران ما 
را بى حيثيت كرده است، اين نتيجه عملكرد 

خود شماست، ما كه نمى خواستيم.
وى همچنين اظهار كرد: آن رفيق شما هم 
رفت كشــتى ما را در جبــل الطارق غارت 
كرد. خيلى وقت بود كشتى هاى انگليسى در 
خليج فارس قوانين و اخطارهاى ما را رعايت 
نمى كردند، اما چون در زمان صلح بوديم، از 
خيلى خطاها صرف نظر مى كرديم، ولى حاال 
كه شما رفتار غيردوستانه نشان مى دهيد، ما 

هم در اجراى قانون تعارف نخواهيم داشت. 

پاسخ رئيس جمهور به تهديدهاى آمريكا با طرح «امنيت در برابر امنيت» 

جنگ با ايران مادر همه جنگ هاست

 مسجدى موفق است كه 1-امام جماعت و يك نفر از هيئت امنا نيم ساعت 
قبل از هر اذان وارد مسجد شده و تا پايان برنامه ها از مسجد خارج نشوند2-با 
نمازگزاران ارتباط مســتمر داشــته و به انتقادها و پيشنهادهاى سازنده جامه 

عمل بپوشانند. 09150006290
 شــهيد نسل سوم انقالب اسالمى مجتبى بابايى زاده در وصيت نامه حماسى 
خود ســفارش هاى گرانبهايى در مورد چادر به خواهران خود داشــته، ايشان 
نوشــته است: چه زيباست سياهى چادر شما، نمى دانم اين چه حسى بوده كه 
چادر شــما به من مى داد، اما مى دانم كه با ديــدن آن اميد، قوت قلب و آبرو 
مى گرفتم. باور كنيد چادر شــما نعمت اســت كه به بركت مجاهدت حضرت 

زهرا(س) بدست آمده است. 09150000609
 برخــى نانوايى ها علت تعطيلى خود را كاهش و يا اتمام ســهميه آرد اعالم 
كرده اند؟! اين يعنى چه؟! نان خودرو، مسكن، طال و ارز نيست. نان، نان است، 

آقاى مسئول مى فهمى؟! 09150004457
 طرح هاى مالياتى بايد جامع و كامل باشــد، وگرنه دودش به چشــم طبقه 
مستضعف مى رود! مثل طرح ماليات بر ارزش افزوده كه در ظاهر از توليدكننده 
دريافت مى شود! يا ماليات از خانه هاى خالى چون مبلغ آن كم است بازدارنده 
نيست و اگرهم بود باز هم اين مردم زير خط فقر و بى مسكن بايد اين ماليات 

را براى صاحبخانه پرداخت كنند. 09360006158
 روحانيونى كه از امتيازات طرح هجرت اســتفاده كرده اند، در صورت خارج 
شدن از طرح، يا بايد حقوق دريافتى را پس بدهند يا در محلى كه اداره تعيين 

مى كند، خدمت كنند. 09150006290
 جناب آقاى ظريف! اين اروپايى ها كه اينقدر شــما به آن ها دل بسته بوديد! 
ديديد كه در مقابل تحريم شــما حتى حاضر نشــدند، براى ظاهر اَمرهم كه 
شــده ازشــما دلجويى كنند! نمى دانم آيا همچنان اين نوع ديپلماسى راموفق 

مى دانيد؟ اميدوارم كه اين بار ديگر َگزيده نشويد. 09150002088
 لطفاً اين پيام را بنويســيد تا مردم بدانند و در دام كالهبردارها نيفتند. در 
سال 96 يك ماشين از طريق ســايت ديوار خريدم بعد چهار ماه توقيف شد، 
هرروز درگير دادگاه، پولمان رفت، زندگيمان خراب شــد. بى جهت به كســى 
اعتمــاد نكنيد خداوند از اين كالهبردارها نگذرد هنــوز كه به هيج نتيجه اى 

نرسيديم خدا از اين به ظاهر سازها نگذرد. 09150007801
 ظريف مى گويد آمريكا تنهاســت. پس با اين حساب ديگر فرانسه و انگليس 
نــه تنها ديگر توهين نمى كنند بلكه كشــتى را مى دهند و با آمريكا همكارى 

نخواهند كرد. 09150002864
 اى پاســداران عزيز از اينكه شاخ غول دنيا آمريكاى جنايتكار را شكستيد و 
كشتى روباه پير دنيا را مملو از دزدان دريايى مصادره كرديد، متشكريم و ايران 

را سربلند كرديد. 09380002461
 توقيف نفتكش هاى قاچاق قابل قدردانى است، ولى معرفى تحويل دهندگان 

داخلى به كشتى ها مهم تراست. 09150007215

FATF با ماسك اينستكس
درگيرى و جنگ اقتصادى تمام عيار آمريكا و 
دنباله روهايش با كشورمان امرى قطعى است، 
حتى مرد اول ديپلماسى كه گفتمان تعامل و 
مذاكــره را محور اصلى فعاليت خود مى داند 
و باالتــر از وى، رئيس جمهــور كه مذاكره 
را مهم ترين كارنامه دولت خود به حســاب 
مى آورد، بر اين جنگ اقتصادى آمريكا اذعان 

كرده اند و آن را تروريسم اقتصادى مى دانند.
طبيعتاً در ميدان جنگ و تروريسم اقتصادى، 
شناســايى نقاط آســيب پذيرى ايران، يكى 
از اهداف مهــم آمريكا به شــمار مى رود و 
اين كشــور از ابزارهايى كــه در اختيار دارد 
براى رسيدن به اين هدف خصمانه استفاده 

مى كند.
براى همين اســت كه آمريــكا و اروپا براى 
شناســايى بازيگران اقتصادى ايران، تالش 
مى كردند كه كشــورمان به طــور اجبارى 
برنامه اقدام FATF را كامل اجرا كند و لوايح 
مربوط به پيوستن به دو كنوانسيون پالرمو و 

CFT را به تصويب برساند.
بنا بر تجربيات گذشته، اين بار افكار عمومى و 
نهادهاى قانون گذار حساسيت قابل توجه ترى 
داشتند كه سبب شد با وجود اجراى نصف و 
نيمه دستورات فتف، اما اين دستورات به يك 

قانون رسمى تبديل نشود.
با توجه به اينكــه همه، حتى موافقان لوايح 
فتــف، بر اشــكال ها و اماواگرهاى اين لوايح 
صحه مى گذارند، لوايح فتف در خان مجمع 
تشــخيص مصلحت مسدود شــد و بنا بر 
تحوالت برجام، به نظر مى رســيد به پايان 
خود رسيده است، هرچند اعالم رسمى نشده 

باشد.
اما با مطرح شــدن اينســتكس، كشورهاى 
اروپايى (با همراهى آمريــكا) راه اندازى اين 
سازوكار را مشــروط به اجراى همه عناصر 
برنامه اقــدام كردنــد و با ناكامــى اكنون 
مى كوشند ســازوكار اينستكس را به ابزارى 
جهــت رصد اقتصــاد ايران تبديــل كنند. 
در بيانيه ســه كشــور اروپايى پس از ثبت 
اينستكس تصريح شده بود كه اين برنامه قرار 
است تحت باالترين استانداردهاى مبارزه با 

پولشويى و تأمين مالى تروريسم عمل كند.
واقعيت اين است كه مالحظات اينستكس نه 
در اروپا بلكه در آمريكا تعيين مى شود. اروپا 
بيش از يك سال اســت كه وعده راه اندازى 
يــك ســازوكار را داده اســت، از وعده هاى 
مختلف درنهايت به اينستكســى رسيده كه 
معامالت نفتى ايران را شــامل نمى شــود و 
فعالً اعتبار مالى اين كانال بنا به گفته خود 
اروپايى ها صرفاً چند صد ميليون يورو است؛ 
يعنى تقريباً هيــچ؛ اما چرا اروپا براى چنين 
سازوكار حقيرى بيشتر از يك سال وقت تلف 
كرده اســت؟ چون هم بايد در پازل آمريكا 
عمل بكند و هم به طور اسمى به ايران بگويد 

كه يك گام عملى برداشتيم.
براى همين است كه در چارچوب دغدغه هاى 
آمريكا، موگرينى در پايان نشســت وزيران 
خارجــه اين اتحاديه در بروكســل در اواخر 
ســازوكارى  «اينســتكس  گفــت:  تيرماه 
اســت كه بايد در رابطه با شناسايى هويت 
مشترى بسيار محتاط باشد». از سوى ديگر 
پيگيرى هاى برخى رسانه ها نيز حاكى از آن 
اســت كه طرف ايرانى و اروپايى اينستكس 
در حال امضاى تفاهم نامه محرمانگى تبادل 

اطالعات هستند.
با توجه به اينكه كاركرد اينستكس محدود 
به تجارت كاالهاى بشردوستانه (غذا، دارو و 
تجهيزات پزشــكى) است، طبعاً اين پرسش 
مطرح مى شــود كه چرا اروپا اين قدر اصرار 
دارد هويت مشتريان ايرانى را شناسايى كند؟! 
پاسخ اين است كه اروپا دنبال تبديل كردن 
اينستكس به زيرســاختى جهت شناسايى 
بازيگــران اقتصــاد ايران اســت. اين همان 
مأموريتى اســت كه تا پيش از اين، آنان از 

طريق FATF به دنبال تحقق آن بودند.
بااين حال نكته نگران كننده اين است كه به 
گفته برخى منابع شركت كننده در نشست 
كميسيون مشترك برجام، اينستكس در حال 
پردازش نخستين تراكنش مالى با ايران است. 
اجرايى شدِن اينستكس بدين معناست كه 
در ظاهر تفاهم نامه محرمانگى تبادل اطالعات 
ميان ايران و اروپا در سكوت رسانه اى كشور 
به امضا رســيده و ايران شروط اروپا را درباره 

اينستكس پذيرفته است!
براى همين بود كه چندى پيش يك تشكل 
دانشــجويى در نامــه اى از على اصغر نورى، 
مديرعامل ســازوكار ويژه تجــارت و تأمين 
مالى ايران و اروپا (ساتما) خواست تا تمامى 
تفاهمات و توافقات ذيل اينستكس را به طور 
علنى منتشر كند تا مردم در جريان مذاكرات 

انجام شده قرار گيرند.
از ســوى ديگر بنا بر اصل 77 و 125 قانون 
اساســى، پذيرفتن هر عهدنامه، مقاوله نامه، 
قرارداد و موافقت نامه  بين المللى كه تعهدى را 
متوجه ايران كند، نيازمند تصويب در مجلس 
شــوراى اسالمى اســت. الزم است مجلس 
شوراى اسالمى با ورود فعاالنه به اين موضوع، 
از تكرار تجربه اى مشابه تجربه سه سال پيش 
در امضاى محرمانــه برنامه اقدام FATF از 
سوى وزير اقتصاد وقت، جلوگيرى كند و راه 

بى قانونى را بر دولت ببندد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

 مهدى پناهى

شماره پيامك: 30004567صداى مردم   

روحانى: همچنان ما با 
دنيا مذاكره مى كنيم، 
اگر به نتيجه رسيديم 
كه رسيديم، وگرنه 
راه ديگرى را در پيش 
خواهيم گرفت

بــــــــرش

به هيچ وجه دنباله رو سياست هاى آمريكا نيستيمآمريكايى ها درباره اوضاع ايران دچار توهم شدند
سياست: على الريجانى، رئيس مجلس شوراى 
اســالمى ديروز در مراســم گراميداشــت روز 
خبرنگار ضمن تحليل شــرايط موجود كشور، 
اظهارداشت: در شــرايط امروز كشور نيازمند 
اين هستيم كه درك مشتركى از مسائل داشته 
باشــيم. وى خطاب به خبرنــگاران و اصحاب 
رسانه، گفت: شما عناصرى هستيد كه در مسير 
شرايط كشور اطالعات بهترى نسبت به ما داريد 
و از اخبار مختلفى مطلع هســتيد. وى با بيان 
اينكه گاهى برخى تصور مى كنند آمريكايى ها 
دنبال افروختن جنگ با ايران هســتند، گفت: 
ممكن اســت، رژيم صهيونيستى و كشورهاى 
ديگر افكار هوسناكى براى آمريكا جهت جنگ 
با ايران ايجاد كنند، اما آن ها خيلى بايد كم عقل 
باشند كه تصور درگيرى نظامى با ايران را داشته 
باشــند. رئيس مجلس ادامه داد: آمريكايى ها 
خودشان هم مى دانند كه در درگيرى محدود 
و يا نامحدود دچار آســيب هايى خواهند شد و 
ايران پاسخ آن ها را به طور گسترده خواهد داد، 

به هرحال مختصر عقلى دارند كه با ايران وارد 
درگيرى نظامى نشوند.

الريجانى با بيان اينكه آمريكايى ها دچار توهماتى 
درباره اوضاع ايران شده اند، گفت: در مسئله به 
صفر رساندن فروش نفت ايران نيز موفق نشدند 
كه البته تاحدودى فروش نفت را كاهش دادند، 
اما در به صفر رساندن  آن ناموفق بودند. ايجاد 
هراس سياســى امنيتى براى كشورها از ايران 
مسئله اى است كه در دستور كار آمريكايى ها 
قرار گرفته و آن را دنبال مى كنند؛ به طورى كه 

در بعضى جاها آن را انجام داده اند.

سياست: سفير فرانســه در تهران در ديدار با 
شريعتمدارى، وزير تعاون،  كار و رفاه اجتماعى 
گفت: دولت فرانســه يقيناً بــا تصميم آمريكا 
همراهى نمى كند و ما فشار حداكثرى آمريكا را 
به هيچ عنوان دنبال نكرديم و موافق آن نيستيم، 
بلكه موافق حفظ گفت و گو و همكارى از جمله با 
ايران هستيم . بدون ترديد دنباله روى از سياست 
اياالت متحده آمريكا را درست نمى دانيم. وى 
افزود: در مورد اينستكس نيز با توجه به اينكه 
پروژه اى طوالنى و پيچيده است، ولى ما مصمم 
به راه اندازى آن هستيم. راه اندازى همين مكانيزم 
نيز از سوى آمريكا دچار انتقاداتى شده است. در 
همين خصوص براى اعطاى برخى از اعتبارات 
و نيز اجرايى شدن اينستكس با مقامات ايرانى 
در حال مذاكره ايم. روسيه و چين هم كه عضو 
برجام هســتند، به همان اندازه كه كشورهاى 

اروپايى مسئول هستند، در اين رابطه فعالند.
وى تأكيــد كرد: مــا به هيچ وجــه دنباله رو 
سياست ها و تصميمات آمريكا نيستيم. از اول 

هم گفتيم كه سياســت آمريكا، سياست هاى 
اشتباه و بدى هســتند و سياست هاى ترامپ 
اثرات بسيار مضرى دارد. در همين راستا سعى 
مى كنيم يك ســرى مكانيزم ها و پروسه هاى 
گفت و گو را بين ايران و كشورهاى اروپايى ادامه 

دهيم.
وى افــزود: همچنين واقفيم كه يك ســرى 
نااميدى از كنــدى به اجرا در آمدن مكانيزم ها 
وجود دارد كه سعى مى كنيم اين مورد را اصالح 
كنيم تــا اينكه در چارچــوب روابط دو جانبه 

اجرايى شود.

سياست: امير ســرتيپ حاتمى، وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح در مراسم رونمايى از بمب هاى پيشرفته هوشمند با قدردانى 
از تــالش و همت جهادى دانشــمندان متعهد صنعت دفاعى در 
اعتالى بنيه دفاعى و توسعه قدرت بازدارندگى جمهورى اسالمى 
ايران اظهار داشــت: امروز حفظ و افزايش قدرت دفاعى به عنوان 
يكــى از مؤلفه هاى اقتدار آفرين در نظام بين الملل بســيار حائز 
اهميت است و از اين حيث در راستاى تعهد و رسالت خود به نظام 
مقدس جمهورى اســالمى، لحظه اى از اين مهم غفلت نورزيده و 
در مجموعه وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با تالش شبانه 
روزى متخصصان و دانشمندان مؤمن، انقالبى و مجاهد خود راهبرد 

بازدارندگى دفاعى فعال را سرلوحه اقدامات خود قرار داديم. 
امير سرتيپ حاتمى با بيان اينكه مجموعه دفاعى كشور با بهره گيرى 
از ظرفيت هاى دانشگاهى برجسته و سازمان هاى تخصص محور در 
عرصه هاى مختلف توانسته است به نحو شايسته نياز نيروهاى مسلح 
را در عرصه هاى رزم زمينى، دريايى، هوايى و... تأمين نمايد، گفت: 
اقدام مشترك دو سازمان صنايع دفاع و صنايع الكترونيك ايران (صا 
ايران) در ساخت بمب هاى هوشمند هدايت شونده وپيشرفته نقطه 
زن «ياسين»، «باالبان» و سرى «قائم»، برگ زرين ديگرى از اقتدار 
و عزت را براى جمهورى اســالمى ايران به ارمغان آورد و نشان داد 
مجموعه وزارت دفاع با وجود خباثت و دسيسه هاى شيطان بزرگ 
آمريكا  و ايــادى مزدورش، لحظه اى براى دفاع از كيان جمهورى 
اسالمى و توســعه امنيت درنگ نخواهد كرد. وزير دفاع در ادامه 
با تشريح مشخصات بمب هوشمند باالبان گفت: اين بمب داراى 

بال هاى تاشو جهت افزايش برد و همچنين سيستم هدايت مبتنى 
بر INS&GPS جهت افزايش دقت است. وى در خصوص نحوه 
عملكرد بمب هوشمند باالبان گفت: بمب باالبان مجهز به مكانيزم 
بال هاى تاشونده جهت نصب در زير هواپيماى حامل كرار در نظر 

گرفته شده است. 
مشخصات هدف پيش از پرواز، طرح ريزى و به مجموعه هدايت و 
كنترل منتقل مى شود. پس از رهايش، بال هاى تاشو باز شده و با 
كمك سيستم هدايت، به سمت هدف حركت مى كند. وزير دفاع در 
ادامه با تشريح بمب هوشمند هدايت شونده ديگر به نام «ياسين» 
افزود: اين بمب هدايت شونده بردبلند به عنوان يك بمب هوشمند 
قادر است از فاصله بيش از 50 كيلومترى رهاشده و به سمت هدف 

هدايت و آن را مورد اصابت قرار دهد.
 امير ســرتيپ حاتمى امكان استفاده در تمام شرايط آب و هوايى 
در روز و شب، قابليت نصب روى هواپيماهاى سرنشين دار و بدون 
سرنشين، افزايش امنيت و ايمنى سامانه و قابليت انجام عمليات در 
بردكوتاه و بلند را از مهم ترين ويژگى هاى بمب ياسين برشمرد. وزير 
دفاع همچنين در خصوص نحوه عملكرد بمب هوشمند «ياسين» 
افزود: در ابتدا مختصات نقطه هدف روى كامپيوتر پرواز بمب توسط 
كاربر لود مى شود. با توجه به برد مورد نظر و با توجه به جدول تير 
بمب، نقطه رهايش، سرعت و ارتفاع رهايش در اختيار خلبان قرار 

مى گيرد. 
پس از رهايش بمب از هواپيماى حامل، بال هاى تاشــو باز شده و 
بمب به ســمت نقطه هدف پرواز مى كند. بمب در طول مسير با 

استفاده از سطوح كنترلى تعبيه شده روى بال ها و بالك هاى افقى، 
مسير خود را اصالح نموده تا به نقطه هدف اصابت نمايد.

 بمب هاى نقطه زن اپتيكى سرى نسل قائم
امير ســرتيپ حاتمى در ادامه با تشــريح نســل ديگر بمب هاى 
هوشــمند، در خصوص بمب هاى نقطه زن اپتيكى ســرى نسل 
«قائم» گفت: بمب هاى پيشرفته نسل قائم مجهز به انواع سيكرهاى 
مرئى، حرارتى و سيلندرى بوده، با دقت نقطه  زنى بهتر از نيم متر 
قابل نصب روى انواع پرنده هاى بدون سرنشين، بالگرد و جنگنده ها 
است كه به منظور تخريب استحكامات، انهدام تجمع و انهدام اهداف 

متحرك از آن بهره بردارى مى شود.
امير سرتيپ حاتمى با تشريح ساير مشخصات بمب هاى هوشمند 
نقطه زن قائم از جمله محدوده عملكرد وسيع از ارتفاع 4 هزار تا 10 
هزار پا و قابليت نصب سرجنگى مختلف نفوذى و تركشى تصريح 
كرد: اين بمب هــا با وزن ها و برد متفاوت و قدرت تخريب متنوع، 
قابليت نصب روى انواع پهپاد از جمله شاهد 129، حماسه و مهاجر 

6 را دارا هستند.

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

خبر

تحليل سفر هيئت سعودى به تهران 
و پالس هاى مثبت وزير حج عربستان 

سياســت:  الجزيره قطر در تحليلى 
نوشــت: امير موســوى، مديــر مراكز 
مطالعات استراتژيك بر اين عقيده است 
كه پيــام واضح ايران با توقيف نفتكش 
انگليســى، محكم كردن ســيطره اش 
بر امنيــت خليج فارس بــا همكارى 
همپيمانانش در منطقه اســت. اين در 
حالى اســت كه گروه هايى وجود دارند كه دنبال وارد كردن ضربه به اقتصاد 
ايران، از طريق قاچاق بنزين هســتند. وى با اشــاره به اخبار مربوط به سفر 
هيئت سعودى به ايران، به اضافه پالس هاى مثبتى كه بين وزير حج عربستان 
و رئيس ســازمان حج ايران رد و بدل شــد، بر اين عقيده است كه عربستان 

يقين پيدا كرده است كه نمى تواند در بحران هايش به آمريكا تكيه كند.

سازمان ملل در حال بررسى 
دكترين امنيتى روسيه براى خليج فارس

سياست:  به نقل از خبرگزارى «اينترفكس» استفان دوجاريك، سخنگوى رسمى 
دبيركل سازمان ملل اعالم كرد كه دكترين پيشنهادى روسيه درباره تأمين امنيت 
جمعى در منطقه خليج فارس در ســازمان ملل در حال بررسى است. دوژاريك در 
كنفرانس مطبوعاتى، در پاسخ به اين پرسش كه آيا دبيركل سازمان ملل با پيشنهاد 
اخير روسيه درباره تأمين امنيت در خليج فارس آشنا شده است، گفت: «دبيركل نامه 
وزارت امور خارجه روسيه در اين باره را دريافت كرده است. ما همان طور كه مقامات 
روسى خواسته اند، در حال مطالعه پيشــنهادات آن ها در رابطه با تأمين امنيت در 
منطقه خليج فارس هســتيم و ديدگاه سازمان ملل در اين رابطه پس از بررسى آن 

اعالم خواهد شد.»

محمدرضا باهنر:
رهبرى به طور مشروط برجام را پذيرفتند

نماينده  باهنر،  محمدرضا  سياســت: 
ادوار مجلــس، فعــال سياســى و عضو 
مجمــع تشــخيص مصلحــت نظام در 
برنامه شامگاه دوشنبه جهان آرا حاضر و 
به پرسش هاى مجرى پاسخ داد. وى در 
بخشــى از برنامه گفت: اينكه مى گوييد 
جريان اصول گرايى با برجام مخالف بوده 
اســت! من اين را قبول ندارم. شــما فكر مى كنيد اگر برجام مخالف جدى در 
سطح باالى نظام داشت، اصًال كسى اين اجازه را داشت كه برجام را امضا كند؟ 
در ادامه اميرحســين ثابتى، مجرى برنامه پاسخ داد: من فكر مى كنم كه رهبر 
معظم انقالب بزرگ ترين مخالف برجام بودند كه باهنر گفت: آن وقت چه شد؟ 
نتوانســتند جلوى آن را بگيرند؟ مجرى برنامه در همين حال پاسخ داد: ايشان 
به طور مشروط برجام را پذيرفتند. باهنر گفت: خيلى وارد اين بحث ها نشويم. 
مجرى ادامه داد: چرا؟ باهنر گفت: شــما فكر مى كنيــد رهبرى با اين برجام 
مخالف بودند، اما نتوانســتند جلــوى آن را بگيرند؟ در ادامه ثابتى گفت: عين 
صحبت رهبر انقالب اســت كه من به مذاكرات خوشــبين نيستم. باهنر پاسخ 
داد: شما فكر مى كنيد حضرت آقا در مملكت اگر نهايتاً تصميمى بگيرند كسى 
هست كه بتواند خالف آن عمل كند؟ ناراضى بودن و رضايت كامل نداشتن با 

مخالف بودن خيلى فرق مى كند.

در ايران از تيم ب خبرى نيست
سياست: حسام الدين آشنا در توييتر خود نوشت: اگر خواستار مصالحه ايد با ظريف 
طرف هستيد؛ سردار سليمانى هم پشتيبان اوست. اگر خواستار مبارزه ايد با سردار 
ســليمانى طرف هستيد؛ ظريف هم پشتيبان اوست. مى دانيد چرا؟ چون يك ملت 
ايران فقط يك رهبر، يك رئيس جمهور و يك ستاد كل نيروهاى مسلح دارد. در ايران 

از تيم ب خبرى نيست. خيالتان راحت.

عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس:
از حضور نيروهاى خارجى 

در منطقه استقبال نمى كنيم
سياست: يك عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس با تأكيد 
بر اينكه «اجراى طرح امنيت دريايــى آمريكا كمكى به صلح و امنيت منطقه 
نمى كند»، گفت: سياســت اعالمى جمهورى اســالمى ايــران همواره بر اين 
اســاس بوده  كه از حضور نيروهاى خارجى در منطقه استقبال نمى كند. على 
نجفى خوشــرودى در گفت وگو با ايسنا با اشــاره به تالش آمريكا براى اجراى 
طرح امنيت دريايى در خليج فارس با وجود مخالفت برخى كشورهاى منطقه 
و برخى كشــورهاى اروپايــى گفت: معاهدات و يا اســناد بين المللى محصول 
يك سرى جلســات در اجالس هاى مختلف است كه نتيجه بررسى ها به تهيه 
پيش نويــس و تصويب و اجراى آن در كشــورها با ســازوكار بين المللى منجر 

مى شود، اين شامل معاهدات بين المللى درباره حقوق درياها هم است.

رهبرى به طور مشروط برجام را پذيرفتند

امنيتى-دفاعى

با حضور امير حاتمى صورت گرفت

رونمايى از سه بمب نقطه زن توليد وزارت دفاع

سياست خارجىمجلس
ادعاى سفير فرانسه الريجانى در ديدار با خبرنگاران:

اطالعاتى-امنيتى
وزير اطالعات:

رعب وزارت اطالعات  براى 
دشمن است نه خودى ها

سياست خارجى
سفير انگليس در تهران:

رويكردمان نسبت به ايران 
تغييرى نكرده است

 قوه قضائيه
اجراى حكم دادگاه 

هادى رضوى
راهى زندان شد

احزاب و تشكل ها
ترقى:

اصول گرايان با احمدى نژاد 
هيچ كارى ندارند

ايســنا: وزيــر اطالعــات آينده پژوهى و 
پيشــگيرى از بحران و جلوگيرى از تبديل 
بحران ها به مســائل اجتماعى و سياسى و 
اطالع رسانى به مسئوالن را مهم ترين وظايف 
سربازان گمنام امام زمان(عج) دانست و افزود: 
اسم وزارت اطالعات براى خودى ها رعب آور 
نيســت، بلكه تروريست ها و دشمنان بايد از 
هيمنه سربازان گمنام امام زمان(عج) بترسند. 
علوى با اشــاره به نمونه هايــى از اقدامات و 
موفقيت هاى وزارت اطالعات گفت: بسيارى 
از مأموريت هــاى وزارت اطالعات قابل بيان 
نيست، اما به صورت حرفه اى، متقن و مستند 

انجام مى شود.

سياســت: «راب مك اير» سفير انگليس 
در تهران گفت: «وزيــر امورخارجه بريتانيا 
تأكيد كرده است كه رويكرد بريتانيا نسبت 
به ايران تغييرى نكرده و اينكه با ايران براى 
كاهش تنش ها و پشتيبانى از برجام همكارى 
خواهد كرد.» وزارت خارجه انگليس دو روز 
پيش برخالف ساير كشورهاى اروپايى اعالم 
كرد به ائتالف دريايى تحت رهبرى آمريكا 
با هدف ادعايــى تأمين امنيت عبور و مرور 
كشتى ها در خليج فارس و تنگه هرمز خواهد 
پيوست. اين در حالى است كه آمريكا از 60 
كشور براى پيوســتن به ائتالف درخواست 

كرده است!

فارس: رســول قهرمانى، نماينده دادستان 
از اجراى حكم ســيد محمد هادى رضوى 
خبر داد و اظهار داشت: حكم هادى رضوى 
شب دوشنبه اجرا شــد و وى  بازداشت و 
به زندان منتقل شــد. هادى رضوى، داماد 
محمد شريعتمدارى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى در دادگاه بانك ســرمايه به اتهام 
107 ميليارد تومان مال نامشروع محاكمه 
شد. غالمحسين اسماعيلى، سخنگوى قوه 
قضائيــه در خصوص حكــم دادگاه گفت: 
هادى رضوى به 20 ســال حبس، رد مال، 
74 ضربه شــالق و محروميــت از خدمات 

دولتى محكوم شد.

سياســت: عضو شــوراى مركزى حزب 
مؤتلفه اسالمى گفت: از سمت اصول گرايان 
و اليه هــاى ديگر اين جريان، گرايشــى به 
نقش احمدى نژاد در انتخابات اســفند ماه 
وجود نــدارد و اصول گرايان هيچ كارى با او 
ندارند. حميدرضا ترقى در گفت وگو با ايسنا، 
در خصوص عدم دعوت از على الريجانى در 
جلسات شوراى وحدت اصول گرايان، اظهار 
كرد: دعوت شخصيت ها به جلسات شوراى 
وحدت ضوابطــى دارد، مبنى بر اينكه فرد 
بايد يا عضو تشــكيالت بوده و يا تشكيالت 
خاصى داشته باشد يا اينكه به لحاظ سمت و 
مسئوليت بتواند در اين جلسات شركت كند.

سردار سليمانى در ديدار با ظريف:
تحريم شما نشانه شكست آمريكاست

سردار قاسم سليمانى در اين ديدار ضمن 
خداقــوت به ظريــف، اقــدام آمريكا در 
خصوص تحريم وزير امور خارجه جمهورى 
اســالمى ايــران را جنون آميز و نشــانه 
شكست قطعى كاخ سفيد دانست. وى در 
ادامه خطاب به وزير امور خارجه افزود: اين 
اقدام آمريكا ثابت كرد كه جنابعالى بعنوان 
مسئول سياســت خارجى كشور، تأثيرى 

عميق بر افكار عمومى و بويژه مردم آمريكا 
نسبت به جهالت رهبران اين كشور داريد.

سردار قاسم سليمانى دفاع از منافع ملى 
و صداقت در بيــان را از خصوصيات ويژه 
آقاى ظريف دانسته و افزود: به شما تبريك 
مى گويم كه بدليل انتساب به رهبر معظم، 
حكيم و فرزانه عالم اسالم و جهان، مورد 

غضب و دشمنى آمريكا قرار گرفته ايد.
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

چگونگی ادای نذر قربانی در حرم مطهر رضوی  قدس- مروج کاشانی: معاون نذورات کل آستان قدس رضوی گفت: زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت رضا)ع( به مناسبت عید سعید قربان، از امروز 
شانزدهم مردادماه تا دو روز پس از عید سعید قربان می توانند با مراجعه به دفاتر نذورات حرم مطهر رضوی نذر دام قربانی خود را ادا کنند. سیدمحمد حسینی افزود: هزینه یک رأس کامل گوسفند برای قربانی 

در عید سعید قربان یک میلیون و 500 هزار تومان است، اما زائران و مجاوران می توانند با هر مبلغی که تمایل دارند به عنوان مشارکت در امر قربانی دام، نسبت به انجام این نذر اقدام کنند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
تولیت آستان قدس رضوی در پیامی خطاب به خبرنگاران:

ثمره تالش خبرنگاران، آگاهی و دانایی جامعه است 
آستان: تولیت آســتان قــدس رضوی 
در پیامی وظیفه خبرنــگاران را در این 
نخســتین روزهــای گام دوم انقالب، به 
تصویر کشیدن حرکت پرشتاب انقالب 
اســالمی ملت ایران در مســیر حصول 

قله های افتخار دانست. 
در پیــام حجت االســالم والمســلمین 

احمد مروی که به مناسبت روز خبرنگار صادر شده، آمده است: خبرنگار آن هنگام که 
برای اعتالی فرهنگ، هنر، معارف دینی و آگاهی بخشی آحاد جامعه قدم برمی دارد،  
پای در عرصه ای مقــدس و بی انتها می گذارد که ثمره تالش او برای جامعه دانایی 
و آگاهی اســت. شهدای خبرنگار چون صارمی و آوینی تنها نمونه ای از خبرنگاران 

متعهدی هستند که برای تحقق اهداف متعالی خود، از جان گذشتند.
بی گمان راه شهدای عرصه خبر هنوز ادامه دارد و اینک در آغازین روزهای »گام دوم 
انقالب« این قلم، صدا و تصویر خبرنگار است که باید چشم انداز، آتیه و آینده »انقالب 
به کمال رسیده« ایران اسالمی را برای نسلی که شاهد انقالب و دفاع مقدس نبودند، 
به تصویر کشــیده و حرکت پرشتاب انقالب اســالمی ملت ایران در مسیر حصول 

قله های افتخار را به نمایش بگذارد.
از دیگر ســوی در دنیایی که امپریالیسم رسانه ای سعی در التقاط حق و باطل و به 
تصویر کشــیدن ناصواب حقایق در راستای نیل به اهداف خود دارد، اهمیت حضور 
پررنــگ خبرنگاران در ارتقای بصیرت جوامع و غبارزدایی از حقیقت، مجاهدتی به 

اهمیت حضور در عرصه و میدان جنگ است.
شفاف سازی ســره از ناسره و بیان حقایق در دنیای خاکستری رسانه ای امروز تنها 
دریچه امید و روزنه روشنایی است که انسان جویای حقیقت و طالب آزادگی را به سر 

منزل مقصود رهنمون می سازد. 
در این عرصه خبرنگارانی که در جوار امام مهربانی ها قلم فرســایی می کنند و دل 
در گرو انوار تابناک ثامن الحجج)ع( بسته اند، در مسیری روشن تر گام نهاده اند، زیرا 
قدم در راهی گذاشته اند که ولی نعمتمان حضرت علی بن موسی الرضا)ع( برای نشر 

معارف دین و بیان حقایق شریعت محمدی آغاز کردند.
اطالع رسانی حقیقت زندگی بشــر در فضای غبارآلودی که توسط صاحبان قدرت 
و ثروت شــکل گرفته، وجه مشترک دوره حیات تابناک امام رضا)ع( و زمانه ماست 
و حضرتش در دوره ای که مأمون عباســی ســعی در به تصویر کشــیدن اسالمی 
خودســاخته داشت، یک تنه پایگاه خبر رسانی حقیقت اسالم ناب محمدی بودند 
و عالوه بر جغرافیای ســرزمین اســالم، مرزهای بین المللــی و بین االدیانی را نیز 

درنوردیدند و گوهر معرفت دین را بر همگان روشن ساختند. 
خبرنگاران عزیز! خواهران و برادران! برای شما که با بهره مندی از ابزارهای رسانه ای 
نوین تالش خود را به نشــر معارف رضوی و پیگیری مسائل و مشکالت مجاوران و 
زائران در راستای تسهیل زیارت حضرت ثامن الحجج)ع( معطوف ساخته اید، از درگاه 

خداوند متعال توفیق روزافزون را مسألت می نمایم.

آیت اهلل سبحانی:  
طرح »هفت روز در بهشت« توسعه کشوری پیدا کند

قدس- ســجاد حق پنــاه: آیت اهلل 
سبحانی از مراجع عظام تقلید تأکید کرد: 
طرح هفت روز در بهشــت باید توســعه 

کشوری پیدا کند.
جمعی از جوانان و اعضای مؤسسه جوانان 
آســتان قدس رضوی بــا آیت اهلل جعفر 
ســبحانی از مراجع عظام تقلید دیدار و 

گفت وگو کردند.در این دیدار آیت اهلل ســبحانی پس از استماع گزارش فعالیت های 
معرفتی و تربیتی مؤسسه جوانان آستان قدس رضوی از جمله کتاب های هفت گانه 
برترین آرزو و اردوهای معرفتی، تربیتی هفت روز در بهشت و... ضمن تفقد و تمجید 
از این گونه فعالیت ها تأکید کرد: این کتاب ها از لحاظ محتوایی در سطح بسیار باالیی 
است، از لحاظ قلم هم خیلی زیباست، در حقیقت نسخه تکامل یافته آن چیزهایی 
است که در گذشته در قم در باب خداشناسی، معاد و... نوشته شده و این مجموعه 

در واقع عصاره و تکامل یافته آن ها و زیباتر از آن هاست.
آیت اهلل ســبحانی با اشاره به اینکه شــما با طرح هفت روز در بهشت یک استان را 
آباد کرده اید اما 29 اســتان دیگر تکلیفش چیســت؟ ادامه داد: باید این کار بسط 
و توسعه کشــوری پیدا کند. از بین نوجوانی و جوانی، مقطعی را انتخاب کنید که 
هرچه زیربنا محکم تر شود بهتر خواهد شد و تا فرد شکل نگرفته است می شود کار 
کرد و بعدش کار مشکل خواهد شد.وی ادامه داد: هر زمانی برای خودش یک زبان 
خاصی می خواهد. ما اگر بخواهیم در این زمان با زبان 100 سال پیش سخن بگوییم، 
کافی نیســت. این مرجع تقلید در ادامه با بیان اینکه زمان در حال حرکت است و 
آن کتابی که ما هم نوشته ایم )الهیات( می توانست در یک مقطعی مفید باشد و باید 
برای زمان جدید کتاب های دیگری تهیه شود، افزود: بحمداهلل کتاب های شما ناظر 
به شرایط جامعه نوشته شده است.آیت اهلل سبحانی افزود: باید برای تدریس کتاب ها، 
استاد تربیت شود که الحمدهلل خیلی خوب این کار را انجام داده اید. استاد باید ذوق 
فلسفی، کالمی و ذهن جوشان داشته باشد تا بتواند برای مخاطب، آن را تدریس کند.

به همت مؤسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی
برگزیدگان نمایشگاه جشنواره ملی »هنر رضوان« 

معرفی شدند
نخســتین جشنواره  دبیرخانه  آستان: 
ملی »هنر رضوان« فهرســت برگزیدگان 
راه یافته به بخش نمایشگاه این جشنواره 
را زیر نظر مؤسســه آفرینش های هنری 

آستان قدس رضوی اعالم کرد.
بیش از 100 اثر از میان 406 اثر رسیده 
به دبیرخانه جشنواره ملی هنر رضوان از 

گوشه و کنار کشور، پس از مرحله داوری اولیه، برای نمایشگاه این جشنواره انتخاب 
و معرفی شدند. 

در بخش طراحی برای جانماز و ســجاده چهار اثر از افهام مشــهور)دو اثر(، فاطمه 
کاویانی و سمیرا پناهی و در بخش طراحی برای لباس کودکان هشت اثر از علیرضا 
نعمت اللهی)دو اثر(، صدیقه احمدی، فرزانه  سادات ملکی)دو اثر(، نعیمه قاسمیان، 

زهرا دلیری و محمدمهدی علیزاده به نمایش درمی آید. 
همچنین 32 اثر از افهام مشــهور)دو اثر(، الهام نصیری)چهار اثر(، فرزانه ســادات 
ملکی)دو اثر(، فاطمه کاویانی)دو اثر(، مهســا تندرو، الهه غالمی، مهسا محمدیان 
فردین)سه اثر(، نعیمه قاســمیان)6 اثر(، ناهید جاللیان فرد، ثوبیه پروین)سه اثر(، 
شیما جرموزی، سمیرا پناهی)سه اثر(، الهام سادات هدایی، ماهک روهینا و منصوره 
باقری در بخش طراحی برای روسری در معرض دید عالقه مندان گذاشته خواهد شد. 
از جمله آثار نمایشــگاه جشنواره هنر رضوان در بخش طراحی برای تیشرت آقایان 
نیز می تــوان به 16 اثر از امین احمدی)دو اثر(، ســیدناصر خادم، فاطمه کاویانی، 
محمود توکل، میالد محمدی)دو اثر(، ســعیده اقبال، شیما جرموزی، محمدحسن 
افشاری، رعنا حق رو، مهسا تندرو)دو اثر(، ماهک روهینا، حسن منظوری و محمدعلی 
کریمی پور اشاره کرد. 12 اثر نیز از وحید یعقوب لو)دو اثر(، زینب سادات تقی زاده)دو 
اثر(، مجید ملک زاده)دو اثر(، زهرا ترکی، شــیما جرموزی)سه اثر(، مریم ابراهیمی 
رحمتی و الهه غالمی در بخش طراحی برای نگین زیور آالت به نمایش درخواهد آمد.

همچنیــن 32 اثر در بخش طراحی برای مجموعه ظروف شــامل آثــاری از زهرا 
ترکــی)دو اثر(، محمود تــوکل)دو اثر(، فاطمــه کاویانی، بهنــاز ازغندی، فاطمه 
منتظری)چهار اثر(، مریم شریفی، ناهید جاللیان  فرد)دو اثر(، سعیده اقبال)سه اثر(، 
شــیما جرموزی)چهار اثر(، محمدرضا نوروزی)دو اثر( و سپیده ایوزه دخت می شود. 
در بخش طراحی برای لوازم نوری نیز هفت اثر از زهرا ترکی)دو اثر(، ملیکا احدیان، 
سیدپوریا میرحسینی، الهام ابراهیمی لمراسکی، سپیده ایوزه دخت و افهام مشهور و 
در بخش طراحی برای تابلو نقش برجسته چهار اثر از شیما جرموزی، فرزانه فرخ فر، 
سمیرا پناهی و منصوره حضوربخش برای نمایشگاه جشنواره هنر رضوان معرفی شدند. 
از جمله آثار بخش طراحی برای مجموعه نوشت افزار نیز می توان به 11 اثر از صدیقه 
احمدی)دو اثر(، ناهید جاللیان  فرد)دو اثر(، بهناز ازغندی، فاطمه کاویانی، فرزانه سادات 
ملکی)دو اثر(، ســیاوش فرحی، سیدمهدی میرحیدری و حامد تیموری اشاره کرد. 
همچنین 16 اثر از وحید یعقوب لو)سه اثر(، محسن قراری)دو اثر(، ناهید جاللیان  فرد)دو 
اثر(، شیما جرموزی، سیدعلیرضا نبوی، ریحانه زرنوشه فراهانی، سیدمرتضی موسوی، 
میالد محمدی، رضوانه بهشتی، رضا حمیدی، احسان عابدی و زهرا نجفی برای نمایش 
در بخش طراحی برای بسته بندی محصوالت شرکت نان قدس رضوی معرفی شدند. 

8 برنامه محوری دهه کرامت توسط خادمیاران مرکز افکارسنجی آستان قدس مورد بررسی قرار گرفت 

رضایت زائران و مجاوران؛ شاخص برنامه های حرم مطهر رضوی 
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 با این همه زائر عرب زبان، خادمان بارگاه 
منور رضوی حتماً باید زبان عربی بلد باشند. 
دفاتــر نذورات هم به مترجم عرب زبان نیاز 

دارند. 
09120007969

 دیروز مزایده ای از آستان قدس رضوی 
درباره منازل اجاره ای چاپ شده بود. برایم 
سؤال شد که با وجود اینکه بیشترین توجه 
شما به قشر ضعیف است چرا اجاره منازل 
وقفی با اجاره بنگاه های ســطح شهر یکی 

است؟
09150001790

قدس: آستان قدس رضوی برابر وقفنامه ها، 
وظیفــه دارد از حقــوق موقوفه ها صیانت 
کند. اخذ اجاره بها به قیمت متعارف روز از 

رقبه های وقفی در همین راستاست.

 سالم پیشــنهاد می کنم امانتداری های 
دور حرم مطهر با رنگ یا روشنایی مخصوص 
و یکدست، مشخص شوند تا زائران برای پیدا 

کردن آن ها سردرگم نشوند. 
09150003509

 پله برقی هــای پل هوایــی فلکه آب، 
همیشه خراب است. برای رفاه زائران، لطفاً 
آستان قدس بر کار شــهرداری در اطراف 

حرم مطهر نظارت کند. 
09150000166

 چــرا کتابخانه های تخصصی حرم فقط 
مختص آقایان است؟

09150000148

 راه اندازی 128 
کانون خادمیاری برای 

محرومیت زدایی از کرمان
آستان: مدیر دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضوی در استان کرمان در جلسه افتتاحیه 
کانون محلی خادمیاران رضوی شهر زنگی آباد 
با اشاره به سخنان رهبر معظم انقالب گفت: 

خدمت به امام رضا)ع( باید جهانی شود.
کانون محلــی خادمیاران رضــوی منطقه 
زنگی آباد کرمان با حضور مسئوالن شهری 
و مســئوالن دفتر نمایندگی آستان قدس 
رضــوی در تکیــه حضــرت ابوالفضل)ع( 

زنگی آباد افتتاح شد.
در این مراسم سیدحسین صابری، مدیر دفتر 
نمایندگی آستان مقدس رضوی با اشاره به 
رهنمودهای رهبر معظم انقالب اســالمی 
عنوان کرد: در استان کرمان تاکنون بیش از 
110 کانون محله ای و 18 کانون تخصصی 
خادمیاری برای خدمت به محرومان افتتاح 

شده است.
 وی بــا اشــاره به خاطرات هشــت ســال 
دفاع مقدس و شــهامت ها و ایثارگری های 
شــهدا و رزمنــدگان تصریح کــرد: همه 
خادمیاران امام رضا)ع( باید در مسیر خدمت 
از شــهدا الگوبرداری کرده و ادامه دهنده راه 

آن ها باشند. 

مأموریت اصلی خادمیاران 
تبلیغ سبک زندگی رضوی و 

محرومیت زدایی است
آستان: مسئول کانون خادمیاران شهرستان 
مهریز گفت: مأموریت اصلی خادمیاران تبلیغ 
سبک زندگی رضوی و محرومیت زدایی است.

حســین دهقانی زاده در همایش خادمیاران 
امام رضا)ع( این شهرستان گفت: از ابتکارات 
خادمیاران شهرستان مهریز طراحی فرم های 
نذر امام هشــتم)ع( اســت که خادمیاران 
در هشــتم هر مــاه مبلغی را بــرای کمک 
به محرومان شهرســتان مهریــز پرداخت 
می کنند.وی با بیــان اینکه این کانون اقدام 
به فراهم کردن جهیزیــه با کاالهای ایرانی 
برای نوعروســان کرده است، ادامه داد: همه 
نوعروسان می توانند با پرداخت 12 میلیون 
تومان صاحب جهیزیــه کامل یک زندگی 

مستقل و معمولی شوند.
دهقانی زاده گفت: از مهم ترین اهداف ایجاد 
کانون های خادمیاری شهرســتان مهریز به 
کارگیری نسل جوان و استفاده از ظرفیت های 

آن ها در کانون های تخصصی است.
محمدعلی کربالیی، مسئول آی تی کانون 
خادمیــاران مهریز نیز گفــت: خادمیاران 
می توانند در سه عرصه تخصصی، عمومی 
و ســتادی و پنــج تخصــص مختلف که 
در ســامانه خادمیاران رضوی مشــخص 
شــده اســت فعالیت کنند.وی ادامه داد: 
خادمیــاران پــس از انجــام فعالیت های 
انتخاب شده و تأیید مســئوالن کانون ها 
می توانند چهار کشیک حرم برای خدمت 
به زائــران حــرم رضوی انتخــاب کنند.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

اعزام ماهانه ۴۰۰ نفر از محرومان به عتبات عالیات
رضا)ع(  امام  کرامت  بنیاد  مدیر  آستان    
گفت: ماهانه 400 نفر از محرومان و زائراولی ها 

به عتبات عالیات اعزام می شوند.
محســن منصوری در نشســت خبری طرح 
ملی خانواده رضوی )الگوی اجتماعی تحکیم 
خانــواده در مناطــق محروم( کــه پیش از 
ظهــر دیروز در بنیاد کرامت امــام رضا)ع( با 
حضور اصحاب رسانه برگزار شد، اظهار کرد: 
کارآفرینی اجتماعی، آموزش و تربیت، حوزه 
سالمت و مبحث خانواده چهار محوری است 
که بنیــاد کرامت امام رضــا)ع( آن را دنبال 

می کند.
مدیر بنیاد کرامت امــام رضا)ع( گفت: 888 
خانواده دارای فرزند خردسال مناطق محروم 
تحت پوشش این بنیاد قرار گرفته اند تا نسلی 
ســالم تحویل جامعه دهند.منصوری اضافه 
کرد: پروژه های هفتگــی زائران محروم یکی 
از مأموریت ها و فعالیت هایی است که به بنیاد 
کرامت واگذار شــده است و هر هفته بیش از 
100 نفر از محرومان به عتبات عالیات اعزام 
می شوند.وی در خصوص اهمیت خانواده هم 
گفت: بقای استقالل جوامع وابسته به موضوع 
خانواده و ازدواج است که موجب می شود یک 
نسلی ممتاز تربیت شود که با اتصال معنوی 

خانواده با فرهنگ رضوی می توان اقدام کرد.
منصوری بیان کرد: گفتمان سازی، شبکه سازی 
و الگوسازی سه راهبردی است که در دستور 

کار این بنیاد قرار دادیم.
مدیر بنیــاد کرامت امام رضا)ع( با بیان اینکه 
بحث خانواده یکــی از اولویت های این بنیاد 
است، گفت: ارائه الگوی اجتماعی محور، بسط 
گفتمان خانواده محور، تسهیل ازدواج دختران 
و پســران و تحکیم خانواده زوج های جوان از 

جمله فعالیت های این بنیاد است.
منصوری ادامه داد: تشــکیل شــبکه فعاالن 
خانــواده رضوی، هادیان خانواده، جشــنواره 
خانواده رضوی، عروســی خوبــان و پلتفرم 
خانــواده رضوی از جمله پنج برنامه عملیاتی 
اســت که در بنیاد کرامت امــام رضا)ع( در 

دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: شبکه فعاالن خانواده رضوی از سال 
گذشته با 12 استان شروع که از بین این 12 
استان 30 منطقه محروم شناسایی شد که با 

ارزیابی میدانی حدود سه تشکل را به عنوان 
همکار قرار داد که در پیشــروی برنامه بنیاد 

کرامت نقش داشتند.
منصــوری با بیان اینکه تاکنون ۵0 تشــکل 
در حوزه خانواده تشــکیل شده است، گفت: 

از مأموریت های تشکل ها؛ شناسایی خانواده 
محروم، فعال کــردن ظرفیت های اجتماعی 
محلی و فعال ســازی نیازها و برطرف کردن 

نیازهای زوج های جوان است.
منصوری ادامــه داد: هادیان خانــواده دیگر 

برنامه ای بــود که بنیاد کرامــت آن را انجام 
داد و حدود 100 نفر از مبلغان را شناســایی 
کرد و در حوزه خانــواده به آن ها آموزش داد 
تا آن ها مدل و ســبک زندگی را رواج دهند، 
بر آسیب های اجتماعی نظارت کنند، سالمت 
روانی و جســمی را پایش و زمینه ازدواج های 

موفق را تسهیل کنند.

 حل مشکالت ازدواج 888 زوج جوان 
در مناطق محروم کشور

مدیرعامل بنیاد کرامت امــام رضا)ع( گفت: 
به تازگــی 888 زوج جوان در مناطق محروم 
کشور شناسایی شــدند که با حمایت بنیاد 

مشکالت ازدواج آن ها حل شد.
محسن منصوری با بیان اینکه بنیاد کرامت از 
سه سال پیش به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
آســتان قدس رضوی فعال شده است، گفت: 
کارآفرینی، مهارت آموزی و ســالمت خانواده 
محرومان از جمله  فعالیت های این بنیاد است.

وی با اشــاره به اینکه خانواده به عنوان سلول 
و ریشــه جامعه اسالمی اســت، افزود: توجه 
به الگوی تحکیــم اجتماعی خانواده از جمله 

رویکرد های بنیاد کرامت است.
منصوری با اشاره به اجرای طرح ملی »خانواده 
رضوی« گفت: الگوی اجتماعی تحکیم خانواده 
در مناطــق محروم از جملــه برنامه های این 
طرح است.مدیر عامل بنیاد کرامت اضافه کرد: 
ایجاد شبکه فعاالن خانواده با هدف شناسایی، 
ساماندهی و هماهنگی تشکل های خانواده در 
سراسر کشــور از دیگر برنامه های این بنیاد 
اســت.منصوری گفت: پویش عروسی خوبان 
که از چند ماه پیش آغاز شده به منظور ارائه 
کمــک به زوج های جوان بــا رویکرد مناطق 
محروم و به ویژه مناطق سیل زده فعالیت خود 

را آغاز کرده است.
مدیر عامل بنیاد کرامت ادامه داد: ســاختار 
خانواده رضوی توسط این بنیاد در حال تدوین 
اســت و به زودی بســته ای آموزشی تبلیغی 
در قالــب پژوهش، آموزش و مشــاوره برای 
خانواده ها ارائه خواهد شد. وی گفت: پشتیبانی 
و کمک به تحکیم بنیان خانواده و پاســخ به 
مسائل و مشکالت مطرح در این حوزه از جمله 

بخش های این ساختار است.

گزارش خبری
مدیر بنیاد کرامت امام رضا j خبر داد 

خبر
فضه سادات حسینی عنوان کرد 

 »خانواده رضوی«؛ جایی برای ایده های موفق حفظ خانواده 
آستان: دبیر جشــنواره خانــواده رضوی 
گفت: این جشنواره جایی برای گردآوری 
ایده های موفق در راستای حفظ و تحکیم 
خانواده است. فضه سادات حسینی تأکید 
کرد: جشــنواره »خانواده رضوی« با هدف 
حمایــت از خانواده های ایرانــی و ترویج 
سبک زندگی رضوی توسط بنیاد کرامت 

امام رضا)ع( آغاز به کار کرده است. 
دبیر جشنواره خانواده رضوی با اعالم اینکه 
از روز سه شــنبه 1۵ مــرداد فراخوان این 
جشنواره اعالم شــده است، گفت: در این 
فراخوان از تمام صاحبان ایده ها و یا افرادی 
که اقدام عملی موفق در خصوص حفظ و 
تحکیم خانواده انجام داده اند خواسته شده 
است طرح های خود را به دبیرخانه جشنواره 
ارســال کنند. موضوع های این جشنواره 
شامل تســهیل ازدواج، تحکیم خانواده و 

کاهش طالق، سبک زندگی، فرزندآوری و 
فرزندپروری است.

وی افــزود: در قالب این جشــنواره هر 
فرد می تواند ایــده و برنامه خود را ارائه 
دهد و بنیــاد کرامت امــام رضا)ع( نیز 
ایــن ایده ها را بررســی و نتایج آن را از 
 طریــق درگاه مجازی بنیــاد به آدرس

www.bkr.ir اعالم می کند.حســینی 
با اشــاره به آغاز اجرای جشــنواره ملی 
خانواده رضــوی افزود: نام نویســی این 
جشنواره تا 1۵ شــهریور ادامه دارد و از 
1۵ مهرمــاه تا آبان ماه نیز آثار آن مورد 

ارزیابی قرار می گیرد.
مدیر عامل بنیاد کرامت گفت: از پنج ایده 
موفق برتر در زمینه تحکیم بنیان خانواده 
نیز در این جشــنواره به صورت مســتمر 

حمایت می شود.

صدای مردم

سرزمین آفتاب

خـــبر

آستان: بارگاه منور رضوی همواره ملجأ 
شــیفتگان اهل بیــت)ع( و مرهم آالم 
دردمندان اســت تا آنجا که بسیاری از 
زائران و ارادتمندان، سالی چند بار آن را 
به عنوان مقصد سفر خود برمی گزینند. 
حضور مستمر نشــأت گرفته از مهر و 
ارادت این میهمانان، ســبب شده تا از 
شهر مشــهد به عنوان پایتخت معنوی 
ایران اســالمی یــاد شــود؛ عنوانی که 
وظایف مسئوالن و خدمتگزاران در این 
شهر را سنگین تر می کند. آستان قدس 
رضوی به عنوان اصلی ترین میزبان این 
میهمانان پرشمار، همواره درصدد است 
تــا به بهترین نحو ممکــن پذیرای این 
مخاطبان باشــد؛ مخاطبانی که در ایام 
دهه کرامت، پرشمارتر از هر زمان دیگر 
در فضای عطرآگین حرم مطهر رضوی 

حضور دارند. 
یکــی از مهم ترین فعالیت هــا در این 
مجموعــه دریافــت نظرات مــردم در 
خصوص خدمات ارائه شده است که در 
ســال های اخیر با وسعت کمی و کیفی 
بیشــتری در مرکز افکارســنجی اداره 
ارتباطات مردمی آستان قدس رضوی در 

حال انجام است.
در دهه کرامت امســال نیز هشت طرح 
مورد افکارســنجی و ارزیابی قرار گرفت 
کــه ارائه گزارش اولیه  نظرســنجی به 
مدیران مربوط بالفاصلــه در روز بعد از 
اجرای هر طرح یکی از شــاخص ترین 

و مؤثرترین اقدام ها به شــمار می رفت و 
این در حالی بود که پیش از شروع دهه 
کرامت، نظرســنجی های انجام شده در 
سال گذشته نیز به کارشناسان و مدیران 
مربوط ارائه شده و راهکارها، پیشنهادها 
و انتقادهای مطرح شــده در طرح های 
نظرسنجی سال گذشته برای اعمال در 

برنامه های جاری اعالم شده بود.
نظرســنجی های امســال بــا جــذب 
نیروهــای افتخــاری آموزش دیــده و 
همچنین نیروهای متخصص پژوهشگر 
و مشــاهده گر انجام شد که همزمان با 
اجرای هر طرح، گزارشی از مشاهده گری 
نیروها آمــاده و به حوزه هــای مربوط 

گزارش می شد.
در دهــه کرامــت، خادمیــاران مرکز 
افکارســنجی به تعــداد 1۵0 نفر در دو 
شــیفت صبح و عصر عالوه بــر انجام 
نظرسنجی ها، در جمع آوری پیشنهادها 
و انتقادها نیز فعالیت داشتند. آن ها پس 
از گــردآوری نظرات مردمــی از طریق 
کانال های مختلف در همان روز گزارش 
آن را در اختیــار مدیــران مربوط قرار 
می دادند.اگرچه کیفیت برگزاری برنامه ها 
همواره از منظر مخاطبان متفاوت است 
اما آستان قدس رضوی همواره در تالش 
است تا با بررسی افکار زائران و مجاوران 
رضایتمنــدی حداکثــری مخاطبان را 
فراهم آورد. این، وظیفه مهمی است که 

مرکز افکارسنجی برعهده دارد.

 شکوه رضوان
»شکوه رضوان« عنوان برنامه ای بود که در 
12 روز دهــه کرامت در دو نوبت پیش و 
پس از نماز مغرب از ســاعت 18 تا 22 
در صحن جامع رضوی مورد افکارسنجی 
قــرار می گرفــت.از دســتاوردهای این 
نظرسنجی می توان به ارزیابی محتوایی 
و اجرایی مراســم، شناســایی مهم ترین 
انتقادها و پیشــنهادهای زائران و کشف 
در خصوص  زائــران  عالقه مندی هــای 
انتخاب ســخنران، مــداح و موضوعات 
پیشنهادی اشاره کرد که در مجموع بیش 
از 96درصد از مخاطبان به میزان زیاد و 

خیلی زیاد از این برنامه رضایت داشتند.

 جایزه جهانی گوهرشاد
در طــرح افکارســنجی »جایزه جهانی 
گوهرشاد« که هر ساله به همت آستان 
قدس رضوی و بــا هدف ترویج معارف 
قرآنی و مکتب اهل بیــت)ع( با تأکید 
بر ســیره رضوی برای تجلیل از بانوان 
فرهیختــه و نیکــوکار در زمینه  های 
گوناگــون در ایام دهــه کرامت برگزار 
می شــود، 72درصد شــرکت کنندگان 
برای نخستین بار در این برنامه حضور 
داشــتند و 28درصد از آنان در مراسم 
سال گذشته حضور داشتند که بیش از 
3۵درصد آنان مراســم امسال را بهتر از 

سال گذشته عنوان کردند.

 نقش بهشت
»نقش بهشــت« با موضوع فضاآرایی حرم 
مطهــر در دهــه کرامت، یکــی دیگر از 
برنامه هایــی بود که مورد افکارســنجی 
قرار گرفت. واقعیــت آنکه فضاآرایی حرم 
مطهر ارتباط پیوســته ای با زیارت پربار و 
البته آسوده زائران دارد. این طرح، از دیگر 
طرح های مرکز افکارسنجی بود که با هدف 
بررسی میزان رضایت زائران از گل آرایی، 
چراغانی، نورپردازی و... در ایام دهه کرامت 
انجام شد. در این طرح زوایایی برای بهبود 
عملکرد مورد بررسی قرار گرفت؛ هرچند 
ارزیابی کلی حاکی از رضایتمندی بیش از 

70درصدی مخاطبان بود. 

 گلباران حرم مطهر 
ارزیابــی مراســم گلباران حــرم مطهر 
امــام رضــا)ع( در روز میــالد حضرت 
معصومه)س( و شــب میالد امام رضا)ع( 
از دیگــر طرح های مــورد ارزیابی همراه 
با مشــاهده گری و گــردآوری انتقادها و 
پیشنهادها بود. گلباران مراسمی است که 
هر سال چند نوبت در حرم مطهر رضوی 
انجام می شــود. میانگین رضایت کلی از 
مراسم گلباران حرم مطهر امام رضا)ع( در 
شب میالد خواهر ایشان بیش از 61درصد 
بود و میزان رضایتمندی از مراسم گلباران 
حرم مطهر در شب میالد حضرت رضا)ع( 

بیش از 72درصد بوده است.

 ترجمان آفتاب
»ترجمان آفتاب« یا همان طرح مطالعه 
کتاب زائر در راســتای غنی سازی اوقات 
فراغت زائــران از دیگــر طرح هایی بود 
که با هــدف معرفت افزایی مخاطبان در 
موضوعات کلی زیارت و معارف دینی اجرا 
شد.سنجش عالقه مندی زائران نسبت به 
برنامه های فرهنگی، بررسی نظرات زائران 
از کمیت و کیفیت کتاب ها و قفســه ها، 
شناسایی کتاب های مورد عالقه زائران، 
میزان استفاده از این کتاب ها و دریافت 
پیشنهادهای زائران در راستای بهبود این 
طرح در سال های آینده از شاخصه های 

مورد بررسی در این طرح بود.

»دیدگاه زائران نسبت به پوشش و حجاب 
در حرم مطهر رضوی« نیز در این ایام مورد 
بررسی قرار گرفت. ارائه راهکار و پیشنهاد 
در خصوص امر حجاب و پوشش در حرم، 

دیــدگاه زائران در ارتباط با امر به معروف 
و نهــی از منکر، اطــالع از میزان رضایت 

زائران در رابطه با خدمات آســتان قدس 
رضوی در امر حجــاب مانند امانت دادن 

چادر و اطــالع از نوع برخورد و چگونگی 
برخــورد در ارتباط با افــراد کم حجاب از 
جمله شاخصه هایی بود که مورد ارزیابی 

قرار گرفت.

 شهر کرامت 
در طرح نظرســنجی »شــهر کرامت« نیز 
محله آرایی، ایســتگاه های صلواتی و سایر 
برنامه های فرهنگی در محالت شهر مشهد 
مورد بررســی قرار گرفت. امسال در دهه 
کرامــت آذین بندی و فضاآرایی به ویژه در 
منطقه ثامن و خیابان هــای اطراف حرم 
مطهر انجام شد. بخشی از این فضاآرایی نیز 
با مشارکت 20 هیئت بزرگ و ویژه مشهد 
انجام شد؛ آن هم به این صورت که هر کدام 
از این هیئت ها، محله اطراف خود را با اقالم 
اهدایی، آذین بندی کردند.نظرســنجی ها 
نشان داد که این طرح می تواند در سال های 
بعــد با قوت بیشــتری ادامه پیــدا کند. 

 دیدگاه زائران نسبت به پوشش و حجاب در حرم مطهر رضوی
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پیشنهادی به جای تصدیگری دولت
ورود استارتاپ ها به حوزه اجاره داری 

دولت در حال تدوین و ســاماندهی 
نظــام اجاره داری حرفه ای اســت تا 
به گمــان خویش تب و تــاب بازار 
اجاره را کاهش دهــد؛ در حالی که 
این طرح ها و ایده هــا در حوزه بازار 
اجاره داری حرفه ای به هیچ عنوان در 
دنیا موفق نبوده است، حتی آن هایی 
که دولت های محلی و شــهرداری های موفقی داشته اند، نتوانستند به نتیجه 
دلخواهی دســت بیابند، چرا که اصوالً جنس تصدیگری از طریق دولت ها یا 

دولت های محلی در این حوزه موفق نیست.
منظور از آنچه به آن بازار اجاره داری گفته می شود، ساماندهی روابط موجر و 
مستأجر و کنترل رابطه قیمتی بین این هاست؛ اما در طرح مسکن اجاره ای 
فعلــی که دولت مدنظر دارد، با بازار اجاره داری به معنای واقعی خود مواجه 
نیستیم، بلکه با یک بازار تصدیگری اجاره داری روبه روییم که از اآلن محکوم 

به شکست است.
معتقــدم بــه جای تصدیگــری در این حوزه، سیاســت گذار مســکن باید 
سیســتم های اســتارتاپی جدید را راه بیندازد، شــبیه آنچه در آژانس های 
مجازی اتفاق افتاد. پس نخستین راهکارهای ساماندهی بازار اجاره و مسکن، 
راه اندازی اســتارتاپ  اجاره داری حرفه ای اســت. تقریباً هیچ جای دنیا این 
حجم از مشــاور امالک ندارید که بیشــتر از ســوپرمارکت ها همچون قارچ 
از زمیــن درآمده باشــند و یکــی از عوامل اصلی گرانی زمین و مســکن و 
اجاره باشــند. بیش از ۱۲۰ هزار مشــاور امالک در کشــور وجود دارد. اگر 
سیاســت گذار مدل استارتاپی آژانس تلفنی را اجرا کند و شرکت های بزرگ 
استارتاپی مشــاوران امالک و اجاره دار حرفه ای شکل بگیرد، این شرکت ها 
 رابطه مســتقیم موجر)مالک( و مستأجر را قطع می کنند و آن کنترل رابطه 

قیمتی در این حوزه به شکل اصولی شکل می گیرد.
 یعنی مالک، واحد مســکونی را به شرکت معرفی می کند و روی یک قیمت 
توافق می شــود، شرکت،  مستأجر را پیدا می کند و قرارداد می بندد. مستأجر 
اجاره را به حســاب شرکت واریز می کند و شرکت هر ماه سر موعد اجاره بها 
را به حســاب موجر می ریزد. وقتی ارتباط مســتقیم حذف می شود، موجر 
نمی تواند به مستأجر اجحاف کند و از طرفی دیگر هم نگران پرداخت شدن 
اجاره نیست، چون شرکت آن را تضمین کرده است. از طرفی دولت می تواند 
نظارت خوبی روی بازار و قیمت ها داشــته باشــد و  دعواهای حقوقی به طرز 
فوق العاده ای کاهش می یابد. شــرکت همان طور که واحد را تحویل گرفته،  

سر موعد هم به موجر برمی گرداند.
وقتی خیال مالک از ملک و اجاره و میزان افزایش ساالنه اجاره بهایش راحت 
باشــد، دیگر به راحتی می توان قراردادها را هم بلندمدت تر بســت تا خیال 
مستأجر برای برنامه ریزی بلندمدت تر سکونتی راحت شود. اجاره سه ساله و 

بیشتر معموالً مناسب است مگر در شرایط فورس.
مالیات تکمیل کننده پازل بســته جامع مالیاتی در مســکن )مثل مالیات بر 
معامــالت مکرر و ســوداگرانه، افزایش قیمت ملــک، افزایش ارزش زمین، 
عایدی ســرمایه و...( اســت. وقتی خانه ای به  امید افزایش قیمت در آینده 

 احتکار می شود قطعاً باید آزاد شود.
بعضی ها نادانســته اظهار می کنند، نمی شود مالیات گرفت و سامانه نداریم 
و...؛ ایــن موضوع به راحتی با یک     پیامک سرپرســت خانوار به یک ســامانه 
و ارائه کدملی، کدانشــعاب برق و کدپســتی قابل حل است. حساب یارانه 
سرپرست هم که موجود اســت. هر انشعاب برقی که یک کد ملی روی آن 
تعریف نشــود، خالی از سکنه است. باگ های سامانه هم در سه ماه برطرف 

شده و سامانه اطالعاتی مالکیتی و سکونتی تشکیل و تکمیل می شود.
دولت اینجا نه   تصدیگر است نه دخالت در بازار دارد. فقط باید مجوز بدهد 

و نظارت کند.

 اقتصاد/ زهرا طوسی  مردم منتظر بودند پس 
از اینکه عنان نرخ ارز توسط بانک مرکزی کشیده 
شــد و به گواه آمار، واردات رســمی گوشی تلفن 
همراه نیز افزایش یافت، گوشی های خود را با هزینه 
کمتر تعویض کنند، ولی در حالی که ماه ها به امید 
ارزانی برای خرید تعلل کردند، واردکنندگان با انواع 

روش ها نمی گذارند جادوی گرانی باطل شود.

 سود مجاز فروشندگان موبایل: 12 درصد
آن طور که ابراهیم درستی، 
رئیس اتحادیه صوت، تصویر 
و تلفن همراه به خبرنگار ما 
می گوید، بــه صورت مداوم 
بــازار را رصــد می کنند و 

از اینکه با کاهش نرخ دالر، گوشــی ها به شکلی 
سرســختانه در مقابــل کاهش قیمــت مقاومت 
می کننــد متعجب اســت. او می خواهد که مردم 
بدانند گرانی ها ربطی به فروشــندگان خرد ندارد، 
چون اصناف سود مجاز خودشان را که حدود ۱۲ 
درصد است، روی قیمت گوشی لحاظ می کنند و 

گاهی حتی به کمتر از این هم قانع هستند. 
پس چه کســی در این بازار، شکاف قیمتی را به 
نفع خود ایجاد کرده اســت؟ وی در پاسخ به این 
پرسش می گوید: قرار بود 98 شرکت واردکننده، 
هر کدام قســمتی از کسری بازار را جبران کنند، 
ثبت سفارش کنند و کاالیشان را از مبادی رسمی 
وارد کشــور کنند، اما ظاهراً افزایش قیمت ها در 
بازار که به معنای ســود چند برابری در هر قلم 
کاالست، به مذاقشان خوش آمده و حاضر نیستند 
با اشباع بازار، طلسم گرانی شکسته و از شیرینی 

سودشان کاسته شود.

 فروش اجباری گوشی به صورت سبدی
این مقام مسئول تأکید می کند، اگر گوشی هایی  
که از گمرک ترخیص شــده در بازار توزیع شود، 
قیمت ها شکســته می شــود، ولی واردکنندگان 
بــا عرضه قطره چکانــی نمی گذارنــد این اتفاق 
رقم بخــورد. در کنار این عرضــه اندک، برخی 
واردکنندگان در یک اقدام ابتکاری، گوشی ها را به 
صورت یک سبد از انواع تلفن های همراه تعریف 
کرده و آن ســبد را به صورت فروش اجباری به 

واحدهای صنفی عرضه می کنند.  
وی پیشــنهاد می کند، در کنــار نظارت هایی که 
ســازمان حمایت  از حقــوق مصرف کنندگان و 
تعزیرات و بازرسی اصناف در بازار دارند، شرکت های 
واردکننده ملزم باشند در هر سطحی که هستند 

زیر نظــر اتحادیــه مرتبط 
فعالیت کنند. به این شــکل 
که بــرای گشــایش اعتبار 
بعدی، نظر اتحادیه شرط الزم 
برای واردات مجدد باشد، در 
این صورت اتحادیه ها فرایند 
توزیــع را نظارت کــرده و 
ترک تازی  واردکنندگانی که 
می کننــد ملزم بــه مراعات 
حقوق مصرف کننده می شوند 
و حلقه فشــار نیز از گردن 

واحدهای صنفی برداشته می شــود که در دوران 
رکود بار مالیات، بیمه و دستمزد را عالوه بر بدنامی 

ناشی از گران فروشی به دوش می کشند.

 کاهش قیمت 20 درصدی تا سه ماه آینده 
افشــین اکبری، رئیــس اتحادیه تلفــن همراه و 
تجهیــزات مخابراتي مشــهد در 
پاسخ به اینکه آیا مردمی که قصد 
خرید گوشــی دارند بایــد به این 
قیمت های گزاف تــن دهند یا به 
آینده ای امید داشــته باشند که در 
آن قیمت گوشــی به ارزش واقعی 
بیشتر  می گوید:  بازمی گردد،  خود 
گوشــي هاي همراه در بازار وارداتي 
هستند و مسلماً نوسان های قیمت 
دالر تأثیر مستقیم روی آن ها دارد، 
پس نباید منتظر بــود که قیمت 
گوشی به یکباره نصف شود؛ ولی در روزهای اخیر 
که کاالها مجــوز ورود گرفتند، انتظار کاهش ۱۰ 
درصدی قیمت گوشــی کامالً منطبق بر واقعیت 

است و در عین حال پیش بینی می شود اگر واردات 
گوشی با همین روال ادامه داشته باشد، با یک شیب 
مالیم در سه ماه آینده این کاال ۲۰ درصد دیگر نیز 
ارزان شود. البته باید متذکر شوم که این گوشی ها 
خدمات پس از فروش دارند و لوازم یدکی آن نیز به 

وفور در بازار یافت خواهد شد.

 5 سال، متوسط عمر گوشی در کشور 
عمر  که  می گویــد  اکبری 
مفید گوشی های همراه در 
دنیا ۱8 ماه اســت، ولی در 
کشــور ما این زمان به طور 
متوسط سه ســال است و 

گرانی های اخیر کار را به جایی رســانده که طول 
عمر یک گوشی به پنج سال نیز رسیده، با این حال 

هنوز مردم توان تعویض گوشی خود را ندارند. 
وی یــادآوری می کنــد: به طــور معمول قیمت 
گوشــی ها با توجه به روزآمد شدن مداوم فناوری 

آن باید روندی نزولی داشــته باشد، به صورتی که 
با آمدن مدل های جدید، گوشــی های با فناوری 
قدیمی تر به حاشیه رانده شده و با قیمت کمتری 
در بازار عرضه شوند، ولی این روزها به خاطر کمبود، 
شانس بدست آوردن گوشی های قدیمی ارزان نیز 

کم شده است. 

 جبران کسری بازار
با ماهانه یک میلیون گوشی 

اکبری مصرف کل کشور را در هر ماه حدود یک 
میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی برآورد می کند که در 
ســال بیش از ۱5 میلیون خواهد بود، در حالی 
که این روزها در بهترین حالت خود، بازار با ورود 
ماهانه 5۰۰ هزار تلفن همراه شــارژ می شود. به 
گفته وی،عدم تأثیرگذاری فوری کاهش نرخ ارز 
بر قیمت تلفن همراه نشان می دهد بازار با کمبود 
عرضه مواجه است و اگر واردات به حد نصاب یک 
میلیون گوشی در ماه برسد، یخ  قیمت ها در بازار 

به سرعت ذوب شده و به ثبات می رسد. 
وی معتقد است: اگر متولیان اجازه بدهند بازار 
موبایــل با همین روند به کار خــود ادامه دهد، 
حتی بــا ارز لحظه ای و بدون کمک از ســوی 
دولت، تعادل در این بخش برقرار خواهد شــد. 
چنانکه هم اکنون گوشــی سامسونگ گلکسی 
نــوت 9 از 9 میلیون و 5۰۰ هــزار تومان به 8 
میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و گلکسی ای 
۱۰ نیــز به عنوان پرفروش ترین محصول بازار از 
۲ میلیــون و 5۰۰ هزار تومان به یک میلیون و 
9۰۰ هزار تومان رسیده و هنوز هم جای زیادی 
برای کاهش گران ترین و ارزان ترین نوع گوشی 

در بازار وجود دارد.
به اعتقاد وی، عرضه کم از ســوی واردکنندگان 
عمدی نیست و این فرایندهای واردات است که 
بســیاری از بارهای گوشی همراه را پشت موانع 
قانونی نگه می دارد. بــا ترخیص این کاالها که 
به مرور انجام می شــود، ایــن اجناس به محض 
ورود به بازار توسط فروشندگان خرد خریداری 
می شود و چون کســری زیادی وجود دارد، هر 
مقــدار عرضه ای بــه ســرعت در دل بازار گم 
می شــود و این طور به نظر می رســد که عرضه 
قطره چکانی اتفاق افتاده است. وی در عین حال 
رصد مداوم بازار را شــرط جلوگیری از تخلفات 
احتمالی در این حوزه می داند و معتقد است، در 
کنار نظارت ســازمان های متولی، با ثابت ماندن 
نرخ ارز و تســهیل فرایندهــای واردات، کاهش 

قیمت ها در بازار موبایل حتمی است.

واردکنندگان  
گوشی ها را به صورت 
یک سبد از انواع 
تلفن های همراه به 
صورت فروش اجباری 
به واحدهای صنفی 
عرضه می کنند

بــــــــرش

انتقاد شدید حجتی از تکنوکرات های حامی واردات مواد غذایی     فارس:  وزیر جهاد کشاورزی از کسانی که می گویند باید به جای تولید محصوالت کشاورزی در داخل، آن را از کشورهای دیگر 
ارزان وارد کنیم، به شدت انتقاد کرد. حجتی با اشاره به اینکه متأسفانه برخی تصمیم گیران و تکنوکرات  ها استدالل های تک مضرابی می زنند، گفت: استدالل های آن ها برای واردات به جای تولید داخل اصالً منطقی 

نیست. آن ها بر اساس قیمت های دالری که سال ها به خاطر دالرهای نفتی پایین نگه داشته شده، این صحبت ها را مطرح می کنند، اما باید بدانند ارز واقعی همان است که با عرق جبین تولید شود.
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یادداشت

 مقداد همتی، کارشناس بازار مسکن

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

    برابر آراى صادره هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در 
ــت. لذا مشخصات متقاضيان و امالك مورد  واحد ثبتى درگز تصرفات مالكانه و بال معارض متقاضيان محرز گرديده اس
تقاضاى آنان به شرح ذيل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص 
ــند مالكيت متقاضيان اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  ــبت به صدور س نس
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالك درگز تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 

دادخواست خود را به مرجع قضايى تقديم نمايند.
  بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.

ــليمان سنقزى فرزند حضرتقلى ششدانگ يك باب منزل به مساحت 132/25 متر مربع قسمتى  1.آقاى  على اصغر س
ــك درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع  ــهر درگز قطعه ي ــالك 554ـ اصلى و يك فرعى از 554ـ اصلى واقع در ش از پ

الواسطه از مالك رسمى آقاى آدينه محمد يزدانى
2.آقاى فرشيد شادكام فرزند رشيد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 76/98 
ــهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى  ــمتى از پالك 19 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش مترمربع قس

مع الواسطه از مالك رسمى آستان قدس رضوى و خانم جميله روحانى
ــمتى از پالك  ــاحت 458/65 متر مربع قس ــدانگ يك باب منزل به مس ــين باقرنژاد فرزند داداله شش 3.آقاى غالمحس
ــاع از ده  ــهم مش ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى نه س ــهر درگز قطعه س 28 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف ش
ــاع از ده سهم ششدانگ از آستان  ــمى آقاى رضا داداله پور و يك سهم مش ــدانگ مع الواسطه از مالك رس ــهم شش س

قدس رضوى
ــدانگ يك باب منزل به مساحت  ــاع از ده سهم شش ــهم مش ــكورى پاكتل فرزند برات محمد يك س 4.آقاى محمد ش
ششدانگ 123/86 متر مربع قسمتى از پالك 37 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
5.خانم فاطمه براتى فرزند رمضان يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 162/17 
متر مربع قسمتى از پالك 48 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى 

از مالك رسمى آستان قدس رضوى
ــهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت  ــاع از ده س ــهم مش 6.آقاى محمدعلى خيرخواه برج قلعه فرزند عباس يك س
ششدانگ 357/21 متر مربع قسمتى از پالك 66 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 

7 قوچان خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
7.آقاى غالمحسين رحيم زاده فرزند محمد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
220/50 متر مربع قسمتى از پالك 70 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى و محمد رحيم زاده
8.آقاى معاذ دين محمدى فرزند عبدالمجيد يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
386/32 متر مربع قسمتى از پالك 100 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
9.آقاى على فرهمندچرمى فرزند حبيب اله يك سهم مشاع از ده سهم ششدانگ يك باب منزل به مساحت ششدانگ 
405/87 متر مربع قسمتى از پالك 244 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان 

خريدارى از مالك رسمى آستان قدس رضوى
10.خانم صنم روحى دربندى سفلى فرزند عبداهللا ششدانگ يك باب منزل به مساحت 239/54 متر مربع تمامى پالك 
403 فرعى مجزى شده از 32 فرعى از يك اصلى واقع در اطراف شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى 

مع الواسطه از مالك رسمى آقاى سهراب دالورى
ــاحت 311/64 متر مربع قسمتى از پالك  ــين زاده فرزند شرويه ششدانگ يك باب منزل به مس ــعيد حس 11.آقاى س
ــطه از  ــه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواس ــهر درگز قطعه س يك فرعى از 18ـ اصلى واقع در مزرعه خيرآباد ش

مالك رسمى آقاى محمدعلى شيخ
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 94/58 متر مربع قسمتى از  ــته محمودى واستانى فرزند اسمعيل شش 12.خانم فرش
پالك 55 فرعى از 22ـ اصلى واقع در كالته كوشك شهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواسطه 

از مالك رسمى آقاى خداوردى روحى سعد آباد
ــدانگ يك باب منزل به مساحت 300/74 متر مربع  آقاى منصور ثنائى مقدم فرزند محمدنقى شش  .13
ــهر درگز قطعه سه درگز بخش 7 قوچان خريدارى  ــمتى از پالك 20 فرعى از 24ـ اصلى واقع در كالته مرادآباد ش قس

مع الواسطه از مالكين رسمى آقايان محمدعلى پروازى ايلخچى و محمدتقى ثنائى مقدم
14.آقاى حسن سخاوت پور فرزند محمد ششدانگ يك باب مغازه به مساحت 16/48 متر مربع قسمتى از پالك هاى 
ــطه از  ــهر لطف آباد قطعه چهار درگز بخش 7 قوچان خريدارى مع الواس 305 الى 307 فرعى از 50ـ اصلى واقع در ش

مالك رسمى آقايان عزت ناصرى خاكستر و عبداهللا بقاالن سرابى
15.آقاى شهرام نشاط فرزند حسينعلى ششدانگ يك قطعه زمين مزروعى به مساحت 283347/31 متر مربع قسمتى 
ــهم مشاع از سى  ــت و نه س ــش درگز بخش 7 قوچان خريدارى بيس از پالك 99ـ اصلى واقع در مزرعه طبرق قطعه ش
ــطه از مالك رسمى آقاى الهوردى پورآزاد و يك سهم مشاع از سى سهم ششدانگ از آستان  ــهم ششدانگ مع الواس س

قدس رضوى-9805349
تاريخ انتشار نوبت اول: 1398/05/01   تاريخ انتشار نوبت دوم: 1398/05/16

ناصر حسن زاده - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك درگز

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

ــماره 139860306015002475 – 1398/03/11 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
ــنامه شماره 9324 كد ملى 0748432825 صادره تايباد فرزند جان  ــتادى به شناس متقاضى آقاى ناصر محمدزاده اس
ــكونى به مساحت 125 متر مربع پالك شماره 2082 فرعى مجزا شده از 765 و  ــدانگ يكباب منزل مس محمد در شش
ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل تمامت مالكيت  ــان رضوى بخش 14 مش 1038 فرعى از 251 اصلى واقع در خراس
ــاعى ناصر محمدزاده استادى (متقاضى) و تمامت پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در  مش
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته 
ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ،  ــند مى توانند از تاريخ انتش باش
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. 9805351
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/16

غالمرضا آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــماره 139860306015002549 – 1398/03/19 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
ــنامه شماره 100 كد ملى 0749346124 صادره فرزند درويش  ــينى ئى به شناس متقاضى خانم معصومه درويش حس
محمد در ششدانگ يكباب منزل مسكونى به مساحت 213,32 متر مربع پالك شماره 589 فرعى از 250 اصلى واقع 
در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت رسمى و مشاعى غفار مردانشاهى 
و قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود 
ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين  ــخاص نس در صورتى كه اش
ــليم  ــيد ، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9805353
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/01 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/16

غالمرضا آقازاده   رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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

ــاختمانهاى فاقد  ــه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى و اراضى و س ــاده 3 قانون و ماده 13 آئين نام ــى موضوع م آگه
ــه 91,702  موضوع  ــماره 139860306007000250 - 98,4,16  هيات اول / دوم كالس ــمى برابر راى ش ــند رس س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ملك تربت جام 

تصرفات مالكانه بالمعارض  متقاضى آقاى غياثا نادرى تغزى   فرزند عيسى  بشماره شناسنامه 1161
ــاحت 6070 متر مربع پالك فرعى از 7 - اصلى   ــتمعل بر دامدارى به  مس صادره از تايباد در يك باب قطعه زمين مش
ــان رضوى  بخش 13 مشهد حوزه ثبت ملك تربت جام خريدارى از مالك رسمى  ــده  واقع در خراس مفروز و مجزى ش
ــوم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز  ــت. لذا به منظور اطالع عم ــاى خداداد عرب امير آبادى   محرز گرديده اس آق
ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از  ــخاص نسبت به صدور س ــود و در صورتى كه اش آگهى مى ش
تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت  دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ظرف مدت يكماه از 
تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى مدت مذكور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد.9805260
تاريخ انتشار نوبت اول:،98/4/31
تاريخ انتشار نوبت دوم: 98/5/16

سيد مجتبى جواد زاده رئيس ثبت اسناد و امالك تربت جام

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

امالك واقع در بخش 39 يزد - دهشير و توابع
ــدانگ  ــاع از72927/50 شش ــهم مش ــخى باز 23793/80 س ــيد جمال راس 1فرعى از183- اصلى – آقاى س
ــدانگ 72927/50 مترمربع بموجب راى اصالحى شماره  ــاحت شش مزرعه  گود زردان پالك ثبتى برابربه مس
ــودزردان خريدارى عادى  از موروثى  و  ــع در مزرعه  گ ــورخ1398/04/02 واق 139860321006000832 م

خريدارى عادى مع الواسطه  از سيد غضنفر راسخى  بازى 
ــبت به  ــخاص نس ــود در صورتيكه اش ــالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش ــه منظور اط ــذا ب ل
ــاراولين آگهى به مدت دو ماه  ــند، مى توانند از تاريخ انتش ــته باش ــند مالكيت متقاضى اعتراضى داش صدورس
اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض ، دادخواست 

خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــند مالكيت صادر خواهد  ــاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض بديهى اس

شد.9805369
تاريخ انتشارنوبت اول: سه شنبه :1398/05/01
تاريخ انتشار نوبت دوم: دوشنبه 1398/05/16

اميرحسين جعفرى ندوشن   
 رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت

سازمان ثبت اسناد و امالك كشور
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 

اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت ملك سنگر
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 واراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى 

ــماره 139760318018004985 -  97/12/20 هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى  برابر راى ش
ــنگر ، تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى  ــند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك س ــاختمانهاى فاقد س و س
ــدانگ يك باب خانه و محوطه  ــنامه 6405 در شش ــماره شناس خانم زهرا صفر پور يكتاى قاضيانى فرزند كرمعلى بش
ــده از پالك 77 فرعى از 24 اصلى واقع در قريه قاضيان  ــكونى مجزى ش ــاحت 409/02 متر مربع با كاربرى مس به مس
ــن جان آذرى  ــمى حس ــده خريدارى از مالك رس ــماره 450 فرعى در نظر گرفته ش بخش 12 گيالن كه براى آن ش

قاضيانى محرز گرديده است .
ــبت به صدور  ــخاص نس ــود در صورتى كه اش لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى ميش
سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه  اعتراض خود را به 
ــيد ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضايى  ــليم و پس از اخذ رس اين اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س تقديم نمايند. بديهى اس

خواهد شد. م الف 1601 آ-9805370 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/01

تاريخ انتشار نوبت دوم : 16 /1398/05 
سيد روشن آقازاده  / رئيس ثبت اسناد و امالك سنگر

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

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

ثبتى و اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــون تعيين تكليف  ــات اول موضوع قان ــماره139860306010001252-1398/04/29 هي ــر راى ش براب
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان  ــمى مس ــند رس ــاختمانهاى فاقد س وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره شناسنامه  تصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى قربان محمد روزبين ورانلو فرزند برات محمد بش
158 صادره از قوچان در ششدانگ يك باب خانه به مساحت 198 مترمربع در قسمتى از پالك 169 اصلى 
ــين  ــيد حس ــر و س بخش دوقوچان واقع در اراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت  آقايان  خليل فوالدس
بهره مند وموسى قوچانيان  محرز گرديده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد، 
ظرف مدت يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى است 
در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. كالسه 

1398114406010000037 آ-9805432
تاريخ انتشار نوبت اول : 98,5,2

تاريخ انتشار نوبت دوم :98,5,16
عباس برق شمشير

رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

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

امالك واقع دربخش 6 يزد – تفت و توابع
ــمتى از  ــدانگ زمين محصور بطور مفروزقس ــين حاجى مالمحمدى گرمسيرشش 9 فرعى از 42 اصلى– آقاى عبدالحس
پالك ثبتى برابر به مساحت 1958مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001102مورخ 1398/04/29واقع 

درمزرعه ميرزا سيدمحمد تفت خريدارى عادى  از فاطمه كربالئى و محمد رضا حاجى مال محمدى مالك رسمى 
ــند  ــبت به صدورس ــخاص نس ــود در صورتيكه اش لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى ش
ــند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين  ــته باش مالكيت متقاضى اعتراضى داش
ــت خود را به مرجع قضائى  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تس ــليم و پس از اخذ رس اداره تس
ــند مالكيت صادر  ــدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقضاى م ــم نمايند. بديهى اس تقدي

خواهد شد. 9806057 
تاريخ انتشارنوبت اول: چهار شنبه 1398/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/05/31

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
ــالك ثبتى برابر به  ــدانگ زمين مزروعى پ ــاكتيان يزد شش ــين س ــده 668فرعى از72اصلى - آقاى محمد حس باقيمان
مساحت 684/40مترمربع بموجب راى شماره 139860321006001067مورخ 1398/04/31واقع در دره شيرسانيج 

خريدارى عادى مع الواسطه از مراد پورابوالحسنى مالك رسمى  

لذا به منظور اطالع عموم دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود درصورتيكه اشخاص نسبت به صدورسند مالكيت 
متقاضى اعتراضى داشته باشند، مى توانند از تاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم 

و پس از اخذ رسيد، ظرف مدت يكماه از تاريخ تسليم اعتراض، دادخواست خود را به مرجع قضائى تقديم نمايند.
ــادر خواهد  ــند مالكيت ص ــق مقررات س ــول اعتراض طب ــدت مذكوروعدم وص ــورت انقضاى م ــت در ص ــى اس بديه

شد.9806079
تاريخ انتشارنوبت اول: چهار شنبه 1398/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم: پنج شنبه 1398/05/31

اميرحسين جعفرى ندوشن   
رييس ثبت اسناد و امالك شهرستان تفت  

آگهى فقدان سندمالكيت 
ــت مورخ 6936- ــده طى درخواس ــهاديه محلى گواهى  امضا ش ــن با ارائه دوبرگ استش ورثه يحيى مهدوى فرزند حس
ــدانگ زمين بشماره  ــهم شش ــاع از36س ــهم مش ــبت به2س ــندمالكيت المثنى نوبت اول نس 98/4/3 تقاضاى صدورس
ــبزواركه ذيل دفتر3صفحه120بشماره ثبت7بنام  ــتان س پالك29فرعى از5-اصلى واقع دربخش12حوزه ثبتى شهرس
ــند صادروتسليم شده است سپس برابر سندرسمى7943-28/9/21 دفتر9سبزوار به بيع  بانو منيره آغابرهانى ثبت وس
ــپس برابر گواهى حصروراثت شماره 49/49-49/1/30دادگسترى  ــت س قطع به اقاى يحيى مهدوى منتقل گرديده اس
ــهرت  ــين3-آفاق4-طلعت فرزندان ش ــبزوار آقاى يحيى مهدوى فوت نموده و ورثه وى عبارتند از:1-حسن2-حس س
ــب  ــت وحس ــر متوفى و ملك مذكور ذيل ثبت اوليه بنام ورثه ثبت گرديده اس همگى مهدوى و5-بتول وثوقيان همس
ــت.دراجراى ماده120آئين نامه قانون  ــوده اس ــده را نم ــندمالكيت در اثر نقل مكان مفقودش ــالم مالك-متقاضى س اع
ــندظرف  ــندمالكيت نزدخودميباش ــخاصى مدعى انجام معامله ياوجوداصل س ثبت مراتب يكنوبت آگهى تاچنانچه اش
ــندمعامله رسمى به اداره ثبت محل  ــندمالكيت ياس ــار آگهى اعتراض كتبى خودرا بهمراه اصل س ده روز ازتاريخ انتش
ــورت اعتراض اصل  ــراض ارائه نگردد ويادرص ــام مدت مقرر اعت ــه گردد.چنانچه پس از اتم ــت صورتجلس ــه تامراب ارائ
ــندمالكيت بنام مالك خواهدنمود.(م  ــود اين اداره مطابق مقررات اقدام به صدورس ــندمالكيت ياسندمعامله ارائه نش س

الف 98/100/2979) آ-9806080
تاريخ انتشار:1398/5/16

على آب باريكى-رئيس ثبت اسناد وامالك سبزوار

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى
 وساختمانهاى فاقد سند رسمى

ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره 139860301060001511هيات اول/موضوع قانون تعيي ــمى برابرراى ش رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك ورامين تصرفات مالكانه بال معارض 
ــين فضيلى فرزند نورمحمد بشماره شناسنامه 3266 صادره ازكياكال در ششدانگ يك باب  متقاضى آقاى حس
ــاحت 98مترمربع پالك شماره1708فرعى از2 اصلى واقع درقريه باغرين تهران بخش حوزه ثبت  خانه به مس
ــودابه باجمالورستمى محرز گرديده است لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو  ملك ورامين ازمالكيت خانم س
ــبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض  ــود در صورتى كه اشخاص نس نوبت به فاصله15روز آگهى مى ش
ــليم وپس  ــاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تس ــند مى توانند ازتاريخ انتش ــته باش داش
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند  ــليم اعتراض دادخواس ــيد ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس ازاخذ رس
ــند مالكيت صادر خواهد  ــاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات س ــت در صورت انقض بديهى اس

شد251ث/م الف
تاريخ انتشارنوبت اول: 98/5/1   تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/16  

ازطرف رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

هيات موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
ــند  ــاختمانهاى فاقد س ــى موضوع ماده3قانون وماده13آيين نامه قانون تكليف وضعيت ثبتى واراضى وس آگه
ــن تكليف وضعيت ثبتى  ــماره139860301046000201هيات اول/موضوع قانون تعيي ــرراى ش ــمى براب رس
اراضى وساختمانهاى فاقد سندرسمى مستقردرواحد ثبتى حوزه ثبت ملك پيشوا تصرفات مالكانه بال معارض 
ــن بشماره شناسنامه1297صادره ازدرششدانگ يك باب خانه  متقاضى آقاى مهدى هداوند فرزند محمد حس
ــوا خريدارى ازمالك  ــاحت97/90مترمربع ازپالك571فرعى از112 اصلى واقع درحوزه ثبت ملك پيش به مس
ــت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردو نوبت  ــيرازى جعفرى محرز گرديده اس ــمى آقاى محمد حسن ش رس
ــخاص نسبت به صدورسند مالكيت متقاضى اعتراض داشته  ــود در صورتى كه اش به فاصله15روز آگهى مى ش
باشند مى توانند ازتاريخ انتشاراولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خودرابه اين اداره تسليم وپس ازاخذ رسيد 
ــت خودرابه مراجع قضايى تقديم نمايند بديهى است در  ــليم اعتراض دادخواس ظرف مدت يك ماه ازتاريخ تس
صورت انقضاى مدت مذكوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد 163ث/م الف  

تاريخ انتشار نوبت اول: 98/5/1 تاريخ انتشارنوبت دوم: 98/5/16
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان پيشوا

رونوشت نظريه آگهى حصروراثت
ــه432/98 ازاين  ــت به كالس ــرح دادخواس ــماره 4 به ش ــنامه ش ــرى داراى شناس ــرب النچ ــاى روح ا... ع آق
ــد عرب النچرى  ــادروان على محم ــت نموده وچنين توضيح داده كه ش ــى حصروراث ــت گواه دادگاه درخواس
ــن الفوت آن مرحوم  ــه درود زندگى گفته ورثه حي ــگاه دائمى خودرا ب ــنامه11درتاريخ98/1/20 اقامت بشناس
ــماره  ــرب النچرى نام پدر: على محمد ش ــام : روح ا... ع ــوق الذكر آقا/خانم ن ــت به 1.متقاضى ف ــر اس منحص
ــمى فرزند محمد اسماعيل ش ش20ت ت 1320صادره ازورامين همسرمتوفى  ــنامه 4* 2. راضيه هاش شناس
ــد متوفى*4. فاطمه  ــد1338 صادره ازورامين فرزن ــرب النچرى فرزند على محمد ش ش2متول ــژن ع *3. بي
ــهيال عرب  ــادره از ورامين فرزند متوفى *5. س ــد ش ش563متولد1336ص ــرى فرزند على محم ــرب النچ ع
ــا عرب النچرى  ــن فرزند متوفى*6. ثري ــد ش ش593متولد1342صادره از ورامي ــد على محم ــرى فرزن النچ
ــرب النچرى فرزند  ــن فرزند متوفى7. محبوبه ع ــد1343 صادره ازورامي ــد على محمد ش ش613 متول فرزن
ــد ش ش705متولد1349صادره ازورامين فرزند متوفى8. معصومه عرب النچرى فرزند على محمد  على محم
ــى محمد ش ش5  ــرب النچرى فرزند عل ــد متوفى9. زهرا ع ــن فرزن ــادره ازورامي ش ش754متولد1350ص
ــت مزبوررا يكمرتبه  ــريفات مقدماتى درخواس متولد1357صادره ازورامين فرزند متوفى // اينجانب با انجام تش
ــد ازتاريخ نشرآگهى ظرف يكماه به  ــى اعتراضى دارد وياوصيت نامه ازمتوفى دارا باش آگهى مى نمايد تاهركس

دادگاه تقديم دارد واال گواهى صادر خواهد شد.223خ/م الف
رييس حوزه اول شوراى حل اختالف شهرستان ورامين شهرجوادآباد

آگهى ابالغ اجرائيه 
ــيله به آقاى مهدى احمدى شكوه نيا نام پدر:  ــه : 139704001083000122/1 - 9700150بدينوس كالس
محمد تاريخ تولد : 1362/1/20شماره ملى : 0492028702شماره شناسنامه : 155به نشانى:ورامين. بلوار معلم 
شهرك انديشه2 ك كيوانلو.پ7منزل شخصى محمد احمدى شكوه نيا وبه نشانى : ورامين خيرآباد بطرف لرآباد 
كوچه بنفشه پالك30 آدرس متن سند واعالمى متعهد له ،بدهكارپرونده كالسه139704001083000122/1 
ــت ابالغ ميگردد كه برابرسند  ــما صورت نگرفته اس ــت ابالغ صحيح به ش كه برابرگزارش مامورابالغ اداره پس
ازدواج شماره14031مورخ1385/10/8دفترازدواج شماره18ورامين تنظيم شده بين شما وخانم مينا منصورى 
ــتانكاربه ريال تقويم خواهد گرديد بدهكارمى  ــت بس ــكه طالى تمام بهارآزادى كه طبق درخواس تعداد414س
ــريفات قانونى اجراييه  ــتانكار درخواست صدوراجراييه نموده پس ازتش ــيد كه براثرعدم پرداخت وجه بس باش
ــه فوق دراين اجرا مطرح مى باشد لذا به درخواست بستانكاروطبق ماده 18/19آيين نامه اجرائى  صادروبكالس
ــما ابالغ ميگرددازتاريخ انتشاراين آگهى كه تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است وفقط يك  مفاداسنادرسمى بش
نوبت درروزنامه كثيراالنتشارمحل درج ومنتشر ميگردد ظرف مدت ده روزطبق آيين نامه اجراى اسناد رسمى 
نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام ودرغير اينصورت بدون انتشارآگهى ديگرى عمليات اجرائى طبق مقررات 

عليه شما تعقيب خواهدشد.285ث/م الف
رييس اداره ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين

آگهى فقدان سند مالكيت
ــهاديه گواهى  ــليم برگ استش آقاى على اليكايى طى تقاضاى13988561060002894 مورخ98/3/12باتس
ــند مالكيت مقدار  ــماره 5ورامين اعالم داشته كه : س ــناد رسمى ش ــماره 15753دفتراس ــده ذيل ش امضاءش
ــاحت15مترمربع پالك1286فرعى مفروزومجزى شده ازپالك1097 فرعى  ــدانگ يك واحد تجارى بمس شش
از107 اصلى واقع درقريه مزرعه شمسى بخش بهنام وسط ورامين باشماره مسلسل چاپى679600 الف96ذيل 
ــند  ــت وصادرگرديده بعلت جابجايى منزل مفقود گرديده وتقاضاى س ــت الكترونيكى بنام على اليكايى ثب ثب
ــت كه مراتب برابرتبصره يك ماده120آيين نامه اصالحى قانون ثبت دريك نوبت  مالكيت المثنى رانموده اس
ــودتاچنانچه اشخاصى مدعى انجام معامله ويادراختيارداشتن اصل سند مالكيت  جهت اطالع عموم آگهى ميش
نزد خود ميباشند ازتاريخ انتشارآگهى ظرف مدت ده(10)روزمراتب اعتراض خودرا كتبا ضمن ارائه اصل سند 
مالكيت به اين اداره ارائه ورسيد اخذ نمايند بديهى است درصورت عدم اعتراض درمدت قانونى طبق مقررات 

سند مالكيت المثنى بنام متقاضى صادرميگردد287/م الف  رونوشت به:ستاد اجرائى فرمان امام(ره)
رييس ثبت اسناد وامالك شهرستان ورامين
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چرا قیمت گوشی با وجود واردات و کاهش قیمت ارز همچنان باالست؟

ارزانی موبایل » دردسترس نمی باشد«!
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

 ساختار آموزش و پرورش معیوب و خشن است      ایسنا: سیدجواد حسینی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: آموزش و پرورش دارای ساختاری معیوب، متمرکز، عمودی، چندالیه، سانترالیسم، 
خشن و حجم باالی بروکراسی اداری است. این ساختار معیوب عوارض زیادی از جمله بار اضافی مالی بر آموزش و پرورش تحمیل کرده است و تنها راه برون رفت از این مشکالت مدرسه محوری است که فاصله صف 

و ستاد را کاهش می دهد و حتماً باید ساختار روشنی از ابعاد مختلف مدرسه محوری تبیین شود.

بیمار ی ها چه بویی دارند؟
فارس: محققان اعالم کردند که بسیاری 
از بیماری هــا بوی مخصــوص به خود را 
دارند و همین موضوع موجب تشخیص و 

شناسایی زودتر بیماری ها می شود.
براســاس گزارش »ســاینس فوکوس«، 
بیماری ها عملکرد بدن را تغییر می دهند و 
سبب افزایش فرایندهای جدید و متفاوت 

بیوشیمیایی در بدن می شوند، این فرایند می تواند مولکول های فرار کوچکی را ایجاد 
کند، این مولکول ها نیز قادر هستند از طریق جریان خون به ریه منتقل و در تنفس، 

ادرار و عرق منتشر شوند.
»جوی میلن« از جمله افرادی اســت که حس بویایی بســیار قوی دارد. از همین رو 
بینی حساس او بوی نامطبوعی را که از همسرش متصاعد می شد، احساس می کرد، 
اوایل او فکر می کرد که شاید همسرش به اندازه کافی حمام نمی کند اما پس از 12 
سال همسرش به بیماری پارکینسون مبتال شد. از همین رو او با دانشمندان دانشگاه 
منچستر همکاری کرد تا بوهایی که با وضعیت های خاصی مرتبط هستند، تشخیص 

دهد که همین امر می تواند به تشخیص زودهنگام بیماری منجر شود.
آنچه از این بررسی ها به دست آمد به شرح زیر است.

پارکینسون
بوی این بیماری بویی شبیه به »مشک« است و ممکن است به دلیل ایجاد باکتری ها و 
مخمرهای موجود در »سبوم«، بویی تند باشد. سبوم ماده چربی است که توسط پوست 

ترشح می شود و در بیماران مبتال به پارکینسون این ترشحات بیش از حد هستند.
آلزایمر

این بیماری دارای بویی شبیه به بوی »نان چاودار« است. پوست دارای یک بوی مخمر 
کرمی است که می تواند به هنگام پیشرفت بیماری آلزایمر تشدید شود.

دیابت
دیابت دارای بویی شــیرین با ترکیبی از مرکبات و آناناس است. این بو می تواند در 
سراســر طول روز از بدن بیمار متصاعد شود و میزان آن به سطح گلوکز و چگونگی 

کنترل دیابت مرتبط است.
سرطان

بوی این بیماری بویی شبیه به قارچ است؛ البته انواع مختلفی از سرطان بوی خاص 
خود را دارند. همچنین ممکن است این بو در مراحل بهبودی بیمار متفاوت باشد.

 گروه جامعه/محمود مصدق  همان اندازه که 
تهران و سایر کالنشهرهای ایران با تراکم پزشک 
به  قدر سایر شهرستان ها  مواجه هستند همان 
ویژه مناطق محروم کشور از کمبود پزشک رنج 
پزشک  خصوص  به  پزشک  آمار  البته  می برند. 
و  کوچک  شهرهای  مختص  فقط  متخصص 
گزارش  اساس  بر  بلکه  نیست  کم برخوردار 
سازمان جهانی بهداشت سرانه پزشک در کشور 
ما پایین تر از میانگین جهانی است. موضوعی که 
سبب شده تا بعضی از نمایندگان مجلس طرح 
پذیرش  ظرفیت  دوبرابری  افزایش  دوفوریتی 
رشته های علوم پزشکی را برای سال آینده تدوین 
کنند. طرحی که هر چند در مرحله اولیه قرار 
دارد و هنوز از سوی هیئت رئیسه مجلس اعالم 
وصول نشده است اما به نظر می رسد نگاه ها به 
آن چندان مثبت نیست و به احتمال قوی برای 
تصویب نهایی آن راه بسیار سختی در پیش باشد.

بــا این همه پرســش این اســت کــه ضرورت 
تصویب این طرح چیســت و در صورت تصویب 
احتمالی آیا زیرســاخت ها برای اجــرای آن در 
کشور فراهم است؟ و سرانجام آنکه در صورت رد 
طرح افزایش دوبرابری ظرفیت رشــته های علوم 
پزشکی، بهترین راهکار ممکن برای افزایش سرانه 
پزشک در کشور و حل معضل کمبود پزشک در 

شهرستان ها و مناطق محروم چیست؟

 دانشجویانرفتهبرمیگردند
نماینده  داوودی،  یوســف 
ســراب از طراحــان طرح 
پذیرش  افزایش  دوفوریتی 
در رشته های علوم پزشکی 
 ۹۶ ســال  در  می گویــد: 

جمعیت ســالمندی بیش از ۴ میلیون در کشور 
بوده و این رقم در حال افزایش است که افزایش 
تعــداد تحصیلکردگان در رشــته های مرتبط با 

سالمت را ضروری کرده است.
نماینده ســراب از خروج تعدادی جوان از کشور 
به خاطر تحصیل در رشته های علوم پزشکی به 
دلیل عدم موفقیت در کنکور خبر داده و یادآور 
می شود: در صورت تصویب طرح، این دانشجویان 
به کشور بازگشته و به تحصیل ادامه خواهند داد.

به گفته وی تعداد پذیرش دانشــجوی پزشکی و 
رشــته های پیرامونی آن در کشور ما پایین تر از 

کشورهای دیگر منطقه است.
داوودی عمده دلیل پایین بودن سرانه پزشکی، 
وکالت، داروسازی، ســردفتری و دندانپزشکی 
در ایران نسبت به کشــورهای منطقه را وجود 
انحصــار در این مشــاغل می خواند و می گوید: 
بدیهی است کمبود پزشک ناشی از پایین بودن 
ظرفیت پذیرش رشــته پزشکی است؛  برخالف 
رویه معمول در دنیا، سیاســت گذاری و اجرا در 
حوزه آموزش پزشــکی در کشورمان به وزارت 
بهداشــت و خود پزشــکان واگذار شده است! 
تعــارض بین منافع صنفی پزشــکان با مصالح 
عمومی جامعه سبب شــده است تا پزشکان با 
کنترل ورودی رشــته های پزشــکی سعی در 
حفظ بازار انحصاری خود داشته باشند. در واقع 
صرفاً کمتر از 1/5درصــد از متقاضیان ورود به 
رشته های پزشکی، دندانپزشــکی و داروسازی 
موفق می شوند؛ روند افزایش متقاضیان شرکت 
در آزمــون تجربی از ۴2درصد در ســال ۹1 به 
۶3درصد در ســال ۹7 رسیده است اما ظرفیت 
پذیرش رشــته پزشــکی در مدت مشابه تنها 

12درصد رشد داشته است.

 تقسیمپزشکدرکشورناعادالنهاست
اکبر ترکی، عضو کمیسیون 
بهداشــت و درمان مجلس 
پاسخ  در  اســالمی  شورای 
به قدس می گویــد: اگر به 
در  پزشــکان کشــور  آمار 

اوایل پیروزی انقالب اســالمی نگاهــی بیندازیم، 
متوجه می شویم که رشد بسیار خوبی در این حوزه 
داشــته ایم به طوری که در حال حاضر و بر اساس 
گزارش ســازمان نظام پزشــکی حدود 180 هزار 

پزشک در ایران فعالیت می کنند.
وی بــا تأیید کمبود پزشــک در مناطق محروم و 
کمتر برخوردار می گوید: این موضوع نیز بیشتر به 
سوءمدیریت در توزیع مناســب پزشک در کشور 
برمی گردد. تقسیم پزشک در کشور ناعادالنه است. 
افرادی که در رشــته های مختلف علوم پزشکی به 
درجات باالی علمی رسیده اند چندان حاضر نیستند 
پایتخت و مراکز اســتان ها را رها کنند و به مناطق 
دیگر برونــد. بنابراین اینکه بیاییــم یکمرتبه آمار 
پذیرش رشته های علوم پزشــکی در دانشگاه ها را 

دوبرابر افزایش دهیم کار درستی نیست. 
ترکی معتقد اســت ایــن طرح موجــب کاهش 
کیفیت آموزش رشته های علوم پزشکی می شود و 

نباید اجازه داد اشــتباهی که با افزایش پذیرش در 
رشته های علوم انسانی رخ داد دوباره تکرار شود. این 
طرح با توجه به زیرساخت های موجود سطح علمی 
دانش آموختگان رشته های پزشکی را پایین می آورد 
این در حالی است که هم اکنون پزشکان ما در دنیا 
از جایگاه شایسته ای برخوردارند و نباید با ندانم کاری 

زمینه زیر سؤال رفتن آن ها را رقم بزنیم. 
وی همچنیــن از فراهم نبودن 
برای اجرای طرح  زیرساخت ها 
یاد شده خبر می دهد و می گوید: 
موضوع فقــط افزایش ظرفیت 
پزشکی نیست بحث این است 
کــه زیرســاخت الزم از لحاظ 
نیروی انسانی، هیئت های علمی 
دانشگاه ها، فناوری و تجهیزات 

پزشــکی و... برای این کار وجود ندارد. ضمن اینکه 
اگر زیرســاخت ها هم فراهم باشد این طرح موجب 
کاهش انگیزه متقاضیان حضور در رشته های علوم 
پزشکی می شود که این اصالً به نفع جامعه نخواهد 
بود.  این نماینده مجلس با اشــاره به اینکه همین 
حاال 25 هزار پزشک در کشور بیکار هستند و یا در 
حرفه های دیگر مشغول اند، می افزاید: باید گزینش ها 
در حوزه پزشــکی را به ســمت و سویی ببریم که 

دانش آموختگان این رشته ها در حرفه تخصصی خود 
مشغول به کار شوند. البته دستگاه های مربوط همین 
کار را هم انجام می دهند به طوری که اکنون برای 
مناطق، سهمیه 30درصدی پذیرش در رشته های 
پزشکی در نظر گرفته شده است که این دانشجویان 
متعهد هســتند پــس از دانش آموختگی بین 10 
تا 15 ســال در این مناطق فعالیت پزشکی داشته 
باشند. یعنی به نظر می رسد این راهکار برای چند 
سال دیگر پاسخگوی نیازهای مناطق کم برخوردار و 
محروم جامعه خواهد بود با این حال قرار شده این 
طرح با تشکیل کمیته ای در کمیسیون بهداشت و 
درمان مورد بررسی دقیق قرار بگیرد تا اگر نیاز بود 
ظرفیت پذیرش در بعضی از رشته های خاص تا حد 

قابل قبولی افزایش یابد.

 اینطرحتبعاتمنفیدارد
نایــب  محمــدی،  داوود 
رئیس کمیســیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای 
اســالمی نیز در پاســخ به 
قدس می گوید: در اینکه نیاز 

به پزشک داریم و باید این نیاز از طریق دانشگاه های 
علوم پزشکی برآورده شود تردیدی نیست اما اینکه 
چه تعداد دانشجو باید در دانشکده های علوم پزشکی 
تربیت شوند نیاز به بررسی و کارشناسی دقیقی دارد.
از سویی دیگر به لحاظ کیفیت هم دانشجویان باید 
از آموزش های کافی برخوردار شــوند. چون حوزه 
ســالمت از اهمیت خاصی برخوردار اســت. باید 
هیئت های علمی، امکانات و تجهیزات آموزشی در 
اختیار دانشجویان باشد؛ بنابراین افزایش دوبرابری 
ظرفیت پذیرش دانشــجو آن هم بدون مطالعه کار 

منطقی نیست. 
وی با اشاره به ضرورت برنامه ریزی درست 
برای توزیع عادالنه پزشــک در کشــور، 
می گوید: بنده هیــچ اعتقادی به افزایش 
دوبرابری ظرفیت دانشــجویان رشته های 
علوم پزشــکی ندارم و معتقدم اختصاص 
علوم  رشــته های  30درصد سهمیه های 
پزشــکی به داوطلبان بومی به مرور زمان 
نتیجه می دهد و کمبود پزشک در مناطق 
محروم هم رفع می شود. در شرایطی که موافقان و 
مخالفان طرح افزایش دوبرابری ظرفیت رشته های 
علوم پزشکی هر یک دالیل مختلفی را برای مخالفت 
و موافقت خود ارائه می کنند به نظر می رسد آنچه 
بیش از همه اهمیت دارد تأمین رفاه و طیب خاطر 
بیماران و استفاده کنندگان از خدمات پزشکی است 
که الزم است بدون توجه به گرایش های سیاسی و با 

پژوهش بیشتر در این خصوص فراهم شود.

کارشناسان در گفت و گو با قدس تأکید کردند 

راهدشوارافزایشظرفیترشتههایپزشکی

25 هزار پزشک 
در کشور بیکار 
هستند و یا در 
حرفه های دیگر 

مشغول اند

بــــــرش
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دستچین

ثبتجنگلهایهیرکانیمصداقجیبخالیوپزعالی
خانه ملت: شــمس اهلل شــریعت نژاد، عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس می گوید: نگهــداری از جنگل های هیرکانی نیازمند منابع 
مالی بســیار زیادی است در حالی که نگهبانان جنگل های شمال 
کشــور، بیش از هفت ماه است که حقوق نگرفته اند، با این شرایط 
چطور می توانیم از جنگل ها حفاظت کنیم؟ ثبت جهانی جنگل های 

هیرکانی مصداق بارز جیب خالی و پز عالی است. 

یکسانسازیبیمههایدرمانیتنهادرحدوعده
خانه ملت: سیدناصر موسوی الرگانی، عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسالمی عنوان کرد: متأسفانه برخالف اینکه سالیان 
متمادی اســت که وعده هایی به مردم در زمینه یکسان سازی و 
فراگیر شدن بیمه درمانی داده ایم اما این مسئله تنها در حد وعده 
بوده است و مردم به شدت از سطح کیفی خدمات درمانی در حوزه 

بیمه گله مند هستند.

۷۰درصدمبتالیانهپاتیتشناسایینشدهاند
ایرنا:  سید موید علویان، دبیر جامعه جهانی هپاتیت در مورد درمان 
بیمــاران معتاد و زندانی گفت: این گروه از بیماران پول کافی برای 
دادن آزمایش و غربالگری را ندارند. ما باید برای غربالگری و درمان 
آن ها سرمایه گذاری کنیم تا هم درمان شوند و هم دیگران را مبتال 
نکنند. هر اردوگاه معتادان که رفتیم، پس از انجام غربالگری متوجه 

شدیم حداقل 20درصد آن ها به هپاتیتC مبتال هستند.

فقطدرتهرانیکهزارمدرسهفرسودهداریم
خانه ملت: ســیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس با اشاره به ضرورت نوسازی مدارس می گوید: تعداد 
مدارس فرسوده در کشــور به قدری است که با بودجه های فعلی 
نمی توان تحولی بزرگ در این راستا ایجاد کرد. وی عنوان کرد: فقط 
در تهران که پایتخت بوده و از شــهرهای برخوردار کشور محسوب 

می شود افزون بر یک هزار مدرسه فرسوده وجود دارد.

پولبنزرامیدهیماماژیانتحویلمیگیریم
ایلنا: اکبر قربانی، دبیر کمیته بیمه و درمان اتحادیه پیشکسوتان 
جامعه کارگری می گوید: متأسفانه در خصوص مدیریت در درمان 
ســازمان تأمین اجتماعی پــول بنز را می دهیم امــا ژیان تحویل 
می گیریم. باید انقالبی در زمینه درمان سازمان تأمین اجتماعی ایجاد 
شود. به عنوان یک راهکار می توان درمان سازمان تأمین اجتماعی را 

از قالب معاونت خارج و زیر چتر یک هلدینگ برد.

افرادیکهخالکوبیدارندگواهینامهنمیگیرند
باشگاه خبرنگاران جوان: سرهنگ موســوی پناه، رئیس دایره 
آموزش همگانی پلیس راهور فاتب گفت: خالکوبی های مشــهود و 

نامتعارف؛ مانع از صدور گواهینامه برای فرد متقاضی می شود.
وی افزود: چنانچه فردی خالکوبی های مشــهود و نامتعارف مانند 
خودزنی داشته باشد، باید از نظر احتمال به برخی اختالل های روانی 
تأثیرگذار در رانندگی مورد بررسی و ارزیابی روان شناسان قرار  گیرد.

خانوادههارویعلومانسانیسرمایهگذارینمیکنند
میزان: قاســم پورحســن، عضو هیئت علمی دانشــگاه عالمه 
طباطبایی می گوید: تفکر و باور غلطی توســط نظام آموزشی ما 
در جامعه ریشه دوانده است که سبب شده هیچ خانواده ای حاضر 
نباشــد دیگر روی رشته های علوم انسانی و هنر سرمایه گذاری و 
تلقی کند تا  فرزند او  در آینده به یک اســتاد ادبیات و یا محقق 

جامعه شناس برای کشورش تبدیل شود.

دارودربرخیمواردازغذاهمواجبتراست
ایســنا: ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی گفت: تأکید وزارت بهداشت این است تا زمانی 
که در مملکت دالر ۴ هزار و 200 تومانی هست، اولویت دارو از 
هر چیز دیگری بیشــتر است. حتی دارو در برخی موارد از غذا 
هم واجب تر اســت. البته اینکه سیاست های ارزی دولت تغییر 

کند، موضوع دیگری است. 

طرحقاصدکپرستاریپایهحقوقیوعلمیندارد
خانه ملت: حیدرعلی عابدی، نماینده مردم در مجلس شــورای 
اســالمی دهم با بیان اینکه طرح قاصدک پرستاری پایه حقوقی و 
علمی ندارد، عنوان می کند: این طرح به ضرر پرســتاران است به 
دلیل آنکه میزان پرداخت اضافه کاری به پرســتاران به هیچ وجه 
شــفاف نیست و سلیقه ای اجرایی می شود و موجب شده است که 

حق پرستاران تضعیف شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی:
دغدغه ای برای پرداخت »حقوق« 

مستمری بگیران نداریم
 ایسنا  مصطفی ســاالری، مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی گفت: در استمرار خدمات دغدغه 

و مشکل که نگرانی اساسی ایجاد کند، نداریم.
وی افــزود: تقریباً هر ماه ۹هزار و 200 تا ۹هزار و 
500 میلیارد هزینه داریم که ۶هزار و 500 میلیارد 
تومان مربوط به مستمری هاست و اکنون به جامعه 
هدف اعالم می کنــم دغدغه ای برای پرداخت به 
موقع حقوق مستمری بگیران وجود ندارد و منابع 

ما برای این بخش کفایت می کند.
ساالری گفت: دو سه هزار میلیارد تومان هزینه های 
متفرقه، کارکنان و جاری است. در مجموع 8هزار 
و 500 میلیارد وصولی مســتمر حق بیمه داریم. 
وی ادامه داد: یک هزار میلیارد تومان باقیمانده را 
از چند منبــع دیگر باید تأمین کنیم که یکی از 
آن ها از محل سود سرمایه گذاری های سازمان در 
شستا و یک محل دیگر سهم کارفرمایی دولت در 
بیمه های حمایتی است که در بودجه های سنواتی 

دیده می شود و امسال هم در بودجه آمده است.

شهری

رئیس پلیس راهور ناجا: 
آموزش آیین نامه آموزشگاه های 

رانندگی اجباری نیست
 ایلنا   سردار سیدکمال هادیانفر، رئیس پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا درباره آموزشگاه های 
راهنمایی و رانندگی گفت: در آیین نامه جدید 
دولت نرخ گذاری در آموزشگاه های راهنمایی و 
رانندگی بر عهده وزارت صمت است، به تازگی 
نیز این آموزشــگاه ها افزایش قیمــت داده اند 
و قیمت  از 730 هــزار تومان برای گواهی نامه 
پایه3 به بیش از ۹00 هزار تومان رسیده است.

وی ادامه داد: مردم بدانند که آموزش آیین نامه 
اجباری نیســت و متقاضــی می تواند تصمیم 
بگیرد کــه در کالس های مربــوط به آموزش 
آیین نامه شرکت کند یا خیر، اما برگزاری آزمون 
آیین نامه اجباری است. همچنین مدت زمانی 
که برای آموزش شهری در نظر گرفته می شود 
10 ساعت است اما ممکن است فردی در کمتر 
از این زمان، مهارت پیدا کند و فردی نیز ممکن 
است نیاز به زمان بیشتری برای کسب مهارت 

در زمینه شهری داشته باشد.

 محیط زیست

یک مسئول محیط زیست خبرداد
راه اندازی سامانه مدیریت 

پسماند
 برنا  سرپرست مدیریت پسماند سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: سامانه مدیریت پسماند از 
نیمه دوم مهر ماه سال جاری وارد مرحله اجرایی 
می شود. حسن پسندیده در خصوص برنامه های 
سازمان حفاظت محیط زیســت برای مدیریت 
پســماند های شمال کشــور اظهار کرد: اولویت 
سازمان حفاظت محیط زیست و دولت ساماندهی 
و مدیریت پسماند های استان های ساحلی شمالی 
است. وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست 
سامانه مدیریت پسماند را راه اندازی کرده است تا 
تمام نقل و انتقاالت پسماند از طریق این سایت 
انجام شــود به صورتی که هر واحد تولیدکننده 
پسماند ملزم به ثبت اطالعات خود در این سامانه 
است. پسندیده همچنین خاطرنشان کرد: سازمان 
حفاظت محیط زیست با توجه به شرایط زیست 
محیطی اجازه دفن پســماند را به تولیدکننده 
می دهد. وی گفت: با راه اندازی این سایت دست 

سودجویان پسماند کوتاه خواهد شد.

 خانه و خانواده

فوق تخصص جراحی پالستیک بیان کرد
رینوپالستی رتبه نخست 

جراحی زیبایی در ایران
 میزان  فوق تخصص جراحی پالستیک علت های 
استقبال خارجی ها از جراحی زیبایی در ایران را 
تشــریح کرد. کالنتر هرمزی گفت: هزینه های 
جراحی زیبایی در ایران یک بیستم تا یک سی ام 
هزینه های این نــوع عمل ها در آمریکا، یک دهم 
اروپا و یک پنجم کشور های منطقه است. وی در 
خصوص چرایی کم بودن هزینه های عمل جراحی 
زیبایی به نسبت کشور های دیگر، افزود: رعایت 
تعرفه مصوب وزارت بهداشت از مهم ترین عواملی 
است که به کاهش هزینه های جراحی زیبایی در 
داخل کشور می انجامد. هرمزی با تأکید بر اینکه 
عالوه بر هزینه هــای پایین جراحی های زیبایی، 
مهارت های بسیار پزشــکان نیز از جمله عوامل 
استقبال افراد برای انجام جراحی در ایران است، 
گفت: در ســال های اخیر این نوع سفر به ایران 
افزایش یافته است. وی گفت: عمل بینی، عمل 
ســر و صورت و پس از آن پیکرتراشی بیشترین 

جراحی های زیبایی هستند.

 بهداشت و درمان

وزیر بهداشت:
اضافه کردن ظرفیت پذیرش 

دانشجوی پزشکی اسراف است
 ایســنا   وزیر بهداشــت گفت: اضافه کردن 
ظرفیت پذیرش دانشــجوی پزشکی ما را با یک 
بــار فزون تر از نیاز در آینده روبه رو خواهد کرد و 
اسراف در بخش دانشگاه ها و سرمایه گذاری علمی 
مملکت خواهد بود. دکتر سعید نمکی گفت: برای 
مناطق محروم و در رشته های تحصیلی پزشکی و 
پیراپزشکی حداقل 30درصد ظرفیت گذاشته ایم 
و به این ترتیب پیش بینی می شود که تا سه چهار 
سال آینده تقریباً نیروهای تخصصی مان در این 

مناطق، از نیروهای بومی خواهند بود.
وزیر بهداشت همچنین خاطرنشان کرد: ممکن 
است در جاهایی کمبود پزشک احساس شود، 
اما این موضوع به دلیل آن اســت که نیروهای 
پزشــکی را به خوبی توزیع نکرده ایم. همچنین 
خیلــی از دانش آموختگان پزشــکی به حرفه 
پزشکی وارد نشــده اند و ممکن است به دلیل 
اینکه به نقاط کمتر برخوردار نروند، به شغل های 

دیگر وارد شده باشند.

فراسو

خـــبر

بنیان گذار پایگاه استنادی علوم جهان اسالم خبر داد
نام10دانشگاه ایرانی در فهرست هزار دانشگاه برترجهان

رتبه بندی  مرکــز  طیرانی:  جامعه/ 
 )CWUR( جهــان  دانشــگاه های 
نتایج رتبه بندی ســال 201۹-2020 

را منتشر کرد.
بنیان گــذار پایــگاه اســتنادی علوم 
جهان اســالم با اعالم این خبر گفت: 
رتبه بنــدی CWUR کــه از ســال 

2012 فعالیت های خود را آغاز کرده اســت دانشــگاه های جهان را با رعایت 
شــاخص های هفت گانه شامل کیفیت آموزشی، اســتخدام دانش آموختگان، 
کیفیت اعضای هیئت علمی، نتایج تحقیقات، انتشــارات با کیفیت باال، نفوذ 

و استنادها رتبه بندی می کند.
جعفر مهراد ادامه داد: نخستین دانشگاه برتر کشورمان در این نظام رتبه بندی 
دانشــگاه آزاد اسالمی است که با احتساب امتیازهای حاصله و با کسب امتیاز 
7۴/۶ از مجموع 100 امتیازی که در دســت دانشگاه هاروارد است رتبه ۴۶۴ 

دانشگاه های برتر جهان را به خود اختصاص داده است.
به گفته وی دانشــگاه تهران نیز با امتیاز 72/8 دومین دانشــگاه کشور است که 
در جایگاه 537 دانشــگاه های برتر جهان نشسته است. همچنین دانشگاه علوم 
پزشکی تهران سومین دانشگاه برتر کشــور رتبه 578 را در اختیار دارد و امتیاز 
این دانشگاه 73/۴ است. دانشگاه صنعتی شریف با کسب امتیاز 73/1 حائز رتبه 
۶15 دانشگاه های برتر جهان و رتبه چهارم دانشگاه های کشور شده است. دانشگاه 
صنعتی اصفهان نیز با کسب امتیاز 72 موفق به کسب رتبه 7۴8 دانشگاه های برتر 
جهان و رتبه پنجم دانشگاه های کشور شده است.  دکتر مهراد همچنین می افزاید: 
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، علم و 
صنعت ایران و شــیراز نیز به ترتیب با کسب رتبه های 778، 802، ۹05، ۹35 و 
۹51 دانشگاه های برتر جهان، رتبه های ششم تا دهم کشوری را به خود اختصاص 
داده اند که امتیاز این پنج دانشگاه برتر کشور به هم نزدیک و در دامنه ای بین 70/۶ 

و 71/7 قرار دارند.
وی می افزاید: نام این 10 دانشگاه نخست کشور، در بین یک هزار دانشگاه برتر 
جهان آن گونه که در روش شناســی این رتبه بندی مورد نظر است قرار دارد. 
اما در جدول رتبه بندی CWUR نام 2هزار دانشــگاه برتر آورده شده است 
که پس از رتبه هزار، اسامی دانشگاه های زیر از جمهوری اسالمی ایران دیده 
می شود: رتبه دانشــگاه تبریز 1030، دانشگاه فردوسی مشهد 1077، شهید 
بهشــتی 1130، علوم پزشــکی اصفهان 1210، صنعتی خواجه نصیر 125۶، 
علوم پزشکی مشــهد 12۶3، علوم پزشکی ایران 1310، علوم پزشکی شیراز 
138۶، رازی 1۴2۹ و اصفهان 1۴۴1 اســت. بدین ترتیب، رتبه های این 10 

دانشگاه در کشور به ترتیب 11 تا 20 است.
دکتر مهراد ادامه می دهد: رتبه های 20 تا 30 کشوری نیز در رتبه بندی دانشگاه های 
جهان به این صورت است: دانشگاه های علوم پزشکی تبریز 1۴۹7، شهید باهنر 
کرمان 150۶، بوعلی سینا 152۴، گیالن 155۴، کاشان 1558، نوشیروانی بابل 

15۶1، پیام نور 1۶2۶، سمنان 1۶5۴، یزد 170۴ و مازندران 17۶7.
به گفته این مســئول، دانشگاه های علوم پزشکی مازندران با رتبه جهانی 17۶۹، 
ارومیه با رتبه جهانی 1775، علوم پزشکی بقیه اهلل االعظم با رتبه جهانی 1808، 
علوم پزشکی کرمانشاه با رتبه جهانی1823، کردستان با رتبه جهانی 1872، علوم 
پزشکی البرز با رتبه جهانی 1۹15 و علوم پزشکی کرمان با رتبه جهانی 1۹۶5، 

هفت دانشگاه آخر کشورمان هستند که رتبه آن ها به ترتیب 31 تا 37 است.
گفتنی است؛ رتبه های نخست تا دهم این رتبه بندی در کشور های جهان به ترتیب 
به دانشگاه های هاروارد،  ام آی تی، استنفورد، کمبریج، آکسفورد، کلمبیا، پرینستون، 

برکلی، پنسیلوانیا و شیکاگو اختصاص دارد.

رئیس دانشگاه فرهنگیان خبر داد
جذب 45 هزار دانشجومعلم در سال جاری

رئیس  مصــدق:  محمود  جامعه- 
دانشــگاه فرهنگیان رونــد گزینش و 
جذب دانشجویان تربیت معلم را مطابق 
اســتانداردهای جهانی دانست و گفت: 
جذب دانشجو از سوی دانشگاه فرهنگیان 

نسبت به گذشته علمی تر شده است. 
به گزارش خبرنگار ما، حســین خنیفر 

ظهر دیروز و در نشست با رسانه های جمعی با اعالم این مطلب در پاسخ به قدس 
افزود: در همه نظام های آموزشی دنیا روی تربیت معلم حساسیت های خاصی وجود 
دارد به طوری که مثالً در ژاپن یکی از بزرگ ترین آرزوهای خانواده ها این اســت 
که فرزندانشان جذب این حوزه شوند بنابراین ما نیز از استانداردهای مناسب برای 

جذب دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان استفاده می کنیم. 
وی از دانش آموختگی 20 هزار دانشجوی تربیت معلم در سال جاری سخن گفت 
و افزود: این تعداد سال آینده به 37 هزار نفر می رسد که همگی آن ها جذب نظام 
آموزش و پرورش می شــوند. خنیفر همچنین از جذب ۴5 هزار دانشجومعلم در 
سال جاری خبر داد و در خصوص کیفیت مراکز و پردیس های دانشگاه فرهنگیان 
گفت: این دانشگاه نوپاست بنابراین از لحاظ کیفیت متوسط رو به پایین است و این 
را کســانی که می خواهند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند باید بدانند. البته با وجود 
تحریم ها ما تمام تالش خود را می کنیم که سطح امکانات و تجهیزات آموزشی این 

دانشگاه را افزایش دهیم . 
وی با اشــاره به اینکه دانشــگاه فرهنگیان در ۶ سال گذشته جذب هیئت علمی 
نداشته است، افزود: تا سال 1۴0۴ باید 2هزار و 80 عضو هیئت علمی جذب کنیم 
که قول این مهم به ما داده شد. وی با اشاره به نقش حیاتی آموزش و پرورش اظهار 
داشــت: تا زمانی که آموزش و پرورش در رده دوازدهم برنامه های دولت قرار دارد 
تحول خاصی در نظام آموزشی کشور اتفاق نخواهد افتاد. برای تحول اساسی در این 

حوزه باید آموزش و پرورش در اولویت نخست برنامه های دولت قرار گیرد. 
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روزنامـه صبـح ایـران

مطهری فرهنگ را دانشی اجتماعی می داند     معارف: اگرچه شهید از منظر اسالمی به فرهنگ نگاه کرده است اما مباحث او عمدتاً رنگ و بوی کالمی و فقهی ندارد، یعنی او فرهنگ را به مثابه یک واقعیت 
اجتماعی نگریسته و با ادبیات اجتماعی درباره اش سخن گفته است. در واقع آنچه استاد تولید کرده است در گستره علوم اسالمی به معنای شایع و متداولش نمی گنجد. او صرفاً از مبانی علوم اسالمی استفاده 

کرده و آن ها را به زبان علوم انسانی برگردانده و وارد این حوزه کرده است. این کار بسیار بزرگی است.

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

 معارف/ فاطمی نسب- نقوی  پس از گذشت 40 
سال از شهادت مرتضی مطهری، هنوز زوایای اندیشه 
این متفکر اسالمی آنچنان که باید مورد واکاوی و 
پژوهش قرار نگرفته است. بسیاری از اندیشمندان 
به  دادن  پاسخ  برای  مطهری  معتقدند  مسلمان 
نیازهای انسان امروز در کتاب های خود دارای روشی 
منسجم و کاربردی است که اگر منطق حاکم بر 
آن فهم شود می تواند در حوزه های مختلف فکری 
امروز نیز بازتولید شود. یکی از این حوزه ها، عرصه 
است  مطهری  شهید  فرهنگی  نظریه پردازی های 
که به تازگی مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی و دانش آموخته 
فرهنگی  »نظریه  کتاب  در  را  آن  اجتماعی  علوم 
است. درآورده  تحریر  رشته  به  مطهری«  شهید 

 ابتــدا بفرمایید که نظریه فرهنگی به چه 
معناست؟

تعبیر ســاده و عامیانه نظریه فرهنگی این اســت 
که یــک متفکر چه نوع قضاوت ها، برداشــت ها و 

تلقی هایی از فرهنگ و مناسبات فرهنگی دارد. 
اگر آن متفکر به صورت نظام یافته و روشمند درباره 
فرهنگ قضاوت کرده و نظر داده باشــد و بحثش 
روشــمند و ساختاریافته باشد، اســم آن را نظریه 
فرهنگی می نامیم. البته دقت داشته باشیم که نظریه 
فرهنگی فراتر از اندیشــه فرهنگی است؛ اندیشه 
فرهنگی، فکر فرهنگی خام، ابتدایی و ناپخته است و 
چندان هم روشمند نیست اما نظریه فرهنگی امری 
بین االذهانی، روشمند و مفهوم بندی شده است. در 
واقع تفاوت نظریه فرهنگی با اندیشــه فرهنگی در 

وجاهت و اعتبار علمی اوست.

 نظریــه فرهنگی شــهید مطهری چه 
تفاوت هایی با نظریات فرهنگی اندیشمندان 

دیگر دارد و چقدر کاربردی است؟ 
پیش از پاســخ دادن به این پرسش خوب است که 
به این مسئله بپردازیم که آیا شهید مطهری دارای 
نظریه فرهنگی اســت یا اندیشه فرهنگی؟ درست 
اســت که من نام کتاب را »نظریه فرهنگی شهید 
مطهری« گذاشته ام اما کار من در واقع تبدیل کردن 
اندیشه ایشان به نظریه فرهنگی بوده است. یعنی با 
استفاده از مبانی فرهنگی ایشان بحث نظام مندی را 
تحت عنوان نظریه فرهنگی مطرح کرده ام؛ در واقع 

استاد شهید به صورت بالفعل چیزی به نام نظریه 
فرهنگی ندارند. 

نکته بعد این اســت که حدود 40 سال پیش که 
بسیاری از حوزویان معاصر درباره فرهنگ، سخن 
متفاوتی ندارند، شهید با مسئله های فرهنگی بسیار 
مأنوس اســت و هرچند پراکنــده و مختصر اما به 
هر حال از تعریف فرهنگ تا مســائل راهبردی آن 
نظرهای قابل توجهی دارد. بنابراین تفاوت ایشــان 
با هم عصران خود در این اســت که هم به صورت 
مستقیم درباره مسئله فرهنگ نظر داده و هم درباره 
مباحث انتزاعی هستی شناســی فرهنگ و مسائل 
راهبردی آن اظهارنظر کرده است. از طرفی استاد 
شــهید بر اساس فکر اسالمی مســئله فرهنگ را 
پیش برده است. یعنی با وجود اینکه با اندیشه ها و 
فرهنگ های متفاوت در تماس بوده است و از آن ها 
اطالع داشته اما افکارش دچار التقاط و چندپارگی 
نشــده است. در واقع اهتمام اســتاد این بود که از 
دیدگاه اسالم به پرسش های فرهنگی پاسخ بدهد. 
از این رو نظریه فرهنگی شهید مطهری، در حقیقت 

یک نظریه دینی برای فرهنگ است. 

 نظریه استاد چقدر به مباحث عینی جامعه 
مرتبط و برای حل مسئله مفید است؟

شهید مطهری توانسته بین دو عالم عین و ذهن و 
مباحث عینی و انتزاعی پیوند برقرار کند. به گونه ای 
که هم به مباحث انتزاعی و بنیادی در حوزه فرهنگ 
پرداخته و هم وارد عالم تجربی شده و درباره تاریخ 
فرهنگی دیــروز و حال ما قضاوت های عینی کرده 
است. در واقع به نظر بنده ایشان به ترکیب متوازن 
و موجهی در ورود به مسئله فرهنگ رسیده است. 
اگر دقت بکنید کتاب نظریه فرهنگی شهید مطهری 
هم بر اساس همین ترکیب مبانی و مصادیق نگاشته 
شده است. به طوری که فصل اول کتاب به مبادی 
فلســفی فرهنگ، فصل دوم به فرهنگ اسالمی و 
فصول بعد نیز به فرهنگ جامعه اســالمی، تمدن 

اسالمی و فرهنگ غرب می پردازد.

 شهید چقدر با نظریات دانشمندان غربی 
آشنا بوده است؟

چون اســتاد با نظریات غربی از مســیر ترجمه ها 
آشــنا بوده طبیعتاً تنها از آنچه ترجمه شــده بود 
اطالع داشــته اســت. البته همین حد از آشنایی 

شــهید مطهری هم اوالً آشنایی 
عمیقی بوده و دوماً تعیین کننده 
بوده اســت. مثالً خوانش ایشان 
از دورکیم، کارل مارکس و هگل 
خوانش بســیار عمیقی اســت. 
به عنــوان فردی کــه با نظریات 
فرهنگی جدید آشنا هستم فکر 
نمی کنم که نظریه فرهنگی استاد 
مطهــری چیــزی از نظریه های 

موجود کم داشته باشد. 
از طرف دیگر ادعای شهید، فهم و 
نقد نظریات و یا امتداد بخشیدن 

به نظریات آنان نبوده است که بخواهیم درباره اش 
ایــن گونه قضاوت کنیم. مطهری با پرســش های 
جدید که در حوزه اجتماع بوده آشنا شده و بعد با 
تکیه بر فهم دین به آن ها پاسخ داده و پاسخش هم 

مستقل و منحصر به فرد است. 
پس نمی توان ادعا کرد که فهم شــهید نسبت به 
نظریات روز دنیا ناقص بوده و اگر بیشتر می خواند 
و بیشتر عمر می کرد دریافت هایش تغییر می کرد. 

 در نظریه فرهنگی شهید مطهری، رابطه 
حکومت دینی و فرهنگ چگونه است؟ 

اوالً بحث هــای آقــای مطهری دربــاره حکومت 
اســالمی به خاطر خفقان شدیدی که بود چندان 
گسترده نیست. آنچه از ایشان مانده در کتاب هایی 

مانند حکومت اســالمی اســت. 
در همین آثار، ارجاعات ایشــان 
نشــان می دهد که ایشان معتقد 
اســت تفاوت بین دولت اسالمی 
و دولت ســکوالر در این است که 
دولت اسالمی نسبت به اوضاع و 
احوال فرهنگی و معنوی جامعه، 
نه تنها احساس مسئولیت می کند 
بلکه اساسی ترین وظیفه خودش 
را جامعه پــردازی دینــی قلمداد 
می کنــد. یعنی برخــالف دولت 
سکوالر که فقط در بعد معیشتی 
و مادی مردم محدود می شود، دولت اسالمی باید 

برای سعادت روحانی و اخروی فرد تالش کند. 
بنابراین در نگاه شهید پرداختن به فرهنگ اسالمی 
و ســوق دادن جامعه به ســمت فرهنگ اسالمی، 

اصلی ترین وظیفه یک دولت اسالمی است.  

 در نگاه شهید، نظریه فرهنگی چه نسبتی 
با تمدن اسالمی دارد؟

برخی استادان معتقدند شهید مطهری درباره تمدن 
اســالمی نظر راهبردی نــدارد و در خصوص این 

مسئله نسبتاً بی توجه است.
مــن از این نگاه تعجب می کنــم؛ چراکه خود من 
نخســتین بار با مسئله تمدن اســالمی در کتاب 
»انسان و سرنوشت« شهید آشنا شدم. شهید در این 

کتاب مقدمه ارزشمندی دارد که در آن به موضوع 
عظمت و انحطاط مســلمانان می پردازد. شهید در 
این مقدمه به صراحت به مســئله تمدن اسالمی 
می پردازد و در باب عظمت و انحطاط مســلمانان 
پرسش هایی را مطرح می کند و می گوید بیش از 15 
سال این پرسش ذهن من را مشغول کرده بود که 
چــرا ما که صاحب تمدنی عظیم بودیم به این روز 
افتادیم. شــاید حدود 10 مسئله را ایشان فهرست 
کرده است و می گوید که من از عهده پاسخ به همه 
این مسائل برنمی آیم و از جامعه علمی می خواهم 
این مقدمه را به عنوان طرحی قلمداد کنند و به آن 
بپردازند.از طرف دیگر مطهری علت های افول تمدن 
اسالمی را علت های فرهنگی دانسته است. او معتقد 
اســت که ما اگر این را بپذیریم که بازسازی تمدن 
اسالمی متوقف بر این است که ویژگی های از دست 
رفته خودمان را دوباره احیا کنیم خب طبیعتاً باید 
ببینیم که عناصر تضعیف شده ما چه بوده است که 
آن را احیا کنیم. بنابراین احیای فرهنگ اســالمی 

احیای تمدن اسالمی است.

 چگونگی احیای این ارزش ها در دوره مدرن 
مهم است. برخی معتقدند نسخه شهید مطهری 
با توجه به تغییرات دنیای مدرن، لزوماً نسخه ای 

برای امروز ما نیست. نظر شما چیست؟
وقتی صحبت از بازســازی تمدن اسالمی می شود 
مقصود این نیســت که تمدن اســالمی در گذشته 
سراسر دینی بوده و هیچ اشتباهی نداشته است و ما 
باید مو به مو همان تمدن گذشته را احیا بکنیم. نه! 
تجربه های خوب را انسان بازسازی می کند اما تعصبی 
روی اشتباه ها نداریم. دوم اینکه مگر انقالب اسالمی 
در کدام دوران به وقوع پیوست؟ در همین دورانی که 
اتمسفر فرهنگی غالبش مدرنیته بود. اگر سپهر تجدد 
خشن و متصلب است و هیچ غیریتی برنمی تابد پس 
انقالب چگونه واقع شد؟ انقالب که در راستای تجدد 
و امتداد آن نبود، انقالب در مقابل قرائت تک بعدی 
تجدد برآمد و به پیروزی رسید. بنابراین درست است 
که تجدد عالم گیر شــده و تمام شئونات زندگی را 
در برگرفته اســت اما در همین دوران هم می شود 
متفاوت زیست و فکر کرد. خود شکل گیری انقالب 
اسالمی نشان می دهد وقتی واقعه ای اجتماعی با این 
حد از فراگیری در یک کشور به وجود می آید، پس 

شکل گیری تمدن اسالمی هم شدنی است.

ارتباط فرهنگ و حکومت از نگاه شهید مطهری در گفت و گو با مهدی جمشیدی

اساسی ترین وظیفه دولت اسالمی، جامعه پردازی دینی است

e نگاهی به نظریات فرهنگی امام خمینی
در اندیشه امام راحل، فرهنگ از گستره ای 
عمیق برخوردار است که در حوزه آن، همه 
رفتارها و نگرش ها تعریف می شوند. اگرچه 
فرهنــگ در اصطالح خــود، به مجموعه 
ســنن، آداب و رســوم یک جامعه اطالق 
می شود اما در نگرش امام راحل، فرهنگ 
اسالمی فراتر از تعاریفی است که تاکنون از 

سوی دانشمندان و علما بیان شده است.
امام)ره( فرهنگ را کارخانه آدم ســازی می داند. بدین  ترتیب، امام راحل با این نگرش 
عمیق از فرهنگ اســالمی، اهدافی را برای آن ترسیم فرمودند که در نوِع خود قابل 
توجه و اهمیت اســت. اهدافی مانند تضمین استقالل جامعه، معرفی صحیح احکام 
اسالم، مبارزه تا نفی کامل فرهنگ کفر، خود باوری در سایه فرهنگ، اصالح ساختار 
نظــام تربیتی و... .  برای این راهبردها نمونه هایی از کالم امام وجود دارد که ذکر آن 

خالی از لطف نیست. 
امام راحل مهم ترین راه تضمین استقالل یک ملت و رهایی کامل آن از دام شیطنت 

دشمنان را، اصالح و استقالل فرهنگ آن ملت می داند.
ایشان در سخنانی می فرمایند: »ملت عزیز ایران و سایر کشورهای مستضعف جهان، 
اگر بخواهند از دام شیطنت آمیز قدرت های بزرگ تا آخر نجات پیدا کنند، چاره ای جز 

اصالح فرهنگ و استقالل آن ندارند«. صحیفه نور، ج15، ص۲۶۷.
از نظر امام راحل بدون توجه جدی به فرهنگ اسالمی و شناسایی خطر هجوم فرهنگ 
بیگانه و انحراف های ناشی از آن، تربیت صحیح امکان پذیر نیست. بنابراین آنچه نظام 
تربیتی صحیح را تضمین می کند و در نهایت راه نفوذ سلطه گران را می بندد، فرهنگ 

سالم و آدم ساز اسالم است.
یکی از اهداف مهم در دفاع فرهنگی، ایجاد زمینه های ســالم و مســاعد به منظور 
عرضه و معرفی احکام اســالم اســت تا انســان ها در جوامع مختلف بتوانند بدون 
ابهام و پیرایه های غرض آلود اســالم را بشناسند.»ما موظفیم ابهامی را که نسبت  به 
اســالم به  وجود آوردند، برطرف ســازیم. تا این ابهام را از اذهان نزداییم، هیچ کاری 
نمی توانیم انجام بدهیم. ما باید خود و نســل آینده را وادار کنیم و به آن ها سفارش 
کنیم که نســل آتیه خویش را نیز مأمور کنند این ابهامی را که بر اثر تبلیغات سوء 
چند صدساله نسبت  به اسالم در اذهان حتی بسیاری از تحصیلکرده های ما پیدا شده، 
رفع کنند... ما باید خودمان را، اســالممان را، نمونه های رهبری و حکومت اسالمی 
 را به مردم دنیا معرفی کنیم؛ به خصوص به گروه دانشــگاهی و طبقه تحصیلکرده«.

 والیت فقیه، ص118. 
باید این واقعیت را پذیرفت که یکی از عوامل گرایش جوانان به  ویژه دانشگاهیان به 
فرهنگ بیگانه و افکار انحرافی، بی جواب  ماندن پرسش ها و شبهاتی است که در ذهن 
آنان ایجاد می شود. امام راحل اعتقاد راسخ دارند که اگر احکام اسالم به  طور منطقی و 

درست عرضه شوند، دانشگاهیان با آغوش باز از آن استقبال خواهند کرد.
بنا به شواهد مستدل قرآنی و روایی و تجربه تاریخ، تقابل بین فرهنگ کفر و ایمان، 
امری بدیهی و آشکار است. مسلمانان چه بخواهند و چه نخواهند، در میدان مبارزه 
حضور دارند و اگر به خود نیایند و ضربه به دشمنان اسالم وارد نکنند، قهراً باید ضربات 
پی  در  پی جبهه مقابل را دریافت کنند و این واقعیتی است که جای هیچ انکاری در 
آن وجود ندارد. به همین دلیل، امام راحل معتقد بودند که در عرصه فرهنگ، ما باید 
به جای قبول ضربه از دشمن، نخستین ضربه را وارد کنیم و از طرفی اعتقاد داشتند 

که اسالم به  دلیل غنای فرهنگی، سرانجام پیروز میدان است.
نکته آخر اینکه امام راحل معتقدند که اســالم به   دلیــل غنای ذاتی و هماهنگی با 
فطرت انســان ها، مورد توجه همه جوامع بشــری اســت؛ به  عبــارت دیگر همگان 
تشــنه اسالم ناب هستند و این احساس نیاز، زمانی مشخص تر می شود که حرکتی 
فراگیر علیه قدرت های باطل از ســوی مســلمانان آغاز شود؛ به  طوری  که فرمودند: 
»امروز جهان تشــنه فرهنگ اســالم ناب محمد)ص( اســت و مســلمانان در یک 
تشــکیالت بزرگ اســالمی، رونق و زرق و برق کاخ های ســفید و ســرخ را از بین 
خواهنــد برد. جنگ ما، جنگ عقیده اســت و جغرافیا و مرز نمی شناســد و ما باید 
 در جنگ اعتقادیمان، بســیج بزرگ ســربازان اســالم را در جهان بــه  راه اندازیم«.

 صحیفه نور، ج۲0، ص۲3.

در نگاه شهید 
مطهری پرداختن 

به فرهنگ اسالمی 
و سوق دادن جامعه 

به سمت فرهنگ 
اسالمی، اصلی ترین 

وظیفه یک دولت 
اسالمی است

بــــــــرش

annotation@qudsonline.irمعارف

یادداشت  

 دکتر علیرضا مؤمنی

شماره : 139860306015003022     تاريخ : 1398/04/17
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 139760306015009605 – 1397/12/16 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
بالمعارض متقاضى آقاى خدايار تيمورشاهى به شناسنامه شماره 63 كد ملى 0749346949 صادره از تايباد 
فرزند اسحق در ششدانگ يكباب منزل به مساحت 239 متر مربع پالك شماره 17 فرعى از 251 اصلى واقع 
در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد ازمحل قسمتى از مالكيت عبدالغنى على ميرزائى و 
قسمتى از پالك محرز گرديده است. لذا به منظور اطالع عمومى مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى 
ــود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ  ش
انتشار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد ، ظرف مدت يك ماه 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض ، دادخواس از تاريخ تس

مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. 9804789
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/04/22 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/06

غالمرضا آقازاده  /  رئيس ثبت اسناد و امالك تايباد

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 139860306010001388-09/05/1398 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك قوچان تصرفات مالكانه  ــاختمانهاى فاقد سند رس ثبتى اراضى و س
ــين بشماره شناسنامه 1178 صادره از فاروج  بالمعارض متقاضى آقاى محمدرضا صبورى بهار فرزند غالمحس
ــمتى از پالك شماره 169 اصلى بخش دو  ــاحت 196,87 متر مربع در قس ــدانگ يك باب خانه به مس در شش
ــين بهره مند و  ــيد حس ــر و س قوچان  واقع در اراضى كالته مصطفى  واز محل مالكيت آقايان خليل فوالدس
ــت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى  ــى قوچانيان  محرز گرديده اس موس
ــته باشند مى توانند  ــبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داش ــخاص نس ــود در صورتى كه اش مى ش
ــيد، ظرف  ــليم و پس از اخذ رس ــار اولين آگهى به مدت دو ماه اعتراض خود را به اين اداره تس از تاريخ انتش
ــت در  ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند.بديهى اس ــليم اعتراض، دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
ــه  ــند مالكيت صادر خواهد شد.كالس ــول اعتراض طبق مقررات س ــاى مدت مذكور و عدم وص ــورت انقض ص

1398114406010000127  آ-9806053
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/16
تاريخ انتشار نوبت دوم :1398/05/31

عباس برق شمشير / رئيس ثبت اسناد وامالك قوچان

رونوشت آگهى حصر وراثت
نظر به اينكه آقاى قهرمان قهرمانى فيض آبادى داراى شناسنامه شماره 5281 به شرح دادخواست به كالسه 
ــت گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان صرفه گل  ــورا درخواس 1/980189ح از اين ش
ــود بدرود زندگى گفته و ورثه حين الفوت  ــنامه 8 در تاريخ 1397/9/28 در اقامتگاه دائمى خ ــرى به شناس ام

آن مرحوم منحصر است به : 
1-  قهرمان قهرمانى فيض آبادى فرزند ايوب شماره ملى 0748392475 متولد 1349/6/5 فرزند متوفى

2- ليال قهرمانى فيض آبادى فرزند ايوب كد ملى 0749508183 متولد 1342/1/1 دختر متوفى 
3- فريبا قهرمانى فيض آبادى فرزند ايوب كد ملى 0748663861 متولد 1345/3/20 دختر متوفى 

4- ناهيد قهرمانى فرزند ايوب كد ملى 0748802045  متولد 1334/12/20 دختر متوفى 
5- زهرا قهرمانى فرزند ايوب كد ملى 0749770775 متولد 1343/12/20 دختر متوفى 

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

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9806083  تاريخ انتشار : 1398/05/16 
قنبر مرزانى / قاضى شورا شعبه يك شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

رونوشت آگهى حصر وراثت
ــلم داراى شناسنامه شماره 0740712306 به شرح دادخواست  ــين محمدى فرزند اس نظر به اينكه آقاى حس

ــورا درخواست گواهى حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده كه شادروان  ــه 3/980177ح از اين ش به كالس
ــخ 98/4/28 در اقامتگاه دائمى خود بدرود  ــنامه 0929421736 در تاري ناز ريزه گل محمدى افغان به شناس

زندگى گفته و ورثه حين الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
ــر  ــد 1330/10/2 صادره از تايباد همس ــان ش ش 0740527444 متول ــدى فرزند بيت خ ــلم محم 1-  اس

متوفى 
2- حسين محمدى فرزند اسلم ش ش 0740712306 متولد 1364/11/14 صادره از تايباد فرزند متوفى
3- محسن محمدى فرزند اسلم ش ش 0740545639 متولد 1368/7/28 صادره از تايباد فرزند متوفى 
4- مسلم محمدى فرزند اسالم ش ش 0740545647 متولد 1371/3/24 صادره از تايباد فرزند متوفى 

5- زينب محمدى فرزند اسالم ش ش 0740559192 متولد 1365/11/22 صادره از تايباد فرزند متوفى 
ــريفات مقدماتى درخواست مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبى يك نوبت آگهى مى  اينك با انجام تش
نمايد تا هر كسى اعتراضى دارد و يا وصيتنامه از متوفى نزد او باشد از تاريخ نشر آگهى ظرف يك ماه به شورا 

تقديم دارد و اال گواهى صادر خواهد شد. 9806084  تاريخ انتشار : 1398/05/16 
محمد بارى / قاضى شورا شعبه سه شوراى حل اختالف شهرستان تايباد 

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

برابر راى شماره 139860306015003181 – 1398/4/23 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــماره 3236 كد ملى 0749789999  ــنگانى به شناسنامه ش ــط يحيائى س بالمعارض متقاضى آقاى عبدالواس
ــاحت 113,10 متر مربع پالك شماره 557  ــدانگ يكباب منزل به مس صادره تايباد فرزند عبدالحكيم در شش
ــمتى  ــهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قس ــان رضوى بخش 14 مش مكرر فرعى از 250 اصلى واقع در خراس
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو  ــمتى از پالك محرز گرديده اس از مالكيت كبرى خانم غفارى و قس
نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى 
ــليم و  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  ــليم اعتراض، دادخواس ــيد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ تس پس از اخذ رس
ــند مالكيت صادر  ــت در صورت انقضاى مدت مذكور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س نمايند. بديهى اس

خواهد شد. 9806081
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/16    تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/31

مهدى حسين زاده     كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

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

برابر راى شماره 139860306015003182 – 1398/4/24 هيات اول موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ــتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملك تايباد تصرفات مالكانه  ــند رسمى مس ــاختمانهاى فاقد س ثبتى اراضى و س
ــنامه شماره 3365 كد ملى 0749791284 صادره از تايباد  ــن رسولى به شناس بالمعارض متقاضى آقاى حس
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 110,60 متر مربع پالك شماره 557 مكرر فرعى از  ــيرمحمد در شش فرزند ش
250 اصلى واقع در خراسان رضوى بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملك تايباد از محل قسمتى از مالكيت كبرى 
ــت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله  ــمتى از پالك محرز گرديده اس خانم غفارى و قس
ــخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند  ــود در صورتى كه اش 15 روز آگهى مى ش
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. 9806082
تاريخ انتشار نوبت اول : 1398/05/16 
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1398/05/31

مهدى حسين زاده   كفيل ثبت اسناد و امالك تايباد

شماره آگهى: 139803908285000011    شماره پرونده: 139604008283000289
آگهى مزايده اموال غير منقول (اسناد رهنى)

ــتند به مواد 121 و 122-آئين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى ششدانگ يك باب منزل مسكونى به شماره  مس
پالك ثبتى دويست و سى و چهار فرعى از يازده اصلى مفروز و مجزا شده از يازده فرعى از اصلى مذكور  واقع 
در بخش دوازده نيمبلوك استان خراسان جنوبى به مساحت هشتصد و شصت و دو متر مربع به نشانى:  شهر 
ــهيد كاوه پالك بيست كه ششدانگ عرصه و اعيان آن ذيل صفحه چهار دفتر امالك ذيل  نيمبلوك خيابان ش
ــت و نود و هشت ثبت وسند مالكيت به نام: ناصر كاظمى نام پدر: محمد حسين به  ــماره چهار هزار و دويس ش

ــماره ملى: 0889474729 صادر شده است. و محدود به  ــماره شناسنامه 4 تاريخ تولد: 1323/01/01به ش ش
حدود اربعه به شرح پرونده ثبتى شماالً: درب و ديوار بطول چهل متر و بيست و يك سانتيمتر به خيابان شرقاً: 
ديواريست بطول بيست و يك متر و نود و هشت سانتيمتر به كوچه جنوباً: ديواريست مشترك بطول سى و نه 
ــماره باقيمانده يازده فرعى غرباً: در سه قسمت اول ديوار به ديوار است بطول يك  ــانتيمتر به ش متر و چهل س
متر و چهل و پنج سانتيمتر به باقيمانده يازده اصلى دوم ديوار به ديوار است بطول هجده متر و چهل و شش 
سانتيمتر به باقيمانده يازده اصلى سوم ديوار بديوار بطول يك متر و هشتاد و نه سانتيمتر به شماره باقيمانده 
يازده فرعى حقوق ارتفاقى ملك: ندارد.كه به موجب سند رهنى شماره هفده هزار و ششصد و شصت و نه سال 
يك هزار و سيصد و نود و دو  دفترخانه اسناد رسمى شماره پانزده شهر قاين استان خراسان جنوبى در قبال 
ــارت تاخير تاديه موضوع بدهى آقاى:  ــود و خس پانصد و چهار ميليون ريال به عنوان اصل طلب به انضمام س
رضا كاظمى و ناصر كاظمى كه براى مدت نود و سه ماه در رهن بانك كشاورزى شعبه قاين قرار گرفته است. 
ــتند به ماده  ــند به تعهدات خويش عمل ننموده لذا بانك مرتهن مس چون متعهدين ظرف مدت مندرج در س
34 اصالحى قانون ثبت از دفترخانه تنظيم كننده سند راجع به وصول مبلغ (ششصد و پنجاه و دو ميليون و 
ــرح (پانصد و چهار ميليون ريال  به عنوان اصل طلب و مبلغ  ــصد ريال) به ش نهصد و چهل و چهار هزار و شش
يكصد و نه ميليون و نه نهصد و نود و نه هزار و هشت ريال عنوان سود و مبلغ سى و هشت ميليون و نهصد و 
چهل و پنج هزار و پانصد و نود و دو ريال خسارت تاخير تاديه تا تاريخ هفدهم آبان ماه سال يك هزار و سيصد 
و نود و شش به انضمام جريمه دير كرد تا روز وصول ) تقاضاى صدور اجرائيه بر عليه (متعهدين) رضا كاظمى 
ــه  ــخصات فوق ذكر را نموده و پرونده اى تحت كالس به عنوان وام گيرنده و ناصر كاظمى يه عنوان راهن با مش
ــناد و امالك بخش نيمبلوك تشكيل شده است كه  9600075 در اين خصوص نزد واحد اجراى اداره ثبت اس
ــى خويش را پرداخت يا نزد  ــاى مهلت مقرر قانونى به دليل اينكه متعهدين بده ــس از ابالغ اجرائيه و انقض پ
صندوق ثبت توديع ننموده اند به درخواست بانك بستانكار نسبت به ارزيابى مورد رهن اقدام و بر طبق نظريه 
كارشناس رسمى دادگسترى وارده بشماره 139805008285000063 مورخ بيست و هشتم ارديبهشت ماه 
ــتصد و شصت و دو متر مربع  ــت ملك فوق با عرصه اى به مساحت هش ــيصد و نود و هش ــال يك هزار و س س
ــت و دو  ــاحت كل اعيان در حدود يكصد و بيس ــده كه مس اعيان ملك مذكور در يك طبقه همكف احداث ش
متر و دو دسيمتر مربع مى باشد .سازه مذكور از نوع ديوار باربر آجرى و فاقد كالف (افقى- عمودى) با سقف 
طاق ضربى، كاربرى ساختمان مسكونى،نماى اجرا شده داخلى بنا گچ و سراميك  نماى اجرا شده خارجى بنا 
در قسمت حياط سيمانى و در قسمت كوچه سراميك و همچنين داراى انشعابات منصوبه بصورت كامل (آب 
ــاختمان ملك به مبلغ يك ميليارد و ششصد  ــد..لذا با در نظر گرفتن موقعيت و مصالح، س ،برق و گاز ) مى باش
ــت مرتهن پالك فوق بصورت  ــى و بدليل عدم وصول اعتراض قطعيت يافته و به درخواس ــون ريال ارزياب ميلي
ــال نود و هشت در اداره ثبت  ــه شنبه مورخ: پنجم شهريور ماه س ــاعت 9 الى 12 صبح روز س ــدانگ از س شش
ــهر خضرى دشت بياض به نشانى بلوار امام رضا(ع) از طريق مزايده  ــناد وامالك بخش نيمبلوك واقع در ش اس
حضورى به فروش مى رسد.مزايده حضورى و نقدى از مبلغ ارزيابى شده (يك ميليارد و ششصد ميليون ريال) 
ــود الزم به ذكر است پرداخت بدهى هاى مربوط به  ــنهادى نقداً فروخته ميش ــروع و به باالترين قيمت پيش ش
ــتراك و مصرف در صورتى كه مورد مزايده داراى آنها باشد و نيز  ــعاب و يا حق اش آب،برق،گاز اعم از حق انش
بدهى هاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده 
باشد به عهده برنده مزايده است كه در صورت وجود مازاد مسترد خواهد شد ،حقوق دولتى به شرح ماده 40 
ــتانكار با موافقت بانك بستانكار جايز مى باشد.ضمناً  ــيه فقط راجع به طلب بس آئين نامه اجرا نقداً وصول و نس
چنانچه روز مزايده تعطيل رسمى گردد،مزايده روز ادارى بعد از تعطيلى در همان ساعت و مكان مقرر برگزار 
خواهد شد و هرگاه متعهد تا قبل از تنظيم صورتجلسه مزايده اقدام به پرداخت يا تعيين تكليف بدهى خويش 

نمايند از انجام مزايده خوددارى مى گردد.9806086
تاريخ انتشار: چهارشنبه:شانزدهم مرداد ماه سال  يك هزار و سيصد و نود و هشت                     

حميد رضا توسلى فرشه رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بخش نيمبلوك

شماره نامه: 1398025001327964   شماره پرونده: 9109985146800485
شماره بايگانى پرونده: 951171   تاريخ تنظيم: 1398/05/09

شعبه 2 اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب ناحيه 10 مشهد
آگهى مزايده- نوبت دوم

ــه 141،  ــغ 1/000/000/000 ريال در پرونده كالس ــا قدرتى به پرداخت مبل ــه محكوميت آقاى عليرض ــر ب نظ
ــهد به نشانى جاده سرخس- روستاى چاهك- حافظ  ــماره 29 فرعى از 49 اصلى بخش 12 مش پالك ثبتى ش
ــعدى 5 داراى عرصه به مساحت حدود 490 مترمربع و اعيان شامل يك طبقه توقيف گرديده و به مبلغ  7- س
1/000/000/000 ريال ارزيابى گرديده است كه در تاريخ 98/6/9 ساعت 10 صبح در محل شعبه مزايده اجراى 
احكام كيفرى مشهد واقع در نشانى وكيل آباد 8- مجتمع قضايى اجراى احكام كيفرى ط.1 (دفتر كل) مزايده و 

به باالترين قيمت پيشنهادى فروش خواهد شد. قيمت پايه 1/000/000/000 ريال مى باشد. آ- 9806049
داديار اجراى احكام كيفرى دادسراى عمومى و انقالب مشهد

شماره مزايده: 139704306091000403
تاريخ ثبت: 1397/10/24

متن آگهى مزايده
آگهى مزايده اموال غيرمنقول پرونده اجرائى كالسه 9405516

ــاى رهنى 38945-  ــماره 35338-1385/02/12 و متم قرارداده ــناد رهنى ش ــتناد اس ــپه به اس بانك س
1385/11/16 و 42521- 1386/10/09 دفترخانه 41 مشهد عليه شركت مهندسين طراح (سهامى خاص) 
به شماره ثبت 1153 مشهد و شناسه ملى 10380120088 اجرائيه هاى تحت كالسه 9405516 در قبال: 
ــصت و نه هزار و  ــصد و پنجاه و پنج ميليون و پانصد و ش ــيزده ميليارد و شش 13/655/569/908 ريال (س
ــارت روزانه 22 درصد صادر نموده، كه  ــت ريال) تا تاريخ تقاضانامه مورخه 1396/10/30 خس نهصد و هش
پس از ابالغ اجرائيه در مورخه 1395/08/29 كه صحت ابالغ آن وفق ماده 111 توسط متصدى وقت گواهى 
ــمى الزم االجرا و تقاضاى بستانكار مبنى  ــناد رس گرديده و در پايان مهلت مقرر در آيين نامه اجراى مفاد اس
بر ارزيابى و مزايده ششدانگ پالك ثبتى 133 ((يكصد و سى و سه)) فرعى از 172 ((يكصد و هفتاد و دو)) 
اصلى بخش 10 ((ده)) مشهد به آدرس: مشهد- كيلومتر 17 جاده قديم قوچان- بعد از بلوار شاهنامه- جنب 
ــركت مهندسين طراح- به مبلغ 58/021/000/000 ريال ((پنجاه و هشت ميليارد و  كارخانه رب نوبهار- ش

بيست و يك ميليون ريال)) ارزيابى و قطعيت يافته است.
برابرنامه شماره وارده 10453- 1395/10/01 واحد ثبتى پالك فوق الذكر محدود به حدود:

ــتراكى با شماره 145 فرعى شرقاً: بطول 72 متر پى اشتراكى با شماره 132  ــماالً: به طول 70 متر پى اش ش
فرعى جنوباً: بطول 60 متر به جاده سابق قوچان غرباً: بطول 115 متر پى اشتراكى با شماره 134 فرعى

مشخصات ملك طبق نظريه كارشناس رسمى دادگسترى به شماره وارده 3589- 1398/03/26 و 12085- 
ــت: محل تعرفه شده عبارت است از: يكباب كارخانه داراى عرصه به مساحت  ــرح اس 1397/08/30 بدين ش
ــه سالن با مجموع مساحت حدود 2334 مترمربع با سقف شيبدار از ورق  ــامل س 5610 مترمربع و اعيان ش
ــاختمان هاى ادارى، انبارى،  ــفال و كف از جنس بتن به انضمام س ــه و ديوار آجر س ــم شيش موجدار و پش
ــازى  ــدود 440 مترمربع به انضمام ديوار اطراف و محوطه س ــاحت ح ــتى به مس نگهبانى، رختكن و بهداش
ــد و به انضمام يك حلقه چاه و همچنين مطابق گواهى بهره بردارى موقت  ــه فاز ميباش ــعابات برق س و انش
ــماره 12/1731378 مورخه 95/06/04 قدمت ساختمان ها بيش از 12  ــهردارى منطقه 12 مشهد به ش ش

سال ميباشد
در ضلع جنوبى كارگاه چاهى در مختصات X=71991 و Y=4036235 حفر شده است

ــت كه  ــماره 9/389/18/2895/51 مورخ 1371/6/10 عمق اوليه چاه 80 متر بوده اس ــتناد پروانه ش به اس
ــه اظهارات مديرعامل  ــت. و بنا ب ــيده اس ــكنى، عمق كنونى آن به 130 متر رس پس از چند مرحله كف ش
محترم شركت با توجه به افت سطح آب زيرزمينى و تناوب در آبدهى، چاه مجدداً نياز به كف شكنى دارد. 
ــرح ذيل  ــركت بش ــخصات چاه با توجه به بازديد صورت گرفته، مدارك چاه و اظهارات مدير محترم ش مش
ــتگاه حفارى ضربه اى- لوله جدار فلزى چاه  ــتفاده از دس ــد. – عمق چاه 130 متر- حفارى چاه با اس ميباش
ــناور، كابل  ــامل الكتروپمپ ش بطول 130 متر- لوله آبده فلزى دو اينچ بطول 127 متر- تجهيزات برقى ش
برق، تابلو برق، كنتور برق- حداكثر حجم بهره بردارى 25 متر مكعب در شبانه روز- چاه فاقد كنتور حجمى 
ــاهده  ــه ظرفيت 2500 ليتر در ارتفاع حدوداً هفت مترى مش ــاورت چاه يك منبع هوايى ب ــد در مج ميباش
ــپس در  ــد و آب پس از خروج از چاه در منبع هوايى ذخيره و س ــود كه به لوله آبده چاه متصل ميباش ميش

شبكه داخلى كارگاه توزيع ميگردد
با عنايت به موقعيت مكانى و منطقه اى و مساحت عرصه و اعيان و ممرهاى دسترسى و ساير عوامل مؤثر در 
امر كارشناسى به خصوص ركود شديد حاكم بر بازار ملك و با توجه به عرف روز و مقايسه با امالك و موارد 
ــرايط فعلى حاكم بر معامالت ملكى ارزش شش دانگ عرصه و اعيان ملك مورد نظر به انضمام  ــابه و ش مش
امتياز انشعابات منصوبه به ميزان- به مبلغ 58/021/000/000 ريال ((پنجاه و هشت ميليارد و بيست و يك 
ميليون ريال)) ارزيابى و اعالم مى گردد و برابر گزارش مأمور اجراء از حيث تصرفات در تصرف مى باشد برابر 

استعالم از دفتر امالك بازداشتى، داراى بازداشتى مى باشد.
مزايده در روز شنبه مورخ 1398/6/16 از ساعت 9 الى 12 ظهر در محل شعبه اول اجراى ثبت مشهد واقع 
ــق مزايده نقداً به فروش  ــناد و امالك ناحيه يك از طري ــام خمينى خيابان ثبت اداره ثبت اس ــان ام در خياب
ميرسد و مزايده از مبلغ- به مبلغ 58/021/000/000 ريال ((پنجاه و هشت ميليارد و بيست و يك ميليون 
ــته باشد نقداً فروخته خواهد شد ضمناً بدهيهاى  ــروع و به باالترين قيمت كه خريدار داش ريال)) ارزيابى ش
ــتراك و مصرف و نيز بدهى مالياتى و عوارض شهردارى و  ــعاب و يا اش مربوطه آب- برق- گاز اعم از حق انش
غيره تا تاريخ مزايده اعم از اينكه رقم قطعى آن معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است. ضمناً چنانچه 
روز مزايده با تعطيلى مصادف گردد روز بعد در همان ساعت و محل مقرر برگزار خواهد شد و حق مزايده و 

نيم عشر دولتى و هزينه هاى قانونى طبق تبصره 6 ماده 121 بعهده برنده مزايده مى باشد.9806096
رئيس شعبه اول اجراى اسناد رسمى مشهد
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︀ص  ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫️︨﹑  ︎︪︡﹞ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
 ︋﹥ ︫﹞︀ره ︔︊️ ٢١۴٣ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠١۶٩٠۴۶

﹢ر︑︖﹙︧﹥ ﹨﹫️ ﹝︡︣ه ﹝﹢رخ ١٣٩۶,٠۵,٠٣ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ  ︋﹥ ا︨︐﹠︀د︮ 
︫ــ︡ : – آ﹇︀ی ا︮︽︣ ﹡︀︸︣ان ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٨۴١۵٧١٩ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ﹝︡︣ ︻︀﹝﹏ و 
︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - ︠︀﹡﹛ ا﹁︧ــ︀﹡﹥ رزا﹇﹩ ︋ــ︀ر ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٣١۵٨٩٩٠ ︋﹥ 
︨ــ﹞️ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه - ︠︀﹡﹛ ﹝﹢﹡︀ ﹡︀︸︣ان ︋︀ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩۴٠٠۶٠٠٣۵ ︋﹥ 
 ٠٩۴۶٨١٣٢۴٨ ﹩﹚﹞ ︡﹋ ︀ ︨﹞️ ﹡︀︉ ر︡﹞ ️﹫﹨ ︦﹫︣ه - آ﹇︀ی ︻﹙﹩ ﹡︀︸︣ان︋ 
 ️﹋︣ ︀دار و ︑︺︡ آور︫  ﹞️ ︻︱﹢ ﹨﹫︡﹞ ️︣ه - ﹋﹙﹫﹥ ا︨﹠︀د و اوراق︋   ︨﹤︋
از ﹇︊﹫﹏ ﹉ ، ︨ــ﹀︐﹥، ︋︣وات ، ﹇︣ارداد﹨︀ و ︻﹆﹢د ا︨ــ﹑﹝﹩ ︋︀ ا﹝︱︀ی ﹝﹠﹀︣د 

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

 (۵۵۶١١٩) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری

﹠︀︹ آ﹨﹟ و ﹁﹢﹐د  ـ︣﹋️︮  آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
﹞︀ره ︔︊️   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ـ ـ︣﹋️︨  ︑﹢س︫ 

٨۵١٨ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ ١٠٣٨٠٢۴٢٨٣٠
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی 
︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ ﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,٠٢,١٧ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ 
ــ︣﹋️  ــ﹢د و ز︀ن︫  ﹢رت︨  ︫ــ︡ : -︑︣از﹡︀﹝ــ﹥ و︮ 
﹥ ︑︀ر ١٣٩۶,١٢,٢٩﹝﹢رد   ︋﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ــ︀ل ︋︣ای︨ 
︑︭﹢︉ ﹇︣ار ﹎︣﹁️. -﹝﹢︨︧ــ﹥ ︋ ﹩︨︣︋︀︧︣اد 
 ﹩︨︣︋︀︧ ﹤︧︨﹢﹞ ﹝︪︀ر ︋﹥ ︨﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و
دش و ﹨﹞ــ﹊︀ران ︋﹥ ︻﹠ــ﹢ان ︋︀زرس ︻﹙ــ﹩ ا ﹜︊︡ل 
︋︣ای ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩ ﹝﹠︐ــ﹩ ︋ــ﹥ ١٣٩٧,١٢,٢٩ ا﹡︐︀ب 
︫︡﹡︡. -روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س و د﹡﹫︀ی ا﹇︐︭︀د ︋﹥ ︻﹠﹢ان 

 .︡︀ب ﹎︣د︐﹡روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی اداره 

(۵۵۶١٢٢) ︪︡﹞ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری ︀﹨ ️﹋︫︣ ️︊︔

س
,۹
۸۰
۶۰
۷۶

︎ـ︀درا  ︫ـ︣﹋️  ︑︽﹫﹫ـ︣ات  آ﹎ـ﹩ 
︵ـ﹢س ︫ـ︣﹋️ ︨ـ︀﹝﹩ ︠ـ︀ص ︋﹥ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊ـ️ ۵٩٢٠ و ︫﹠︀︨ـ﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠٢١٧۵۵٩
︋ــ﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻ــ︀دی 
ذــ﹏  ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت   ١٣٩٨,٠۴,٠٢ ﹝ــ﹢رخ  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥ 
ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - آ﹇ــ︀ی ︻﹙﹩ ار︋ــ︀ب دارای ﹋︡﹝﹙﹩ 
︫﹞︀ره٠٩٣٣٨١٩٣۴١︋︧﹞️ ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و آ﹇︀ی 
﹞︀ره ٠٠٣٠٠۶۴٣۶٨  ︻﹙﹫︣︲︀ ︻︤︤ی دارای ﹋︡﹝﹙﹩︫ 
 ﹩︐﹠﹞ ﹩﹛︀﹞ ︋︧ــ﹞️ ︋︀زرس ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل ︋︣ای ︨︀ل
︋﹥ ٩٨,١٢,٢٩ ا﹡︐ــ︀ب ﹎︣د︡﹡︡ ٢ -︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ 

﹝﹠︐﹩ ︋﹥ ٩٧,١٢,٢٩ ︋﹥ ︑︭﹢︉ ر︨﹫︡. 
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی
 ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

(۵۵۶١١۶)

س
,۹
۸۰
۶۰
۷۲

آ﹎ـ﹩ ︑︽﹫﹫ـ︣ات ︫ـ︣﹋️ ﹨︡اـ️ 
 ﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀ ـ︣﹋️︨  ︗︣︀ن ﹡﹢ر︫ 
︫ـ﹞︀ره ︔︊️ ۴٨۵٨٠ و ︫﹠︀︨﹥ ﹝﹙﹩ 

١٠٣٨٠۶۴٩٨٣٢
﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹁﹢ق ا﹜︺︀ده  ︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د︮ 
﹝ــ﹢رخ ١٣٩٧,١٢,١٢ ︑︭﹞﹫﹞ــ︀ت ذــ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : 
١ - ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ در وا︡ ︔︊︐﹩ ﹝︪ــ︡ ︋﹥ آدرس 
﹝︫ ،︪︡﹫︡ ﹝︀﹡﹩ ، ︠﹫︀︋︀ن ︑﹊︐﹛ ︫﹞︀﹜﹩ ، ︠﹫︀︋︀ن 
︫ــ﹫︡ز︀ر︑﹩[﹝︖٨︡_︑﹊︐﹛ ︫ــ﹞︀﹜﹩٩] ، ︎ــ﹑ک ٢، 
︵︊﹆ــ﹥ دوم ︋ــ︀ ﹋ــ︡ ︎︧ــ︐﹩ ٩١٨۴٨٧٣۶٧۵ ︑︽﹫﹫︣ 
︀﹁ــ️ و ﹝︀ده ﹝︣︋﹢︵﹥ در ا︨︀︨ــ﹠︀﹝﹥ ︋︪ــ︣ح ﹁﹢ق 

.︡ا︮﹑ح ﹎︣د
 اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

 ︡اداره ︔︊ــ️ ︫ــ︣﹋️ ﹨ــ︀ و ﹝﹢︨︧ــ︀ت ︾﹫︣︑︖ــ︀ری ﹝︪ــ 
(۵۵۶١١۴)

س
,۹
۸۰
۶۰
۷۱
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روزنامـه صبـح ایـرانمعارف

ضرورت شناخت اسرار و حقیقت حج   معارف: حجت االسالم مجید حکیم الهی، نماینده مقام معظم رهبری در کشور اندونزی، در سومین وبینار بین المللی »حج ابراهیمی در قرآن کریم« که با مشارکت 
بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی برگزار شد، عنوان کرد: مردم به ظاهر خشک و بی روح حج توجه دارند و کمتر به اسرار و رمز و رازی که در این واجب الهی نهفته است توجه می کنند. ما باید 

به سمت شناخت رمز و راز و باطن قرآن برویم و اسرار و حقیقت حج را نیز بشناسیم.

 گزیده ای از مباحث اخالقی استاد حسن زاده برای خادمان خواهر 
حرم مطهر رضوی در چارچوب سلسله جلسات »با خادمان خورشید«

تبدیل تهدید به فرصت
معارف / شیخ االســامی: بعضی ها می پرســند، در تربیــت دینی از چه 
روش هایی اســتفاده کنیم تا حرف و عملمان بر دیگران اثرگذار باشد؟ یکی 
از مباحثی که در حوزه تربیت بســیار مهم است، قدرت تبدیل تهدیدها به 
فرصت اســت. این یک هنر است که بتوانیم موقعیت های منفی را تبدیل به 
موقیت های مثبت کنیم. قرآن می فرماید: »إن مع العســر یسرا«؛ یعنی خود 
سختی ها کلید هستند. گاهی که پیامبر)ص( به مسجد می رفتند فردی بود 
که ایشان را بسیار اذیت می کرد. رسول خدا)ص( همین موقعیت منفی را به 
مثبت تبدیل می کنند؛ چطور؟ یک روز می بینند که این فرد نیامد و متوجه 
می شــوند که مریض است و نمی تواند از خانه خارج شود؛ ایشان به خانه آن 
فرد می روند و از او عیادت می کنند؛ آن مرد که انتظار چنین واکنشــی را از 
پیامبر)ص( نداشت، شرمنده شده و همان جا مسلمان می شود. ما این راهکار 

را در سیره اهل بیت)ع( هم زیاد می بینیم.

آیت اهلل العظمی جوادی آملی در گفت و گو با قدس آنالین:
شبهات دینی را باید با استدالل علمی پاسخ داد

خبرنگاران، سربازان مقابله با تهاجم فرهنگی هستند
 وحیــد اکرمــی: آیت اهلل 
گفت:  آملی  جوادی  العظمی 
وظیفه مدیران فرهنگــی، حوزویان و 
دانشگاهیان اســت که در عرصه های 
مختلف تحقیــق و پژوهش های علمی 
داشــته باشند و پایان نامه ها، رساله ها و 
مقاله های مذهبــی و اعتقادی تهیه و 

تدوین نمایند تا خبرنگاران بتوانند برای مبارزه با شبهات دشمنان، خود را به علم 
و دانش تجهیز کنند.آیت اهلل جوادی آملی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنالین 
ابراز داشت: در جبهه تهاجم فرهنگی که مستکبران علیه جمهوری اسالمی ایران 
به پا کرده اند وظیفه مسئوالن فرهنگی کشور بیش از پیش مهم و سنگین شده 
است.مرجع تقلید شیعیان ادامه داد: امروزه نظام سلطه در تالش است تا با ایجاد 
شبهات دینی و القای آن در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان، آنان را نسبت 

به دین مبین اسالم و نظام جمهوری اسالمی بدبین کند.
آیت اهلل جوادی آملی بیان داشــت: شــبهاتی که توسط غرب، علیه دین و نظام 
مطرح می شود، ریشه و اساس منطقی ندارند، هرچند که ظاهری آراسته و حق به 

جانب دارند اما از درون تهی و بی مایه هستند.
این مرجع تقلید، مســئوالن فرهنگی کشور را به مجاهدت در راه کسب علم و 
ترویج آن در کشور دعوت و تأکید کرد: مسئوالن فرهنگی، حوزویان و دانشگاهیان 
باید با تالش های مســتمر و خستگی ناپذیر، اســتدالالت علمی و منطقی را در 
مقابل این شــبهات بی اســاس مطرح کنند. این موضوع اراده و جهد و کوشش 
فراوان علمی می طلبد.وی خاطرنشــان کرد: از جمله اقشاری که باید مقابل این 
اقدام خبیثانه غربی ها ایستادگی کرده و در جبهه تهاجم فرهنگی حضور یابند، 
خبرنگاران فهیم کشور هستند. وظیفه و رسالت خبرنگاران در این موضوع بسیار 
مهم و تأثیرگذار است.آیت اهلل جوادی آملی ابراز داشت: خبرنگاران اگر به تنهایی 
و بدون دانش در این عرصه گام بردارند کارایی الزم را نخواهند داشــت. وظیفه 
مدیران فرهنگی، حوزویان و دانشگاهیان است که تحقیق و پژوهش های علمی 
در عرصه های مختلف داشته باشند و  پایان نامه ها، رساله ها و مقاله های مذهبی و 
اعتقادی تهیه و تدوین نمایند تا خبرنگاران بتوانند برای مبارزه با شبهات دشمنان، 
خود را به علم و دانش تجهیز کنند.مرجع تقلید شیعیان افزود: خبرنگاران باید در 
تعامل مناسب با این گروه ها بوده و روابط خود را تقویت نمایند تا بتوانند به بهترین 

شکل ممکن در عرصه تهاجم فرهنگی فعالیت داشته باشند.

 معارف/ مریم احمدی شیروان   توسل از 
آموزه های اعتقادی و به معنای واسطه قرار دادن 
شخص یا چیزی نزد خداوند برای تقرب به او 
و برآورده شدن حاجات است. به باور ما توسل 
امری الهی است که در قرآن و احادیث پرشمار 
به آن اشاره شده و زیارات ائمه)ع( و دعاهایی 
از مشهورترین مصادیق آن  مثل دعای توسل 
است؛ اما در مقابل جریان هایی مانند وهابیت، 
با تعریف خاصی که از عبادت و شرک دارند، 
توسل به اولیای الهی را شرک تلقی می کنند. 
در  بیشتر  کنکاش  برای  تا  داد  فرصتی دست 
معنای توسل با حجت االسالم دکتر عبدالکریم 
بی آزار شیرازی، از پژوهشگران نام آشنا و عضو 
مذاهب  تقریب  جهانی  مجمع  عالی  شورای 
که  باشیم  داشته  مفصل  گفت وگویی  اسالمی 

بخشی از آن را در زیر می خوانید:

 هدف از خلقت انسان تقرب به خداست
دکتــر عبدالکریم بی آزار شــیرازی در ابتدا و 
با بیان اینکه توســل به معنای تقرب اســت، 
می گوید: توسل در تفاســیر قرآن کریم مانند 
تفســیر مجمع البیان هم به معنای تقرب آمده 
است، اما در فارسی توسل به معنای وسیله ای 
برای رســیدن به مقصود است. از اساسی ترین 
اختالف ها میان شیعیان با سلفی ها نیز همین 
کلمه هست؛ ما در توسل، ائمه را نمی پرستیم 
بلکه آن ها را وسیله ای برای خواستن حاجاتمان 
از خدا قرار می دهیم، اما آن ها تقرب به ائمه)ع( 
را شــرک دانســته و معتقدند تقرب مربوط به 
خداست نه غیر خدا. اشکال دیگر سلفی ها این 
است که می گویند توسل جستن به پیامبر)ص( 
تا زمانی که در قید حیات است، اشکالی ندارد 

اما توسل به مردگان جایز نیست.
این پژوهشــگر ادیان و مذاهب با بیان برداشت 
نادرســت وهابی ها از معنای توســل می گوید: 
ایجاد شــبهه و ترویج آن ها، کشتن مسلمانان، 
نابود کردن گرانبهاترین آثار تاریخي اســالم، 
ایجاد اختالف و ناامني از آسیب های این تفکر 
اشتباه است. این همه در حالی است که توسل 
و اعتقاد به آن به عنوان یک ســنت و اصل در 

دین اسالم و مورد قبول بسیاری 
از اصحاب رســول خــدا)ص( و 
پیشوایان مذاهب چهارگانه است 
و تنها فرقه ای کــه مخالف این 

اصل است وهابی ها هستند.
او اضافــه می کنــد: در ســوره 
مائــده، آیه 35 آمده اســت »یَا 
َِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اهلَلَ َو ابَْتُغوا  َُّها ال أَی
إِلَْیِه الَْوِسیلََه َو َجاِهُدوا فِي َسِبیلِِه 
لََعلَُّکْم تُْفلُِحونَ « یعنی  ای کسانی 
که ایمــان آورده اید تقوای الهی 
پیشه کنید و به سوی او وسیله 
بجویید؛ »اتقوا اهلل« دســتور به 
ترک معاصی است و »ابتغوا الیه 
الوسیله« یعنی اطاعت کنید خدا 
را. مفسرانی مانند شیخ طوسی، 
طبرسی، عالمه طباطبایی و امام 
روشــن  را  آیه  این  خمینی)ره( 
و  عبودیت  حقیقــت  ســاختن 
رویکرد خاضعانه به حق که الزمه 
آن علم و عمل اســت، می دانند. 

هدف از خلقت انسان تقرب به خداست و برای 
رسیدن به این جایگاه به وسیله نیاز داریم که 

اطاعت خدا و پیامبران اوست.

 علمای اهل سنت توسل 
را جایز می دانند

حجت االسالم بی آزار شیرازی 
تشریح می کند: البته در بین 
که  هستند  بسیاری  سلفی ها 
توســل به مــردگان را جایز 
و... در  می دانند، مانند غزالی 
زیارت پیامبــر اکرم)ص( نیز 
تمــام مذاهب آدابــی دارند. 
در سوره نســا، آیه 65 آمده 
اســت: اگر این هایی که ظلم 
کردنــد، پیش تــو آمده و از 
خدا استغفار کردند و پیامبر 
اکرم)ص( برای آن ها استغفار 
کرد، خدا را تــواب و رحیم 
خواهند یافــت. پس از ذکر 
این آیــه، تمــام مذاهب در 
باب زیارت می فرمایند »و قد 
أمرک  أطعنا  و  قولک  سمعنا 
و غفرنا نبیک، مستشــفعین 
ذنوبنا« یعنی خدایا ما قول تو را شنیدیم، امر 
تو را اطاعت کردیم و قصد کردیم به وســیله 
پیامبر)ص( شــفاعت بجوییم به ســوی تو در 

مورد گناهانمان.

او خاطرنشــان می کند: بسیاری از علمای اهل 
ســنت هم این نوع توســل را در آداب زیارت 
پیامبــر اکــرم)ص( جایــز می داننــد، اما در 
عربســتان حساسیت شــدیدی به این مسئله 
دارند. یکی از شخصیت های بسیار مهم مکه به 
نام بن علوی مالکی که چند ســالی است فوت 
کرده، کتابی به نام »مفاهیم یجب أن تصحح« 
نوشته است و در این کتاب به فتوای 35 نفر از 
علمای بزرگ اهل سنت اشاره کرده که در آن 
توســل به پیامبر اکرم)ص( پس از رحلت هم 
جایز است؛ همچنین 75 نفر از علمای اسالمی 
هندوســتان نیز بر جواز توسل فتوا داده اند و 
آن را در کتابی به نــام »المهند علی المفند« 

جمع آوری کرده اند.

 توسل، پارتی بازی نیست
عضو شــورای عالــی مجمع جهانــی تقریب 
مذاهب عنوان می کند: در بســیاری از تفاسیر 
اخباری ها آمده اســت »تقربــوا إلیه باإلمام« 
یعنی تقــرب بجویید به خدا به وســیله امام. 
عالمــه طباطبایی می گویــد: »تقربوا بطاعه« 
یعنی تقرب بجویید به خدا به وســیله اطاعت 
از امام؛ مراجع اســم رساله های عملی خود را 
گذاشته اند »الوسیله«؛ مانند »وسیله النجات«، 
»وســیله المعاد«، »تحریر الوسیله«، »وسائل 
الشــیعه« و... به بیانی دیگــر اطاعت از خدا و 
پیامبر و عمل به احکام شــرعی خود وســیله 

است.
او اضافه می کند: متأســفانه بســیاری افراد از 
این عبارات برداشت اشتباهی می کنند. آن ها 
فکر می کنند بدون اینکه به آنچه گفته شــده 
عمــل کنند و تنها بــا خواســتن حاجات از 
ائمه)ع( و به شــکل پارتی بــازی می توانند به 
آنچه می خواهند، برســند؛ در حالی که الگوی 
ما در توسل و عبادت، دعاهایی است که به ما 
سرمشــق داده شده است؛ مانند دعای کمیل، 
عرفه، مکارم األخالق، دعاهای صحیفه سجادیه 

و... تمام این دعاها مشق زندگی است.
بــی آزار شــیرازی تأکید می  کنــد: این دعاها 
مسائل فراوانی را شامل می شود؛ به طور نمونه 

در دعای عرفه شــناخت خــدا و صفات الهی، 
خودشناسی، شــناخت این جهان و پیامبران، 
پرورش نفس با کماالت الهی، توبه و بازگشت 
بــه خدا، دور کردن صفــات نکوهیده از خود، 
فراگیری راه تعلیم و تربیت از خدا و درخواست 
بهترین مســئله ها آموزش داده می شــود. به 
تعبیر امام خمینــی)ره( دعاهای اهل بیت)ع( 
همــه برگردان قرآن هســتند و اگــر ما واقعاً 
اینچنین از ائمه)ع( و پیامبر)ص( درس گرفته 
و خودمان را ســاخته، به آن دســتورات عمل 
کــرده و از آن ها سرمشــق بگیریم مســتحق 

شفاعت آن ها خواهیم بود.

 اهل بیت)ع( مستقل از خداوند نیستند
این پژوهشگر عنوان می کند: در دعای کمیل 
حضــرت امیــر)ع( بــه ربوبیت الهی توســل 
می جوید »و نتوســل إلیــک بربوبیتک«؛ در 
ســوره انبیا هم توســل به توحید »َفَناَدی فِي 
ُلَماِت أَْن الَ إِلَه إاِلَّ أَنَْت« و در ســوره اعراف  الظُّ
ِ اأْلَْسَماُء الُْحْسَنی  توسل به اســماء الهی »َو هلِلَ
َفاْدُعوُه بَِهــا« وجود دارد، یعنــی ما باید این 
صفات نیکــوی الهی را خوانــده و خود را به 
اخالق الهی متخلــق کنیم؛ این همان معنای 

ساده توسل است.
بی آزار شــیرازی با تأکید بر اینکه توسالت ما 
به غیر خدا منافاتی با آیه »اْدُعونِي أَْســَتِجْب 
لَُکْم« ندارد، توضیح می دهد: اگر به اســتقالل 
از پیامبر)ص( و سایر معصومین)ع( خواسته ای 
داشته باشیم صحیح نیســت، اما اگر از آن ها 
بخواهیم حاجت ما را از خدا طلب کنند، یعنی 
به آن ها متوسل شده ایم. خداوند همیشه زنده 
و از رگ گردن به ما نزدیک تر اســت. اشکالی 
هــم ندارد که حاجــات خود را مســتقیماً از 
خدا بخواهیم، امــا برخی می گویند ما گنهکار 
هســتیم و نمی توانیــم بی واســطه از خــدا 
بخواهیم، در این صورت به واســطه های فیض 
متوسل می شویم. توسل و حاجت خواستن از 
اولیای الهی، تمسک به رابطه های فیض الهی 
و اســبابی است که فاعل بودن آنان وابسته به 

قدرت و اراده خداوند است.

گفت وگو با حجت االسام دکتر بی آزار شیرازی درباره معنای »توسل« همزمان با ایام حضور حاجیان در سرزمین وحی

توسل، وسیله  تقرب به خداست

توسل و حاجت 
خواستن از اولیای 

الهی، تمسک به 
رابطه های فیض 
الهی و اسبابی 
است که فاعل 

بودن آنان وابسته 
به قدرت و اراده 

خداوند است

بــــــــرش
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آگهی تغییرات شرکت بهسو صنعت شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 8643 و شناسه ملی 10380244053
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل 
برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند: آقای امیر اثنی عش��ری به ش��ماره ملی 0944650724 و آقای محمد اثنی عش��ری به ش��ماره ملی 
0938065459 و آقای سیدمحس��ن امامی مقدم به ش��ماره ملی 0872235092 و آقای احمد اثنی عش��ری به شماره ملی 0938475274 
و الیاس اثنی عش��ری به ش��ماره ملی 0944771262 -عاتکه س��ید حس��ین زاده مقنی به ش��ماره ملی 2269428439 به عنوان بازرس 
عل��ی البدل و آقای امیر صدیق به ش��ماره ملی 0930621646 به عنوان بازرس اصلی برای یک س��ال مال��ی انتخاب گردیدند. - روزنامه 

کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال 97 تصویب شد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556068(
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آگهی تغییرات شرکت مانا اندیشه ستاره خاوران شرکت با مسئولیت محدود
به شماره ثبت 64854 و شناسه ملی 14007664623

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,01,01 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مشهد به 
آدرس مش��هد - بخش مرکزی - ش��هر مش��هد-محله ارشاد-خیابان پیام)دس��تغیب 37(-خیابان پیام 16 )بیس��تون 2 (-پالک 0-پاساژ            
خلی��ج ف��ارس )بال (-طبقه دوم –واحد 4 کدپس��تی :9185813444 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق اصالح گردید. 
2- خانم س��حر محمدی با کدملی : 0920774679 با دریافت 330000 ریال از صندوق ش��رکت از زمره شرکا شرکت خارج گردید. سرمایه 
ش��رکت از مبلغ 1330000 به 1000000 ریال کاهش یافت.آخرین میزان س��هم الش��رکه شرکای به ش��رح ذیل میباشد :محمد تقی مظفری 

420,000 ریال و حمیرا نیک رو 330,000 ریال ومرتضی زرین درفش 250,000 ریال
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556000(
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آگهی تغییرات شرکت اتحادیه تعاونیهای دهیاریهای استان خراسان رضوی شرکت تعاونی
 به شماره ثبت 36249 و شناسه ملی 10380517689

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,03,05 نامه شماره57469مورخ97,3,28 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مشهد تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1- آقای حس��ین شرفی0919829317 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد نخعی0934541450 به سمت نائب رئیس 
و آقای ابراهیم شاکری 6529597124به سمت منشی هیئت مدیره انتخاب شدند 2- آقای محمد حسن آهوئی کد ملی 5748925532 به 
سمت مدیرعامل شرکت تعاونی برای مدت سه سال انتخاب شدند 3- کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور بانکی از قبیل چک – سفته – برات 
و اوراق بهادار با امضاء یک یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره آقای حس��ین ش��رفی )به س��مت رئیس هیئت مدیره( و در غیاب ایش��ان آقای 

محمد نخعی )نائب رئیس هیئت مدیره( با امضای ثابت آقای محمد حسن آهوئی مدیرعامل و مهرشرکت دارای اعتبار خواهد بود
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )555996(

آگه�ی تغییرات ش�رکت آرش�ام 
داده س�اتراپ ش�رکت س�هامی 
خاص به ش�ماره ثبت 53346 و 

شناسه ملی 14004650652
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی             
فوق العاده مورخ 1398,03,28 تصمیمات 
ذی��ل اتخاذ ش��د : تعداد اعض��ای هیئت 
مدی��ره از پن��ج نفر به چه��ار نفر کاهش 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)556080(

س
,9
80
60
67

آگهی تغییرات شرکت تحول چاشنی 
ت�وس ش�رکت س�هامی خ�اص ب�ه 
ش�ماره ثبت 22062 و شناس�ه ملی 

10380375449
عموم��ی  مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
ع��ادی بطور ف��وق العاده م��ورخ 1397,05,20 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : -موسسه آویژه 
ارقام امین به شناس��ه ملی 14004883592 
بعنوان بازرس اصل��ی و خانم فروزان وکیلی 
مق��دم ب��ه کدمل��ی 3370062712 بعن��وان 
ب��ازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی 

تعیین شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556072(
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آگهی تغییرات شرکت بهسو صنعت شرکت 
س�هامی خاص به شماره ثبت 8643 و 

شناسه ملی 10380244053
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
 : ش��د  اتخ��اذ  ذی��ل  تصمیم��ات   1398,04,06
1- آق��ای احم��د اثن��ی 0938475274به س��مت 
رئی��س هیئت مدیره، آقای س��ید محس��ن امامی 
مقدم0872235092 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره، آقای محمد اثنی عشری 0938065459به 
سمت مدیرعامل شرکت برای مدت 2 سال انتخاب 
گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت 
ب��ا امضاء دو نف��ر از اعضای هیئت مدی��ره بهمراه 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556054(
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آگه�ی انحالل ش�رکت صنای�ع رنگ س�ازی و 
شیمیایی الدوز شرکت س�هامی خاص به شماره 

ثبت 26995 و شناسه ملی 10380424004
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,04,24 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 
1-شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعالم گردید 
و آق��ای کامبی��ز بیجارچی به س��مت مدیر تصفیه 
ش��رکت برای مدت دو سال انتخاب و آدرس محل 
تصفیه استان خراسان رضوی ، شهرستان مشهد، 
بخش مرکزی ، ش��هر مش��هد، محله ,دانش آموز ، 
خیاب��ان آم��وزش ]فرهنگ 28- وکیل آب��اد 29[ ، 
خیابان پرورش 5 ]آم��وزش 6[ ، پالک -37.001 ، 

طبقه اول 9188987396 انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )555997(
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آگهی تغییرات شرکت جوانه خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 5777 و شناسه ملی 10380216125
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای محمد رضا خبیری نوغانی 
به شماره ملی 0933096054 به سمت ریاست هیئت مدیره ومدیر عامل و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 
0931496349 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی خبیری نوغانی به ش��ماره ملی 0924280247 
به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب ش��دند . وکلیه اوراق و اس��ناد تجاری ، تعهد آور ، رسمی، بانکی ، قراردادها و 
غیره ش��رکت با امضاء منفرد آقای محمد رضا خبیری نوغانی مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر ش��رکت 

به مدت دو سال معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556141(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی نیکو تولید مشهد شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 13242 و شناسه ملی 10380289041

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397,05,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1-آقای محمد رضا خبیری نوغانی به شماره 
ملی 0933096054 به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا سید خسروشاهی به شماره ملی 1373642521 به سمت نایب 
رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین حاجی محمدی به شماره ملی 0931496349 به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند . -کلیه اوراق و اس��ناد تجاری ، تعهد آور ، رس��می ، بانکی ، قراردادها و غیره شرکت با امضاء 

رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت به مدت دو سال معتبر خواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556128(

آگهی تغییرات ش�رکت عصر نانو شرکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 24936 و 

شناسه ملی 10380403699
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1397,04,11 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آقای 
مجتب��ی بهنام تقدس��ی 0932218377 به س��مت 
رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدی��ر عام��ل ش��رکت و 
خان��م اک��رم برومن��د س��رایدار0069075247 به 
س��مت نائب رئی��س هیئت مدیره و یاس��ر دعایی 
0943355044 به سمت عضو هیئت مدیره برای 
مدت دو س��ال انتخاب ش��دند. 2- کلی��ه اوراق و 
اسناد تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و نائب 
رئیس هیئت مدیره و به همراه مهر شرکت معتبر 

خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556113(
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آگه�ی تغییرات ش�رکت خان�ه میوه و                
ت�ره بار برتر ایرانیان ش�رکت س�هامی 

خاص به شماره ثبت 55054 
و شناسه ملی 14005086342

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق 
العاده م��ورخ 1397,08,05 تصمیم��ات ذیل اتخاذ 
ش��د: - محل ش��رکت به آدرس خراسان رضوی ، 
شهرس��تان مش��هد ، بخش مرکزی ، ش��هر مشهد، 
نوی��د ، بلوار میدان بار ، خیابان شش��م ، پالک 0، 
س��اختمان می��دان بارس��پاد ، بازارشش��م ، طبقه 
همکف ، واحد 33 کدپس��تی9196997536 تغییر 
یاف��ت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح فوق 

اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )556111(
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

ذکر روز
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

 چهارشنبه 16 مرداد 1398 5 ذی الحجه 1440 7 آگوست 2019  سال سی و دوم  شماره 9033 

 رابرت مالی، مذاکره کننده ســابق آمریکایی و رئیس فعلی 
»گروه بین المللی بحران« در یادداشتی روز دوشنبه از دولت 

آمریکا خواسته وارد مذاکره با گروه »انصاراهلل« در یمن شود.

مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه روز دوشنبه از 
آمریکا خواســت تا حمایت های خود از شبه نظامیان ُکرد در 

شمال سوریه را متوقف کند.

جان بولتون، مشــاور امنیت ملی آمریکا پیش از نشســت 
مخالفان ونزوئال در لیمای پرو گفت: واشنگتن مخالف انتخابات 

جدید در ونزوئال با وجود حضور مادورو در قدرت است.

یک سند افشاشده نشان می دهد بن سلمان برنامه دارد، اردوغان را سرنگون کند

شاهزاده  علیه سلطان
  جهان   پایگاه خبری میدل ایست آی انگلیس در گزارشی 
فاش کرد به یک ســند محرمانه از مرکز سیاســت گذاری 
امارات دســت یافته است که نشان می دهد ریاض به دنبال 
قتل »جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد سعودی، دستور 
اجــرای طرحی راهبــردی را صادر کرده کــه هدف از آن 
سرنگون کردن رجب طیب اردوغان است.ریاض در ماه می 
گذشــته، دستور اجرای این طرح را صادر کرده و هدف آن، 
محدود کردن نفوذ منطقه ای اردوغان و ترکیه است؛ بنابراین 
»این کشور پادشاهی هدف قرار دادن اقتصاد ترکیه و فشار 
جهت کاهش تدریجی سرمایه گذاری سعودی در ترکیه و نیز 
کاهش تدریجی شمارسفرگردشگران سعودی به این کشور را 
آغاز کرده است و مهم تر از این موارد، ریاض در جهت محدود 
کردن نقش منطقه ای ترکیه در امور اسالمی این منطقه گام 
برمی دارد«.میدل ایســت آی تصریح کرد برپایه اسناد درز 
شده از مرکز سیاست گذاری امارات، نخستین ادله این طرح 
عربستان هفته گذشته مشخص شد که مقام های سعودی از 
ورود 80 کامیون ترکیه ای حامل پارچه و مواد شیمیایی به 
داخل عربستان از طریق بندر »ضبا« ممانعت کردند. همچنین 
بر اساس اعالم یک منبع ترکیه ای، مقام های سعودی مانع 
ورود 300 کانتینر حامل میوه و سبزیجات ترکیه به داخل 
این کشــور از طریق بندر جده شــدند. افزون بر این، طبق 

آمارهای رسمی وزارت گردشگری ترکیه، شمار توریست های 
سعودی در ترکیه در نیمه اول سال جاری میالدی 15درصد 
کاهــش یافت و از 276 هزار نفر به 234 هزار نفر رســید.
در ادامه این گزارش آمده اســت، »به عنوان نشانه ای از این 
مسئله که رهبری ســعودی روابط خود با اردوغان را قطع 
کرده و با وی به مانند یک دشــمن رفتار می کند، این است 
که ملک ســلمان بدون هیچ گونه تردیدی با توصیه کمیته 
مشورتی مبنی بر عدم ارسال دعوت نامه رسمی به اردوغان 
برای حضور در اجالس سازمان همکاری های اسالمی در مکه 
موافقت کرد.«در همین زمینه یک مقام ارشد ترکیه ای به 
میدل ایست آی گفته است: »راهبرد سعودی برای مجازات 
ترکیه به دلیل موضع آن در قبال مسئله خاشقچی تدوین 
شده و ناگهانی نبوده است. اقدامات آن ها تقریباً علنی است، 
طوری که می توان فعالیت هایشان در شبکه های اجتماعی 
مورد حمایت عربســتان سعودی و رسانه های این کشور را 
مشاهده کرد. آن ها به شکل صریح خواهان تحریم روابط با 
ترکیه شده اند.«با وجود این مسائل رئیس جمهوری ترکیه، 
پنجشنبه هفته گذشته در تماس تلفنی با پادشاه سعودی، 
بحران صادرات ترکیه، که در بنادر عربستان توقیف شده اند را 
مطرح کرد و همچنین برای تلطیف امور از ولیعهد سعودی و 

خانواده او دعوت کرد به ترکیه سفر کنند.

تاس: وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای گفت: 
عناصر تروریستی سه فروند راکت به سمت 

پایگاه »حمیمیم« در سوریه شلیک کردند.
شینهوا: همزمان با ادامه رزمایش کره جنوبی 
و آمریکا، کره شمالی  بامداد سه شنبه اقدام به 
آزمایش دو موشک دیگر از ساحل شرقی این 

کشور کرد.
روزنامه البیان: همزمان با ادامه درگیری ها 
در حومــه طرابلس، ژنــرال »خلیفه حفتر« 
فرمانده نیروهای شــرق لیبی بــه زودی با 

بوریس جانسون در لندن دیدار خواهد کرد.
رویتــرز: دفتــر نمایندگی حکومــت چین 
در هنگ کنگ هشــدار داد، شورشیان خشونت 
طلبی که شهر را به سمت پرتگاهی خطرناک سوق 

داده  اند، در پیشگاه عدالت حاضر خواهند شد.

اندیشکده هوور نوشت
تنش میان ژاپن و کره جنوبی 
فراتر از اختالف های تاریخی 

خالدی: اندیشــکده هوور در یادداشتی تحت 
عنوان »اختــالف میان ژاپــن و کره جنوبی؛ 
چه چیزی باید بدانیم« نوشت: درگیری میان 
توکیو و ســئول به عنوان دو متحد واشنگتن 
در جنوب شرق آســیا روز به روز بیشتر شده 
و هیچ نشــانه ای از عقب نشینی دو طرف از 
مواضع اختالف برانگیز دیده نمی شود. در ادامه 
آمده است: اگرچه برخی ریشه این اختالف را 
تاریخی می دانند، اما تخریب روابط دو کشــور 
در ماه های اخیر چیزی بیش از شــکایت های 
تاریخی اســت. آن ها درباره چگونگی مدیریت 
مســائل محوری منطقه اختالف نظر دارند. به 
عنوان نمونه، در مورد کره شمالی، کره جنوبی 
از کاهش مجازات ها حمایت می کند، در حالی 
که ژاپن خواستار برخورد سخت است؛ سئول به 
دنبال روابط گرم تر با پکن است، اما توکیو چین 
را رقیب می بیند. همچنین اختالف های دیرینه 
دو کشور بر سر مالکیت دو جزیره مورد مناقشه 

هم بر این اختالفات دامن زده است.

  دست ترامپ در جیب مادورو
ترامپ اموال و دارایی 
ونزوئال را مسدود کرد

یورونیوز: دونالد ترامپ دســتور مسدود 
کردن کامــل دارایی های دولت ونزوئال در 
کشورش را صادر کرد. در متن نامه دونالد 
ترامپ آمده است: من توقیف دارایی های 
دولت ونزوئال را به دلیل ادامه غصب قدرت 
به شیوه نامشروع به دست نیکالس مادورو 
ضروری تشخیص دادم. همچنین بر اساس 
این دســتور، هر گونه معاملــه تجاری و 
تراکنش با مقام های ونزوئال ممنوع خواهد 
بود. مسکو این اقدام را در تضاد با قوانین 
بین المللی دانســته و گفته اســت: این 
اقدامات در تناقض کامل با منشور سازمان 

ملل و همچنین قوانین خود آمریکاست.

هند و تصمیم اشتباهی که چوبش را خواهد خورد
دولت هند در حرکتی خالف قانون اساســی این کشور که می تواند به تنش ها در 
کشمیر بیفزاید خودمختاری این منطقه مورد مناقشه را لغو کرد. اگرچه نارندرا مودی، 
نخســت وزیر و حزب حاکم هندوی ملی گرای بهاراتیا جاناتا )بی جی پی( مقابله با 
تحرکات تروریســتی را در توجیه این اقدام خود عنوان کرده اند، اما این حرکت به 
هر علتی که صورت گرفته باشد کاری نادرست بوده و مناسبات مسلمانان با دولت 
مرکزی را به شدت تخریب و تحت تأثیر قرار خواهد داد. مسلمانان با لغو خودمختاری 
این منطقه به شدت مخالف هستند و بنابراین این اقدام می تواند روابط دولت مودی 
با مردم کشمیر را شکراب کند. عالوه بر این دهلی نو با این تصمیم خود ضمن ناامید 
کردن جریان های میانه رو، بهانه را برای افزایش تحرکات گروه های تندرو از جمله 
القاعده و داعش در این منطقه فراهم کرد. این موضوع در بلند مدت مشکالت امنیتی 
زیادی برای هند ایجاد خواهد کرد. از دید نیروهای میانه رو فعال در کشــمیر اقدام 
هند به ضرر آن هاست؛ چراکه این گروه ها در انتخابات گذشته خوب ظاهر شده و 
حتی می توانستند به قدرت دست پیدا کنند. نیروهای میانه رو به حل بحران کشمیر 
از راه گفت وگو و مذاکره با دهلی نو پایبند و معتقد بودند، اما تصمیم اخیر آن ها را 
ناامید کرده و راه نفوذ گروه های رادیکالی که معتقد هستند تنها راه حل آزادی کشمیر 
جنگ و به دست گرفتن اسلحه است را در منطقه فراهم خواهد کرد.اگرچه ابهام در 
مورد نیت واقعی هند برای لغو خودمختاری کشمیر همچنان پابرجاست، اما به نظر 
می رسد این تصمیم ناشی از برنامه بلندمدتی است که دهلی نو برای منطقه طراحی 
کرده است. هند امیدوار است با توجه به رویکرد تقابلی که با پاکستان )که به اذعان 
دهلی نو جنگ نیابتی علیه این کشور را در کشمیر رهبری می کند( در افغانستان 
پیش گرفته  و ایجاد مشــکالت امنیتی بعدی برای پاکستان، رهبران اسالم آباد را 
ترسانده و متقاعد کند از حمایت جدایی طلبان این منطقه دست بردارند. در ادامه 
هند تالش خواهد کرد با دور زدن پاکستان و تقویت حضور نظامی اش در کشمیر 
کنترل امنیتی این منطقه را به دست گرفته و طرح اصلی مورد نظر خود که همان 

تغییر بافت جمعیتی کشمیر از طریق اسکان غیرمسلمانان است را اجرایی کند.
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عکس نوشت

 رژه کامیون های جنگی آمریکا 
در شرق فرات

کاروانی از 150 تا 200 کامیون حامل کمک های لجســتیک و خودروهای 
نظامی مملو از سالح روز گذشته از کردستان عراق وارد شهر قامشلی سوریه 
شد. با احتساب کامیون های روز گذشته تاکنون حدود 2هزار کامیون سالح 
برای کمک به کردهای سوریه به این منطقه ارسال شده است. این کامیون ها 
پیش از این علیه داعش اســتفاده می شد، اما به گفته مقامات آمریکایی به 
دنبــال تهدیدهای ترکیه برای آغاز عملیات نظامی علیه کردها در شــمال 
سوریه، این کاروان ها وارد شهر قامشلی شده اند. ترکیه با حضور نیروهای کرد 
در مناطق نزدیک به مرزهای خود مخالف بوده و آن ها را تشکیالت تروریستی 

می داند که امنیت ملی اش را تهدید می کنند.

  رفیق دزد، شریک قافله  روز خونین هرات   توافق ها انجام شد
خروج آمریکا از افغانستان 
در نتیجه گفت وگو با طالبان

 30 شهید و زخمی درانفجار
 در منطقه شیعه نشین

 دزدی کارمندان سازمان ملل
ازجیب مردم یمن

بی بی سی: در سومین روز از هشتمین دور 
مذاکرات نمایندگان آمریکا و طالبان در مورد 
صلح افغانستان در دوحه، زلمای خلیل زاد، 
نماینده آمریکا در امور صلح افغانســتان از 
»پیشرفت عالی« در این مذاکرات خبر داد. 
یک منبع مذاکره کننده هم گفته است که 
»اختالف ها حل شده و ادامه بحث متمرکز 
بر ایجاد یک مکانیسم برای تطبیق توافق نامه 
نهایی متمرکز اســت.« خــروج نیروهای 
آمریکایی یکی از ایــن اختالف ها بود. این 
منبع همچنین افزود: گروه طالبان می خواهد 
نماینــدگان روســیه و چیــن در امضای 
توافق نامه با آمریکا حضور داشــته باشند.

تسنیم: مقامات افغان اعالم کردند که بر 
اثر انفجار در منطقه شیعه نشین »حاجی 
عباس« در شهر هرات پنج نفر شهید و 25 

تن دیگر نیز زخمی شدند.
 این تلفــات بر اثر انفجــار مواد منفجره 
جاسازی شده در یک دستگاه موتورسیکلت 
سه چرخه در محله حاجی عباس واقع در 
منطقه دوازدهم شــهر هرات بوده است. 
تاکنون گروهی مسئولیت این حمله را به 
عهده نگرفته، اما گروه تروریستی داعش 
پیش از این بارها به طور هدفمند مساجد 
شیعیان و مناطق شیعه نشین را هدف قرار 

داده است.

ایسنا: بیش از 12 تن از امدادرسان های 
ســازمان ملل که با هدف رســیدگی به 
بحران انسانی در یمن در این کشور مستقر 
شده بودند، متهم به فساد از طریق بستن 
قراردادهای مشکوک، زدوبند با طرف های 
مختلف در یمن به منظور کســب منافع، 
تضعیف فرایندهای نظارت بر عملکردها 
کمک هــای  محموله هــای  از  دزدی  و 
بین   المللــی اعطایی به یمن شــده اند. 
سازمان بهداشــت جهانی در این زمینه 
گفته است: مشغول تحقیق بر فعالیت های 
یکی از اعضای بازنشســته اش اســت که 

مظنون اصلی این پرونده است.

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 پیرمحمد مالزهی، تحلیلگر مسائل شبه قاره
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      صفحه 8

آ﹎﹩ د︻﹢ت ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥ 
︫ــ︣﹋️  ︨ــ︀﹜﹫︀﹡﹥  ︻ــ︀دی  ︻﹞﹢﹝ــ﹩  ﹝︖﹞ــ︹  ︗﹙︧ــ﹥ 
﹝﹠︨︡ــ﹫﹟ ﹝︪ــ︀ور ︨ــ︀ز آب ︫ــ︣ق در ﹝﹢ر︠ــ﹥ 
٩٨/۵/٢۶ راس ︨ــ︀︻️ ١١ ︮︊ــ در ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ 
وا﹇︹ در ︋﹙﹢ار د︨︐︽﹫︉ ︠﹫︀︋︀ن ︋﹫︧︐﹢ن ︋﹫﹟ ۶ و ٨ 
︨ــ︀︠︐﹞︀ن ︗︀د ︑︺︀ون ︵︊﹆﹥ دوم ︑︪﹊﹫﹏ ﹝﹩ ︫﹢د 
. از ﹋﹙﹫﹥ ︨ــ︀﹝︡اران ﹝︐︣م د︻﹢ت ﹝﹩ ︫﹢د ︑︀ در 
︨ــ︀︻️ و روز ﹝﹆︣ر در ﹝﹏ ︫ــ︣﹋️ ︱﹢ر ︋﹥ ﹨﹛ 

ر︨︀﹡﹠︡.
 د︨︐﹢ر ︗﹙︧﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ︨︀﹜﹫︀﹡﹥:

١- ا︨︐﹞︀ع ﹎︤ارش ﹨﹫︡﹞ ️︣ه و ︋︀زرس ︫︣﹋️ 
٢-ا﹡︐︀ب ︋︀زرس ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل 

 ﹩﹎درج آ ️︗ ︀ب روز﹡︀﹝﹥ ﹋︓﹫︣ا﹐﹡︐︪︀ر︐﹡٣-ا
۴-︵︣ح و ︑︭﹢︉ ︮﹢ر︑︀ی ﹝︀﹜﹩ ︨︀ل ١٣٩٧

۵-﹨ــ︣ آ﹡︙ــ﹥ در ︮﹑﹫ــ️ ﹝︖﹞ــ︹ ︻﹞﹢﹝ــ﹩ ︻︀دی 
.︫︡︀︋ ﹩﹞ ﹤﹡︀﹫﹛︀︨

/ع
۹۸
۰۶
۰۹
۴

﹞︀ره ۵٠٩٨٠٠۵٧٩٣٠٠٠٠٠١ (︫﹞︀ره ﹝︤ا︡ه ﹝︣︗︹)٣١٧٠ آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه︫ 
 ︀ ــ﹊﹟ را از ︵︣﹅ ﹝︤ا︡ه ︻﹞﹢﹝﹩ و︋   ︫﹌﹠ شـهردارى اركواز ملكشـاهى در ﹡︷︣ دارد ا︗︀ره ︑︀︨﹫︧︀ت︨ 
﹞︀ره   ︫︀ ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (setad) و︋  ︣ه ﹎﹫︣ی از︨   ︋︀ ︗︤﹫︀ت ﹝﹠︡رج در ا︨ــ﹠︀د ﹝︤ا︡ه،︋ 

        .︡︀﹝﹡ رت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ وا﹎︢ار﹢  ︮﹤ ﹝︤ا︡ه ۵٠٩٨٠٠۵٧٩٣٠٠٠٠٠١︋ 
زمان 98/5/15 ساعت8 صبح

 ٩٨/۵/٢۶ ️︀︽﹛ ٩٨/۵/١۵ مهلت دريافت اسناد مزايده: از ︑︀ر
٩٨/۵/٢۶ ️︀︽﹛ ٩٨/۵/١۵ :︡︋︀زد  ︀ر︑

آ︣︠﹟ ﹝﹙️ ار︨︀ل ︎﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️: از ︨︀︻️ ٨ ︊︮ ︑︀ر ٢٧/۵/٩٨ ﹜︽︀️ ︨︀︻️ ١٣ ﹝﹢رخ ۶/۵/٩٨
︊︮١٠ ️︻︀ ﹫︪﹠︀دات: ۶/۶/٩٨︨   ︎﹩︀︪﹎︀ز  ز﹝︀ن︋ 

 ︊︮١٠ ️︻︀ ︣﹡︡ه:٩/۶/٩٨︨  ز﹝︀ن ا︻﹑م︋ 
شرايط عمومى وتوضيحات برگزارى مزايده دستگاه اجرايى

.︫︡︀ ︀ً ر︻︀️ ﹝﹢ارد ذ﹏ ا﹜︤ا﹝﹩ ﹝﹩︋  ﹠﹝︲
︀︫︡ و  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ (﹇︧ــ﹞️ ﹝︤ا︡ه-ا︗︀ره) ﹝﹩︋   ︨﹅︣︵ از ً︀ ﹁︣ ١-︋︣﹎︤اری ﹝︤ا︡ه︮ 
︣︡ ا︨﹠︀د ﹝︤ا︡ه ﹝︊﹙︼ ۵٠٠٠٠٠   ︠️︗) ︡ها︨ــ﹠︀د ﹝︤ا ️﹁︀و در ︡︣ ــ︀﹝﹏︠  ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ﹁︣آ﹠︡ ﹝︤ا︡ه︫ 
ر︀ل از ︵︣﹅ ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋︧︀ب ︫︣داری وار︤ ﹎︣دد) ︋︀ر﹎︢اری ︑︭﹢︣ ︑︱﹞﹫﹟ ︫︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ︋﹥ 
﹫︪﹠︀د ﹇﹫﹞️  ︀︫︡) ار︨︀ل︎  ︡ه︋  ︣داری ︑﹢﹏ داده︫  ﹥ ︣ا︨️︫  ︀﹡﹊﹩(﹋﹥ ا︮﹏ آن︋  ︮﹢رت ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥︋ 

.︫︡︀︋ ﹩﹞ ︣︢︎ ا﹝﹊︀ن ﹅︣︵ ﹟︣م از ا︐﹞ ︡ه ﹎︣انو ا︵﹑ع از و︲︺﹫️ ︋︣﹡︡ه ︋﹢دن ﹝︤ا
︀﹝︀﹡﹥ ﹝︤ا︡ه ر︀ل  ︣د ا︻﹑ن ︻﹞﹢﹝﹩︨  ︣ا︳ و ﹡﹢ه ا︗︀ره در︋  ︀﹝﹏ ﹝︐︭︀ت،︫  ٢- ﹋﹙﹫﹥ ا︵﹑︻︀ت ﹝﹢ارد ا︗︀ره︫ 

.︫︡︀ ︣ر︨﹩ و ا﹡︐︀ب ﹝﹩︋  ﹇︀︋﹏ ﹝︪︀﹨︡ه،︋ 
٣- ︻﹑﹇﹥ ﹝﹠︡ان ︋﹥ ︫ــ︣﹋️ در ﹝︤ا︡ه ﹝﹩ ︀︋︧ــ️ ︗️ ︔︊️ ﹡︀م  و در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩(︑﹢﹋﹟) ︋︀ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹏︮︀ ︀س﹝︑ ﹏︀ره ﹨︀ی ذ﹝︫
 ۴١٩٣۴ -٠٢١ ﹤﹡︀﹞︀ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ و را﹨︊︣ی︨   ︎︤﹋︣﹞

.︫︡︀ ︣و﹁︀﹏ ﹝︤ا︡ه ﹎︣" ﹝﹢︗﹢د ﹝﹩︋  ︩"︔︊️ ﹡︀م/︎   ︋️︀ ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د﹁︀︑︣ ︔︊️ ﹡︀م ا︨︐︀﹡︀، در︨ 
︣داری ار﹋﹢از ﹝﹙﹊︪︀﹨﹩  ︫

/ع
۹۸
۰۶
۰۹
۹

ع ۹
۸۰
۶۰
۹۸

فراخوان مناقصه
 

دا﹡︪ــ﹍︀ه ︻﹙ــ﹢م ︎︫︤ــ﹊﹩ ﹝︪ــ︡ در 
﹡︷ــ︣ دارد ︑﹫﹥ و ︵︊ــ و ︑﹢ز︹ ︾︢ای 
︫︨︣ــ︐︀ن  ︎︨︣ــ︐︀ری  دا﹡︪ــ﹊︡ه 

﹋︀︫ــ﹞︣ را از ︵︣﹅ ا﹡︖ــ︀م ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ﹁︣ا︠﹢ان 
︩ ︾﹫︣دو﹜︐﹩ وا﹎︢ار   ︋﹤  ︋﹩﹞﹢﹝︻ ،٢٠٩٨٠٠٠٠۶٠٠٠٠٠٧٢
﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ از در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د 
 ﹩︀︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان و ︋︀ز﹎︪ــ﹠︪ــ﹫︎ ﹤︭ــ﹥ ︑︀ ارا﹇︀﹠﹞
︎︀﹋︐ــ︀، از ︵︣﹅ در﹎︀ه ︨ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑ــ︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ 
ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩: www.setadiran.ir ا﹡︖︀م  دو﹜ــ️ (︨ــ︐︀د)︋ 
﹢رت ︻︡م  ــ︡ و ﹐زم ا︨ــ️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ︠﹢ا﹨︫︡ 
︻︱﹢ــ️ ﹇︊﹙ــ﹩، ﹝︣اــ﹏ ︔︊️ ﹡ــ︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر و 
در︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در 

﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨︀ز﹡︡. ﹇︀︋﹏ ذ﹋︣ ا︨️:
* ︑︱﹞﹫﹟ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹁﹢ق ﹝︊﹙ــ︼ ٢۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
ر︀ل ︲﹞︀﹡︐﹠︀﹝﹥ ︋︀﹡﹊﹩ ﹝﹫︊︀︫ــ︡ ﹋ــ﹥ در ﹝﹙️ ﹝﹆︣ر ︋﹥ 
︧︀︋︡اری ︫︊﹊﹥ ︋︡ا︫ــ️ و در﹝︀ن ︫︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ 

︋﹥ ﹡︪︀﹡﹩: ︫︨︣︐︀ن ﹋︀︫﹞︣ ︑﹢﹏ ﹎︣دد.
٩٨/۵/١۶ ا﹡︐︪︀ر ﹝﹠︀﹇︭﹥ در ︨︀﹝︀﹡﹥: ︑︀ر ︀ر︑ *

* ﹝﹙️ در︀﹁️ ا︨ــ﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ از ︨ــ︀﹝︀﹡﹥: ︀︎︀ن روز 
٩٨/۵/٢٣

* ﹝﹙️ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د﹨︀: ︀︎︀ن روز٢/۶/٩٨
* ز﹝︀ن ︋︀ز﹎︐﹋︀︎ ﹩︀︪︀ی ﹝﹠︀﹇︭﹥: ۶/۴/٩٨

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

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

﹝︡رک ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙ــ﹩ ا﹞ ︉﹡︀︖﹠︡ی ︠﹙﹫﹙﹩ 
﹁︣ز﹡ــ︡ ﹝﹞ــ﹢د ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︫﹠︀︨ــ﹠︀﹝﹥١٣۵٧ 
︮︀دره ازورا﹝﹫﹟ در﹝﹆︴︹ ﹋︀ر︫﹠︀︨ــ﹩ ر︫ــ︐﹥ 
︻﹙﹢م ︨﹫︀︨ــ﹩ ︮︀دره ازوا︡ دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ ﹇﹛ 
︋︀︫ــ﹞︀ره ٣۶٠١٧﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه ا︨ــ️ و﹁︀﹇︡ 
ا︻︐︊︀ر﹝﹩ ︋︀︫︡.از︀︋﹠︡ه ︑﹆︀︲︀ ﹝﹩ ︫﹢د ا︮﹏ 
 ﹜﹇ ︡︡رک را ︋﹥ دا﹡︪ــ﹍︀ه آزاد ا︨ــ﹑﹝﹩ وا﹞
︋ــ﹥ ﹡︪ــ︀﹡﹩ ﹇ــ﹛. ︎︣د︧ــ︀ن. ︋﹙﹢اردا﹡︪ــ﹍︀ه.

 ٣۶۴/٣٧١٨۵ پ  ص  دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩  ﹝︖︐﹞ــ︹ 
﹡﹞︀ــ︡ ار︨ــ︀ل  ا﹜︐︭﹫ــ﹑ن  ﹁ــ︀رغ  اداره 

/ع
۹۸
۰۶
۰۸
۹

﹩﹚
﹫︭

︑
ک 

︡ر
ن ﹝

︡ا
﹆﹁

 ﹩
﹎

آ

/ع
۹۸
۰۶
۱۰
۸

ا﹠︖︀﹡︉ ﹝︺︭﹢﹝﹥ ﹝︺﹙﹛ دو︨ــ️ آ︋︀دی ﹝︀﹜﹉ ︠﹢درو 
︎ــ︥و ٢٠۶ ا︑﹢﹝︀︑﹫﹉ ﹝︡ل ١٣٨۶  ︫ــ﹞︀ره ︎﹑ک  ٩٨ ط 
٧٢٢  اــ︣ان ٣٢،  ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩  ٢٢٧٠١٩۶٨  و ︋﹥ 
︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ١٣۵٨۶٠٠۴٣١٢ ︋︺﹙️ ﹁﹆︡ان ا︨﹠︀د 
﹁︣وش ︑﹆︀︲︀ی رو﹡﹢︫ــ️ ا﹜﹞︓﹠﹩ ا︨ــ﹠︀د ﹝︢﹋﹢ر را 
﹡﹞﹢ده ا︨ــ️. ﹜ــ︢ا ﹠︀﹡︙﹥ ﹨︣﹋ــ︦ اد︻︀﹩ در ﹝﹢رد 
 ﹩﹇﹢﹆ ︣︐﹁دروی ﹝︢﹋﹢ر دارد ، ︸︣ف ده روز ︋﹥ د﹢︠
︨︀ز﹝︀ن ﹁︣وش ︫︣﹋️ ا︣ان ︠﹢درو وا﹇︹ در ︎﹫﹊︀ن 
︡﹩ ا︨️   ︋.︡︀﹝﹡ ﹤︺︗︣ا﹞ ︡﹠ــ ــ︀︠︐﹞︀ن︨   ︨︫︣ــ
︎ــ︦ از ا﹡﹆︱ــ︀ی ﹝﹙ــ️ ﹝︤︋ــ﹢ر ︵︊﹅ ︲﹢ا︋ــ︳ ﹝﹆︣ر 

ا﹇︡ام ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

آ﹎
︨ــ﹠︡،︋︣گ ︨︊︤  ، ﹋︀رت ﹝︀︫ــ﹫﹟  ،︋﹫﹞﹥ ﹝︀︫﹫﹟ ﹡﹢ع 
︨ــ﹢اری ︨﹫︧ــ︐﹛ را﹡︀︑﹫︌ TU5﹝︡ل ١٣٩٢  ︫ــ﹞︀ره 
  160B0013298︀ره ﹝﹢︑﹢ر﹝ ︎﹑ک ١٢ا︣ان۶١٨س٢٨︫ 
︫﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ NAAU01FE5DT011552  ﹡︀م ﹝︀﹜﹉ 
︨ــ﹫︡ ︻︊︀س آ﹇︀﹝﹫︣ی ﹇ــ﹢ژدی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه واز 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡  /ع
۹۸
۰۶
۱۰
۷

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

ــ﹀﹫︡  ︣ا︡ ﹝︡ل ١٣٨٨ ر﹡﹌︨  ــ﹢دروی︎  ــ︊︤︠  ︋︣گ︨ 
︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ١٨١و۵۶ ا︣ان ١٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 
 ﹤︋ S1412288202101 ﹩2803872 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ
﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ر﹇﹫﹥ ﹎﹙︍︣ی ︫ــ︀﹡︡︤ ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣د︡ه و از 

در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡. 

/ع
۹۸
۰۶
۰۵
۴

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۱۱
۲

︋︣گ ︨ــ︊︤ ︠﹢درو ︨ــ﹢اری ︎︣ا︡ ١٣٢ ﹝ــ︡ل ١٣٨٨ 
ر﹡﹌ ︨﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︫﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 3165249 و ︫﹞︀ره 
ا﹡︐︷︀﹝ــ﹩                      ︫ــ﹞︀ره  ︋ــ﹥   S1422288106945 ︫︀︨ــ﹩ 
٧۵٧ ن ۴٣ ا︣ان ۵۵ ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ︨﹫︡ ا﹝﹫︣ ﹝﹞︡ی 
﹝﹢︨ــ﹢ی ﹝﹀﹆ــ﹢د ﹎︣دــ︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨ــ︀﹇︳ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹝︖ــ﹢ز ﹡﹍ــ︡اری ︮﹑ح ︫ــ﹊︀ری ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ︋︡﹡﹥ 
 ﹩﹇︀﹝︣︎ ﹤ز﹡ــ﹩ ١ ﹜ــ﹢ل ︑ــ ﹤﹝︀٩٢٨٧۴۶١٩ ︨ــ
︨ــ︀︠️ ︑︣﹋﹫﹥ ﹝︐︺﹙﹅ ︋﹥ ︗﹑ل ︻﹙﹩ ﹡︧ــ︉ ﹝﹀﹆﹢د 
﹎︣دــ︡ه وازدر︗ــ﹥ ا︻︐︊ــ︀ر ︨ــ︀﹇︳ ﹝ــ﹩ ︋︀︫ــ︡.

(﹟︤و﹇)

/ع
۹۸
۰۵
۴۴
۵

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨︊︤ ︠﹢دروی ︎︥و ︎︀رسXU٧ ﹝︡ل ١٣٩٣ ر﹡﹌ 
︨ــ﹀﹫︡ رو︾﹠﹩ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٧٢۶ق۴٣ ا︣ان 
٩۵ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر 124K0417713 و ︫ــ﹞︀ره ︫︀︨﹩ 
NAAN01CA3EH123377 ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫️ ﹁︀روق ︋﹙﹢چ 

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

/ع
۹۸
۰۶
۰۹
۲

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

︋︣گ ︨ــ︊︤، ︨ــ﹠︡ ﹋﹞︍︀﹡﹩ و ﹋︀رت ︠ــ﹢دروی ﹋︀﹝﹫﹢ن 
︋﹠ــ٨٠٨︤ ﹝︡ل ١٣۶٢ ر﹡﹌ ︨ــ︊︤ ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ 
10082882 و  ۵۴٩ع٨۶ اــ︣ان ٣٢ ︫ــ﹞︀ره ﹝﹢︑ــ﹢ر 
︫ــ﹞︀ره ︫︀︨ــ﹩ 55045679 ︋﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝﹞︡ ︗﹢اد 
﹫︧︐︀﹡﹩ ﹝﹀﹆﹢د ﹎︣د︡ه و از در︗﹥ ا︻︐︊︀ر  ︠︖︧ــ︐﹥︨ 

 .︫︡︀︋ ﹩﹞ ︳﹇︀︨ /ع
۹۸
۰۶
۱۰
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

﹋︀رت ︨ــ︊︤ ﹝︀︫ــ﹫﹟ ︎︥و ︎ــ︀رس ﹝ــ︡ل ٩٣  ︋﹥ ر﹡﹌ 
ــ﹞︀ره   ︫﹤  ︋124k0352292 ــ﹞︀ره ﹝﹢︑﹢ر  ︫﹤ ︨ــ﹀﹫︡︋ 
︫︀︨ــ﹩ naan01ca7eh105187 ︋ــ﹥ ︫ــ﹞︀ره ︎ــ﹑ک  
۴۶٣ص۵٩ اــ︣ان ٩۶ ︋﹥ ﹡︀م آ﹇︀ی ﹝﹞︡ ﹨︀دی ︻︣ب 

﹝﹀﹆﹢د واز در︗﹥ ا︻︐︊︀ر ︨︀﹇︳ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

/ع
۹۸
۰۶
۱۱
۰

دی
﹢﹆

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

/ع
۹۸
۰۶
۱۰
۵

︋ــ︣گ ︨ــ︊︤ و ︨ــ﹠︡ ﹝﹢︑ــ﹢ر ︨ــ﹫﹊﹙️ آ︀︎ــ﹩ ︑﹫ــ︌ 
︫ــ﹞︀ره  ︨ــ﹀﹫︡  ر﹡ــ﹌   ١٣٨٩ ﹝ــ︡ل   RTR١٨٠
︫︀︨ــ﹩  ︫ــ﹞︀ره  و   0E6HA2049446 ﹝﹢︑ــ﹢ر 
NE8***180B8907338 ︋﹥ ︫ــ﹞︀ره ا﹡︐︷︀﹝﹩ ٩٨۵٣۵  
اــ︣ان ٧٧۵ ︋ــ﹥ ﹝︀﹜﹊﹫ــ️ ﹝ــ︣داد ︻﹀﹫﹀ــ﹥ ﹝﹀﹆﹢د 

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

﹀﹞
 ﹩

﹎
آ

س
,۹
۸۰
۶۰
۶۸

١٠٣٨٠۴٠٣۶٩٩ ﹩﹚﹞ ﹤︨︀﹠ ﹞︀ره ︔︊️ ٢۴٩٣۶ و︫   ︫﹤ ︀ص︋   ︠﹩﹞︀  ︨️﹋︣  ︫﹢﹡︀﹡ ︭︣︻ ️﹋︣ آ﹎﹩ ︑︽﹫﹫︣ات︫ 
︋﹥ ا︨ــ︐﹠︀د ︮﹢ر︑︖﹙︧ــ﹥ ﹝︖﹞︹ ︻﹞﹢﹝﹩ ︻︀دی ﹝﹢رخ ١٣٩٧,٠۴,١١ ︑︭﹞﹫﹞︀ت ذ﹏ ا︑︀ذ ︫ــ︡ : ١ - آ﹇︀︀ن ﹝︖︐︊﹩ ︋﹠︀م ︑﹆︨︡ــ﹩ 
 ️﹫﹨ ﹩﹚︮ا︻︱︀ی ا ️﹝︡ار٠٠۶٩٠٧۵٢۴٧ ︋﹥ ︨ــ︨ــ︣ا ︡﹠﹞ــ﹩ ٠٩۴٣٣۵۵٠۴۴ و ︠︀﹡ــ﹛ ا﹋︣م ︋︣و︀︻︀︨ــ︣ د ٠٩٣٢٢١٨٣٧٧ و
﹝︡ــ︣ه ︋ــ︣ای ﹝︡ت دو ︨ــ︀ل ا﹡︐︀ب ﹎︣د︡﹡︡. ٢-آ﹇︀︀ن ︨ــ﹫︡ ﹝﹞ــ﹢د ر︲﹢ی راد ︋﹥ ﹋ــ︡ ﹝﹙ــ﹩ ٠٩۴١٩٨۵٣٩٢ و ﹝﹞︡ ر︲︀                               
ــ︣﹋️ ︋︣ای ﹝︡ت ﹉ ︨ــ︀ل ﹝︀﹜﹩  ﹁﹫︰ ﹝﹞︡ی ︋﹥ ﹋︡ ﹝﹙﹩ ٠٩٣٢٨٨۵٩١٨ ︋﹥ ︑︣︑﹫︉ ︋﹥ ︨ــ﹞️ ︋︀زر︨ــ﹫﹟ ا︮﹙﹩ و ︻﹙﹩ ا﹜︊︡ل︫ 

.︡︀ی ︫︣﹋️ ︑︺﹫﹫﹟ ﹎︣د﹨ ﹩﹎درج آ ️︗ ︀ب ︫︡﹡︡ ٣- روز﹡︀﹝﹥ ﹇︡س︐﹡ا
اداره ﹋﹏ ︔︊️ ا︨﹠︀د و ا﹝﹑ک ا︨︐︀ن ︠︣ا︨︀ن ر︲﹢ی

(۵۵۶٠٩۶) ︪︡﹞ اداره ︔︊️ ︫︣﹋️ ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︾﹫︣︑︖︀ری 

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

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

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

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

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

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

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

/ع
۹۸
۰۵
۸۵
۰


	1 m new new
	2 new
	3 new new new
	4 new new
	5 new new
	6 new
	7 new
	8

